ЕСЕТРОВ ОПРЕДЕЛИТЕЛ

БЕЛЕЖКИ:

Снимка на корицата: © Андрей Некрасов

Определяне на есетровите видове
Това ръководство е създадено в помощ при определяне на видовете есетрови
риби, които са типични за река Дунав и Черно море. Допълнително е включено
описание на един неместен есетров вид, отглеждан често в аквакултурата, и
на три хибрида. Ръководството предлага подробности за характеристиките,
по които могат да се разграничат един от друг есетровите видове.
Основната цел на ръководството е да помогне на служителите на
правоприлагащите институции да идентифицират есетровите видове,
които е възможно да срещнат в процеса на работата си по опазването им.

KАКВО СА ЕСЕТРИТE?
Есетрите и веслоносите, (Acipenseriformes), са група древни риби, произхождащи
от преди повече от 200 милиона години. Живеят в сладководните, крайбрежни
води и морета на Северното полукълбо. Характеризират се с дълъг жизнен цикъл
и извършват размножителни миграции на големи разстояния. Според Международния съюз за опазване на природата 23 от 27-те вида са на ръба на изчезването,
поради което се смятат за най-застрашената група видове на Земята.

Есетрите имат уникални отличителни черти:

Снимка: © Росен Бонов

Пет реда от костни плочки: един ред
по дължината на гърба, два от двете
страни на рибата и два по корема.

Ако рибата има само една ноздра, това е,
защото тя най-вероятно е от аквакултура.
Две ноздри на муцуната.

Четири мустачки пред устата, които могат да
бъдат разположени по-близо до нея, или по-близо
до върха на муцуната, което е отличителен белег.
Хетероцеркна опашка, което означава,
че горният лоб на опашната перка е
по-дълъг от долния лоб.

Заоблена или остра муцуна
с уста, намираща се в
долната част на главата.

Моруна (Huso huso)

Екземпляр от рибно стопанство,
Австрия 2010.

Окраската е стоманено
сиво-синкава.
При възрастните екземпляри
страничните плочки са с
цвета на тялото и около
40-50 на брой.

Устата е изключително
голяма, със сърповидна
форма и достига до
краищата на главата.
Издадена е напред,
а не надолу.

Мустаците са
плоски и с
ресни.

Младите индивиди често
имат характерно черно
петно на върха на муцуната
и белезникави плочки.
* Относно разликите с хибрида
Моруна х Чига виж страница 19.

Млад екземпляр от р. Дунав
край Ветрен, България

БЕЛЕЖКИ:

Моруна

Дължина: приблизително 2,8 м (макс. 7,2 м)
Тегло: до 300 кг (макс. регистрирана 1571 кг)

Снимки: © Росен Бонов, Иржи Богдал, Ханес Гребър, Андрей Некрасов, Борислава Маргаритова

Чига

(Acipenser ruthenus)

Окраската е белезникаво-кафява с оранжеви
гръбни плочки при дивите възрастни екземпляри.

Дребни и многобройни плочки в страничната линия,
обикновено 55-65.

Муцуната е тънка, издължена.
Мустачките достигат
до горната устна.

Плавниците имат
бели кантове.

Възрастен индивид от
р. Дунав край Белене,
България

2-4 издатини (“копчета“) под муцуната.

Устата е малка, не
стига до края на
главата.

Чигата се отличава от пъстругата по броя на
плочките в страничната линия (при пъстругата
те са под 38, при чигата – над 55) и окраската
(контрастна черно-бяла при пъстругата, белезникаво-кафява при чигата). Шипът има същия
брой плочки, но неговата муцуна е заоблена и
къса. Чигата се отличава от сибирската есетра по
белите кантове по ръба на плавниците - чигата
има, сибирската есетра - не.

Млад екземпляр, р. Дунав, България

За хибрида Чига х Пъструга виж 21 страница.

БЕЛЕЖКИ:

Чига

Снимки: © Стоян Михов, Борислава Маргаритова

Дължина: не повече от 1,2 м
Тегло: 3-4 кг (макс. 16 кг)

ЗАСТРА
ШЕ
ВИД Н

Руска есетра
Къса и тъпа
муцуна.

(Acipenser gueldenstaedtii)

Млад екземпляр
от р. Дунав, България

Едри плочки в страничната
линия, около 25-40.

Окраската е сиво-синя или
кафяво-жълта с контрастни
бели плочки.

Отличава се от шипа по броя
на страничните плочки – има
не повече от 40, докато при
шипа са над 50.
Възрастна женска от река Дунав край Белене (дължина около 130 см)

Мустачките са по-близо
до върха на муцуната
отколкото до устата.

БЕЛЕЖКИ:

Руска есетра

Снимки: © Стоян Михов, Борислава Маргаритова

Дължина: около 2 м (макс. 236 см)
Тегло: 20-30 кг (макс. 115 кг)

Пъструга (Acipenser stellatus)

Контрастна черно-бяла окраска с
много ситни бели точки на черен фон.

Много дълга и широка муцуна.

Плавниците са с бели кантове.
Устата е малка и не достига
до края на главата.

Едри и бели
плочки в страничната линия, около
27-38 на брой.

Пъстругата се отличава от чигата по броя на
страничните плочки (при пъстругата са под 38,
при чигата над 55) и окраската (контрастна
черно-бяла при пъстругата, сравнено с
белезникаво-кафява при чигата).
Млад екземпляр, река Дунав, България

*За хибрида Чига х Пъструга виж съответната страница

Бележки:

Пъструга

Снимки: © Стоян Михов, Росен Бонов

Дължина: около 1-1,2 м (макс. 2 м)
Тегло: 20-50 кг (макс. 100 кг)

Шип (Acipenser nudiventris)

Възрастен мъжки екземпляр от
р. Дунав край Сърбия, юли 2004 г.

Страничните плочки са
дребни, около 50-60.
Муцуната е къса
и заоблена.

Устата не достига ръбовете на облата муцуна.

Различава се от чигата по късата и тъпа
муцуна. Има 50-60 плочки по страничната линия – повече от руската есетра, която
има не повече от 40. Други характерни
белези са непрекъснатата долна устна,
голямата и висока първа гръбна плочка,
която образува стръмен профил с главата.

Млад екземпляр от рибно стопанство
с каспийски произход, май 2018 г.

БЕЛЕЖКИ:

Шип

Дължина: не повече от 2.2 м
Тегло: 80 кг (макс. 120 кг)

Шипът се смята за изчезнал в река Дунав и Черно море.

Снимки: © Стоян Михов, Ханес Гребър, Предраг Симонович

Немска есетра

(Acipenser sturio)

Страничните плочки са много едри, около 22-36 на брой.

Муцуната е
широка, леко
насочена нагоре.

Немската есетра се различава
от моруната по по-малката уста.

Пред аналния плавник има два
реда едри плочки. Останалите от
дунавските видове имат само
един ред, който може и да не е
ясно различим (в кръглото изображение – същата област при чигата).

БЕЛЕЖКИ:

Немска есетра *

Дължина: обикновено 2 м (макс. 5-6 м)
Тегло: до 10 кг (макс. 600 кг)

Немската есетра се смята за изчезнала в река Дунав и Черно море.

* С този материал WWF България започва да се придържа към

Снимки: © R. Le Barh / IRSTEA

употребата на наименованието на вида в съответствие на
използваното в научните среди и да избягва популярния
синоним "атлантическа" есетра.

Хибрид Чига х Руска есетра
Муцуната е по-издължена
отколкото при руската есетра.

Млад екземпляр,
река Дунав, България

(Acipenser ruthenus х
Acipenser gueldenstaedtii)

Кожата на гърба е груба с много странични
плочки, подобна на руската есетра.

Страничните плочки са едри, 40-45 на брой
(чигата има над 55, руската есетра до 40).
2-4 издатини („копчета“) по долната страна на муцуната
като при чигата; мустачките са разположени по средата
между устата и върха на муцуната.

Младите хибридни екземпляри се различават от
родителската форма на чигата по плочките на главата,
които подобно на руската есетра, завършват с шип.

БЕЛЕЖКИ:

Хибрид Чига х Руска есетра

Снимки: © Стоян Михов, Борислава Маргаритова

Хибрид Моруна х Чига

ИД

М ОР
У

ЧИГ
А

Издължена муцуна подобно на тази на чигата.

120 см екземпляр
от рибно стопанство,
Австрия, май 2018

Х ИБ

Р

Страничните плочки са по-малки
отколкото при моруната.

(Huso huso х
Acipenser ruthenus)

НА

Този хибрид има обемистия външен вид на моруната.
Плочките в страничната линия са 50-52, докато при
чигата са над 55, а при моруната - около 40-50.

Устата на хибрида е голяма и сърповидна,
но за разлика от тази на моруната не
достига до краищата на главата.

БЕЛЕЖКИ:

Хибрид Моруна х Чига

Снимки: © Ханес Гребър, Стоян Михов

(Acipenser ruthenus x
Acipenser stellatus)

Плочките в страничната линия са около 40-50
(при пъстругата наброяват под 38, а при чигата – над 55).

Чига – муцуната е тясна,
триъгълна, сравнително къса,
има 2-4 „копчета“. Мустачките
допират горната устна
(виж червената линия).

ХИБРИ

ЧИГА

Окраската на тялото на хибрида е сиво-кафява подобно на чигата,
но има дребни бели плочки между гръбните и странични плочки
подобно на пъстругата.
Д

Хибрид – муцуната е много
дълга, тясна и триъгълна, има
1-2 „копчета“. Мустачките не
достигат до горната устна
(виж червената линия).

Муцуната е по-дълга
и по-тясна отколкото
при чигата.

Див екземпляр от
р. Дунав края Ветрен,
България, юли 2018 г.

ПЪСТРУГ

Хибрид Чига х Пъструга

А

Пъструга – муцуната е много
дълга, широка към върха.
Няма „копчета“. Мустачките
не допират горната устна.

БЕЛЕЖКИ:

Хибрид Чига х Пъструга

Снимки: © Стоян Михов

Сибирска есетра (Acipenser baerii)

Странични плочки: около 40-55,
същия цвят като на кожата.

Окраската на тялото е тъмна, черно-кафява; няма рязка
граница в оцветяването отстрани на корема и гърба.
Екземпляр от аквакултура, Австрия, 2018

Без издатини („копчета“)
под муцуната.

Плавниците са без бял кант в края и с тъмен първи лъч.
Тялото и формата на главата са сходни с тези на чигата. Основната разлика е тъмната, кафява окраска и костните плочки, които
са в същия цвят като тялото. При чигата плавниците са с бял
първи лъч и бял кант в края, страничките плочки са бели, докато
при сибирската есетра плавниците са едноцветни и тъмни.
Различава се от моруната по големината и формата на устата.

Устата не достига до
края на главата.

БЕЛЕЖКИ:

Сибирска есетра
Сибирската есетра не е местна за долното течение на река Дунав,
но е често срещан вид за отглеждане в рибните стопанства в региона.

Снимки: © Ханес Гребър
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6 са есетровите видове,

23 от 27

типични за река Дунав,
като 2 се смятат за
изчезнали

есетрови вида в
света са на ръба
на оцеляването

Повече от 55

7 организации

странични плочки е
отличителен белег за чигата

от 6 страни си
сътрудничат в проекта
„ЖИВОТ за дунавските
есетри“, за да осигурят
по-добра защита на
есетрите

За бъдеще в хармония
с природата.
wwf.bg

Снимка: © naturepl.com / Frei / ARCO / WWF

WWF в цифри

