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Загальноєвропейський план дій
щодо осетрових
План дій для:
комплексу осетра російського (Acipenser gueldenstaedtii,
A. persicus-colchicus),
осетра адріатичного (Acipenser naccarii),
осетра-шипа (Acipenser nudiventris),
осетра атлантичного (Acipenser oxyrinchus),
стерляді (Acipenser ruthenus),
севрюги (Acipenser stellatus),
осетра європейського (Acipenser sturio),
білуги (Huso huso).
Географічне охоплення: Європейський Союз та сусідні з ним країни зі спільними басейнами,
такими як басейни Чорного та Середземного морів, північно-східної частини Атлантичного
океану, Північного та Балтійського морів.
Передбачений строк дії Плану: 2019 – 2029 рр.
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Географічне охоплення
План дій у цілому стосується всієї території дії Бернської конвенції (51 сторона Конвенції,
включаючи Європейський Союз) і країн зі спільними водами у Європі, де зустрічаються
осетрові, зокрема. Отже, він зосереджений здебільшого на морських басейнах у Європі —
басейнах Чорного та Середземного морів, північно-східної частини Атлантичного океану,
Північного та Балтійського морів — та головних річках, у яких спостережені відповідні
популяції осетрових, сучасні чи історичні (див. таблицю 2).

Рисунок 1. Історичний (блакитним кольором) та сучасний (синім кольором) ареали
діадромних європейських видів осетрових (окрім A. ruthenus).
Враховуючи загальну нормативну базу та спільні повноваження Європейського Союзу, цей
План дій окреслює деталі з точки зору правових та фінансових інструментів для держав —членів
ЄС.

Мета Плану дій
Цей План має бути рамковою програмою на загальноєвропейському рівні. Він не
замінює наявні національні або регіональні плани; навпаки, він має бути основою для
їхньої розробки або оновлення. Національні та/або регіональні плани на рівні річкових
басейнів можуть забезпечити більш детальний аналіз загроз, необхідних контрзаходів, а
також основні етапи, необхідні для досягнення очікуваних результатів. Вони також можуть
детально визначати необхідність залучення відповідальних організацій та їхню роль.

Редактори/автори:
•

•

Томас Фрідріх, Університет природних ресурсів і медико-біологічних
наук, Всесвітнє товариство збереження осетрових (далі — ВТЗО);
Йорн Геснер, Інститут прісноводної екології та внутрішнього
рибальства імені Ляйбніца, ВТЗО;
Ральф Райнарц, консультант із рибальства та водної екології, ВТЗО;

•

Беате Штрибель-Ґрайтер, Дунайсько-Карпатська програма WWF International.

•
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Особи, залучені до розробки Плану:
Мака Біцадзе (WWF, Грузія); Нільс Бреве (Спортивна риболовля, Нідерланди); Паоло
Бронці (ВТЗО, Італія); Клаудіо Комольо (Туринська політехніка, Італія); Леонардо Конгіу
(Падуанський університет, Італія); Юрай Гайду (Державна служба охорони природи, Словацька
Республіка); Тім Гакстон (Міністерство природних ресурсів та лісового господарства Онтаріо,
Канада); Інна Гоч (WWF, Україна); Ютта Ярл (WWF, Австрія); Енн-Жасмін Крабах
(Департамент регіональної та міської політики Європейської Комісії); Адріана Кушикова
(Міністерство навколишнього природного середовища, Словацька Республіка); Ванесса Лауронс
(Асоціація мігруючих видів Гаронни, Дордоні, Шаранти і Седре, Франція); Ірен Люціус (WWF
International); Арне Людвіг (Група спеціалістів з осетрових МСОП, Німеччина); Раймунд Маір
(Управління з навколишнього середовища Європейської Комісії, Брюссель); Герд Мармулла
(Продовольча та сільськогосподарська організація ООН); Каріна Селігер (Університет
природних ресурсів та природознавства, Австрія); Деврім Меміс (Стамбульський університет,
Туреччина); Герт-Ян Мюйлерман (Компанія з управління та розвитку водних шляхів, Австрія);
Марія Морґадо (Програма ООН з довкілля); Крістіна Мунтеану (WWF Румунія); Елеонора
Муско (Програма ООН з довкілля); Іва Обретенова (Секретаріат Бернської конвенції,
Швейцарія); В’ячеслав Пурчич (Університет, Державний іхтіологічний комітет, Молдова); Ерік
Рошар (Національний науково-дослідний інститут науки і техніки для навколишнього
середовища та сільського господарства, Франція); Бас Роелс (WWF, Нідерланди); Гаральд
Розенталь (ВТЗО, Німеччина); Мартін Шиндлер (Південночеський університет у Чеських
Будейовицях, Чеська Республіка); Раду Сучіу (Румунія); Мелані Вірту (Боннська конвенція);
Андреас Цітек (ECoScience, Австрія).

Ключові доповідачі на Віденській осетровій конференції, не зазначені вище:
Йорґ Фрайгоф (Інститут прісноводної екології та внутрішнього рибальства імені Ляйбніца
та Експертна група з риб МСОП, Німеччина); Томас Гайн (Університет природних ресурсів і
медико-біологічних наук, Відень — Університет природних ресурсів та природознавства,
Австрія); Маркус Гелавуорі (Комісія із захисту морського середовища Балтійського моря,
Фінляндія); Едіт Хьодль (Міжнародна комісія із захисту річки Дунай, Австрія); Міка Кіффер
(Коннектикут, США); Віктор Клід (Міністерство екології та природних ресурсів, Україна);
Алена Курецова (Інститут дослідження води, Словацька Республіка); Добрілла Кузунджич
(Міністерство, Сербія); Міріяна Ленхардт (Науково-дослідний інститут, Сербія); Меріке
Ліннамягі (Міністерство навколишнього природного середовища, Естонія); Сергій Мороз
(Європейське екологічне бюро, Брюссель); Крістіна Санду (Робоча група з Дунайських
осетрових, Румунія); Стефан Шмутц (Університет природних ресурсів та природознавства,
Австрія); Карл Швайгер (Міністерство, Австрія); Іван Завадський (Міжнародна комісія із захисту
річки Дунай, Австрія).

Дата прийняття: 30 листопада 2018 рокуБернською
конвенцією.
Передбачений строк дії Плану: 2019 – 2029 рр.
Ключові етапи розробки Плану:
•

Березень/квітень 2018 р.: перша версія Плану авторства робочої групи ВТЗО та WWF.

•

Травень/червень 2018 р.: перегляд документа за участі 40 міжнародних експертів.

•

Липень 2018 р.: другу версію Плану надано відповідальним особам Бернської конвенції, а
також учасникам Європейської осетрової конференції.

•

Липень 2018 р.: «Віденська осетрова конференція — внесок у збереження європейської
культурної і природної спадщини», організована Федеральним міністерством сталого
розвитку та туризму Австрії спільно з Міжнародною комісією із захисту річки Дунай
(ICPDR) під егідою головування Австрії в ЄС, долучилася до розробки Плану і підтримала
його.

•

Вересень 2018 р.: третю версію Плану надано всім попереднім авторам та учасникам
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конференції у Відні.
•

Жовтень 2018 р.: остаточну версію Плану подано до Секретаріату Бернської конвенції.

•

30 листопада 2018 р.: ухвалення Плану на 38-му засіданні Постійного комітету Бернської
конвенції з остаточними поправками, які були внесені державами — членами ЄС. Вони
виділені курсивом у тексті, оскільки деякі тлумачення відрізнятися від бачення авторів.
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ВСТУП. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЛАНУ ДІЙ

37-й Постійний комітет Бернської конвенції у 2017 році висловив занепокоєння щодо
статусу осетрових1, особливо в басейні річки Дунай, і наполегливо закликав сторони Конвенції
сприяти реалізації Плану дій щодо осетрових 2005 року2. Існує щонайменше сім інших планів
дій (див. Додаток 7) щодо осетрових риб у Європі: наприклад, один відповідно до Бернської
конвенції для осетра європейського (Acipenser sturio) та два плани дій, які наразі готує Комісія із
захисту морського середовища Балтійського моря (HELCOM), відома як Гельсінська комісія, для
осетра атлантичного (Acipenser oxyrinchus), а також Нідерланди для річки Рейн. Бюро Бернської
конвенції визнало необхідність розробки нового плану дій на засіданні 19 березня 2018 року. Але
чому необхідний цей новий План дій для багатьох видів, розроблений відповідно до Бернської
конвенції? Існує кілька причин цього.
Стан збереження всіх видів осетрових у Європі є критичним, а популяції не
відновлюються, що вказує на те, що попередні заходи не мали успіху. Кілька експертів заявили
про чотири основні причини недостатньої реалізації наявних планів дій: складність планів,
відсутність координації і чітко визначеної відповідальності, нестача ресурсів, необізнаність
суспільства та політиків. Під час розробки цього Плану ці недоліки було враховано, а особлива
увага була приділена координації та фінансуванню при впровадженні.
Осетри є чудовим індикатором екологічного здоров’я річок і морів через їхні розміри,
значну тривалість життя, різноманітне використання ареалу та міграційний життєвий цикл, який
з’єднує прибережні води з верхів’ями річкових екосистем. Тому охорона осетрових потребує
інтегрованого підходу — врахування поєднаності міжнародних вод, прибережних районів і
часто багатонаціональних річкових систем. Тоді як попередні плани дій зосереджувалися на
конкретних видах та/або регіонах, географічне охоплення цього Плану поширюється на всі
країни з річками та морями в Європі, у яких зустрічаються осетрові риби як постійний або
мігруючий елемент фауни. Такий підхід створить основну рамкову програму для кращої
координації та об’єднання ресурсів держав із міжнародними або регіональними конвенціями,
зацікавленими у збереженні спільного ресурсу та спадщини.
Виконання завдання збереження осетрових риб потребує цілісного та комплексного
підходу, а також забезпечення довгострокового фінансування пріоритетних заходів зі
збереження, які відповідають цим видам-довгожителям. Досі це було проблемою. Оскільки
деякі з найважливіших заходів, таких як захист оселищ, відновлення чи дотримання правил
рибного господарства, перебувають у конфлікті з економічними інтересами, впровадження
виявилося особливо важким. Тож цей План спрямований на привернення уваги та підтримки від
тих, хто ухвалює політичні рішення, а також залучення широкого кола зацікавлених сторін з
чітко визначеними обов’язками до здійснення необхідних заходів зі зниження впливу.
Цей План відповідно до Бернської конвенції також особливо підкреслює негайне
впровадження заходів ex situ для охорони та відновлення всіх видів з метою запобігання
їхньому зникненню, разом із тим вжиття заходів для покращення охорони in situ.
Відповідно до тексту міжнародного договору Бернської конвенції, «кожна сторона
Конвенції повинна вживати відповідних та необхідних законодавчих та адміністративних
заходів для забезпечення особливого захисту видів дикої фауни, зазначених у Додатку II»3.
Європейська Комісія як договірна сторона у своєму повідомленні «План дій щодо природи,
народу та економіки» взяла на себе зобов’язання посилити впровадження Оселищної директиви
та, зокрема, «в подальшому розробити плани дій щодо видів та оселищ для видів та природних
оселищ під найбільшою загрозою»4. Реалізація Плану дій для всіх європейських осетрових
як «тварин-символів» здатна проілюструвати, що на практиці означають узгоджені
зусилля щодо їх збереження у Європі.

1

https://rm.coe.int/list-of-decisions-and-adopted-textes-of-the-37th-meeting-of-the-bern-c/168076f40f.
Bloesch et al. 2005.
3
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078aff.
4
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions An Action Plan for nature, people and the economy
COM/2017/0198 final.
2
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ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

Огляд видів осетрових Європи та причини їхньої вразливості до загроз і
несприятливих впливів
Осетрові та веслоносові (порядок Acipenseriformes) представлені існуючими сімействами
Acipenseridae та Polyodontidae, являючи собою унікальну філогенетичну групу стародавніх риб.
У світі відомо 27 сучасних видів; усі вони є ендемічними для Північної півкулі. Осетрові
мають значну екологічну, комерційну, рекреаційну й промислову цінність. Оскільки в усіх
європейських морях і великих річках, що в них впадають, зустрічалися осетрові (див. табл. 2),
вважається, що цей План дій може бути застосований більшістю країн, які підписали Бернську
конвенцію. Отже, усі вісім видів, які присутні у цих водах, охоплено цим Планом дій (див. табл.
1).
Загрози, що негативно позначаються на популяції осетрових, тісно пов’язані з їхніми
біологічними та екологічними потребами. Усі осетрові мають особливості, такі як пізнє
дозрівання, довголіття, низька плодючість і виражена територіальна поведінка, що
роблять їх надзвичайно вразливими до антропогенних впливів — рибальства, блокування
міграційних шляхів і руйнування оселищ (див. також Додаток 2). Хоча комбінація загроз
може відрізнятися залежно від регіону й часу, а також від стану популяції, їхній негативний
вплив залишається незмінним.

Рисунок 2. Життєвий цикл та основні загрози, які суттєво впливають на різні стадії
розвитку осетрових.
Усі осетрові нерестяться у прісній воді і мігрують (анадромно або потамодромно залежно
від виду й репродуктивного типу). Вони постійно переміщуються між різними оселищами для
нересту, нагулу та зимівлі, щоб завершити свій життєвий цикл. Коли вони повертаються до своїх
рідних річок для нересту, міграція часто відбувається на великі відстані з перетинанням кордонів
у міжнародних басейнах. Тож відсутність інтегрованого транскордонного управління
популяцією є головною проблемою.
Життєві цикли осетрових довгі, оскільки риба дозріває пізно, досягаючи значного
максимального віку, іноді навіть понад 100 років. Отже, щоб ефективно використати їхній
репродуктивний потенціал, особини мають досягти значного віку (мінімум подвійний вік статевого
дозрівання). На відміну від інших видів риб, осетрові потребують довгострокових програм
відновлення, що тривають кілька десятиліть, а також управління популяцією, добре адаптованого
до біології та екології відповідних видів.
До зменшення популяцій осетрових призводить багато чинників: надмірна експлуатація,
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знищення ключових оселищ, блокування шляхів міграції, низька якість води, водозабір,
винищення чужорідними видами й зміна гідрологічного режиму.
Рибне господарство. Продукти з осетрових, такі як м’ясо і особливо ікра, є цінними
товарами. Тож осетрові зазнавали інтенсивного вилову, легального в минулому і здебільшого
незаконного сьогодні. Тривалі інтервали між поколіннями (пізнє дозрівання) та їхній розмір
роблять осетрових особливо вразливими до рибного промислу, як цілеспрямованого, так і
прилову під час іншого промислу. Незаконні вилов та торгівля ікрою сьогодні все ще
трапляються в Європі та поза її межами, що значно знижує шанси на ефективне відновлення
популяції. По всій Європі кількість осетрових скоротилася до такого рівня, що кожен осетер є
важливим.
Втрата оселищ. Зміни річок, пов’язані із судноплавством, гідроенергетикою, водозабором
та протипаводковими заходами, а також трансформація водно-болотних угідь обмежують доступ
до оселищ та погіршують їхню якість. Забруднення води та видобуток річкових осадів є
додатковими стресовими чинниками. Щорічний успішний нерест і поповнення популяції
значною мірою залежать від наявності придатних оселищ. Міграційна відстань, якість
субстрату, показники течії і температури забезпечують необхідні умови для нересту.
Гібридизація може стати проблемою у разі, якщо чужорідні види осетрових, генотипи або
гібриди інтродукують навмисно або ненавмисно. Гібридизація спричиняє втрату генетичної
цілісності автохтонних видів, погіршує їхню адаптацію до даного набору умов оселища та має
згубні наслідки для адаптації популяції за рахунок аутбридингового пригнічення.
Втрата генетичного різноманіття обумовлена або демографічним «пляшковим горлом» у
природних популяціях через надмірний вплив вилову й несприятливі умови навколишнього
середовища, або недбалим відбором племінних особин у програмах зариблення чи збереження
ex situ. Ця втрата генетичного різноманіття знижує адаптивний потенціал популяцій, а в
екстремальних випадках може спричинювати ін- або аутбридингове пригнічення.
Незважаючи на те, що важко пріоритизувати загрози для всіх популяцій осетрових, все ж
можна стверджувати, що більшість популяцій пережила надмірну експлуатацію в минулому і
сьогодні несе цей історичний тягар. Вони ніде не відновилися до своїх початкових розмірів через
деградацію їхніх оселищ, а також безперервний прилов або браконьєрство.
Види осетрових родини Acipenseridae занесені до Червоного списку Міжнародного
союзу охорони природи (МСОП) та є найбільш вразливою групою видів у світі (МСОП
20105).

Браконьєрство існує в межах ЄС Попит на дику ікру досі сприяє
і поза ним: нелегально
нелегальній торгівлі нею
виловлена білуга в Україні
© WWF/ E. Дункан
© М. Яковлєв

5

Великі дамби блокують міграційні
шляхи осетрових
© WWF/ П. Глендел

https://www.iucn.org/content/sturgeon-more-critically-endangered-any-other-group-species.

Існують різні правові механізми охорони осетрових (див. Додаток 5). Захист здійснюється
відповідно до законів про охорону природи та рибальство окремих держав, загальних положень ЄС
та різних міжнародних конвенцій, таких як Бернська конвенція, Конвенція про збереження
мігруючих видів (Боннська конвенція) або Конвенція CITES. Але дотримання цих нормативних
актів або не є юридично обов’язковим, або його не контролюють та не перевіряють як слід.
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Таблиця 1. Види, охоплені Планом дій, їхній охоронний статус згідно з МСОП та
відповідні списки в основних конвенціях.
Вид

CITES
(1998) **

Оселищна
директива
ЄС (1992)
***

Бернська
конвенція
(1979)****

Боннська
конвенція про
збереження
мігруючих видів
(1979)
*****

Комплекс осетра У критичній
російського
небезпеці
(Acipenser
gueldenstaedtii,
A. persicus
(colchicus))

Додаток ІІ

Додаток V Не зазначено

Додаток ІІ (без
підвидів)

Осетер
адріатичний
(A. naccarii)
Осетер-шип
(A. nudiventris)
Осетер
атлантичний
(A. oxyrinchus)

Додаток ІІ

Додаток II Додаток ІІ
та IV

Додаток ІІ

У критичній
Додаток ІІ
небезпеці
У світі майже під Додаток ІІ
загрозою.
Балтійська
популяція у
критичній
небезпеці.
Уразливий
Додаток ІІ

Додаток V Не зазначено

Додаток ІІ

Севрюга
(A. stellatus)
Осетер
європейський
(A. sturio)

У критичній
небезпеці
У критичній
небезпеці

Додаток ІІ

Додаток V Додаток ІІІ

Додаток І

Додаток II Додаток ІІ
та IV

Додатки І та ІІ

Білуга
(Huso huso)

У критичній
небезпеці

Додаток ІІ

Додаток V Додаток ІІ
(середземноморська
популяція)
Додаток ІІІ

Додаток ІІ

Стерлядь
(A. ruthenus)

У критичній
небезпеці

Трактують Не зазначено
Додаток І та
як A. sturio відтоді, як його Додаток ІІ
було
трактують як
виокремлено з
A. sturio
A. sturio у 2002 р.
Додаток V Додаток ІІІ

Додаток ІІ
(Дунайська
популяція)
Додаток ІІ

*

Список категорій МСОП починаючи від LC (найменшої загрози), VU (уразливих), NT (майже під загрозою),
EN (під загрозою зникнення), CR (у критичній небезпеці) і закінчуючи EX (вимерлих), виходячи з розвитку
їхньої популяції, їхнього діапазону та статусу популяції, як описано в Керівництві з оцінки (МСОП, 2016).

**

Додатки I та II CITES розрізняють види, щодо яких міжнародна торгівля заборонена або обмежена лише
кількома винятками через статус їхньої популяції (Додаток I), та види, щодо яких міжнародна торгівля вимагає
узгодженої системи дозволів на основі оцінки популяцій та квот на вилов (Додаток II).
Види, занесені до списків додатків Оселищної директики ЄС, охороняють у різні способи1: Додаток II: ключові
території їхніх оселищ визначені як об’єкти, важливі для популяції (SCIs) і включені до мережі Natura 2000
для управління відповідно до екологічних потреб виду; Додаток IV: жорсткий режим охорони слід
застосовувати по всьому їхньому природному ареалу, як на території Natura 2000, так і поза її межами; Додаток
V: держави-члени повинні забезпечити такі умови, щоб експлуатація та видалення з дикої природи осетрових
були співмірними з підтриманням їх у сприятливому природоохоронному статусі.
Бернська конвенція вносить види до різних додатків, базуючись на ступені захисту різних видів на момент
розміщення. Додаток II містить особливо охоронювані види, а Додаток ІІІ — види, що потребують

***

****

1

Статус у
Червоному
списку МСОП*
(2011)

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective
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охоронюваного статусу.
***** Додаток I до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, або Боннської конвенції, містить
перелік мігруючих видів, яким загрожує зникнення. Сторони цієї Конвенції прагнуть суворого захисту цих
тварин, збереження або відновлення місць, де вони живуть, зменшення негативних наслідків від перешкод для
міграції та контролюють інші фактори, які можуть їм загрожувати. У Додатку II перераховано мігруючі види,
які потребують міжнародного співробітництва задля їх охорони. З цієї причини Конвенція заохочує країни
ареалу укладати глобальні або регіональні угоди.

Об’єкти Плану дій — річки Європи, у яких зустрічаються осетрові
Всі види осетрових нерестяться в річках. Отже, річки є життєво важливим елементом у
життєвому циклі осетрових. Популяції можна ідентифікувати за їхньою належністю до
відокремлених нерестових популяцій у конкретних річках, тому вони являють собою самостійні
угруповання. Це має особливе значення для управління ними в морських басейнах, де наявні
осетрові одного виду, але з різних річкових водозборів.
Таблиця 2. Перелік річкових басейнів, що мають поточне або історичне значення як
середовище для відтворення видів осетрових у Європі та їхній статус (на основі компіляції
Holcik et al. 1989).
Ключові річки, позначені зірочкою (*), або все ще мають популяції, здатні до відтворення,
або відтворення популяцій у них триває, або мали значне історичне значення для цих видів
із урахуванням чисельності популяції. Спільні запаси за країнами та видами наведено у
Додатку
3
до
Резолюції
CITES
(Resolution
Conf.
12.7
(Rev.
CoP17;
https://www.cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-07-R17.pdf)).
Позначення. Поточний стан кодовано так:
RP = популяції, здатні до відтворення; SR = випуск молодняка для підтримки відтворення
(підтримка існуючих особин); RE = повторне вселення виду; U = невідомо (немає даних про
особин за останніх 10 років); NP = окремі випадки спостереження, відтворення не доведено; EX =
вимерлий.
Басейн моря

Басейн річки

Види

Статус

Чорне море
Дунай*

Дністер*

Дніпро*

Дон*

H. huso
A. gueldenstaedtii
A. nudiventris
A. ruthenus
A. stellatus
A. sturio
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. nudiventris
A. ruthenus
A. stellatus
A. sturio
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. nudiventris
A. ruthenus
A. stellatus
A. sturio
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. nudiventris
A. ruthenus
A. stellatus

RP, SR
U/SR
U
RP/ SR
RP
EX
EX
U
EX
RP
U
EX
EX
U/SR
EX
RP
U
EX
EX
U/SR
EX
RP
U

Кубань

Інгурі

Цхенісцкалі

Ріоні*

Чоруг
Єсилирмак

Кизилирмак

Сакар’я*

Біюк-Чекмечі
Кучюк-Чекмечі
Еврос
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H. huso
A. gueldenstaedtii
A. nudiventris
A. ruthenus
A. stellatus
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. persicus colchicus
A. nudiventris
A. stellatus
A. sturio
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. persicus colchicus
A. nudiventris
A. stellatus
A. sturio
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. persicus colchicus
A. nudiventris
A. stellatus
A. sturio
A. gueldenstaedtii
A. persicus colchicus
A. stellatus
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. nudiventris
A. stellatus
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. nudiventris
A. stellatus
A. sturio
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. nudiventris
A. stellatus
A. sturio
A. sturio
A. sturio
H. huso
A. gueldenstaedtii
A. stellatus
A. sturio

U/SR
U/SR
EX
U/SR
RP/SR
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
RP
RP
RP
U
RP
U
EX
U
U
U
U
EX
EX
EX
U
EX
EX
EX
EX
U
EX
RP
EX
EX
EX
EX
U
U
EX

A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. naccarii
A. sturio
A. naccarii
A. sturio
A. sturio

EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
U
EX
EX
EX
EX

Середземне
море
Струма
Нестос
Пелопонес
Архелоос
Дріно
Зета
Морача
Буна
Неретва
Соча

Сангро
Пескара
Воман
Адідже
Бачільйоне
Лівенца
Сіле
П’яве
Тальяменто
Пo*
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EX
EX
EX
U/SR
EX
EX
U/SR
U
U
EX
U/SR
EX
EX
EX
EX (RE
планується)

Гвадалквівір
Гвадіана
Міньйо
Таґ (Тахо, Тежу)
Дору (Дуеро)
Жиронда*
(Гаронна/Дордонь)
Сена
Северн

A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio

EX
EX
EX
EX
EX
SR

A. sturio
A. oxyrinchus
A. sturio

EX
NP
NP

Тис (Тіз)
Уз
Трент
Темза
Шельда
Маас
Рейн

A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio

Емс
Везер
Ельба*
Айдер

A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio

NP
NP
NP
NP
NP
EX
EX (RE
планується)
EX
EX
RE
EX

Одер*
Вісла*
Преголя
Німан
Даугава
Гауя
Вента
Салаца
Нарва
Нева
Волхов

A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus
A. oxyrinchus

RE
RE
EX
RE
RE
RE
RE
RE
RE
EX
EX

Тібр
Рона
Ебро
Північносхідна частина
Атлантичного
океану

T-PVS/Inf(2018)6

A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. naccarii
A. naccarii
A. naccarii
A. naccarii
A. naccarii
A. naccarii
H. huso
A. naccarii
A. sturio
A. sturio
A. sturio
A. sturio

Північне море

Балтійське
море

- 15 3.

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
Довгострокова мета Плану дій:

відновити всі існуючі популяції осетрових риб до статусу «найменшої загрози» (МСОП) або
«сприятливий» (Оселищна директива) та відновити самовідтворювані популяції, а також їхній
життєвий цикл у історичному ареалі в такий спосіб, щоб забезпечити виживання виду і
репрезентативність субпопуляцій, де це можливо.
Популяційний індикатор: популяції осетрових оцінюють як «найменше занепокоєння» (LC) — за
критеріями МСОП або «сприятливий» (FV)2 — за Оселищною директивою ЄС.
Верифікація: оцінка МСОП; Оселищна директива ЄС, Стаття 17 (Звітність).
Оселищний індикатор: оселища, важливі для життєвого циклу риб, перебувають під охороною
та/або відновлені в річкових та прибережних районах із покращенням умов міграції.
Верифікація: національний моніторинг Водної рамкової директиви показує хороший екологічний
стан/потенціал річок і прибережних районів для елемента біологічної якості «риба».

Мета Плану
Цей план, швидше за все, є останнім шансом врятувати види осетрових Європи від вимирання, а
отже, впродовж строку його дії (до 2029 року) План має на меті створити ефективні та координовані
програми відновлення, які:
•

зупинять зниження чисельності популяцій та забезпечать їхнє генетичне різноманіття;

•

створять ex situ живі генні банки для кожного виду і відповідних підгруп;

•

усунуть надмірну експлуатацію і незаконну торгівлю осетровими та продукцією з них;

•

забезпечать достатній моніторинг популяцій осетрових;

•

визначать та ефективно захистять існуючі оселища, тоді як потенційні оселища існування буде
закартовано та триватиме відновлення;

•

відновлять історичні міграційні коридори;

•

запровадять координаційну структуру для реалізації цього Плану, яка вирішуватиме питання його
продовження на основі ретельної оцінки та перегляду.
Обмеження

Що буде реалізовано через 10 років? Пріоритети мають встановлювати окремі держави на підставі
наявності залишкових популяцій осетрових, існування потенційних донорських запасів, історичної ролі
водозбірного басейну для осетрових, придатності існуючого оселища або потенціалу для відновлення
оселищ та шляхів міграції. Визначення пріоритетів має координуватися на рівні басейнів.
Наслідки бездіяльності
Для того щоб план досягнув успіху, важливо негайно здійснити перші кроки для збереження даних
видів. Варіант «нічого не робити», який часто вважають найприроднішим підходом до перевірки
здатності популяції до відновлення, не працюватиме для осетрових, якщо не усунути причини
зменшення їх чисельності. Природне відновлення за рахунок випадкових особин із сусідніх популяцій є
неможливим, оскільки вони також перебувають під загрозою і є суттєво меншими за екологічну ємність
їхньої річкової системи. Крім того, осетри демонструють сильний інстинкт повернення до річок, де були
народжені (хоумінг), що ще більше обмежує потенційний обмін між річками без здорових популяцій у
їхніх межах. Фрагментація річок також перешкоджає повторному заселенню або відновленню з сусідніх
популяцій. Найконсервативнішою оцінкою результатів варіанту «нічого не робити» буде
продовження негативної лінійної тенденції, інтерпольованої протягом останніх трьох поколінь
популяцій осетрових. Коли враховане нерегульоване вилучення, збереження негативного впливу та
ефект Оллі (тобто співвідношення чисельності популяції та середньої пристосованості популяції),
Стаття 1 (i) Директиви: «природоохоронний статус вважатимуть «сприятливим», якщо: дані про динаміку популяцій відповідних
видів вказують на те, що вони зберігаються протягом тривалого часу як життєздатний компонент своїх природних оселищ, а
природний ареал виду не скорочується, і, ймовірно, не зменшуватиметься в найближчому майбутньому, та існує і продовжуватиме
бути достатньо великим оселищем для збереження його популяції протягом тривалого часу.
2

- 16 швидкість спаду зростає, що додатково виявляє динамічну тенденцію мірою зменшення чисельності
популяції. Такий занепад спостерігали у A. sturio в річці Ельба наприкінці 19 століття, а також за останніх
10 років у A. gueldenstaedtii, колись найбільш поширеному виді осетрових у Дунаї, який був майже
знищений. Розвиток інших популяцій осетрових відбуватиметься за цією ж моделлю, якщо негайно не
здійснити ефективні спроби зменшення негативних впливів та відновлення.

Концепція Плану: цілі, результати та активності
Структура Плану дій слідує за логікою складання інших планів дій. У ньому використані такі
визначення:
Цілі стосуються прямої загрози зниження чисельності популяцій. Цілі повинні відображати
зменшення впливу загрози або розв’язання важливих організаційних чи дослідницьких питань.
Результати — це основні умови, які необхідно забезпечити для досягнення кожної з цілей.
Результати є прямими наслідками успішно реалізованих дій і повинні враховувати важливі рушії загроз
або проблем, виявлених під час аналізу.
Активності реалізуються для досягнення результатів. Обґрунтування кожної активності має бути
очевидним з її формулювання. Визначаються часові рамки та пріоритети для кожної активності:
Строки:
Негайні
Короткострокові
Середньострокові
Довгострокові
Поточні
Постійні

Протягом наступного року
Протягом
наступних
3
років
Протягом
наступних
5
років
Протягом наступних > 5 років
Наразі здійснюється і має тривати
Безстрокові (будь-яка дія, від негайної до поточної, також може бути
кваліфікована як постійна)

Пріоритети:
Низький
Помірний
Високий
Невизначений

Важливий, але не вимагає термінових дій
Важливий для загального виконання плану
Дуже важливий для загального виконання плану
Пріоритет досі незрозумілий / варіює залежно від умов

Головні учасники / організації, відповідальні за координацію, виконання або підтримку дій:
•

Міжнародні конвенції: Бернська конвенція, Конвенція CITES, Конвенція про збереження мігруючих видів
тварин (Боннська конвенція).

•

Інституції ЄС: Комісія ЄС, Генеральний директорат з розвитку сільського господарства, Генеральний
директорат з міжнародної співпраці та розвитку, Генеральний директорат з енергетики, Генеральний
директорат з навколишнього середовища, Генеральний директорат з морських справ та рибальства,
Генеральний директорат з мобільності й транспорту, Генеральний директорат з регіональної та міської
політики, включаючи макрорегіональні стратегії: Дунайська стратегія, Стратегія Балтійського регіону,
Стратегія Адріатичного та Іонічного морів.

•

Міжурядові інституції / платформи: регіональні організації з управління рибальством (головним чином
Комісія з рибальства Північно-Східної Атлантики, організації рибальства Північно-Східної Атлантики,
Міжнародна комісія зі збереження атлантичних тунців та Генеральна комісія з рибальства в Середземномор’ї)
та консультативні ради; регіональні комісії з річок та морів; платформи співпраці, такі як конвенції та їхні
відповідні робочі групи; асоційовані організації ООН (Програма ООН з навколишнього середовища,
Всесвітня продовольча організація).

•

Національні уряди: міністерства, відповідальні за воду, рибальство та навколишнє середовище, включаючи
їхню адміністрацію та установи (наприклад, національні агенції з рибальства та охорони природи, органи
охорони заповідних територій, з управління річками, басейнами або морями); міністерства, відповідальні за
транспорт, енергетику та розвиток; міністерства, відповідальні за правоохоронну діяльність, прикордонний
контроль.

•

Наукові установи: науково-дослідні інститути, університети.

•

Організації громадянського суспільства (ОГС): організації зацікавлених сторін (навігація, рибний
промисел, гідроенергетика), фонди, НУО.
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1. ЦІЛЬ: ОСТАННІ ДИКІ ПОПУЛЯЦІЇ ЗАХИЩЕНІ ВІД ВИПАДКОВОГО ТА ЗУМИСНОГО ВИЛОВУ ОСОБИН
Результат
1.1. Подолано зумисний
вилов особин.

Активність
1.1.1.

1.1.2.

Пріоритет

Вилов осетрових є/залишається
забороненим доти, доки не буде створено
життєздатну популяцію, і буде
дозволений тільки на такому рівні, який
запобігає зменшенню популяцій до
статусу VU.

Високий

Ефективний контроль дозволів на вилов
для визначення популяцій ex situ та для
наукових цілей згідно із завданням 2.1.4.

Високий

Строки
Негайний

Відповідальні
Національні міністерства (екологічні,
органи з морського та внутрішнього
рибальства);
прикордонна поліція;
регіональні організації з управління
рибальством
(далі — РОУР) та
консультативні ради.

Негайний

Національні міністерства (органи з
навколишнього середовища та
внутрішнього рибальства);
РОУР та консультативні ради.

1.1.3.

1.1.4.

Посилення впровадження та дотримання
чинного законодавства з метою
запобігання незаконному,
нерегульованому та непідзвітному
рибному промислу в морях та
прісноводних водоймах.

Високий

Забезпечення відповідних ресурсів, а
також постійне нарощування потенціалу
та цілеспрямоване навчання відповідних
правоохоронних органів.

Високий

Поточний

Національні міністерства (органи з
навколишнього середовища,
морського та внутрішнього
рибальства);
РОУР та консультативні ради.

Поточний

Національні міністерства (органи з
навколишнього середовища,
морського та внутрішнього
рибальства);
правоохоронні органи;
митниця;
органи захисту прав споживачів;
Програма ООН з навколишнього
середовища;
РОУР та консультативні ради.

1.1.5.

Залучення рибалок та розробка
альтернативних джерел доходу для
відповідних рибальських громад.

Високий

Негайний

Національні міністерства (органи з
навколишнього середовища,
морського та внутрішнього
рибальства);
правоохоронні органи;
РОУР та консультативні ради.
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ОУР та консультативні ради.

1.2. Прилов зменшено до
рівня, який дає змогу
популяціям
відновлюватися.

1.2.1.

Ідентифікація прилову та його впливу у
морських та прісних водах.

Високий

Негайний

Національні міністерства (органи з
навколишнього середовища,
морського та внутрішнього
рибальства).
Виконання досліджень підтримується
науковими установами
РОУР та консультативними радами.

1.2.2.

1.2.3.

Визначення і впровадження варіантів
управління (технічні рішення, обмеження
рибного промислу, закриті райони,
закритий сезон) та модифікації
обладнання для зменшення прилову в
морському та внутрішньому рибальстві.

Помірний

Контроль за дотриманням заходів із
уникнення прилову та адаптивного
управління.

Помірний

Короткостроковий

Національні міністерства (органи з
навколишнього середовища,
морського та внутрішнього
рибальства);
РОУР та консультативні ради.
Реалізація підтримується науковими
установами, організаціями
громадянського суспільства.

Середньостроковий

Національні міністерства (органи з
навколишнього середовища,
морського та внутрішнього
рибальства);
РОУР та консультативні ради.

1.3. Рівень випадкових
втрат особин унаслідок
зіткнення з суднами,
впливу
гідроенергетики та
об'єктів водозабору
оцінений та
зменшується.

1.3.1.

1.4. Забезпечено
регіональну
координацію
заходів.

1.4.1.

1.3.2.

Визначення локалізації і масштабів втрат
риби внаслідок зіткнення з суднами,
впливу гідроенергетики та об'єктів
водозабору.

Помірний

Впровадження заходів із попередження
втрат риби внаслідок зіткнення з
суднами, впливу гідроенергетики та
об'єктів водозабору.

Помірний

Короткостроковий

Національні міністерства (водні
ресурси).
Впровадження за допомогою
наукових інституцій.

Сприяння регіональній координації
Високий
заходів із попередження, зазначених вище.

Середньостроковий

Національні міністерства (водні
ресурси).
Впровадження за допомогою
наукових інституцій.

Негайний

Регіональні річкові та морські комісії.
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2. ЦІЛЬ: ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА АКТИВНО ПІДТРИМУЄТЬСЯ ЗАДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ
Результат
2.1. Маточні поголів’я ex
situ створені для
збереження
генетичного
різноманіття усіх
популяцій осетрових.

Активність
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Пріоритет

Запровадження басейнових ex situ
програм згідно з кращими
методичними рекомендаціями з
тваринництва (такими як IUCN 2013,
FAO 570).

Високий

Забезпечення фінансування
створення та роботи об’єктів ex
situ.

Високий

Створення ex situ об’єктів (під спільним
некомерційним
та
неприватним
управлінням держав басейну).

Високий

Строки

Відповідальні

Негайний
(усі види і
форми),
окрім
поточного
(для A. sturio,
A. oxyrinchus,
частково для
A. naccarii)

Національні міністерства.

Короткостроковий

Європейська Комісія;

Технічна консультація: наукові
інституції, неурядові організації (далі
— НУО) (додаткова підтримка).

національні міністерства;
НУО.

Середньостроковий

Національні міністерства;
наукові інституції (технічна та
консультаційна підтримка);
НУО (додаткова підтримка).

2.1.4.

2.1.5.

Створення ex situ маточного
поголів’я усіх (суб)популяцій під
локальною загрозою зникнення із
застосуванням генетично
сертифікованих за чистотою та
відповідністю тварин.

Високий

Проведення регулярних заходів із
контролю тваринництва.

Помірний

Довгостроковий

Національні міністерства;

Постійний

Незалежні інституції, не залучені до
розробки і роботи ex situ об’єктів, або
незалежний орган (рада), створений з
такою ціллю (рекомендується у
випадку колаборації).

наукові інституції (технічна та
консультаційна підтримка).
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2.3. Забезпечено
регіональну
узгодженість усіх
заходів.

Короткостроковий/постійний

Розробка довгострокових планів з
розведення для охорони усього
генетичного різноманіття.

Високий

2.2.1.

Репродукція та розведення молоді риб
згідно з кращими світовими практиками
(такими як FAO 570).

Високий

Довгостроковий Національні міністерства;
/поточний
наукові інституції (технічна та
(видоспецифі
консультаційна підтримка).
чний)

2.2.2.

Науково обґрунтований випуск
молодняка для відновлення
історичної популяційної структури.

Високий

Довгостроковий Національні міністерства;
/поточний
наукові інституції (технічна та
(видоспецифі
консультаційна підтримка).
чний)

2.2.3.

Розробка, впровадження та моніторинг
успішності заходів із випуску.

Високий

Середньостроковий

Національні міністерства;

2.2.4.

Заборона неконтрольованого
зариблення (наприклад,
інтродукованими видами та
генотипами) в законодавчий спосіб та
шляхом правозастосування;
покращення заходів із контролю за
втечею з риборозвідних структур.

Високий

Негайний

Національні міністерства (рибне
господарство та охорона довкілля).

2.3.1.

Створення басейнового
координаційного органу для
координації та нагляду за усіма ex situ
заходами з відтворення та моніторингу.

Високий

Негайний

Регіональні річкові та морські комісії;

2.1.6.

2.2. Програми з
відтворення та випуску
розроблені та
впроваджуються.

T-PVS/Inf(2018)6

Національні міністерства (рибне
господарство).
Впровадження дослідження за
допомогою наукових інституцій.

наукові інституції (технічна та
консультаційна підтримка).

національні міністерства.
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3. ЦІЛЬ: ОСЕЛИЩА ОСЕТРОВИХ У МЕЖАХ КЛЮЧОВИХ РІЧОК ЗАХИЩЕНІ ТА ВІДНОВЛЕНІ
Результат
3.1. Наявні оселища
визначені та захищені
від руйнування.

Активність

Пріоритет

Строки

Визначення найбільш важливих
наявних оселищ (час та місце/умови
та ресурси) та створення єдиної бази
даних.

Високий

Негайний

3.1.2.

Забезпечення юридичного
захисту виявлених пріоритетних
оселищ та їх функціонування.

Високий

Короткостроковий

Національні міністерства (водні ресурси та
довкілля).

3.1.3.

Визначення конфліктів та точок
дотику між планами економічного
розвитку, визначеними оселищами
та їхніми функціями.

Високий

Постійний

ЄС;

3.1.1.

Відповідальні
Національні міністерства (водні ресурси та
довкілля).
Наукові інституції та НУО підтримують
визначення.

макрорегіональні стратегії;
регіональні річкові та морські комісії з органів
влади (міністерства довкілля, транспорту, енергії
тощо);
НУО.

3.1.4.

Зменшення конфліктів між
економічним розвитком та
екологічними вимогами до
функціонування оселищ осетрових.

Високий

Постійний

ЄС;
макрорегіональні стратегії;
регіональні річкові та морські комісії з органів
влади (міністерства довкілля, транспорту, енергії
тощо);
НУО.

3.2. Відновлено оселища в
ключових річках.

3.2.1.

Визначення можливостей для
відновлення ключових оселищ.

Високий

Короткостроковий

Національні міністерства (водні ресурси та
довкілля).
Наукові інституції та НУО підтримують
визначення.

3.2.2.

Розробка інтегрованої концепції
відновлення ключових оселищ для
забезпечення природного (або
найбільш наближеного до такого)
функціонування екосистем із
достатньою для
самовідтворювальних популяцій
осетрових ємністю.

Помірний

Постійний

Національні міністерства (водні ресурси та
довкілля).
Наукові інституції та НУО підтримують
визначення.

- 22 3.2.3. Впровадження пілотних заходів із
відновлення.

Високий
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Короткостроковий

Національні міністерства (водні ресурси та
довкілля);
Наукові інституції та НУО
підтримують впровадження.

3.2.4.

Моніторинг якості оселища
після пілотних заходів із
відновлення (з особливою
увагою до критеріїв щодо
осетрових).

3.3. Оселища захищені та
добре відновлені в
усіх річках, де
спостережені
осетрові.

3.3.1 .

Країни визначають придатність
річок до відновлення осетрових за:
- наявними популяціями осетрових;
- наявним матеріалом для
відновлення;
- сприятливими умовами,
оселищами та ресурсами;
- добрим потенціалом для
відновлення оселищ.

3.4. Забезпечено
регіональну
узгодженість усіх
заходів.

3.4.1.

Сприяння координації та нагляду за
охороною та відновленням оселищ,
а також моніторингу.

Високий

Довгостроковий

Головні відповідальні за моніторинг у
відповідності до Водної рамкової директиви:
національні міністерства (водні ресурси,
довкілля).
Технічна консультація та (за фінансування)
впровадження: наукові інституції.

Активність
Національні міністерства (водні ресурси,
3.3.1 у межах довкілля).
строків Плану.
Технічна консультація та (за фінансування)
впровадження: наукові інституції.
Результат 3.3
за межами
10-річного
строку
Плану.
Високий

Негайний

Регіональні річкові та морські комісії;
національні міністерства.
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4. ЦІЛЬ: ПОЛЕГШЕНА ТА ЗАХИЩЕНА МІГРАЦІЯ ОСЕТРОВИХ УВЕРХ ТА ВНИЗ ЗА ТЕЧІЄЮ
Результат
4.1. Не створюються жодні
перепони міграції
осетрових у ключових
річках.

Активність
4.1.1.

Заборона спорудження будь-яких
перепон відповідно до чинних
законодавчих норм та конвенцій.

Пріоритет

Строки

Високий

Негайний

Відповідальні
Національні міністерства (водні
ресурси);
наукові інституції (технічна та
консультаційна підтримка);
НУО.

4.1.2.

4.2. Відновлена міграція в
ключових для
осетрових річках.

4.2.1.

Створення юридичних передумов для
майбутнього будівництва
внутрішньорічкових споруд із
мінімальним пропуском та необхідними
для міграції риби умовами в 30% стоку в
будь-який час.

Високий

Визначення перешкод на шляху
міграції осетрових.

Високий

Короткостроковий

Національні міністерства (водні
ресурси);
наукові інституції (технічна та
консультаційна підтримка);
НУО.

Негайний

Національні міністерства (водні
ресурси та довкілля);
Наукові інституції, НУО
підтримують визначення.

4.2.2.

4.2.3.

Пріоритизація зменшення впливу
існуючих перешкод за наступними
критеріями: наявний запас, стан оселищ
у минулому, сучасні чи історичні
нерестовища, довжина річки, наявні
оселища, потенціал для реколонізації.

Високий

Проведення досліджень (з
використанням гідрологічного та
гідродинамічного моніторингу і
моделювання та моніторингу риб
(телеметрія, сонар Дідсона тощо)) щодо
можливостей забезпечення міграції
вверх та вниз за течією через найбільш
пріоритетні перешкоди (за результатами
4.2.2.).

Високий

Негайний

Національні міністерства (водні
ресурси та довкілля).
Наукові інституції, НУО
підтримують визначення.

Короткостроковий

Національні міністерства (водні
ресурси).
Наукові інституції, НУО,
гідроенергетичні оператори
підтримують проведення досліджень.
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4.2.4.

Виділення коштів на проведення
дослідження можливостей сприянню
міграції.

Високий
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Короткостроковий

Гідроенергетичні оператори;
макрорегіональні стратегії;
платформи (INTERACT,
EuroAccess);
національні органи
влади;
НУО.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Заходи зі зменшення впливу, такі як
управління седиментами та течією,
впроваджуються як невід’ємна частина
надання нових чи повторних прав
управління прибережними
територіями (заходи зі зменшення
впливу включаються до аналізу
рентабельності гідроенергетичних
проектів).

Високий

Впровадження функціональних
рішень для створення коридорів (за
результатами моніторингу).

Високий

Створення керівництва з моніторингу,
визначення придатних засобів та
впровадження програм оцінювання
ефективності проходу риби.

Високий

Національні міністерства (водні
ресурси);
регіональні річкові комісії.

Довгостроковий

Національні міністерства (водні
ресурси), гідроенергетичні оператори.
Технічні консультації та
впровадження: наукові інституції.

Середньостроковий

Національні міністерства (водні
ресурси); гідроенергетичні оператори.
Створення технічної комісії.

Поза
рамками
цього Плану

4.3. Відновлена міграція в
усіх річках, де
спостережені осетрові
(після п. 4.1 та п. 4.2).
4.4. Забезпечено
регіональну
узгодженість усіх
заходів.

Постійний

4.4.1. Координація та нагляд за забезпеченням
міграції.

Високий

4.4.2. Моніторинг поширення, шляхів міграції та
поведінки популяцій осетрових у морських та
прісноводних водоймах за басейновим принципом.

Помірний

Негайний

Регіональні річкові комісії;
національні міністерства.

Негайний

Національні міністерства/органи
влади, відповідальні за водні ресурси.
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5. ЦІЛЬ: ВЧАСНЕ ТА ПОСТІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ПОПУЛЯЦІЙ ТА ЗМІН ЗАПАСІВ ВІЛЬНОЖИВУЧИХ
ОСЕТРОВИХ
Результат
5.1. Програми моніторингу
розроблені та
впроваджені.

Активність

Пріоритет

Строки

Відповідальні

5.1.1.

Визначення чи створення органів,
відповідальних за впровадження
моніторингу на рівні басейнів (як
прісноводних, так і морських).

Високий

Негайний

Національні міністерства (рибне
господарство та довкілля).

5.1.2.

Визначення критеріїв та розробка
моніторингових програм для усіх
стадій життєвого циклу (див.
інформаційну панель щодо
моніторингу в Додатку 3).

Високий

Короткостроковий

Національні міністерства (рибне
господарство та довкілля).

Забезпечення довгострокового
фінансування.

Високий

5.1.3.

Технічна підтримка: наукові інституції.
Середньостроковий

Європейська Комісія;
макрорегіональні стратегії;
національні органи влади.

5.1.4.

Впровадження пілотних заходів.

Високий

Короткостроковий

Національні міністерства (рибне
господарство та довкілля).

5.1.5.

Регулярна оцінка та адаптивне
управління програмами моніторингу,
включаючи ДНК-аналіз.

Високий

Постійний

Національні міністерства (рибне
господарство та довкілля).

5.2. Впроваджено регулярний
моніторинг усіх запасів у
всіх річках, де
спостережені осетрові

5.2.1.

Поза межами цього Плану

5.3. Забезпечено
регіональну
узгодженість усіх
заходів.

5.3.1.

Координація та нагляд за
моніторингом для забезпечення
реалізації басейнового підходу.

Технічна підтримка: наукові інституції,
НУО.
Довгостроковий

Високий

Негайний

Регіональні річкові та морські
комісії;
національні міністерства.
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6. ЦІЛЬ: УСУНЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ТОРГІВЛІ УСІМА ПРОДУКТАМИ З ОСЕТРОВИХ
Результат
6.1. Досягнуто більш
високого рівня
правозастосування та
роботи органів
виконавчої влади.

Активність
6.1.1.

6.1.2.

Пріоритет

Впровадження методів криміналістики,
які дають змогу розрізняти види та
походження ікри і інших продуктів із
осетрових під час їх обробки та торгівлі
ними.

Високий

Постійний контроль ринку на
національному, всеєвропейському та
міжнародному рівнях для оцінки рівня
незаконної торгівлі.

Високий

Строки
Короткостроковий

Відповідальні/Рекомендації
Секретаріат CITES для Рішення
16.1368;
наукові інституції;
органи правозастосування.

Негайний

Національні міністерства (внутрішнє
та морське рибальство, митниця,
CITES та торгівля).
Сприяння всеєвропейському обміну
даними: ЄС та сусідні країни.
Технічна підтримка: наукові
інституції, НУО.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

8

Суттєве покращення правозастосування
шляхом сприяння кооперації та обміну
даними (EU-TWIX) між різними
органами, а також підвищення
спроможності органів
правозастосування.

Високий

Посилення вимог до маркування ікри
згідно з CITES (наприклад, проти
підробки) та посилення їх упровадження
на внутрішньоєвропейському та
національному рівнях.

Високий

Покарання має враховувати значимість
порушення для довкілля та рибних
ресурсів.

Високий

Постійний

Національні міністерства (включаючи
відповідальних за CITES та поліцію).
Сприяння всеєвропейському обміну
даними: ЄС та сусідні країни.
Технічна підтримка: наукові
інституції, НУО.

Короткостроковий

Секретаріат CITES;

Середньостроковий

Уряди країн (юрисдикція);

відповідальні за CITES органи на
національному рівні.

національні органи та інстутуції
правозастосування.

Decision 16.136 SC70 Doc. 44.2 IDENTIFICATION OF STURGEONS AND PADDLEFISH SPECIMENS IN TRADE REPORT OF THE ANIMALS COMMITTEE
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/E-SC70-44-02.pdf.
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6.2. Досягнуто вищого рівня
обізнаності всіх сторін у
ланцюжку постачання
чорної ікри.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Оцінити ставлення споживачів та
постачальників шляхом наукового
дослідження для розробки належних
способів підвищення обізнаності.

Помірний

Комунікація, орієнтована на
цільові групи, перевірена,
покращена та впроваджена.

Помірний

Підвищення усвідомлення проблеми та
обізнаності прокурорів та суддів для
забезпечення належного покарання за
незаконну торгівлю усіма продуктами
з осетрових.

Високий

T-PVS/Inf(2018)6

Короткостроковий

Наукові інституції;

Середньостроковий

Наукові інституції;

Короткостроковий

Органи влади (юрисдикція);

НУО.

НУО.

державні органи та інституції
правозастосування.
Підтримка з боку НУО.
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7. ЦІЛЬ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДЕКВАТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ
Результат

Активність

Пріоритет

Строки

Розробка скоординованого плану
фінансування основних активностей
цього Плану з використанням наявного
фінансування ЄС, національних органів
та інших донорів.

Високий

7.1.2.

Національні програми фінансування ЄС
мають включати заходи з охорони
осетрових згідно з цим Планом.

Високий

Короткостроковий

Країни — члени ЄС.

7.2.1.

Перегляд списків видів у конвенціях та
інших актах після зміни статусу в
Червоному списку МСОП.

Помірний

Короткостроковий

МСОП;

7.1. Адекватні інструменти
фінансування для
довгострокового
забезпечення
активностей наявні та
функціонують.

7.1.1.

7.2. Юридичні рамки
сприяють упровадженню
заходів із охорони
осетрових.

Негайний

Відповідальні
DG ENV для координації з іншими
інструментами фінансування ЄС;
органи влади.
Підтримка з боку НУО, фондів.

Секретаріат Бернської конвенції та
країни — підписанти;
CITES;
ЄС (DG ENV).

7.2.2.

Адаптація референтних умов для
національних критеріїв моніторингу
згідно з Водною рамковою директивою
для кращого відображення мігрантів на
дальні відстані та «парасолькових» видів.

Високий

Короткостроковий

Органи влади країн — членів ЄС
та ЄС.

7.2.3.

Розробка та адаптація планів
транспортних шляхів на внутрішніх
водоймах із урахуванням охорони
оселищ осетрових.

Високий

Довгостроковий ЄC, DG Move;
органи влади країн — членів ЄС.
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8. ЦІЛЬ: ОСЕТРОВІ Є ТВАРИНАМИ-СИМВОЛАМИ ЗДОРОВИХ РІЧКОВИХ ЕКОСИСТЕМ. КРАЩА ПІДТРИМКА
ОХОРОННИХ ЗАХОДІВ З БОКУ СУСПІЛЬСТВА, ПОЛІТИКІВ, ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ВІДПОВІДНИХ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
Результат
8.1. Висока обізнаність щодо
осетрових та негайних
заходів із їх охорони.

8.2. Покращення
міжнародного обміну між
відповідними
зацікавленими
сторонами.

Активність
8.1.1.

8.2.1.

Розробка та впровадження
комунікаційної стратегії для підвищення
обізнаності зацікавлених сторін та
національних органів влади, а також
винесення Плану дій на політичний
порядок денний.

Пріоритет
Високий

Строки
Короткостроковий

Відповідальні
НУО;
Бернська конвенція;
ООН Довкілля;
Регіональні стратегії регіональних
річкових та морських комісій,
наприклад, ICPDR.

Посилення кооперації між органами й
Помірний
галузями, в т. ч. між органами влади
річкових та морських басейнів, а також
природоохоронними та рибними органами
для встановлення спільних підходів до
охорони осетрових.

Короткостроковий

На міжнародному рівні: Бернська
конвенція, CITES, Боннська конвенція,
ООН Довкілля.
DG ENV між іншими директоратами чи
між регіонами, регіональними
річковими та морськими комісіями.
За підтримки НУО.

8.2.2.

Організація регулярних європейських чи
басейнових експертних зустрічей для
підвищення обізнаності щодо охорони
осетрових та організації обміну даними
між науковцями, управлінцями та іншими
зацікавленими сторонами.

Помірний

Короткостроковий

На міжнародному рівні: Єврокомісія
(DG ENV), Бернська конвенція, CITES,
ООН Довкілля та інші міжнародні
конвенції.
На регіональному рівні: регіональні
річкові та морські комісії.
За підтримки НУО, наукових
інституцій.
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9. ЦІЛЬ: МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Активність

Результат
9.1. Відповідальність за План
дій визначена;
проводяться регулярні
моніторинг і оцінювання.

Пріоритет

Строки

Країни, річкові та морські басейнові
комісії та відповідальні з Єврокомісії
призначають осіб/координаторів,
відповідальних за моніторинг та
впровадження Плану.

Високий

9.1.2.

Скликання робочої групи (у складі всіх
відповідальних осіб) для підтримки
впровадження Плану дій; регулярні
зустрічі робочої групи.

Високий

Негайний

Секретаріат Бернської конвенції за
підтримки Єврокомісії (DG ENV).

9.1.3.

Ухвалення графіку та механізмів
звітування (згідно з іншими вимогами до
звітності); презентація регулярних звітів
відповідальних осіб на щорічному
засіданні Комітету Бернської конвенції.

Високий

Короткостроковий

Координація: Бернська конвенція.

9.1.4.

Середньо- та довгострокова (5 та 10
років) оцінка Плану, на основі якої
впроваджуються адаптивні рішення чи
продовжуються активності.

Високий

Довгостроковий

Координація: Бернська конвенція.

9.1.1.

Негайний

Відповідальні
Єврокомісія;
органи влади;
регіональні річкові та морські комісії.

Внесок від органів влади
(призначених відповідальних осіб).
Підтримка з боку НУО та наукових
інституцій.
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Додаток 1. Біологічна оцінка
Наразі якісні дані щодо розмірів популяцій та популяційних трендів різних видів осетрових
за країною чи басейном дуже обмежені. Перегляд Червоного списку МСОП щодо видів
європейських осетрових запланований на 2019 рік.
Система звітування відповідно до ст. 17 Оселищної директиви ЄС зобов’язує країни —
члени ЄС звітувати про охоронний статус видів, занесених до Оселищної директиви, за чотирма
параметрами: видове різноманіття, популяції, придатні оселища та майбутні перспективи. Усі
чотири параметри об’єднуються в загальну оцінку (див. табл. 3). Варто також зазначити, що такі
звіти можуть мати різну якість і найчастіше відображають результати випадкових спостережень,
а не систематичного моніторингу. Дані щодо популяцій у країнах, які не є членам ЄС, часто
відсутні або не можуть бути порівняні з такими для ЄС.
Таблиця 3. Загальна оцінка видів осетрових за 2007 – 2012 рр. згідно з Оселищною
директивою.
https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/progress/?period=3&group=Fish&conclusio
n=overall+assessment
Біогеографічний та морський регіон*:

U2

Acipenser oxyrinchus

U2

Acipenser sturio
Huso huso

U2
XX

U2

Acipenser stellatus

U2
U2
U2

U1

U2

U2

XX

U2

U2

Атлантичний
морський

Acipenser nudiventris

Степовий

U2

U1

Паннонський

U2

Acipenser naccarii

Acipenser ruthenus

Середземноморський

U2

Континентальний

Acipenser gueldenstaedtii

Чорноморський

Альпійський

Атлантичний

Види

U2
U2
U2
U2

Легенда: FV = Сприятливий; U1 = Несприятливий невідповідний (необхідні зміни в управлінні
чи політиці для переведення виду у сприятливий статус, проте загроза зникнення у близькому
майбутньому відсутня); U2 = Несприятливий поганий (серйозна загроза зникнення, як мінімум
на регіональному рівні); XX = ‘Дані відсутні’, що використовується у випадку недостатності
даних для оцінки.
* з керівництва European Topic Center для звітності за 2007 – 2012 рр.: щодо усіх анадромних риб,
окрім Acipenser sturio, звітування має відбуватися за регіонами суходолу.
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Опис видів

Комплекс осетра російського, осетер дунайський (A. gueldenstaedtii, Brandt 1833) та
осетер перський (A. persicus colchicus, Arthukin & Zarkua, 1986)

Комплекс осетра російського являє собою добрий приклад високої морфологічної
варіабельності родини осетрових та певних помилок у визначенні, які з цього випливають.
Окремі таксономічні рішення були запропоновані для визначення номенклатури видів за їхніми
ознаками. Після розділення A. gueldenstaedtii (Brandt 1833) та A. persicus (Borodin 1897) у
Каспійському морі та його притоках Берг (Berg, 1933) перекласифікував A. persicus як A.
gueldenstaedtii persicus. Наявність схожих підструктур була доведена і для чорноморських
популяцій осетра російського. В результаті Марті (Marti, 1940) було запропоновано виокремити
осетра перського як підвид осетра російського, надавши йому видову назву A. gueldenstaedtii
colchicus. Артюхін та Заркуа (Artyukhin, Zarkua, 1986) змінили статус перського осетра на підвид
A. persicus. У 2007 році була здійснена спроба уникнути розділення виду на підвиди, й Коттелат
та Фрейхоф надали статус виду для таксона A. colchicus. Однак такі таксономічні зміни не
відображені в CITES, Червоному списку МСОП, Червоній книзі Грузії та інших міжнародних
документах.
Опис виду
Розмір: макс. довжина — 2,4 м; макс. вага — 110 кг; середня довжина — 1,3–1,6 м.
Вік: макс. > 50 років; дозрівання: ♀ 10–16 років, ♂ 8–13 років.
Ареал: Чорне, Каспійське, Азовське моря та їхні крупні притоки.
Міграція: анадромні, ярові та озимі раси. Минулі резидентні форми в р. Дунай під питанням.
Ареал у минулому
У минулому вид зустрічався в Чорному морі та його притоках: річці Дунай та притоках (Олт,
Сава, Тиса, Драва, Мура, Морава), річках Дністер, Дніпро, Дон та Кубань. Зрідко зустрічався в
південно-східних чорноморських річках та притоках, проте A. persicus поширений (також
описаний як підвид A. persicus colchicus) у річках Інгурі, Ріоні, Цхенісцкалі, Чоруг. У річках
Єсилирмак, Кизилирмак, Сакар’я та Еврос присутність виду не доведена. Відповідно до
торговельних даних із історичних джерел, був найбільш поширеним видом осетрових басейну
Дунаю.
Сучасний ареал та статус у Європі
Невелика кількість вільноживучих особин спостережена в Нижньому Дунаї, нижче від
греблі Залізні Ворота, та в Чорному морі. Популяції в Дунаї та Чорному морі швидко
скорочуються через браконьєрство та прилов. Природне відтворення відбувається слабко і лише
в Дунаї, проте в останні десятиліття зменшується та стає спорадичним. У р. Ріоні A.
gueldenstaedtii зустрічається зрідка, проте A. persicus colchicus достатньо поширений і
відтворюється. За непідтвердженими даними, останній нерест у р. Сакар’я відбувався в 2009
році. В Україні не нереститься.
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Рисунок 3. Історичний та сучасний ареал Acipenser gueldenstaedtii та A. persicus colchicus
(блакитним кольором позначено історичний прісноводний ареал, синім кольором — сучасний
прісноводний ареал, зеленим кольором — морський ареал). © IHG BOKU9
Управління
Масштабні програми із зариблення реалізовуються в Україні для підтримки рибальства.
Діє заборона вилову в Нижньому Дунаї (НД) (з 2006 по 2020 рр.) та в Чорному морі, проте
правозастосування потребує покращення. Координовані заходи з відновлення на басейновому
рівні відсутні. F-1 гібриди Дунайських популяцій наявні ex situ на приватних фермах в Румунії
та Болгарії, але для отримання матеріалу для зариблення використовуються слабко (Болгарія)
або не використовуються взагалі (Румунія). Природне відтворення в Нижньому Дунаї відсутнє,
тому з 2004 року реалізуються невеликі програми з підтримуючого зариблення (як частина
програми з відновлення), впроваджені після заборони вилову в 2006 році. Таке зариблення не
проводилося в 2010 – 2012 рр. та в 2016-му.
В Азовському морі (Російська Федерація) зариблення не проводиться.
Коментарі
У квітні 2018 року чотири чіпованих самці осетра російського, які походили з
відтворювальних програм 2006 – 2009 рр., були випадково виловлені під час намагання виловити
дорослу білугу для проекту з геноміки, що фінансувався COFASP. Це було першим доказом
ефективності підтримуючого зариблення.
9

Мапи ареалів базуються на CCM River and Catchment Database,© European Commission – JRC, 2007;
Vogt J.V., Soille, P., De Jager A., Rimaviciute E., Mehl W., Foisneau S., Bodis K., Dusart J., Paracchini M.L.,
Haastrup P., Bamps C. (2007): A pan-European River and Catchment Database. European Commission – JRC,
Luxembourg, (EUR 22920 EN) 120 pp.
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Румунія планує використати результати нещодавніх досліджень виживання, росту та
поширення зариблених особин осетра російського в Чорному морі, проведених у рамках
Операційної програми з рибництва для Румунії протягом 2013 – 2015 рр., а також процедур
оцінки запасів, які базуються на результатах генетичних досліджень проекту Era Net COFASP
під назвою DASTMAP, для спільного з Болгарією та Україною повторного запуску програм
підтримуючого зариблення.
Існує нагальна потреба в координованих заходах для збільшення запасів,
централізованої ex situ роботи та отримання аквакультурних і вільноживучих запасів, а
також у покращенні законодавства та правозастосування для боротьби з браконьєрством.
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Осетер адріатичний (Acipenser naccarii, Bonaparte 1836)
Розмір: макс. довжина — 2 м; макс. вага — 90 кг; середня довжина — 1,4–1,8 м.
Вік: макс. > 50 років; дозрівання: ♀ 9–13 років, ♂ 6–8 років.
Ареал: Адріатичне море та притоки. Історичний ареал на Іберійському півострові під
питанням.
Міграція: анадромний, проте в межах прибережних вод. Резидентна форма в річці Тічино під
питанням.
Історичний ареал у Європі
A. naccarii був ендемічним для північної частини Адріатичного моря, річки По та її
притоків, а також для річок Адідже, Брента, Бачільйоне, П’яве, Лівенца, Тальяменто, Сіле,
Неретва, Буна, Дріно та озера Шкодер на кордоні Албанії з Чорногорією. Зрідка спостерігався
між узбережжям Греції та Іонічним морем і Корфу. У річці По до 1970-х був менш поширеним,
ніж A. sturio, та скоротив свою чисельність, як і інші італійські осетрові.
Сучасний ареал та статус у Європейському Союзі
Невелика кількість існує в річці По, здебільшого внаслідок і завдяки зарибленню. Окремі
знахідки в річках Адідже, П’яве, Тальяменто, Сіле — можливо, з річки По або як наслідок
зариблення. Статус у річках Буна та Дріно невизначений. Природне відтворення на території ЄС
не підтверджувалося з початку 1980-х рр.
Управління
Ex situ запаси наявні в окремих установах в Італії й засновані на 90 особинах, виловлених у
1970-х. Зариблення відбувається з кінця 1980-х. Генетична популяційна структура маточного
поголів’я в Італії добре задокументована, проте наявний план із розведення виконується не
повною мірою. Проведено оцінку різниці між албанськими та італійськими популяціями, що
призвело до виокремлення різних популяційних сегментів. Окремі установи впроваджують
заходи з відновлення, проте координовані заходи на рівні басейну відсутні.
Існує нагальна потреба в координованих заходах для збереження, в плані з
відновлення та моніторингу в межах усього ареалу.
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Рисунок 4. Історичний та сучасний ареали Acipenser naccarii. © IHG BOKU 9
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Осетер-шип (Acipenser nudiventris, Lovetzky 1828)

Опис виду
Розмір: макс. довжина — 2,2 м; макс. вага — 120 кг; середня довжина — 1,2–1,5 м.
Вік: макс. > 36 років; дозрівання: ♀ 12–18 років, ♂ 6–12 років.
Ареал: Чорне, Каспійське, Азовське, Аральське моря та їхні притоки.
Міграція: потамодромний у Дунаї, анадромні форми існують в інших басейнах.
Історичний ареал у Європі
Вид був поширений у чорноморському басейні — в Дунаї та його притоках: Сава, Тиса,
Драва, Мура, Ваг, Морава, Прут та Сірет. Історичний ареал включав річки Дністер, Дон, Кубань,
Інгурі, Ріоні та Сакар’ю.
Сучасний ареал та статус у Європейському Союзі
Вважається «ймовірно вимерлим» у басейні Дунаю. Відомі три знахідки в 2000 році: одна
була наслідком браконьєрства, друга випущена і ще одна особина загинула в неволі. Окремі
поодинокі знахідки відомі з р. Ріоні, але статус виду залишається невизначеним.
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Рисунок 5. Історичний та сучасний ареали Acipenser nudiventris. © IHG BOKU 9
Управління
Вилов заборонений у межах усього ареалу в Європі.
Ex situ запаси в живих генетичних банках наявні для каспійської, але не дунайсько-понтійської
популяції. Координовані басейнові заходи з відновлення відсутні.
Існує нагальна потреба в координованих заходах та створенні централізованих ex situ
умов для відновлення наявних вільноживучих популяцій.
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Осетер атлантичний, або балтійський (Acipenser oxyrinchus, Mitchill 1815)

Опис виду
Розмір: макс. довжина — > 4,3 м; макс. вага — 370 кг; середня довжина — 1,7–2,5 м.
Вік: макс. > 100 років; дозрівання: ♀ 7–30 років, ♂ 5–24 роки.
Ареал: Північноамериканське узбережжя Атлантичного океану та його притоки, Балтійське
море та притоки в Німеччині, Польщі, Естонії, Латвії, Литві та Російській Федерації.
Міграція: анадромний, ярові та озимі раси.
Історичний ареал у Європі
Вид був добре поширений на східному узбережжі Північної Америки — від Флориди до
Лабрадору. У Європі цей вид зустрічався в Балтійському морі та його притоках: Одра, Ловать,
Муса, Нарва, Німан, Нєва, Нотець, Преголя, Вента, Вісла, Волхов та Ладозькому озері.
Історичний ареал у Європі все ще є предметом досліджень. Наявні дані свідчать, що вид був
поширений у Східній Атлантиці та Північному морі між 3500 та 1500 рр. до н. е. За останніх
тисячу років ареал виду обмежився Балтійським морем та зрідка Британськими островами (р.
Северн).
Сучасний ареал та статус у Європейському Союзі
Популяції Балтійського моря існували до середини 20 сторіччя, аж до їх знищення внаслідок
надмірного вилову, гідробудівництва та забруднення. Діють програми з реінтродукції в
Балтійському морі — вони сфокусовані на південних його притоках: річках Одра, Вісла,
Преголя, Німан, Даугава, Нарва. В 2018 році відбулося зариблення близько трьома мільйонами
особинами різного розміру.
Управління
Вид не занесено до Оселищної директиви, проте вважається, що він вказаний у Додатках ІІ
і V, адже на момент їх розробки не було відомим, що в Балтійському морі мешкає окремий вид.
Відповідно, балтійська популяція осетра атлантичного має вважатися внесеною до Додатка ІІІ
Бернської конвенції.
Централізовані запаси ex situ наявні та використовуються для зариблення в ряді балтійських
країн, зокрема в Німеччині та Польщі. На регіональному рівні зусилля координуються, проте
залежать від політичних змін та наявності фінансування.
Вилов заборонений у межах усього європейського ареалу. Реінтродукція зазнає негативного
впливу внаслідок можливого прилову.
Існує нагальна потреба в забезпеченні довгострокових координованих заходах для
відновлення оселищ та зменшення прилову.
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Рисунок 6. Історичний та сучасний ареали Acipenser oxyrinchus. © IHG BOKU 9
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Стерлядь (Acipenser ruthenus, Linnaeus 1758)

Опис виду
Розмір: макс. довжина — 1,2 м; макс. вага — 16 кг; середня довжина — 0,5–1 м.
Вік: макс. > 25 років; дозрівання: ♀ 5–8 років, ♂ 3–5 років.
Ареал: притоки Чорного, Каспійського, Азовського, Карського та Білого морів.
Міграція: потамодромний.
Історичний ареал у Європі
У Дунаї та притоках Сава, Олт, Тиса, Драва, Мура, Ваг, Морава, Інн, Ізар. Цей вид
зустрічався у річках Дніпро, Дністер, Дон, Кубань та їхніх основних притоках.
Сучасний ареал та статус у Європейському Союзі
Невелика ізольована популяція з обмеженою здатністю до відтворення існує у
фрагментованій частині Верхнього Дунаю. Популяція Середнього Дунаю зазнала значних втрат
після побудови станції в Ґабчіково та помірного зменшення популяції Нижнього Дунаю. Вид
потерпає від браконьєрства в Середньому та Нижньому Дунаї. Існує також ізольована популяція
з обмеженою здатністю до відтворення в р. Тиса. В середніх течіях річок Дністер, Дніпро, Прут
та Дон існують популяції, здатні до природного відтворення. У р. Кубань проводиться
масштабне зариблення.
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Рисунок 7. Історичний та сучасний ареали Acipenser ruthenus. © IHG BOKU 9
Управління
Координовані заходи з відновлення існують лише в регіональному середньостроковому
масштабі. Централізовані ex situ запаси лише обговорюються. План розведення відсутній.
Перші результати проекту ЄС (Kohlmann et al. 2018) виявили високе генетичне різноманіття
мітохондріальної ДНК в популяціях Нижнього Дунаю та процес змішування ядерної ДНК, що
загрожує цим популяціям. Є підозри, що феномен викликаний однонаправленою міграцією
молоді вниз за течією. Молодь оминає Залізні Ворота, але з 1974 року не може повернутися назад
на нерест.
Заборона вилову існує в межах більшої частини ареалу, проте впроваджується лише локально.
Існує потреба в координованих заходах із
правозастосування з метою подолання браконьєрства.

покращення

законодавства

та
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Севрюга (Acipenser stellatus, Pallas 1771)
Опис виду
Розмір: макс. довжина — 2,9 м; макс. вага — 80 кг; середня довжина — 1,2–1,8 м.
Вік: макс. > 35 років; дозрівання: ♀ 8–14 років, ♂ 6–12 років.
Ареал: Чорне, Каспійське, Азовське та Егейське моря та їхні притоки.
Міграція: анадромний, озимі та ярові раси.
Історичний ареал у Європі
Чорне море та Дунай і його притоки: Сава, Тиса, Драва, Мура, Жіу, Олт, Сірет, Прут. Також
річки Дніпро, Дністер, Дон, Кубань, Інгурі, Цхенісцкалі, Чоруг, Єсилирмак, Кизилирмак,
Сакар’я, а також річки Струма та Еврос і Егейське море.
Сучасний ареал та статус
Вважається зниклим в Егейському морі. Маленька вільноживуча популяція ідентифікована
в Нижньому Дунаї між дамбою Залізні Ворота та Чорним морем. Розміри популяції значно
знижуються внаслідок браконьєрства та прилову в Дунаї та Чорному морі. Природне відтворення
відоме лише на незначному рівні для дунайської популяції, є спорадичним. Відтворення в р. Ріоні
підтверджене в 2018 році після вилову цьоголіток.
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Рисунок 8. Історичний та сучасний ареали Acipenser stellatus. © IHG BOKU 9
Управління
Діє заборона на вилов у Нижньому Дунаї (до 2020 року) та в Чорному морі. Ефективність
правозастосування невисока. Координовані басейнові заходи з відтворення відсутні. Окремі
спроби зариблення відбувалися в Нижньому Дунаї після заборони на вилов у 2006 році.
Коментарі
У Румунії триває перегляд процедур відтворення на основі нещодавніх результатів аналізу
генетичного різноманіття та підтримуючих програм із зариблення, планується кооперація з
Болгарією та Україною.
Протягом травня 2018 року чіповані самці севрюги, які походили з відтворювальних
програм 2006 – 2009 рр., були випадково виловлені під час намагання виловити дорослу білугу для
проекту з геноміки, що фінансувався COFASP. Це було першим доказом ефективності
підтримуючого зариблення.
Ex situ запаси каспійських та азовських популяцій наявні в Російській Федерації. Зариблення
в Азовському морі (Російська Федерація) не проводиться.
Існує нагальна потреба в координованих заходах зі збереження, у створенні
централізованих ex situ умов та покращенні законодавства й правозастосування для
попередження браконьєрства.
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Осетер європейський (Acipenser sturio, Linnaeus 1758)
Опис виду
Розмір: макс. довжина — 6 м; макс. вага — 850 кг; середня довжина — 1,5–3 м.
Вік: макс. > 60 років; дозрівання: ♀ 13–16 років, ♂ 10–12 років.
Ареал: Біле, Північне, Чорне, Балтійське моря, Атлантичне узбережжя, Середземне
море та їхні річки.
Міграція: анадромний, озимі та ярові раси.
Історичний ареал у Європі
Північне море та його притоки: Айдер, Ельба, Везер, Емс, Рейн, Маас, Шельда, Темза,
Трент, Северн, Сейн; Атлантичне узбережжя з річками Луара, Жиронда-Гаронна-Дордонь, Адур,
Дору, Гвадіана, Гвадалквівір; Середземне море з річками Ебро, Рона, Сона, Тибр; Адріатичне
море з річками По, Адідже, Ізонцо, Неретева, Дріно, Буно, Піньос; Егейське море з річками
Струма, Мариця, Еврос; Чорне море з річками Дунай, Ріоні, Інгурі, Сакар’я, Кизилирмак.
Сучасний ареал та статус у Європі
Вид зник у межах усього історичного ареалу, окрім басейну Жиронда-Гаронна-Дордонь, і
поширений у морських водоймах від Біскайської затоки до Північного моря. Детальна оцінка
популяції відсутня, проте запаси оцінюються в менш як 800 зрілих особин. Природне
відтворення не спостерігається з 1994 року, з моменту останнього нересту в Жиронді.
Підтримуюче зариблення проводиться з 1995 року, для чого використовується матеріал із
басейну Жиронди. Готується програма відновлення виду в Рейні.
Остання знахідка з річки Ріоні, Грузія, датується 1991 роком. Подальші дослідження не
виявили існування виду.
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Рисунок 9. Історичний та сучасний ареали Acipenser sturio. © IHG BOKU 9
Управління
План управління схвалений Бернською конвенцією та на національному рівні Францією.
Координовані заходи з відновлення існують лише в регіональних та середньострокових
масштабах. Існують запаси ex situ у Франції та Німеччині. План розведення розроблений лише
частково, зокрема через малу чисельність маточного поголів’я та слабке дозрівання особин.
Вилов заборонений у межах усього ареалу. Прилов під час комерційного рибальства (бентосне
тралення) знижує ефективність програм із відновлення.
Існує нагальна потреба в забезпеченні довгострокових скоординованих заходів із охорони
та зниження рівня прилову.

- 45 -

T-PVS/Inf(2018)6

Білуга (Huso huso, Linnaeus 1758)
Опис виду
Розмір: макс. довжина — 8 м; макс. вага — 2000 кг; середня довжина — 2,2–3,5 м.
Вік: макс. >100 років; дозрівання: ♀ 14–20 років, ♂ 10–16 років.
Ареал: Чорне, Каспійське, Азовське, Адріатичне моря та їхні притоки.
Міграція: анадромний, ярові та озимі раси.
Історичний ареал
Чорне море: р. Дунай та притоки — Сава, Тиса, Драва, Мура, Жіу, Морава, Олт; річки
Дніпро, Дністер, Дон, Кубань, Інгурі, Ріоні, Чоруг, Єсилирмак, Кизилирмак та Сакар’я;
Адріатичне море та р. По.
Сучасний ареал та статус у Європі
Вид повністю зник в Адріатичному морі. Невелика вільноживуча популяція Дунаю
відноситься до нижньої течії, між Залізними Воротами та Чорним морем. Браконьєрство та
прилов суттєво впливають на чисельність популяції. Природне відтворення в межах Дунаю
слабке, в межах р. Ріоні — спорадичне. Згідно з нещодавніми неопублікованими даними з Румунії,
з моменту впровадження заборони на промисловий вилов у 2006 році кількість самок білуги, які
народжують життєздатне потомство, зросла. Це інтерпретується як позитивний тренд у
динаміці цього виду в Нижньому Дунаї.
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Рисунок 10. Історичний та сучасний ареали Huso huso. © IHG BOKU 9
Управління
Діє заборона на вилов у Нижньому Дунаї (до 2020 року) та в Чорному морі, проте рівень
правозастосування є невисоким. Координовані заходи на рівні басейнів відсутні. Окремі особини
наявні в ex situ запасах на приватних фермах, що не є придатним для сталого управління. План
розведення перебуває на стадії розробки. Окремі випадки зариблення в Нижньому Дунаї
базуються на ex situ матеріалі. Зариблення в Азовському морі (Російська Федерація) не
проводиться.
Існує нагальна потреба в координованих зусиллях задля охорони, у створенні
централізованих ex situ умов, а також у покращенні законодавства та правозастосування
для попередження браконьєрства.
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Додаток 2. Аналіз проблеми
Усі 27 розглянутих видів осетрових, ендемічні для річок та прибережних вод Північної
півкулі, занесені до Червоного списку МСОП, а деякі з них нещодавно отримали критичний
статус.
Що робить осетрових настільки вразливими до сучасних факторів впливу? Загалом ті самі
ознаки, що дозволили їм еволюціонувати як групі протягом 250 млн років. Осетрові живуть
надзвичайно довго, досягаючи 160 років. Їхнє дозрівання відбувається пізно, між 8 та 25 роками
життя. Нерест осетрових відбувається рідко й вимагає міграції з морських вод континентального
шельфу до річок та нерестовищ, у яких вони народилися. Така стратегія дозволяє осетровим за
значний час створювати великі популяції, у яких представлені різні покоління. Проте така
міграційна поведінка робить ці види вразливими до вилову й перекривання шляхів міграції.
Загалом втрата біорізноманіття спостерігається майже в усіх оселищах, проте прісноводні
оселища зазнають набагато значніших втрат, аніж оселища суходолу. Це відбувається через
пов’язаність людських поселень та прісноводних оселищ: останні слугують «резервуарами» для
відходів та метаболітів. Різні аспекти цієї загрози неабияк впливають на осетрових, адже саме в
межах річкових оселищ осетрові перебувають на найбільш уразливих стадіях розвитку.
Відповідно, значна структурна та функціональна модифікація річкових басейнів —
включаючи
спорудження
дамб,
несталий
видобуток
гравію,
водозабір
для
сільськогосподарських чи промислових потреб, а також забруднення та інвазивні водні види —
суттєво впливає на відтворення та ранні стадії життєвого циклу осетрових. Річки, а значить, і
осетрові часто перебувають у межах різних адміністративних та політичних кордонів, тому
необхідними є узгоджені форми охорони, яких подекуди не вистачає.
Короткий огляд найбільш суттєвих факторів впливу наведено нижче.

1.

Надмірна експлуатація (включаючи легальний і нелегальний вилов та прилов).

Надмірна експлуатація є наслідком цільового вилову або прилову в рибальських знаряддях
лову, які використовуються для комерційного вилову інших видів. Несталий, проте легальний
вилов у минулому призвів до суттєвого зменшення багатьох популяцій осетрових. Сьогодні
прилов та нелегальний вилов і далі продовжують зменшувати кількість особин, які можуть
нереститися, зменшуючи репродуктивний потенціал популяції, її генетичне різноманіття та
адаптованість до змін у навколишньому середовищі. Європейські популяції зменшилися до
такого рівня, що навіть некоординований та несталий вилов вільноживучих зрілих особин для
контрольованого розведення чи наукових цілей може потенційно призвести до зникнення
популяцій.

2.

Перешкоди на шляху міграції.

Вважається, що вплив перешкод на шляху міграції на осетрових, як і інших діадромних
видів, є значним. Проте вплив таких перешкод може по-різному позначатися на популяціях
залежно від їх розташування в річковій системі та ефективності заходів зі зменшення впливу.
Перешкоди на шляху міграції вверх за течією зупиняють нерестову міграцію, що не дає змоги
особинам, нерестовища яких розташовані вище за течією від перешкоди, завершити свій
життєвий цикл. Якщо в результаті такі види нерестяться нижче від перешкоди, штучне
перекриття оселищ може призвести до внутрішньовидової гібридизації.
У разі якщо існує можливість подолання бар’єру для проходу на нерестовище вище за
течією, перешкоди на шляху зворотної міграції для дорослих особин теж залишаються
проблемою, адже наразі жодну велику дамбу не оснащено пристроями, які б уможливлювали
міграцію вниз за течією. Як наслідок, дорослі особини після нересту лишаються обмеженими в
річкових ділянках вище за течією, які зазвичай не містять достатньої харчової бази та
підвищують імовірність загибелі внаслідок браконьєрства чи канібалізму молоді.
Вплив перешкод на шляху міграції молоді вниз за течією також різниться — від
безпосередньої смертності під час проходу через турбіни до суттєвих впливів на міграцію у
водосховищах. Зокрема, у водосховищах слабка течія води не дозволяє молоді орієнтуватися та
покривати значні відстані. Негативний вплив мають і недостатність кисню, і підвищена
смертність унаслідок наявності великих популяцій хижаків.
Вплив дамб залежить від їхніх розмірів, режиму роботи та функцій (наприклад, вододільної
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чи енергогенеруючої). Загалом наявність дамб призводить до збільшення площі річки, яка
починає поглинати значно більше сонячної енергії. Це підвищує температуру верхнього шару
водойми, тоді як у нижніх шарах відбувається зниження температури та концентрації кисню
через анаеробний розклад седиментів та випадіння осаду з фототрофних шарів.
Вплив «вверх за течією». Під час міграції вниз за течією молодь входить в оселища з
несприятливими умовами, що призводить до масової загибелі риби. Зростання температури
також підвищує енергетичний обмін у риб та призводить до більшої потреби в харчуванні, яке є
обмеженим через стратифікації водосховища.
Через слабку течію водосховище також слугує «відстійником осадів». Харчові ресурси, які
потрапляють у водосховище, підвищують продуктивність, що в комбінації зі зміною
гідрологічного режиму призводить до змін в угрупованнях та збільшення кількості хижаків зпоміж мігруючих видів риб. Водозабір створює хибні міграційні сигнали та, наприклад, може
сприяти входу риб в іригаційний канал замість основного русла, що знижує виживаність молоді.
Окремо варто сказати про вплив гребель для генерації електроенергії, що зазвичай заважає
проходу мігруючих видів риб вниз за течією. Тоді як крупні риби зазвичай затримуються
спеціальними утримуючими пристроями, молодь під час міграції вниз за течією потрапляє в
турбіни. Звісно, вплив турбін на риб залежить від їхнього типу, швидкості обертання, кількості
лопастей, їхньої гостроти, різниці тиску на ділянках вище і нижче за течією, типу водозабору та
його глибини. Смертність крупних риб, які потрапили в турбіни, зазвичай обумовлена ударами
лопастей. Ураження тканин та смертність менших особин спричинюють різниця тиску до та
після лопастей, надмірна концентрація газів та кавітація. У найгірших випадках наявність турбін
може стати причиною загибелі всіх мігруючих особин. Буде правильним сказати, що технічні
рішення, які сприяють лише міграції вверх за течією, не забезпечуючи міграцію вниз, фактично
мають більш негативний вплив на популяції. Варто також згадати, що міграції сприяє і наявність
функціональних оселищ у межах досяжності.
Використання гребель, метою яких є створення значних обсягів води для охолодження,
зрошення чи захисту від паводків, також становить ризик обмеження особин, які мігрують вниз
за течією, якщо не впроваджено жодних технічних рішень для полегшення такої міграції.
Вплив «вниз за течією». Гідроенергетика покликана задовольнити попит на енергію, який
змінюється протягом дня та сезону. Через це водосховища мають різну ємність. Загалом ємність
менш ніж 1,5 доби стоку вважається текучою річкою, а все, що перевищує цей показник, —
гідроакумулюючою станцією. В останньому випадку вплив затримуючих піків та затримання
спуску в моменти підвищення попиту варіює залежно від ємності. Зі збільшенням ємності течія
перестає бути пов’язаною з річним циклом осадів, суттєво впливаючи на час міграції, зміну
розташування гравію в нерестовищах, цикли організмів кормової бази, призводячи до
невідповідностей в умовах річкових оселищ та вилуплення і подальших стадій розвитку
личинки. Цей вплив посилюється, коли спускається холодна вода з більш глибоких шарів
водойми, змінюючи природні температурні режими. Навіть більше, спуск чи утримання води
протягом дня змінює умови нижче за течією від дамби. Залежність від пікових навантажень
призводить до недостатньої чи надмірної сили течії. Зниження швидкості течії внаслідок
утримання води викликає такі ж ефекти, що й у випадку з водосховищами.
На ефективність відтворення видів, які використовують гравійні нерестовища нижче за
течією, впливає утримання мілкого осаду, що викликає оголення річкового дна, від’єднання
пойми від річки та зменшення загальної продуктивності. Менш доступними стають гравійні
мілини та береги. Цей вплив прогресує від територій, найближчих до дамби, до більш віддалених
ділянок.
Утримання поживних речовин та суспендованих твердих речовин у водосховищі суттєво
впливає на угруповання нижче за течією, адже їх пристосованість до умов зникає. Змінюється
кормова база для особин на ранніх стадіях життєвого циклу, що змінює видовий склад та
поширеність окремих видів, впливаючи на продуктивність усієї системи. Знову ж таки, кінцеві
елементи харчового ланцюга відповідають на такі зміни зниженням репродуктивного успіху та
виживаності особин, які харчуються на відповідній території на ранніх етапах життєвого циклу.

3.

Захист від повеней та навігація.
Упродовж останніх десятиліть значні частини оселищ осетрових зазнали впливу внаслідок
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зміни гідрологічного режиму, викликаного інфраструктурними проектами. Метою таких
проектів були захист від повеней чи забезпечення умов для навігації у внутрішніх водоймах.
Навігаційні проекти покликані поглибити мілководдя, або підняти рівень води в
навігаційних каналах для покращення судноплавства в річці під час сухих сезонів, або ж
спрямити водойму для створення більш безпечних умов. Як правило, такі проекти передбачали
берегоукріплювальні роботи або перекриття бокових рукавів для концентрації водних потоків в
основному руслі і створення достатньої для вимивання осадів течії. Внаслідок змінилися
оселища, які зазнавали щорічного впливу катастрофічних, проте екологічно важливих подій
(засух чи паводків). Зникло безліч найбільш динамічних частин річок, у яких ерозія чи осадження
досягли збалансованого стану, створивши різноманітні оселища з різними глибиною, течією,
седиментами та температурою. Втрата пойм та бокових рукавів є частиною загального процесу
втрати водно-болотних угідь, що вплинуло на різноманіття та кількість бентосних організмів, а
значить, на елементи харчового ланцюга, для яких бентосні види слугують кормовою базою.
Відповідно, зникли умови, необхідні як для бентосних організмів, так і риб, в т. ч. осетрових.
Берегові буни та звужені тальвеги підвищили швидкість течії в умовах, малопридатних для
навігації, і потребують підвищених енерговитрат для видів-мігрантів, які долають таку течію.
Постійний видобуток осадів (для берегоукріплювальних робіт) без їх відтворення сприяє ерозії
та поглибленню русла, а також зниженню ґрунтових вод, що негативно впливає на латеральну
сполученість та продуктивність екосистем, оскільки макрозообентосні організми не можуть
утворювати великі скупчення за таких умов.
Відсутність територій, придатних для нагулу чи захисту, посилюють міграцію молоді вниз
за течією, а значить, зменшують екологічну ємність окремих секцій річки. Днопоглиблення
негативно впливає на угруповання бентосних видів риб, особливо за умови використання
вакуумних помп. Збільшення навігації також може впливати на осетрових: лопасті їх
пошкоджують, вібрація та шум викликають захисні реакції, а утворення хвиль та розмивання
берегів негативно впливає на ранні стадії життєвого циклу, коли особини скупчуються в
тепліших прибережних водах.
Варто зазначити, що сучасні інженерні рішення значно покращують можливості створення
навігаційних умов зі зменшеним впливом на прісноводні екосистеми. Існують добрі приклади
того, як покращення умов навігації може комбінуватися із заходами з відновлення річки. Так, в
австрійській частині Дунаю активне управління седиментами, адаптивний дизайн бунів та
повторне з’єднання рукавів річки продемонстрували швидкий та позитивний вплив на оселища
та умови для молоді риб. Однак цей підхід має вийти за межі Дунаю на інші річки Європи.
Головною проблемою залишається ситуація з природними річками, у яких навігація історично
не відбувалася, а «сірі» інфраструктурні втручання не можуть бути компенсованими заходами з
відновлення та, вірогідно, знизять якість середовища.
Додатковий негативний вплив на екологічну цілісність річки пов’язаний із заходами,
скерованими на охорону сільськогосподарських чи житлових територій від паводків. Такі заходи
суттєво обмежують пойми річок, що негативно впливає на чисельність популяцій безхребетних,
які є кормовою базою для популяцій риб. Захист від паводків за своїм впливом схожий на
модифікації задля покращення навігації: відбувається зменшення площ оселищ та пойм уздовж
річки, що знижує продуктивність усередині самої водойми внаслідок порушення кругообігу
речовин. Це негативно впливає на структуру угруповань, а значить, і на осетрових.
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Зариблення.

Управління рибними запасами з рекреаційною чи комерційною метою часто передбачає
зариблення молоддю цінних видів для збільшення їх чисельності або додавання потенційно
цінних видів до складу угруповань та підвищення вилову. Однак зариблення також може бути
критично важливим для підтримки та (в довгостроковій перспективі) для відновлення рибних
популяцій, таких як популяції осетрових, особливо якщо жодні інші механізми збереження виду
не є доступними. Нещодавні дослідження виявили необхідні для успіху умови. Попередні
результати дослідження в рамках проекту POP 18/ 22.04.2013 «Оцінка виживаності та
поширення в Чорному морі експериментально зарибленої в Нижньому Дунаї молоді осетрових»
в Румунії в 2013–2015 рр. продемонстрували, що більш ніж 99% міченої молоді осетрових було
зафіксовано в Дунаї та північно-західній частині Чорного моря. В рамках дослідження мічену
молодь також виявлено в гирлі р. Сакар’я (південно-західна частина Чорного моря). Однак
жодних даних із країн східної частини Чорного моря (Грузія) не було отримано.
Популяції окремих видів продовжують скорочуватися, тому не існує жодних інших
механізмів їх збереження, окрім запровадження ex situ заходів та поступове розширення ex situ
запасів. При цьому важливо підтримувати генетичну ізольованість та різноманіття будь-яких
субпопуляцій. У будь-якому разі матеріал для зариблення має значною мірою відображати
генетичне різноманіття популяції. Ex situ заходи мають упроваджуватися вчасно, коли види
осетрових або їхні популяції класифікуються як такі, що перебувають під загрозою зникнення, а
також коли інші заходи (наприклад, охорона in situ) не дають швидких результатів.
Упровадження ex situ програм має базуватися на наукових даних щодо усіх стадій процесу,
включаючи створення умов для розмноження, вибір плідників, протоколи запліднення та
інкубації, методи підкормки, мічення та випуску.
Існує безліч негативних впливів погано спланованого та невдалого зариблення:
a.

Впровадження того ж самого виду осетрових місцевого походження, проте з
неконтрольованого джерела, що може змінити популяційну структуру.

b.

Впровадження того ж самого виду осетрових не місцевого походження викликає
внутрішньовидову конкуренцію, що може призводити до гібридизації та аутбридингу
бажаних адаптивних ознак.

c.

Впровадження чужорідних видів осетрових може призвести до міжвидової конкуренції та
потенційної передачі патогенів, щодо яких у місцевих популяцій відсутні механізми
захисту.

d.

Впровадження чужорідних видів (не осетрових), наприклад, з метою аматорського
рибальства, може викликати міжвидову конкуренцію та хижацтво.

Гібридизація зазначалася у кількох сценаріяхінтродукції з різними наслідками. Це особливо
важливо, адже відомо, що осетрові вільно гібридизуються, що не шкодить тільки непорушеним
популяціям. Проте за стресових умов вплив гібридизації може бути більш суттєвим і викликати
генетичне знищення рідкісних видів.

5.

Забруднення.

У даному контексті під забрудненням мається на увазі підвищений скид продуктів
антропогенного походження у водойми, які використовуються осетровими. Різниці між цими
речовинами очевидні, проте зазвичай вони впливають на найбільш уразливі стадії життєвого
циклу, такі як дозрівання, відтворення, стадії яйця, елеутероембріона та личинки. Механізми
впливу можуть відрізнятися: важкі метали та пестициди, а також вуглеводні та хлорорганічні
сполуки, накопичені батьківськими особинами (переважно самицями), можуть викликати атрезії
та порушення функціонування органів, тоді як ендокринно активні сполуки впливають на
статеву диференціацію. Окремі сполуки можуть також накопичуватися в яйцях, впливаючи на
розвиток ембріона через накопичення в тканинах, або порушення регуляції процесів (наприклад,
клітинного поділу та тканинної диференціації), або ж блокування ферментативних процесів.
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Поживні та інші органічні речовини спричиняють субоптимальні концентрації кисню у
водоймі, що негативно впливає на ембріональний розвиток осетрових. На додачу до цього
поживні речовини можуть слугувати субстратом для бактерій та грибів, які
використовуватимуть яйця як кормову базу та викликатимуть масштабну їх загибель. Цей процес
стає інтенсивнішим, якщо яйця розміщені в межах невеликих територій неналежної якості (це,
наприклад, гравій, зарослий водоростями або водною рослинністю; ділянки з течією
недостатньої сили).

6.

Зміна клімату.

Вважається, що зміна клімату відігравала суттєву роль у зменшенні популяцій A. sturio в
Балтійському регіоні під час Малого льодовикового періоду в 16–19 сторіччях. Сьогодні
зменшення кількості опадів та підвищення температури можуть змінювати умови, необхідні для
міграції та відтворення осетрових.
Температура є вкрай важливою для поширення анадромних видів риб Західної Європи.
Останні дослідження засвідчили, що підвищення температури до 25 °C і більше негативно
впливає на виживаність молоді. Відповідно, зміни температурних режимів, особливо
температури води влітку, у комбінації зі зміною гідрологічного режиму мають значний
негативний вплив на популяції осетрових — на нерест, міграцію та перебування молоді у
водоймах.

7.

Ефект Оллі.

Маленька популяція має більше шансів зникнути, ніж велика. Так відбувається, тому що
постійні зміни довкілля вимагають певного адаптивного потенціалу. Велика популяція
характеризується значним генетичним різноманіттям, тому має високу здатність потенційно
адаптуватися до зміни умов. Крім того, що довше триває критичний період, то більшим є ризик
зникнення.
Ефект Оллі (Myers et al. 1995) передбачає негативний показник приросту популяції за умови
малого її розміру, навіть якщо фактори довкілля є сприятливими. Так відбувається, тому що мала
кількість особин обумовлює малу ймовірність їх зустрічі для запліднення. Цей ефект ще
посилюється в осетрових, оскільки дорослі особини відтворюються протягом значних проміжків
часу. Підраховано, що самиці спарюються лише двічі чи тричі за десятиріччя, що додатково
знижує вірогідність зустрічі дорослих особин за умови малого розміру популяції.
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Додаток 3. Обгрунтування завдань з охорони — Віденська декларація
Усвідомлюючи серйозність загроз, що впливають на осетрових риб, Всесвітнє товариство
охорони осетрових (WSCS) спільно з WWF та близько 300 фахівцями з осетрових з 32 країн, які
брали участь у 8-му Міжнародному симпозіумі з осетрових (ISS8) у вересні 2017 року, розробили
Віденську декларацію3, окреслюючи ключові принципи заходів, необхідних для термінового
забезпечення майбутнього осетрових. У ній розглядаються основні загрози та надається
найактуальніша інформація про нагальні потреби збереження осетрових у формі 23
рекомендацій за шестьма основними темами, спрямованими на підвищення ефективності
збереження та відновлення осетрових. Ці рекомендації наведені нижче та доповнені
обґрунтуванням та потребою у знаннях.

Тема 1: Якість і відновлення оселищ
Підтема 1А: Захист оселищ, регулювання річок, захист від повеней та внутрішнє
судноплавство
Рекомендація 1: Заходи з відновлення популяцій через програми збереження ex situ та
зариблення вимагають невідкладного та рішучого захисту in situ та заходів із відновлення
оселищ: (а) усі нерестовища осетроподібних (Acipenseriformes) повинні бути ідентифіковані та
ефективно захищені національним, а зрештою й міжнародним законодавством; (б) правові
рамки, такі як Директива ЄС про оселища, а також конвенції, такі як Рамсарська, Про біологічне
різноманіття, Бернська, Осло-Паризька, Гельсінська, Бухарестська та Барселонська, повинні
бути повністю реалізовані з метою покращення охоронного статусу видів шляхом поліпшення
стану їхніх оселищ.
Рекомендація 2: Планування захисту від повеней та інфраструктури річкового
судноплавства потрібно здійснювати комплексно, щоб максимально підтримувати природну
гідродинаміку, а також забезпечити зв'язок та функціональність екосистем. Інфраструктурні
проекти, які не були розроблені в такий комплексний спосіб, впроваджувати не потрібно.
Обґрунтування та потреба у знаннях: Захист та відновлення оселищ потребує детального
знання про використання осетровими оселищ та їх характеристики протягом життєвого циклу.
Важливо зазначити, що оселище визначається не лише місцем розташування та часовими
рамками. Це також завжди сукупність умов і ресурсів, придатних або навіть обов'язкових для
проходження різних стадій життєвого циклу осетра. Цілісне розуміння цих умов та ресурсів, а
також характер їх взаємодії з конкретними стадіями розвитку є важливим для будь-яких оцінок
якості, підрахунків, збереження та відновлення оселищ. Залежно від знань та досвіду, наявних
для різних популяцій та форм осетрових на відповідній території водозбору, можуть знадобитися
додаткові оцінки та дослідження.
Підтема 1В: Зарегулювання
Рекомендація 3: Не слід будувати нові греблі на річках, де мешкають осетрові та веслоноси.
Однак, якщо це неминуче, їх потрібно проектувати у супроводі найсучасніших заходів
зменшення негативного впливу, наприклад разом із у належний спосіб сконструйованими
рибоходами, які дають змогу вільно пересуватися вгору та вниз за течією впродовж усього життя
осетровим (як дорослим особинам довжиною до кількох метрів, так і молодняку на вразливих
ранніх етапах), іншим представникам фауни, а також не заважати перенесенню седиментів. Крім
того, ці заходи повинні також захищати оселища та бентосні угруповання у верхів'ях та пониззях.
Інженерні рішення мають враховувати вплив зміни клімату, передбачати динамічні зміни опадів
(наприклад надзвичайні повені та екстремальні посухи) на строк щонайменше 50–80 років і
подальше зменшення частки річкового стоку, доступного для виробництва енергії.
Рекомендація 4: Греблі позбавили осетрів доступу до річкових оселищ для нересту чи
зимівлі вище або нижче гідроспоруд. Існуючі об'єкти повинні бути додатково обладнані
конструктивними елементами для ефективного захисту риби та проходу як вгору, так і вниз за
течією (для молодняка та дорослих особин). Інший негативний вплив гребель — зокрема на
перенесення осаду та річковий стік (наприклад міжсезонний стік, максимальний рівень повені,
3

Англійською: http://www.wscs.info/news/news/sturgeon/vienna-declaration.aspx та українською:

http://wwf.panda.org/?326516/23-steps
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зміна температурного режиму) – також має бути знижений. Бічні канали принаймні з 30% потоку
за будь-яких умов суттєво зменшують вплив таких об'єктів.
Рекомендація 5: Якщо будівництво ефективного рибоходу є недоцільним у зв’язку із
низькою потужністю існуючих об'єктів, то необхідно розглянути питання їх демонтажу.
Рекомендація 6: Пріоритетність заходів зі збереження річок із осетроподібними та
зниження негативних наслідків потрібно застосовувати на рівні водозбору для підтримання
екологічних функцій та забезпечення найвищої доцільності та найнижчого негативного впливу
технічної інфраструктури.
Обґрунтування та потреба у знаннях: Оскільки не існує готових рішень для відновлення
міграції та проходу риби через перешкоди, необхідно щоразу здійснювати обґрунтування для
визначення таких рішень для існуючих міграційних бар'єрів, таких як греблі, пороги та дамби.
Вони мають враховувати особливості топографії та гідрології для будь-якої перешкоди та її
вплив на популяцію та умови оселища, й пропонувати можливі рішення.

Гребля блокує шлях міграції, Верхній Дунай, Підтримка міграції у Гестхахт на р. Ельба,
Фрейденау, Австрія. © T.Friedrich
Німеччина. © T.Friedrich
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Міграція риби / перешкоди міграції / дослідження рішень для
проходу риби
Майже всі види риб регулярно мігрують, долаючи відстані від кількох метрів до тисяч
кілометрів, рухаючись в межах однієї або різних екосистем. Риба та інші водні організми
мігрують з різних причин, при цьому живлення та розмноження є двома найпоширенішими
з них. Риби не обирають, чи бути мігруючими; це фундаментальна внутрішня ознака, що
варіює між видами та підвидами.
Міграційна перешкода — це структура, яка перешкоджає або обмежує рух риб. Будьяка техногенна структура у водному середовищі може потенційно впливати на міграцію
риб. Прикладами міграційних перешкод є греблі для гідроенергетики, високо розташовані
водостоки та проходи, підняті та занурені пороги, а також волозливи та седиментовані зони
зі зниженим вмістом кисню або значними градієнтами температури на поздовжній осі
річки. Берегові насипи, захисні дамби від повеней та відрізані бокові рукави й заплави у
багатьох випадках пов'язані із греблями гідроенергетики, і вони також перешкоджають
латеральній міграції.
Кожна перешкода є унікальною, враховуючи її вплив на навколишнє середовище,
індивідуальну історію, призначення, конструкцію та екологічне оточення, тож немає
єдиного готового або універсального технічного рішення.
Тому обов'язково необхідно проводити дослідження кожної міграційної перешкоди,
описуючи та аналізуючи поточний стан та дозволяючи розробити прогнозний баланс різних
рішень, що б дозволили безпечний прохід усіх водних видів та стадій життя, включаючи
кількісні показники важливих аспектів цільової системи для прийняття відповідних рішень.
Такі аспекти включають вплив перешкоди на загальні екологічні аспекти, наприклад,
гідрологічний та температурний режим, а також перенесення осаду. А також специфічний
вплив на наявність видів та популяцій риб вгору та вниз за течією від перешкоди; на
використання водних оселищ; на поведінку риб вгору та вниз за течією від греблі; також
неохідно врахувати основні маршрути підходу, розташування входів та їх альтернатив у
технічній схемі рибоходів. Слід включити додаткові пом’якшувальні заходи, такі як
відновлення оселищ поблизу перешкоди або створення додаткового нового оселища
(наприклад, штучного нерестовища). Також необхідно включати подальші заходи із
пом'якшення загальних екологічних наслідків від перешкоди, враховуючи додаткові
впливи на систему, наприклад, зміну клімату та майбутній розвиток й використання
інфраструктури.
Ключовим фактором для функціонування будь-якого рішення для проходу риби є
кількість доступної води та простору.

Тема 2: Управління рибним господарством
Рекомендація 7: Управління рибним господарством (наприклад планування,
інспектування, нагляд, захист і забезпечення виконання) та інші природоохоронні заходи
повинні бути в належний спосіб інтегровані на всіх рівнях — це дасть змогу забезпечити
адекватне впровадження обох аспектів персоналом із відповідною експертизою та ресурсами в
рамках ефективного та інтегрованого законодавства.
Рекомендація 8: Правові передумови регулювання рибогосподарства повинні відображати
масштаби впливу браконьєрства на природоохоронну діяльність та на популяції видів із довгим
життєвим циклом. Тому рекомендовані значні штрафи та/або покарання через позбавлення волі.
Судді повинні бути належно проінформовані про контекст і наслідки таких правопорушень для
забезпечення суттєвих покарань.
Рекомендація 9: Громади, які традиційно існували за рахунок вилову осетрових, потрібно
підтримувати шляхом створення альтернативних джерел доходу, щоб полегшити дотримання
заборони на промисел.
Рекомендація 10: Дослідникам і керівникам у галузі рибного господарства рекомендовано
швидко розробляти та впроваджувати більш вибіркові способи вилову, в такий спосіб
запобігаючи (чи значно зменшуючи) прилов осетрів під час вилову інших видів.
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Нелегальний вилов у Дунаї © E. Polonskiy

Обґрунтування та потреба у знаннях: Будь-яке управління рибним господарством та
осетровими рибами, включаючи синхронізовані заходи з охорони, повинне базуватися на
моніторингу популяції. Основною передумовою такого моніторингу є детальне знання
популяцій, їхньої структури, характеристик життєвого циклу, вимог щодо оселищ та їх
використання (див. також «Підтема 1а: Захист оселищ, регулювання річок, захист від повеней та
внутрішнє судноплавство», «Тема 3: Виживання та збереження видів у штучних умовах» та
«Тема 4: Зариблення, відновлення та реінтродукція»). Ці заходи залежать від наявності та
досвіду добре навченого персоналу.
Можуть стати необхідними додаткові оцінки популяцій та оселищ, дослідження дружніх
способів та обладнання для лову риби, а також альтернативних джерел доходу для
риболовецьких громад. Також може виникнути потреба у розвитку потенціалу, навчальних
програмах та додатковому досвіді за межами басейну.

Оцінка та моніторинг
Управління та збереження осетрових риб вимагає детального знання стану популяції та її
ресурсів, виявлення змін у цій системі й розуміння основних причин та наслідків цих змін, а
також повноважень проведити заходи з відновлення.
Оцінки популяцій та оселищ лежать в основі моніторингу популяцій. Але на відміну від
оцінки, моніторинг популяції розроблений як систематичне, безперервне або повторюване
спостереження, вимірювання та оцінка параметрів чи індексів популяції відповідно до
заздалегідь визначених цілей.
Програма моніторингу має володіти потужними аналітичними чи діагностичними
можливостями, щоб забезпечити як раннє попередження про зміни в контрольованій системі,
закликаючи до раннього контролю ефективності заходів, так і для запобігання потенційного
погідрення у майбутньому.
Для таких мігруючих риб, як осетрові, що часто мешкають у міжнародних водах та
переходять кордони, такі заходи повинні взаємно плануватися та здійснюватися усіма країнами
ареалу та спільно прийнятою методологією.
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Програма моніторингу складається з таких основних компонентів:
Завданням моніторингу є оцінка поточного стану та виявлення змін у системі, що
моніториться. Наступні завдання стосуються визначення бажаної точності, надійності,
просторового діапазону, масштабу часу та причин виявлених змін.
Об'єкти та змінні описують екологічні стани та тенденції у системі, що моніториться. Їх
можна віднести до трьох основних типів залежно від обґрунтування їхнього вибору: 1) кінцеві
змінні — це змінні, що описують цінні кінцеві точки; 2) проміжні змінні, які з’являються раніше
в причинно-наслідковому ланцюжку; 3) індикатори — змінні, що функціонують як замінники
проміжних або кінцевих змінних.
Стратегія формування вибірки включає рішення щодо методів вибору місця (конкретні,
репрезентативні, регулярні чи випадкові) та можливі різновиди загальної зони моніторингу
(стратифікація). Стратегія формування вибірки тісно пов'язана з цілями та завданнями програми
моніторингу: виявити зміни та їхні основні причини, а також надати дані для подальшого
статистичного аналізу.
Пакет даних містить повну схему вибірки, включаючи відповідну технологію та
методологію, застосовану на місцях, загальні зусилля та їх розподіл у часі та просторі,
наприклад, кількість та розташування майданчиків та періодичність вимірювань.
Обробка даних передбачає збереження і аналіз даних, включаючи статистику,
інтерпретацію та представлення результатів. Потенційно великий обсяг та безперервний потік
даних потребують попередньої розробки ефективної та повністю функціонуючої бази даних,
запущеної ще до початку збору даних. Це також означає, що методи статистичного аналізу, що
будуть застосовуватися, повинні бути визначені заздалегідь і перевірені на відповідність
обраним об'єктам та змінним, стратегії формування вибірки та пакету даних, обраних раніше під
час розробки програми моніторингу.
Обслуговування програми передбачає регулярний контроль якості зібраних і збережених
даних, їх обробку, а також регулярну оцінку всієї програми моніторингу щодо змін
інформаційних потреб та змін екосистеми, що моніториться. Методологію та частоту таких
оцінок слід передбачати вже під час проектування.
Організація включає всі аспекти управління компонентами операційної програми, такі як
збір даних, обробка даних та їх обслуговування.

Моніторинг молоді осетрових, Нижній
Дунай.
© R. Reinartz

Севрюга, спіймана та чіпована під час
моніторингу оселищ осетрових у Болгарії.
©WWF Bulgaria
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Тема 3: Виживання та збереження видів у штучних умовах
Рекомендація 11: Підготовка заходів зі збереження різноманіття популяцій осетроподібних
за межами їхніх природних оселищ (збереження ex situ для порятунку залишків генетичної
гетерогенності та створення стад плідників для видів, що перебувають на межі вимирання)
повинна бути пріоритетною й отримувати своєчасну підтримку в рамках програм реабілітації
осетроподібних.
Рекомендація 12: Ефективна організація стад ex situ передбачає їхній розподіл між
країнами ареалу, щоб відобразити спільну відповідальність за управління популяцією. Це також
допоможе розподілити витрати на відновлення, а також зменшити ризик втрат, можливих у
зв’язку із місцевими несприятливими подіями.
Обґрунтування та потреба у знаннях: Основна передумова заходів ex situ — це детальне
знання біології та потреб відповідних видів. Слід враховувати біологічні та екологічні
особливості структури популяції, такі як генетика та міграційна поведінка. Це важливо для
визначення суб'єктів управління для заходів збереження (Окремі Сегменти Популяції, англ.
Distinct Population Segments або DPSs). Залежно від наявних знань можуть знадобитися додаткові
дослідження популяції та її структури. Крім того, методики ведення господарства,
контрольованого розмноження та догляду повинні бути розроблені або налагоджені відповідно
до екологічних вимог виду. Розробка можливостей фінансування таких довгострокових заходів
має велике значення.

Тема 4: Зариблення, відновлення та реінтродукція
Рекомендація 13: Зариблення як компенсаційний захід вважають тимчасовим
інструментом для подолання несприятливих для поповнення популяції екологічних умов або ж
для створення самопідтримуваних популяцій. На національному або регіональному рівнях
відповідно до розподілу видів повинна бути створена структура управління для координації дій
та стандартизації методів розмноження, вирощування та випуску.
Обґрунтування та потреба у знаннях: Зариблення або випуск молоді, отриманої від
розмноження чи вирощування ex situ, вимагає детального знання популяцій, їхнього життєвого
циклу та вимог оселищ, щоб забезпечити належну розробку або коригування процедур та
стратегій зариблення, а також уникнути можливих шкідливих впливів на вже існуючі популяції
(див. також «Підтема 1а: Захист оселищ, регулювання річок, захист від повеней та внутрішнє
судноплавство», «Тема 3: Виживання та збереження видів у штучних умовах»). Реінтродукція
осетрових до раніше заселених басейнів чи річкових ділянок потребує детального розуміння
причин скорочення популяції у минулому, а також потенціалу відповідної водойми до підтримки
самовідтворюваної популяції осетрових. Власне, вона має відповідати вимогам інструкції
МСОП з реінтродукції. Можуть стати необхідними додаткова оцінка субструктури популяцій,
відсутності чи наявності загроз, потенційної структури оселищ та умов існування. Необхідно
створити та впровадити документацію ефективності реінтродукції та моніторингу популяції.
Потребують вдосконалення як захисні заходи, так і правозастосування. Це також залежить
від наявності досвіду кваліфікованого персоналу та фінансування. Потрібно врахувати
необхідність розвитку кваліфікації, програм навчання та фінансування, а також можливості
набуття додаткового досвіду за межами басейну.
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Тема 5: Контроль за торгівлею

Неправильно маркована чорна ікра на
ринку Австрії, ДНК аналіз виявив невірно
задекларовані види. ©WWF/J.Jahrl

Стерлядь у ресторані Сербії, травень 2018 р.
© D.Gmizic

Рекомендація 14: У зв’язку із шкідливим впливом неконтрольованого й незаконного
промислу диких популяцій контроль за нелегальною торгівлею ікрою, м'ясом та іншою
продукцією із осетрових повинен бути пріоритетом правоохоронної роботи як на національному,
так і на регіональному та міжнародному рівнях. Тому він повинен включати надання достатніх
ресурсів (це, зокрема, трудові ресурси, обладнання, експлуатаційні витрати тощо) всім
відповідним правоохоронним органам, що дозволить ефективно запобігати надмірній
експлуатації видів осетроподібних.
Рекомендація 15: Відповідальним національним органам влади (це, наприклад, наукові та
адміністративні органи СІТЕS, митні служби, продовольчі інспекції, правоохоронні органи)
рекомендовано створити офіційні або неформальні міжвідомчі групи (за участю науковців,
митників, поліцейських та спеціалістів із розслідування фінансових злочинів) для вироблення
спільних підходів та єдиних засобів боротьби з нелегальною торгівлею видами дикої природи, а
також для взаємної підтримки під час проведення відповідних заходів та обміну досвідом щодо
виявлення різних способів шахрайства.
Рекомендація 16: Інспекції у сфері виробництва та торгівлі повинні здійснюватися без
попередження. Вони мають використовувати найсучасніші методи (наприклад, аналіз ДНК та
ізотопний аналіз), необхідні для ідентифікації виду та походження, і тим самим гарантувати
ефективний моніторинг торгівлі ікрою та іншими продуктами з осетрових. Це також повинно
стосуватися пакування ікри з маркуванням CITES, оскільки не можна повністю виключити
маніпуляції.
Рекомендація 17: Для викриття міжнародних злочинних мереж необхідна тісна
транскордонна координація правоохоронних заходів із запобігання незаконній торгівлі
осетровою продукцією.
Рекомендація 18: Контролюючі органи повинні посилити свою увагу до питання наявності
та аутентичності етикеток відповідно до останніх систем маркування СІТЕS. Професійна
підготовка та спосіб наклеювання етикеток повинні бути стандартизовані на найвищому рівні,
щоб запобігти зловживанням та втраті етикеток під час упакування, транспортування та
зберігання. Крім того, якість друку кодів CITES повинна бути вдосконалена, щоб мінімізувати
ризик шахрайства.
Рекомендація 19: Для забезпечення повного розкриття інформації у судових справах
необхідно узгодити аналітичні методики з використанням відповідних наукових та
лабораторних стандартів, бажано з регулярними інтеркалібрувальними дослідженнями між
лабораторіями, що виконують ДНК- та інші дослідницькі аналізи.
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Тема 6: Аквакультура
Рекомендація 20: Види осетроподібних, які вирощують в аквакультурі, потрібно регулярно
контролювати відповідно до національних або регіональних (ЄС) правил, а також щодо
сумісності з навколишнім середовищем та безпечності продукції. У зв’язку із потребою
виявлення та запобігання незаконному ввезенню або «відмиванню» незаконно спійманої риби
через аквакультуру виробництво та торгівля осетроподібними потребує спеціальних заходів
моніторингу та контролю в галузі аквакультури. Для запобігання негативніій взаємодії
сільськогосподарських та природних популяцій/видів (наприклад гібридизації, передаванню
хвороб, неправильній ідентифікації у разі прилову) слід вживати дієвих заходів із попередження
втечі з аквакультурних ферм.
Рекомендація 21: Аквакультурній промисловості, залученій до виробництва продукції
осетроподібних, наполегливо рекомендовано співпрацювати щодо визначення підходів до
простежуваності продукції під час контролюючих заходів у сфері торгівлі. Запропоновано
створити сховища тканин для ідентифікації власних стад, щоб забезпечити ефективнішу та
швидшу комерціалізацію легальної продукції з осетроподібних.
Рекомендація 22: Комерційні господарства, в яких вирощують осетроподібних для
споживчих ринків, у виняткових випадках можуть бути важливими партнерами в програмах
збереження, допоки не буде створено необхідну державну інфраструктуру для збереження ex
situ. Ці господарства можуть залучатися та отримувати підтримку у вирощуванні державного
стада плідників осетроподібних, що перебувають на межі вимирання, якщо будуть дотримані
такі умови:
а) нагляд за процесом вирощування здійснюють національні/регіональні природоохоронні
органи, що реалізують програми відновлення осетроподібних;
б) дика риба (до покоління F2) належить не господарству, а є власністю національної або
регіональної програми відновлення осетроподібних, а виробник лишається повністю
відповідальним за виживання та наявність риби;
в) плідників для відтворення відбирають на основі попереднього генетичного аналізу та
узгодженого плану розмноження; вирощування молодняка здійснюється окремо від
виробництва відповідно до рекомендацій із вирощування ex situ;
г) використання надлишку від вирощування молодняка в комерційних цілях повинно в
першу чергу враховувати попит, що виникає у зв’язку із програмами відновлення у межах
басейну, перш ніж дозволити комерційне використання молодняка в кожному окремому
випадку рішенням координуючого органу.

Обґрунтування та потреба у знаннях: Така діяльність залежить від наявності та досвіду
кваліфікованого персоналу. Можливо, може виникнути потреба у нарощуванні потенціалу,
навчальних програмах та отриманні додаткового досвіду за межами басейну.
Необхідно створити надійні та незалежні управлінські структури, що перевіряють належне
виконання ключових передумов залучення аквакультурних господарств.

Тема 7: Політика інтеграції та кращої обізнаності
Рекомендація 23: Для підтримки та стимулювання політичної волі до реалізації всіх
вищезазначених рекомендацій необхідне підвищення рівня громадської обізнаності.
Громадськість у країнах поширення цих видів повинна усвідомити цінність осетроподібних для
людей та природи й ступінь загрози для них. Зокрема, споживачі ікри повинні навчитися
впізнавати незаконно добуту чи виготовлену продукцію та уникати її придбання.
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Конференція високого рівня щодо захисту
осетрових, яка відбулася в рамках Президії Австрії у
ЄС, липень 2017 р., Відень, Австрія. ©BMNT

Обґрунтування та потреба у знаннях: Рекомендовані заходи вимагають глибокого розуміння
суспільних та політичних схем та процесів, а також відповідної спільноти зацікавлених сторін.
Така діяльність також залежить від фінансування, наявності та досвіду кваліфікованого
персоналу. Можливо, може виникнути потреба у розвитку потенціалу, програмах навчання та
фінансування, а також у отриманні додаткового досвіду поза межами басейну. Процеси
формування думки та прийняття рішень являють особливий інтерес і можуть потребувати
додаткових досліджень у сферах соціальних та політичних наук та структур.
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Додаток 4. Популяційні цілі — потенційні умови вилову
Розмір інтактної популяції в різних річках може відрізнятися залежно від ємності
середовища, яка, в свою чергу, залежить від наявності оселищ, придатних для нересту, розвитку
личинок, першого харчування та подальшого нагулу під час міграції. В минулому інтактні
популяції осетрових складалися з декількох тисяч або навіть мільйонів особин. Для розв’язання
проблеми високої варіабельноcті під час ювенільних стадій тут під розміром популяцій мається
на увазі кількість дорослих особин. Максимальна тривалість життя осетрових складає від 40 до
150 років залежно від широти, тому популяційні моделі мають враховувати як максимальну
тривалість життя, так і вік настання статевої зрілості, що також варіює між 6 та 28 роками, а
також частоту відтворення залежно від виду та широти.

Рисунок 11. Моделювання затримки популяційної відповіді A. sturio на зариблення, що
відбувається на постійній основі (пунктирна лінія), та на одномоментну реінтродукцію за
умов відсутності вилову (Jaric & Gessner 2013).
Загальноприйняті вимоги передбачають використання специфічних моделей для видів та
ареалів для визначення відповідних цільових розмірів популяцій, проте для вимог даного Плану
дій використовується більш загальний підхід, що базується на мінімальному рівні генетичного
різноманіття, для визначення мінімального розміру популяції до моменту розробки детального
моделювання. Якщо взяти такі показники, як мінімальний розмір популяції, необхідний для
репродукції 10 особин, середній вік першого нересту 10 років, репродукційний цикл 4 роки,
максимальна тривалість життя 60 років, то умовна осетрова самиця віднереститься 12 разів за
життя. Якщо вважати, що протягом кожного з цих нерестів запліднення відбуватиметься іншими
партнерами, ніж попереднього разу, то необхідно 120 особин на період у п’ять років для кожного
репродукційного циклу щорічно. Якщо спростити, то доросла популяція має складатися мінімум
з 500 особин на репродуктивну групу (наприклад, що нерестує взимку, весною, раннім літом та
восени), що означає хід на нерест 100 особин щорічно. Порівнюючи з генетичним різноманіттям
популяцій у минулому, це дуже помірний підхід, який може використовуватися як стартова
точка під час першого десятиріччя впровадження Плану дій. Популяції, які перевищують вказані
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параметри, мають підтримуватися на більш високих рівнях для мінімізації ризиків втрати
різноманіття. Під час розробки популяційної моделі ця загальна мета повинна бути адаптована
до ємності екосистеми.
Вказаний вище розмір популяції включає в себе мінімальну кількість особин, необхідну для
підтримання популяції в довгостроковій перспективі за втрат унаслідок природної смертності,
прилову чи незаконного вилову. Для оцінки загальної смертності необхідно оцінити щорічний
хід на нерест. При цьому потрібно мінімізувати можливий стрес під час вилову та дослідження,
адже статевозрілі осетрові є надзвичайно вразливими до стресових факторів, що може призвести
до порушення міграції та відсутності нересту в цьому році.
Рекомендується використовувати метод прогнозування, що базується на результатах
оцінювання міграції минулих років, для передбачення популяційних трендів у майбутньому, як
це описано в IUCN Red List Assessments (IUCN 2016). Довгострокове завдання — відновити
популяції до критерію IUCN VU, не перевищуючи 25% зниження первинної популяції за
останніх три покоління. Загалом допустима смертність залежить від віку статевого дозрівання,
максимальної тривалості життя та частоти відтворення. Перевищення допустимої смертності не
дає змоги отримати повністю функціональні популяції та призводить до ризику втрати усієї
популяції. Для виконання цього завдання варто розуміти, що більшість популяцій скорочується,
якщо щорічна смертність перевищує 5%, іноді 2,5%.
Контрольований вилов у морських та прісноводних водоймах може відбуватися лише за
умови перевищення результатів окресленого завдання. Під час рибальства допускається
вилов лише «надлишкових» особин і лише до моменту, коли популяція все ще може
відновитися до максимально можливого розміру, що може потребувати від 60 до 100 років
розвитку в умовах вільного від втручань довкілля. За умови наявності несприятливих впливів
відновлення може зайняти набагато більше часу, що унеможливлює вилучення особин із
популяції.
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Додаток 5. Правовий режим
Загалом упроваджено добрий правовий режим охорони вільноживучих осетрових не
тільки в межах ЄС, але й поза ними, однак не вдалося уникнути суттєвих недоліків у його
впровадженні.
У цьому розділі розглянуто відповідні міжнародні конвенції, політики й законодавство ЄС,
що напряму стосуються охорони та управління осетровими Європи.

5.1. Глобальні інструменти
5.1.1. Порядок денний сталого розвитку до 2030 року
Порядок денний до 2030 року встановлює 17 цілей та 169 задач, які мають бути впроваджені
до 2030 року в галузях, які є пріоритетними для людства та планети. Ціль сталого розвитку №15
(Sustainable Development Goal 15) присвячена «охороні, відновленню та пропагуванню сталого
використання суходільних екосистем, сталого управління лісами, боротьбі зі знелісненням,
попередженню та оберненню деградації земель та попередженню втрат біорізноманіття». Вона
також стосується прісноводного біорізноманіття, а пропоновані в цьому Плані дій заходи
відповідають деяким її завданням, наведеним нижче:
15.1. До 2020 року забезпечити охорону, відновлення та стале використання суходільних та
внутрішніх прісноводних екосистем та їхніх послуг, у т. ч. лісів, водно-болотних угідь, гір та
посушливих територій, відповідно до зобов’язань у рамках міжнародних домовленостей.
15.5. Впровадити невідкладні та істотні заходи для зменшення деградації природних
оселищ, попередження втрати біорізноманіття та [до 2020 року] охорони та попередження
зникнення охоронюваних видів.
15.7. Впровадити невідкладні заходи для зупинення браконьєрства та незаконної торгівлі
охоронюваними видами флори і фауни, а також зменшення пропозиції та попиту на незаконно
отримані товари з дикої природи.
15.9. До 2020 року інтегрувати екосистемні цінності та цінності біологічного різноманіття з
процесами планування на національному та місцевому рівнях, інфраструктурними проектами,
стратегіями та видатками на подолання бідності.
15.a. Мобілізувати та суттєво збільшити фінансові ресурси з усіх джерел задля охорони та
сталого використання біорізноманіття та екосистем.
15.c. Підвищити глобальну підтримку заходів, покликаних зупинити браконьєрство та
торгівлю охоронюваними видами, в т. ч. шляхом підвищення спроможності місцевих громад
обирати сталі джерела існування.
5.1.2. Конвенція про біологічне різноманіття (CBD, КБР)
У своєму стратегічному плані Конвенція про біологічне різноманіття постулює таку місію:
«Впровадити ефективні та оперативні заходи задля попередження втрат біорізноманіття, що
в свою чергу до 2020 року підтримає стійкість екосистем та надання ними важливих послуг,
забезпечуючи різноманіття життя на планеті, добробут людства та викорінення бідності. Це
забезпечується шляхом: зменшення тиску на біорізноманіття, відновлення екосистем,
сталого використання біологічних ресурсів та чесного розподілу прибутків від використання
загальних ресурсів; достатнього фінансування, підвищення спроможності, підвищеної уваги
до проблем та цінностей біорізноманіття; впровадження відповідних політик та
прийняття рішень згідно з науковими даними та запобіжним підходом».
Країни — підписанти КБР мають інтегрувати охорону та стале використання біоресурсів із
відповідними галузевими чи міжгалузевими планами та політиками. Це спонукування Статті 6
напряму відноситься до даного Плану дій, адже передбачає, що ризики для біологічного
різноманіття, такі як втрата осетрових, мають бути інтегровані з рибогосподарськими
політиками. Стаття 8 КБР містить також згадки щодо in situ охорони біологічних ресурсів:
➢

відновити деградовані екосистеми та сприяти відновленню охоронюваних видів, у т. ч.
шляхом розробки і впровадження планів чи інших стратегій управління (Стаття 8(f));

➢

попередити інтродукцію, контролювати та викорінювати чужорідні види, які загрожують
екосистемам, оселищам або видам (Стаття 8(h));
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розробити чи підтримати функціонування правового режиму, що забезпечує охорону видів
та популяцій, які перебувають під загрозою (Стаття 8(k)).

Стаття 9 зобов’язує підписантів упроваджувати заходи з ex situ охорони, які спрямовані
«здебільшого на доповнення заходів in situ». Вони включають створення та підтримання умов
для ex situ охорони компонентів біологічного різноманіття, переважно в країнах, звідки такі
компоненти походять, водночас запроваджуючи заходи для відновлення охоронюваних видів та
їхню реінтродукцію в природні оселища за належних умов.
Програми з охорони мають стати частиною національних стратегій та планів дій зі
збереження біорізноманіття. Як приклад, у рамках упровадження КБР уряд Франції включив
осетра європейського до Національної стратегії з біорізноманіття як пріоритетний вид.
Відповідно, постає необхідність у розробці та упровадженні національного плану з відновлення,
який би відповідав зобов’язанням, узятим у рамках інших конвенцій. Це відображає зв’язок між
Бернською конвенцією та процесами в рамках КБР.
Шоста з Цілей Айті до 2020 року (UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 від 19 грудня 2010 року)
має пряме відношення до охорони осетрових, адже передбачає, що «до 2020 року всі запаси риб
та безхребетних і водних рослин управляються та використовуються стало, легально та з
використанням екосистемних підходів, що запобігає перевилову, сприяє відновленню рослин,
а також забезпечує впровадження заходів щодо всіх надмірно використаних видів;
рибальство не має суттєвого впливу та охоронювані види та вразливі екосистеми, а вплив
рибальства на запаси, види та екосистеми перебуває в межах екологічно допустимих лімітів».
5.1.3. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (CMS, КМВ, Боннська
конвенція, 1979 рік)
Як домовленість в галузі довкілля під егідою Програми ООН з охорони навколишнього
середовища КМВ є глобальною платформою для охорони та сталого використання мігруючих
видів тварин та їхніх оселищ. КМВ об’єднує країни, через які пролягають шляхи міграції тварин,
та закладає юридичний базис для міжнародних координованих заходів із охорони на всій
території міграції. Зокрема підписанти зобов’язуються пропагувати, кооперуватися та
підтримувати дослідження мігруючих видів. Такі види занесено до двох додатків.
Мігруючі види з Додатка І визначено як такі, що перебувають під загрозою зникнення в
межах усього ареалу або його значної частини. У 2005 році на Восьмій конференції сторін
Конвенції було ухвалено рішення внести Acipenser sturio до Додатка І.
Країни, у яких зустрічаються види з Додатка І, зобов’язані:
➢

охороняти та за можливості відновлювати оселища, які є важливими для запобігання
вимиранню;

➢

попереджувати, усувати, компенсувати або за можливості мінімізувати негативний вплив
заходів чи перешкод, які суттєво ускладнюють або блокують міграцію видів;

➢

попереджувати, зменшувати або контролювати фактори, які загрожують або можуть
загрожувати видам, включаючи контроль поширення (або викорінення) вже інтродукованих
чужорідних видів.

До Додатка ІІ включені мігруючі види, які мають несприятливий охоронний статус та
вимагають укладання міжнародних домовленостей із охорони та управління, які б мали
позитивний вплив на вид, його популяції або будь-які географічно відокремлені частини
популяцій будь-якого виду, що періодично перетинає один чи декілька юридичних кордонів. Усі
види осетрових Європи занесено до Додатка ІІ КМВ у 1999 році, на Шостій конференції сторін
Конвенції.
Відповідно, КМВ є рамковою конвенцією, з якої в подальшому з’являються окремі
інструменти. Домовленості різняться та можуть включати в себе як угоди, що зобов’язують, так
і менш «формальні» інструменти, такі як меморандуми про взаєморозуміння, плани дій чи видові
ініціативи, що передбачають дію в межах найбільшої можливої частини ареалу охоронюваного
виду.
Заходи, що впроваджуються, можуть включати:
➢

пропагування, кооперацію чи підтримку досліджень мігруючих видів;

➢

негайні заходи з охорони видів із Додатка І, включаючи заборону вилову (добування)
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таких видів (за винятком добування з науковою метою).
Більше того, Резолюція 7.7 щодо впровадження існуючих домовленостей та розробки нових,
затверджена в 2002 році, закликала країни, на території яких зустрічаються осетрові з Додатків
до КМВ, розробити відповідні інструменти КМВ щодо таких видів осетрових, однак наразі
жодна зі сторін не проявила такої ініціативи. Резолюція 10.2 Програми ООН з охорони
довкілля/КМВ щодо мігруючих прісноводних видів риб11, затверджена в 2011 році, також
наголошує на осетрових, просить сторони посилити заходи з охорони, покращити моніторинг та
ініціювати міжнародну кооперацію. Вона також пропонує Секретаріату кооперуватися з FAO та
CITES, а також іншими міжнародними інструментами для охорони мігруючих видів
прісноводних риб.
5.1.4. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають
під загрозою зникнення (CITES, Вашингтонська конвенція, 1973 рік)
CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають
під загрозою зникнення, також відома як Вашингтонська конвенція) є багатосторонньою угодою
для охорони видів флори і фауни під загрозою зникнення. Перша версія угоди з’явилася як
результат резолюції, схваленої в 1963 році на зустрічі членів Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП). Конвенція була відкрита для підписання з 1973 року та вступила в дію 1 липня
1975 року. CITES передбачає різний рівень охорони більш ніж 35 000 видів флори і фауни.
CITES працює шляхом упровадження механізмів, що контролюють міжнародну торгівлю
певними видами. Увесь імпорт, експорт, реекспорт та інтродукція видів, занесених до Конвенції,
має ліцензуватися згідно із спеціальною системою. Згідно зі статтею ІХ CITES, кожна зі сторін
Конвенції має створити принаймні один орган управління, відповідальний за функціонування
системи ліцензування, а також принаймні один науковий орган для консультування з питань
впливів торгівлі на статус видів, занесених до CITES.
Близько 5000 видів фауни та 29000 видів флори захищаються CITES від надмірної
експлуатації міжнародною торгівлею. Кожен із охоронюваних видів чи популяцій занесено до
одного з трьох переліків, що називаються додатками (пояснення нижче). Кожен із додатків з
видами чи популяціями відображає ступінь загрози такому виду чи популяції, а також засоби
контролю торгівлі.
Осетер європейський (A. sturio) спочатку був занесений до Додатка ІІ, проте в 1983 році13
був перенесений до Додатка І. Додаток І містить перелік видів, яким загрожує зникнення, та
передбачає, що торгівля такими видами в усіх формах має жорстко регулюватися для
забезпечення їх виживання. Торгівля такими видами може бути дозволена лише за вийняткових
умов, таких як наукові дослідження або походження особин із неволі.
Усі інші види осетрових внесені до Додатка ІІ у 1998 році, коли зменшення запасів та
нерегульована торгівля почали загрожувати чорноморським та каспійським популяціям.
Резолюція 12.7 (Rev. CoP14) щодо «Охорони та торгівлі осетровими та веслоносовими»
(затверджена в 2002 році, зі змінами 2004 та 2007 років) спонукала сторони Конвенції до:
➢

сприяння науковим дослідженням та моніторингу статусу запасів;

➢

зменшення незаконних вилову та торгівлі осетровими та веслоносовими;

➢

дослідження шляхів залучення усіх органів, відповідальних за вилов осетрових та
веслоносових, до програм з їх охорони та збереження;

➢

пропагування регіональних угод між сторонами, в межах яких наявні осетрові та
веслоносові, з метою сприятливого управління та сталого використання таких видів;

11
12

https://www.cms.int/sites/default/files/document/10_12_freshwater_fish_e_0_0.pdf.
https://www.cites.org/eng/prog/sturgeon/history.shtml.
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сторонам Конвенції у Євразійському регіоні — взяти до уваги рекомендації документа
CoP12 Doc 42.1 під час розробки регіональних стратегій із охорони та планів дій.

Ця Резолюція також упроваджувала універсальну систему маркування для торгівлі та
ідентифікації чорної ікри. Усі первинні ємності з чорною ікрою — для усіх видів осетрових та
їхніх гібридів, дикого чи аквакультурного походження, з метою комерційного чи
некомерційного використання, для внутрішнього чи зовнішнього ринків — повинні мати
одноразове маркування CITES зі спеціальним кодом, яке має запечатувати ємність з метою
виявлення будь-якого її відкривання. Таке маркування містить: код виду чи гібриду, з якого
походить товар; джерело ікри (наприклад, дика чи аквакультурна); країну походження; рік
отримання чи перепакування; для перепакування чи обробки — номер партії товару. Вимоги
Резолюції не були запроваджені на внутрішньому ринку більшості країн поза межами ЄС, таких
як Україна, Грузія чи Росія.
ЄС упроваджує CITES та надає додаткові умови охорони видів через Вимоги ЄС до торгівлі
видами дикої природи (European Union Wildlife Trade Regulations13), Вимоги Ради ЄС (EC)
№338/97, Вимоги Комісії ЄС (EC) №865/2006 (зі змінами згідно з Вимогами Комісії (EC)
№100/2008, Вимогами Комісії (EU) №791/2012 та Вимогами Комісії (EU) №792/2012) з
детальними правилами щодо впровадження Вимог Ради ЄС (EC) №338/97 та Вимог Комісії (EU)
№792/2012 від 23 серпня 2012 року з правилами встановлення дозволів, сертифікатів та інших
документів згідно з Вимогами Ради ЄС (EC) №338/97 щодо охорони видів флори і фауни шляхом
регуляції торгівлі та зміни Вимог (EC) №865/2006 (the Permit Regulation).
Згідно з вимогами CITES, A. sturio внесений до Додатка А, тоді як інші осетрові — до
Додатка В Вимог Ради Європи (EC) №338/97. Попри наявність цих вимог та того, що жодної
квоти на чорну ікру з дикої природи видано не було (окрім двох північноамериканських
видів), незаконна торгівля продуктами з осетрових (переважно ікрою) все ще має місце як
у ЄС, так і в інших країнах. У 2016 році у комюніке щодо Плану дій ЄС із попередження
незаконної торгівлі видами дикої природи (COM/2016/087 final) Європейська Комісія визнала,
що не забезпечила жорстке правозастосування та координованість заходів міжнародних органів
щодо протидії зовнішній торгівлі осетровими.
Однак нещодавні дослідження14 щодо Huso huso, Acipenser stellatus та A. gueldenstaedtii
виявили перекривання ареалів осетрових, що походять із Нижнього Дунаю (нижче Залізних
Воріт) та північно-західної частини Чорного моря, в прибережних водах Чорного моря. При
цьому північно-західний шельф Чорного моря є основним місцем зимівлі та нагулу дунайських
популяцій анадромних осетрових15. Відповідно, залишення нинішнього Додатка 3 до Резолюції
CITES 12.7 у незмінному вигляді є важливою передумовою функціонування цього Плану дій, а
також охорони осетрових, попри рекомендації Комітету з фауни CITES16. Також незважаючи
на пропозиції Росії внести зміни у Додаток 3 до Резолюції CITES 12.717, які прозвучали під час
18-ї Конференції CITES з посиланням на результати генетичних досліджень останніх років,
зміни до Додатка 3 не передбачені.

13

http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm.
Project “Evaluation of survival and distribution in the Black Sea of young sturgeons stocked experimentally in
the Lower Danube”, The Managing Authorities of the E.U. Fisheries Operational Programme for Romania, Project
18/2013.
15
AC29 Doc. 20.1 Annex Responses pursuant to Decision 17.182 related to the table contained in Annex 3 of
Resolution 12.7 (Rev. CoP17) on Conservation of and trade in sturgeons and paddlefish.
16
See the Recommendation 1 (iv) of the CITES Animal Committee in AC29 Com. 4 (Rev. by Sec.), p. 2, where
AC29 recommends to the Standing Committee “to consider the option of proposing amendments to the table in
Annex 3 of CITES Resolution Conf. 12.7 (Rev. CoP 17) as follows ”Black Sea and Lower Danube stock”.
17
AC29 Com. 4 (Rev. by Sec.).
14
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Крім того, питання незаконної торгівлі видами дикої природи перебуває на порядку
денному Програми ООН з охорони довкілля. Резолюція Генеральної асамблеї ООН
A/RES/69/314 on ‘Tackling the Illicit Trafficking in Wildlife’ 2015 року наголошує на необхідності
впровадження заходів та можливих варіантах їх упровадження. Більше того, Резолюція з
охорони довкілля ООН (UNEA-1 Resolution 1/3) щодо ‘Illegal trade in wildlife’, затверджена в
ході Першої сесії Асамблеї ООН з питань охорони довкілля (UNEA) в 2014 році, та Резолюція
2/14 (UNEA-2 Resolution 2/14) щодо ‘Illegal trade in wildlife and wildlife products’ прямо
стосуються згаданого питання та закликають до негайних дій.
5.1.5. Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя міжнародного значення головним
чином як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція, 1971
рік)
Передумовами розробки Рамсарської конвенції стали втрата та деградація водно-болотних
угідь, які є важливими оселищами водоплавних птахів. Конвенція була прийнята в іранському
місті Рамсар у 1971 році та вступила в дію у 1975-му.
Шоста конференція сторін Рамсарської конвенції, яка відбулася в 1996 році, схвалила
Резолюцію VI-2, додавши два специфічних критерії, які стосуються видів риб, для визначення
водно-болотних угідь міжнародного значення (Критерії 7 та 8). До того ж Конвенція вимагає
від сторін проводити консультації щодо реалізації зобов’язань, зокрема за умови
транскордонного розташування водно-болотних угідь. У такому разі сторони мають
координувати та підтримувати чинні та майбутні політики та вимоги щодо охорони ветландів,
їхньої флори та фауни (Стаття 5).
Параграфи 30 та 34 Резолюції ІХ-4 щодо «Рамсарської конвенції та охорони, створення та
сталого використання рибних ресурсів», схвалена в листопаді 2005 року, закликають сторони
вживати необхідних заходів із інтегрованого управління річковими басейнами та прибережними
зонами задля:
➢

підтримки або відновлення шляхів міграції водної біоти;

➢

зменшення впливів точкового та дифузного забруднення в усіх його формах;

➢

охорони критично важливих нерестовищ та нагульних ділянок.
Окрім того, Резолюція закликає сторони:

➢

переглянути їхні політики, законодавство та програми щодо регулювання інтродукції
водної біоти для потреб аквакультури та акваріумістики;

➢

контролювати випадкове переміщення видів;

➢

попереджувати інтродукцію чужорідних та/або інвазивних видів.

Варто зазначити, що багато оселищ, які охороняються Рамсарською конвенцією, також
включають у себе прибережні літоральні зони, у яких розвивається більшість молоді та дорослих
особин осетрових.
Висновок: незважаючи на опосередковане відношення до осетрових, Рамсарська конвенція
є важливим інструментом охорони оселищ, важливих для осетрових. Відповідно, осетрові
можуть слугувати «парасольковими» видами в Рамсарській конвенції для стимулювання
охорони та покращення управління великою кількістю інших видів.

5.2. Системи підтримки глобального управління: Продовольча та
сільськогосподарська організація ООН (FAO, ФАО)
Необхідність боротьби з деградацією та виснаженням рибних запасів як у національних, так
і в міжнародних водах, а також із причинами цих явищ — надмірним виловом, приловом та
викидами риби — є напрямом роботи ФАО згідно з Кодексом сталого ведення рибного промислу
1995 року. Цей Кодекс встановлює рамки для національних та міжнародних заходів із
забезпечення сталого використання водних біоресурсів, яке не шкодить довкіллю. Комітет ФАО
з питань рибництва (COFI) займається моніторингом та оновленням Кодексу. ФАО також був
розроблений ряд технічних рекомендацій для підтримки впровадження Кодексу.
У контексті Кодексу сталого ведення рибного промислу та його мети проблема незаконного,
непідзвітного та нерегульованого рибного промислу є серйозною та зростаючою загрозою, адже
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негативно впливає на усі намагання зберегти та управляти рибними запасами. Міжнародний
план дій із попередження, протидії та викорінення незаконного, непідзвітного та
нерегульованого рибного промислу був прийнятий у 2001 році та, як і Кодекс, не містить
обов’язкових юридичних зобов’язань. До сьогодні ці механізми не використовувалися для
боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим виловом осетрових. Іншим
інструментом, розробленим у 2003 році в рамках Кодексу, є Стратегія покращення
інформованості щодо статусу та трендів у рибному промислі.
Стратегія є добровільним інструментом, загальною метою якого є створення рамок та плану
покращення інформованості та розуміння статусу рибництва та його трендів, які мали б
слугувати основою для прийняття рішень та управління з метою охорони та сталого
використання рибних ресурсів в екосистемах.
Заходи з покращення риборозведення, орієнтованого на охорону видів шляхом зариблення,
наводяться в Технічній статті (Tech Series 570) та Керівництві (Tech Series 568) і описують
найкращі практичні підходи та технології.

5.3. Регіональні інструменти
5.3.1. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в
Європі (Бернська конвенція)
Осетер європейський (A. sturio), осетер адріатичний (A. naccarii) та середземноморська
популяція H. huso внесені до переліку видів, що підлягають суворій охороні (Додаток ІІ) у рамках
Бернської конвенції, а Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, та Huso huso вміщені в Додатку ІІІ.
Інші види не зазначені в Бернській конвенції.
Внесення виду до Додатків ІІ або ІІІ означає, що сторони Конвенції беруть на себе різні
зобов’язання з охорони та управління такими видами. Щодо видів із Додатка ІІ кожна зі сторін
зобов’язується вживати відповідних необхідних юридичних та адміністративних заходів задля
їх охорони та заборони (стаття 6):
➢

зумисного вилову, утримання та вбивства;

➢

спричинення навмисної шкоди чи руйнування місць розмноження чи гніздівлі;

➢

зумисного порушення спокою дикої фауни, зокрема під час сезону розмноження, нагулу чи
сплячки, тією мірою, якою порушення буде суттєвим відносно завдань цієї Конвенції;

➢

зумисного руйнування або видобування яєць із дикої природи, володіння такими яйцями,
навіть порожніми;

➢

володіння та міжнародної торгівлі такими тваринами, мертвими чи живими, включаючи
опудала та будь-які частини чи похідні таких видів, якщо це впливатиме на ефективність
виконання положень даної статті.

Сторони мають координувати зусилля із забезпечення охорони таких видів у межах усього
ареалу (Стаття 10). Вони зобов’язуються:
➢

кооперуватися, якщо це є необхідним та посилює ефективність заходів у рамках інших
статей цієї Конвенції, та підтримувати й координувати дослідження, пов’язані із завданнями
цієї Конвенції;

➢

заохочувати реінтродукцію аборигенних видів дикої флори і фауни, якщо це сприятиме
охороні рідкісних видів, за умови вивчення досвіду такої реінтродукції іншими сторонами,
для забезпечення її ефективності та прийнятності (Стаття 11).

Постійний комітет Бернської конвенції затвердив План дій із охорони осетрових басейну
Дунаю4 в Рекомендаціях №116 (2005 рік) та План дій із охорони та відновлення осетра
європейського (Acipenser sturio)5 в Рекомендаціях №127 (2007 рік), закликавши сторони
розробити та впровадити національні плани дій щодо видів осетрових, зазначених у
Рекомендаціях. Наразі прогрес у плануванні заходів та їхньому впровадженні невеликий, проте
37-й Постійний комітет Бернської конвенції чітко артикулював побоювання щодо статусу
4

5

https://rm.coe.int/1680746946.
https://rm.coe.int/168074646f.
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осетрових (https://rm.coe.int/list-of-decisions-and-adopted-textes-of-the-37th-meeting-of-the-bernc/168076f40f), зокрема в межах басейну Дунаю, та закликав країни посилити впровадження
Дунайського плану дій. Бюро Бернської конвенції також вітало розробку цього Плану дій на
своїй зустрічі, що відбулася 19 березня 2018 року.
5.3.2. Конвенція з охорони морського навколишнього середовища Балтійського моря
(Гельсінська комісія / HELCOM)
HELCOM (Комісія з охорони навколишнього середовища Балтійського моря) є
адміністративним органом Конвенції з охорони морського навколишнього середовища
Балтійського моря, також відомої як Helcom Convention. Візія майбутнього HELCOM — здорове
навколишнє середовище Балтійського моря зі збалансованим функціонуванням різноманітних
біологічних компонентів, що обумовлює добрий екологічний статус та підтримку широкого
спектру сталих економічних та соціальних активностей.
План дій щодо Балтійського моря HELCOM, схвалений у 2007 році, має на меті координацію
та гармонізацію чинних ініціатив на міжнародному та національному рівнях, включаючи
Директиву з морської стратегії ЄС, Морську політику ЄС та Морську доктрину Російської
Федерації. План дій встановлює рамки для досягнення доброго екологічного статусу
Балтійського моря до 2021 року. Фокусуючись на видах-мігрантах, План дій пропонує
підписантам класифікувати та підготувати інвентаризацію річок із історичними та сучасними
мігруючими видами риб (наприклад, лососем, вугром, морською тріскою та осетровими), а
також розробити плани відновлення (зокрема відновлення нерестовищ та шляхів міграції)
популяцій мігруючих риб у придатних для цього річках. Навіть більше, сторони мають
розробити довгострокові плани охорони, моніторингу та сталого управління прибережними
видами риб, включаючи види, що перебувають під найбільшою загрозою зникнення та
анадромні види (згідно з Червонимо списком охоронюваних та зникаючих видів круглоротих та
риб Балтійського моря HELCOM, BSEP № 109), та розробити перелік індикаторів з регіонспецифічними референтними значеннями та завданнями для прибережних риб, а також
інструменти оцінювання та сталого управління прибережними видами риб. Зазначене було
реалізоване для осетра балтійського, а HELCOM активно підтримує сторони у впровадженні
програм із відновлення виду.
План дій щодо осетрових у рамках Конвенції HELCOM наразі на стадії розробки.
5.3.3. Конвенція з охорони морського навколишнього середовища Північно-Східної
Атлантики (Конвенція OSPAR)
Конвенція з охорони морського навколишнього середовища Північно-Східної Атлантики
(Конвенція OSPAR, 1992 рік) зобов’язує підписантів вживати (як поодинці, так і спільно)
необхідних заходів із охорони морських територій від негативних впливів людської діяльності
задля забезпечення охорони здоров’я населення, збереження морських екосистем та за
доцільності відновлення морських ділянок, які зазнали найсуттєвішого впливу. Охороні
екосистем та біорізноманіття присвячений Додаток V Конвенції.
Стратегія OSPAR з охорони біологічного різноманіття та екосистем складається з чотирьох
компонентів: це покращення екологічної якості довкілля; охорона видів та їніх оселищ;
створення екологічно когерентної мережі морських охоронюваних територій із якісним
управлінням; програми зі зменшення негативного антропогенного впливу на морські території в
рамках аспектів Конвенції. Acipenser sturio є єдиним видом, що занесений до переліку видів та
оселищ під загрозою в межах регіону OSPAR «Північне море та Біскайська затока».
У 2014 році OSPAR розробила Рекомендації для посилення охорони A. sturio на усіх стадіях
життєвого циклу для відновлення його популяції, покращення його статусу та забезпечення
збереження виду в морських регіонах І та IV OSPAR.
Підписанти Рекомендацій домовилися про:
a.

Верифікацію можливостей впровадження законодавчих норм для охорони осетра
європейського на усіх стадіях життєвого циклу в морських регіонах І та IV OSPAR.

b.

Упровадження Плану дій з охорони та відновлення осетра європейського та відповідних
національних планів дій, схвалених у рамках Бернської конвенції, разом зі здійсненням
відповідних природоохоронних заходів у «ключових місцях» та інших територіях, де
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зустрічаються або були реінтродуковані особини цього виду у значній кількості.
c.

Проведення інформаційних кампаній згідно із вищезгаданими планами дій, зокрема
націлених на промислових та аматорських рибалок і спостерігачів, щодо визначення,
збереження та охоронного статусу осетра європейського. Такі кампанії можуть
використовуватися для збирання даних про поширення осетра європейського, включаючи
дані про розмір та стан особин, їхнє місцезнаходження та дату, з метою визначення
критично важливих оселищ та випадків зумисного вилову.

d.

Створення в «ключових місцях» морських охоронюваних територій для забезпечення
охорони реліктових популяцій та важливих оселищ осетра європейського, а також подальше
створення мережі морських охоронюваних територій OSPAR.

e.

Сприяння моніторингу осетра європейського в рамках існуючих програм із моніторингу.

f.

Сприяння виконанню даних Рекомендацій відповідальними органами влади.

g.

Вжиття заходів, які базуються на активностях, пропонованих у документі OSPAR publication
2009/417, для зниження ризиків, спричинених:
(i)

змінами оселищ, такими як спорудження дамб, каналів, видобуток гравію, які мають
прямий вплив на репродуктивний успіх популяцій;

(ii) браконьєрством;
(iii) появою чужорідних осетрових унаслідок випадкового випуску та навмисного зариблення.
h.

Згідно зі Статтею 4 Додатка V Конвенції OSPAR або у разі доцільності координації та
кооперації з іншими міжнародними організаціями та органами порушувати питання про
посилення охорони осетра європейського з боку відповідальних національних та
міжнародних органів та сприяти впровадженню такими органами відповідних заходів
відповідно до активностей, що пропонуються в документі (OSPAR publication 2009/417), для
усунення загроз:
(i)

прилову під час рибного промислу;

(ii) невідповідних методик поводження та випуску, що призводять до низької
виживаності, якщо це є необхідним для охорони та відтворення осетра європейського.
OSPAR специфікує чимало детальних заходів для покращення стану осетра європейського
та може бути використана як модель для охорони осетрових в їхніх природних середовищах
існування. Впровадження даних Рекомендацій залишається за країнами, проте інструмент
моніторингу може верифікувати прогрес такого впровадження.
5.3.4. Конвенція з охорони морського навколишнього середовища та прибережних
регіонів Середземного моря (Барселонська конвенція, 1976 рік)6
Як частина Регіональної морської програми ЮНЕП Барселонська конвенція охоплює усі
середземноморські країни, включаючи історичний та сучасний ареали осетрових: Іспанію,
Францію, Грецію, Італію та Туреччину. У рамках Конвенції розроблено сім протоколів, серед
яких «Протокол щодо особливо охоронних територій та біологічного різноманіття Середземного
моря7». У ньому сторони зголошуються забезпечувати охорону територій із особливою для
довкілля цінністю, а також «охороняти, зберігати та управляти видами, які перебувають під
загрозою». Протокол містить багато заходів із охорони, включаючи репродукцію ex situ, а
також закликає країни координувати зусилля в здійсненні мультилатеральних заходів,
зокрема дотримуватися домовленостей про охорону та відновлення мігруючих видів.

6

http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelonaconvention/index_en.htm
7
http://drustage.unep.org/unepmap/5-specially-protected-areas-protocol-spa-and-biodiversity-protocol.
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5.3.5. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарестська конвенція)
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення була підписана чорноморськими
країнами в Бухаресті у квітні 1992 року, тому вона також відома під назвою «Бухарестська
конвенція».
17 квітня 2009 року у місті Софія, Болгарія, було схвалено Стратегічний план дій із охорони
та відновлення середовища Чорного моря. Цей план є домовленістю шести чорноморських країн
(Болгарія, Грузія, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та Україна) вживати заходів із
відновлення Чорного моря. Стратегічний план дій розширює більш ранній Чорноморський
стратегічний план дій 1996 року. Він містить цілі щодо якості середовища (EcoQOs): коротко-,
середньо- та довгострокові завдання, юридичні та інституційні реформи та інвестиції, необхідні
для розв’язання основних проблем у галузі довкілля. Візія щодо Чорного моря полягає у
збереженні його екосистем як важливого природного надбання регіону, забезпеченні охорони
морських та прибережних біоресурсів для сталого розвитку чорноморських країн, добробуту,
здоров’я та безпеки їхнього населення. Наступні EcoQOs напряму відносяться до охорони
осетрових. EcoQO 1а: Стале промислове використання рибних запасів та інших морських
біоресурсів. EcoQO 1b: Відновлення запасів морських біоресурсів. EcoQO 2a: Зниження ризику
вимирання видів під загрозою. Чорноморський стратегічний план дій включає в себе виконання
управлінських завдань для досягнення згаданих цілей.
Комерційно важливі морські біоресурси зазнали значного впливу внаслідок інтродукції
чужорідних видів, евтрофікації, надмірного вилову та зміни/руйнування оселищ. Наприклад,
обсяги вилову різних видів риб значно скоротилися й потроху відновлюються, але осетрові все
ще перебувають під загрозою. Вплив незаконного вилову на порушення/руйнування морських
біоресурсів залишається не до кінця зрозумілим, проте прийнято вважати його причинним
фактором.
Осетрові прямо включені до аналізу проблеми та цілей управління Плану дій.
Впроваджується гармонізований підхід до цілей управління, проте верифікація здійснених
заходів та результатів наразі відсутня.

5.4 Законодавство та вимоги Європейської спільноти
Усі 23 країни — члени Європейського Союзу з виходом до моря колись мали осетрових або
як мігрантів, або як популяції, що самовідтворюються. Осетрові Європи включають у себе види,
щодо яких Європейська спільнота має прямі зобов’язання, адже більша частина ареалу
знаходиться саме в межах ЄС. Це є особливо важливим для A. sturio та A. naccarii. Зважаючи на
зниження чисельності інших видів осетрових, європейські популяції стали надзвичайно
важливими для попередження зникнення цих видів на світовому рівні (A. nudiventris, A.
gueldenstaedtii, A. colchicus, A. stellatus, and H. huso), тоді як локальні популяції перебувають під
значною загрозою вимирання. Законодавчим актом, що передбачає таку відповідальність
Європейської спільноти, є Оселищна директива (Council Directive 92/43/EEC від 21 травня 1992
року).
5.4.1. Європейська директива з охорони флори, фауни та оселищ — Оселищна директива
(92/43/EEC)8
Оселищна директива має на меті забезпечити біорізноманіття шляхом охорони природних
оселищ та диких видів фауни і флори на європейській території країн-членів, яких вона
стосується. Заходи, які повинні вживатися відповідно до цієї Директиви, мають підтримувати чи
відновлювати до сприятливого природоохоронного статусу природні оселища та види дикої
фауни і флори, які визначені як «важливі» для Спільноти. Відповідно до директиви такі заходи
мають брати до уваги економічні, соціальні та культурні вимоги, а також регіональні та локальні
умови.
Оселищна директива вважається одним із ключових інструментів досягнення цілей
Стратегії з біорізноманіття ЄС, а саме зупинення втрат біорізноманіття та деградації оселищ у
ЄС, а також внесок у зупинення втрат біорізноманіття на глобальному рівні до 2020 року. Вона
також є ключовим інструментом досягнення глобальних Цілей Айті в рамках Конвенції про
біорізноманіття (CBD).
8

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043.
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Види, занесені до додатків до Директиви, охороняються в різні шляхами способи. Для видів,
занесених до Додатка ІІ (A. sturio та A. nacarii, обидва як пріоритетні види), ключові частини
їхніх оселищ виділяються як «території особливої охорони» (Sites of Community importance
(SCIs)) та включаються до мережі «Натура 2000». Управління такими територіями має
здійснюватися згідно з екологічними вимогами цих видів. Що стосується осетра європейського,
то вже створено 11 територій та ще 6 знаходяться на стадії розгляду, частина з них належить до
об’єктів мережі «Натура 2000».
Для видів, занесених до Додатка IV, запроваджується суворий охоронний режим у межах
усього природного ареалу в ЄС незалежно від локалізації в мережі «Натура 2000» (A. sturio та A.
nacarii також включені до Додатка).
Що стосується видів, занесених до Додатка V, країни — члени ЄС мають забезпечити таке
їхнє використання й управління ними, яке б співвідносилося зі сприятливим природоохоронним
статусом видів (до цього Додатка занесено всі інші види осетрових Європи)9.
Генеральний директорат з питань довкілля висловив позицію, що відповідно до пізнього
розділення видів осетер балтійський (A. oxyrinchus) мусить мати такий самий статус, як і A. sturio,
тобто має підлягати аналогічній охороні. Усі інші види осетрових ЄС (A. gueldenstaedtii, A.
nudiventris, A. ruthenus, A. stellatus та H. huso) занесені до Додатка V Оселищної директиви.
Стаття 6 містить основні положення Оселищної директиви щодо заходів з охорони видів,
які перебувають під загрозою. Вона передбачає, що країни — члени ЄС мають вживати
відповідних заходів для попередження знищення природних оселищ та видів, для яких виявлені
такі оселища, а також порушення таких видів, якщо воно може бути суттєвим відповідно до
положень Директиви.
Згідно зі Статтею 17 Оселищної директиви, країни — члени ЄС повинні проводити
моніторинг природоохоронного статусу типів оселища і видів, які згадані в Директиві, та кожні
шість років звітувати, в т. ч. щодо компенсаційних чи відновлювальних заходів, які були вжиті
з огляду на суворий охоронний режим. База даних звітності доступна онлайн10.
Нові пояснювальні записки та керівництва за період 2013 – 2018 років11 також зазначають,
що з огляду на недостатність даних про морську частину життєвого циклу більшості анадромних
риб, а також на наявність одних і тих же популяцій у морських регіонах та річках (що робить
статус у прилеглих біогеографічних та морських регіонах взаємопов’язаним), статус анадромних
видів риб має оцінюватися виключно в суходільних біогеографічних регіонах. Винятком із
правил є чотири види осетрових: A. sturio, A. stellatus, A. gueldenstaedtii та Huso huso.
5.4.2. План дій для природи, людей та економіки
Базуючись на результатах перевірки відповідності Оселищної директиви, у квітні 2017 року
Європейська Комісія розробила План дій для природи, людей та економіки 12, метою якого є
швидке посилення впровадження природоохоронних директив та пришвидшення досягнення
Цілі ЄС 2020 року щодо попередження та обернення процесу втрати біорізноманіття та
екосистемних послуг.
Відтак були розроблені численні детальні рекомендації, серед яких:
➢

Посилення моніторингу та усунення прогалин у знаннях щодо природоохоронного статусу
та трендів стосовно видів та оселищ.

➢

Прищеплення політичної відповідальності й посилення відповідності.

➢

Розбудова двостороннього діалогу між країнами-членами та зацікавленими сторонами з
метою покращення впровадження мережі «Натура 2000» та пропагування співпраці щодо
управління мережею між різними біогеографічними регіонами Європи.

9

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/.
https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=3&group=Fish&subject=Acipense
r+oxyrinchus&region.
11
http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
12
Brussels, 27.4.2017 COM(2017) 198 final:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf.
10
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➢

Подальша розробка планів дій щодо видів та оселищ для більшості видів та природних
оселищ під загрозою.

➢

Покращення взаємодії між типовими рибогосподарськими практиками та інтегрованою
морською політикою, зокрема більш ефективне використання наявних фінансових
можливостей.

➢

Для посилення відповідності країн-членів вимогам природоохоронних директив також
дуже важливі інші заходи в більш широкому природоохоронному сенсі, навчання суддів та
прокурорів, доступ до правосуддя та забезпечення відповідності природоохоронному
законодавству ЄС.

➢

Сприяння взаємодії між регіональними морськими конвенціями та регіональними
організаціями з управління рибним господарством задля розробки природоохоронних
заходів у відповідності до законодавства у сфері довкілля.

➢

Об’єднання зусиль органів влади та зацікавлених сторін із різних країн-членів на рівні
біогеографічного регіону задля розв’язання спільних проблем, у т. ч. транскордонних.

5.4.3. Водна рамкова директива ЄС (ВРД) (Директива №2000/60/EC від 23 жовтня 2000 року)
Водна рамкова директива ставить амбітні цілі в галузі довкілля. Її метою є «добрий стан»
усіх прісноводних, перехідних та прибережних водних об’єктів, а також ґрунтових вод не
пізніше 2027 року. Окрім того, ВРД упроваджує принцип попередження будь-якого погіршення
статусу в майбутньому. Оцінка екологічного стану13 у ВРД в тому числі фокусується на умовах
для водних рослин та тварин, що використовується як індикатор для визначення загальної
структури та функціонування водних екосистем. Директива зобов’язує країн-членів виявити
річкові басейни у межах власної території, визначити відповідальні органи, проводити оцінку та
моніторинг статусу річкових басейнів, а також розробляти та впроваджувати басейнові плани
управління річками й програми для забезпечення виконання положень Директиви. Це
передбачає інтеграцію завдань з охорони осетрових (за доцільності) з іншими аспектами, такими
як навігація чи отримання гідроенергії.
Додаток V до ВРД визначає «структуру, поширеність та віковий склад» іхтіофауни
ключовими елементами класифікації екологічного стану поверхневих вод. У цьому контексті
моніторинг статусу популяцій осетрових є важливим компонентом оцінки екологічного стану
різних річкових басейнів, особливо з огляду на історичний ареал осетрових у ЄС. Завдяки
складному життєвому циклу та значній тривалості життя осетрові є чудовим індикатором
екологічного стану річок та прибережних вод. Тим не менш, басейнові плани управління річками
мають бути покращені для адекватного управління сучасними чи перспективними річками —
нерестовищами осетрових, а також включати заходи зі сприяння міграції осетрових. За
можливості має забезпечуватися обмін результатами моніторингу, проведеного в рамках
Оселищної та Водної рамкової директив, що є важливою передумовою економії ресурсів та
проведення комплексного оцінювання статусу популяцій осетрових та їхніх оселищ.
Рекомендується також проводити такий обмін у транскордонному контексті.
Нормативні визначення, що їх містить Додаток V, тлумачать добрий екологічний стан як
такий, за якого «лише незначні відмінності у видовій та віковій структурі, поширеності
відрізняють системи від тип-специфічного референтного угруповання». Для штучних або
суттєво змінених водойм гідроморфологічні умови за максимального екологічного потенціалу
мають відповідати лише впливам на поверхневі води, який є результатом штучної природи чи
суттєвої модифікації водойми після того, як були вжиті усі заходи зі зменшення впливу для
забезпечення якомога природнішого стану, зокрема щодо мігруючих видів фауни та відповідних
нерестовищ і нагульних ділянок. Елементи біологічної якості доброго екологічного потенціалу
вважаються такими, що мають лише незначні зміни у значеннях відповідних елементів
біологічної якості порівняно з такими за максимального екологічного потенціалу.
ВРД та ціль доброго екологічного стану/потенціалу можуть використовуватися лише як
рушійна сила заходів із відновлення, якщо доведено, що осетрові були історичною складовою
13

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for
Community action in the field of water policy, Annex 5; COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE
WATER FRAMEWORK DIRECTIVE (2000/60/EC), Guidance Document # 13, Overall Approach to the Classification
of Ecological Status and Ecological Potential.
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угруповання, тобто відіграють роль історичного референсу.
Відповідно, країнам надзвичайно важливо розробити ґрунтовні бази даних історичного поширення.
ВРД також постулює, що її впровадження має досягатися за умови відповідності іншим цілям у галузі
довкілля, вказаним у інших нормативно-правових актах ЄС, зокрема в Оселищній директиві. Оскільки
осетер європейський та осетер адріатичний є пріоритетними видами згідно з додатками до Оселищної
директиви, то досягнення ними сприятливого природоохоронного статусу буде також важливим
індикатором успішного впровадження ВРД.
5.4.4. Рамкова директива про морську стратегію
Директива 2008/56/EC Європейського парламенту та Ради Європи від 17 червня 2008 року
(Рамкова директива про морську стратегію) встановлює рамки для спільної політики в галузі
морського навколишнього середовища.
Оскільки більшість видів осетрових є діадромними та регулярно нерестяться у прісній воді,
при цьому мігруючи на значні відстані в морські території для нагулу на певних стадіях
життєвого циклу, природоохоронні заходи мають також фокусуватися на морських та
прибережних оселищах. Морська директива має на меті досягнути доброго стану довкілля в
межах морських вод ЄС до 2020 року та забезпечити охорону ресурсної бази, від якої залежать
орієнтовані на морські території економіки та соціальні активності. Директива є першим
законодавчим інструментом ЄС, пов’язаним із охороною морського біорізноманіття, і
включає обов’язкове завдання «підтримки біорізноманіття до 2020 року» як наріжний камінь
досягнення доброго статусу довкілля. Країни — члени ЄС повинні залежно від морського
регіону або відповідного підрегіону визначити заходи, необхідні для досягнення або
підтримання доброго екологічного статусу, як визначено Статтею 9(1) Директиви, в межах своїх
морських вод. Втім, у Директиві не вказані окремі види. Обов’язок визначити види для звітності
(як в Італії та Сполученому Королівстві) та вживати необхідних заходів покладено на кожну з
країн окремо.
5.4.5. Регламент Співтовариства щодо Спільної політики рибного промислу (Common
Fisheries Policy (CFP))
Регламент (EU) №1380/2013 щодо Спільної політики рибного промислу14 встановлює рамки
для використання живих водних ресурсів, у т. ч. анадромних та катадромних видів, під час їх
перебування в морських водах. CFP має на меті забезпечити, щоб рибний промисел та
аквакультура велися екологічно, економічно та соціально сталим способом та були джерелом
здорового харчування для громадян ЄС. Регламент також враховує вплив рибного промислу на
довкілля. Застережний підхід до управління рибним промислом є суворо необхідним разом із
упровадженням заходів з охорони цільових видів, асоційованих та залежних видів, а також
нецільових видів.
Спільна політика рибного промислу та контролюючий Регламент вимагають від країн —
членів ЄС забезпечити стале використання, управління та охорону морських біоресурсів та
морського довкіля, зокрема зменшення вилову охоронюваних видів та видів під загрозою, а
також посилення заходів із протидії незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальству
у європейських водах.
Для досягнення цілей сталості Європейська Комісія має запровадити заходи, специфічні
дляСпівтовариства, які б призвели до зменшення впливу рибного промислу на морські
екосистеми та нецільові види (розділ ІІ, стаття 4, пункт (g), підпункт (іv) Регламенту 2002 року).
Відповідно, осетрові не мають бути проігноровані, навіть попри заборону промислового вилову
у зв’язку з несприятливим природоохоронним статусом. З огляду на застережний підхід усі
можливі заходи мають проводитися так, щоб не допустити прилову та забезпечити відтворення
цих популяцій15.
5.4.6. Регламент Ради ЄС щодо використання чужорідних та локально відсутніх видів в
аквакультурі
Рада Європейського Союзу схвалила Регламент №708 у червні 2007 року. Він стосується

14
15

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380&from=EN.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2002/l_358/l_35820021231en00590080.pdf.
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використання чужорідних та немісцевих (відсутніх на локальному рівні) видів в аквакультурі 16.
Цей Регламент має на меті кращий контроль за інтродукцією немісцевих видів в аквакультурі
задля попередження негативних впливів на природні види та екосистеми. Регламент базується
на добровільному Кодексі практик, розробленому в минулі десятиліття міжнародними
організаціями, такими як ІКЕС (Міжнародна рада з дослідження моря), EIFAC (Дорадча комісія
FAO щодо внутрішнього рибного промислу в Європі) та IOE (Міжнародне управління у справах
боротьби з епізоотіями). Регламент ставить перед країнам-членам завдання забезпечити
проведення усіх заходів для попередження суттєвих впливів на біорізноманіття, особливо на
види, оселища та екосистемні функції, які можуть виникати внаслідок інтродукції та
переміщення водних організмів та нецільових видів в аквакультуру, а також поширення таких
видів у дикій природі. Відповідальне поводження з такими тваринами є важливою передумовою
мінімізації суттєвих впливів (унаслідок втеч, випадкових чи навмисних), викликаних переносом
патогенів, конкуренцією та гібридизацією.
На жаль, у зв’язку із посиленим використанням осетрових в аквакультурі протягом останніх
трьох десятиліть у Європі спостерігається широкомасштабне перенесення чужорідних видів.
5.4.7. Комюніке Європейської Комісії: Передумова нашого життя, наш природний
капітал: Стратегія ЄС щодо біорізноманіття до 2020 року17
Стратегія ЄС щодо біорізноманіття має на меті зупинити втрату біорізноманіття та
екосистемних послуг у ЄС та сприяти оберненню втрати біорізноманіття на глобальному рівні
до 2020 року. Вона відображає зобов’язання, взяті на себе ЄС у 2010 році в рамках міжнародної
Конвенції про біологічне різноманіття. Проміжний огляд18 Стратегії дав змогу оцінити, чи
перебуває ЄС на шляху до досягнення цієї цілі. Було зауважено певний прогрес, проте існує
необхідність докладати набагато більших зусиль. Щодо п’яти з шести завдань Стратегії прогрес
був визнаний недостатнім. 16 грудня 2015 року Рада ЄС з питань довкілля схвалила висновки
проміжного огляду Стратегії ЄС щодо біорізноманіття до 2020 року.
2 лютого 2016 року Європейський парламент схвалив Резолюцію щодо проміжного огляду
Стратегії щодо біорізноманіття до 2020 року19, у якій закликав Комісію та країни-члени негайно
надати найвищий пріоритет досягненню цілей 2020 року та/або ЄС зменшити глобальний вплив
на біорізноманіття. […] Члени наголосили на повному впровадженні, правозастосуванні та
достатньому фінансуванні природоохоронних директив як важливих передумовах забезпечення
успіху Стратегії в цілому та досягнення її головної цілі. Вони закликали Комісію: (і) покращити
керівництва, які мають полегшити повне впровадження та застосування директив; (іі) негайно
визначити та затвердити відповідні видатки в національних бюджетах.
5.4.8. Макрорегіональні стратегії
Три з чотирьох чинних у ЄС «макрорегіональних стратегій» частково чи повністю
підтримують охорону осетрових. «Макрорегіональна стратегія» є інтегрованим підходом,
схваленим Радою Європи, задля пошуку відповідей на спільні виклики в межах визначеного
географічного регіону, пов’язаного з країнами-членами та іншими країнами, які мають вплив на
досягнення економічної, соціальної та територіальної когезії.
Мало того що такі стратегії слугують платформами для кооперації, які поєднують різні
політики та допомагають визначити можливі джерела фінансування, концепція також допомагає
підвищити та підтримати політичні зобов’язання усіх залучених країн, ставить на один щабель
країни — члени ЄС та треті країни, що є важливим для якісного впровадження та розбудови
адміністративної спроможності, зокрема в Західних Балканах. Це надзвичайно важливо,
особливо для Дунайського чи Адріатично-Іонічного регіонів.
Стратегія ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) визначає охорону осетрових як ціль у
пріоритетній галузі №6 (біорізноманіття) та пріоритетній галузі №4 (якість води), водночас
роблячи цю тему горизонтальним пріоритетом EUSDR. Осетрові стали символом Стратегії
та зумовили її помітність. Відповідна робоча група (Danube Sturgeon Task Force) була створена
16

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0708&from=EN
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_168/l_16820070628en00010017.pdf
17
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN.
16
19

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0003&language=EN.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1422145&t=e&l=en
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як підгрупа пріоритетної галузі 6 і схвалила Стратегію щодо осетрових до 2020 року. Те, як
завдання збереження осетрових каталізувало інтеграцію політик у рамках EUSDR та зробило
відчутними переваги кооперації, є яскравим прикладом та може слугувати джерелом натхнення
для Стратегії ЄС щодо Балтійського регіону та Стратегії ЄС щодо Адріатично-Іонічного регіону,
а також мобілізувати активності для охорони осетрових Європи. Платформа INTERACT може
відігравати важливу роль у справі покращення синергії та підтримки обміну/передавання
досвіду.
Водночас країни-члени можуть об’єднати зусилля для мобілізації відповідних фінансових
ресурсів. Кожна зі стратегій відповідає міжнародним програмам INTERREG, чиї проекти у
зв’язку із їхнім транскордонним характером потенційно можуть сприяти визначенню фінансових
ресурсів для подальших заходів, особливо в контексті початку наступного фінансового періоду
ЄС у 2021 – 2027 роках. Неодноразово доведено, що після LIFE Європейський фонд
регіонального розвитку та Фонд когезії слугують основними інструментами фінансування
проектів у галузі довкілля на рівні ЄС. Відповідно, кооперація між службами ЄС (через
Генеральні директорати), органами влади та бенефіціарами є надзвичайно важливою.
Макрорегіональні та морські басейнові стратегії розв’язують проблему «вирівнювання»
фінансування і є надзвичайно важливими у цьому контексті.
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Додаток 6. Можливості для фінансування — огляд
Як визначено в Цілі 7, «забезпечення достатнього фінансування … для можливості
впровадження Плану дій» є одним із найважливіших компонентів успіху. В ідеалі, програми з
охорони осетрових потребують довгострокового фінансування, яке є доступним лише в окремих
державних програмах. Тим не менш, робота з видами, тривалість життя яких досить значна (як
у випадку осетрових), вимагає довгострокової фінансової перспективи, наприклад, для
створення ex situ умов, відновлення популяцій чи програм з моніторингу популяцій. Відповідно,
План дій пропонує як одну з невідкладних активностей «7.1.1 розробити координований план
фінансування основних активностей цього плану з використанням наявного фінансування з боку
Європейської Комісії, органів влади та інших донорів». Наведений нижче перелік інструментів
фінансування може слугувати стартовою точкою для складання фінансового плану та базисом
для пріоритизації фанрейзингових заходів.

Окремі інструменти фінансування ЄС
На час написання цього розділу наступна Концепція багаторічного фінансування (MFF
2020 – 2027) була на стадії розробки, тому всі інструменти фінансування ЄС будуть предметом
майбутніх політичних рішень та відповідних змін.
ЄС розробляє політики та юридичні рамки, а також започатковує відповідні програми з
фінансування в рамках MFF. Тим не менш, розподіл коштів є прерогативою країн-членів та
регіонів. Цей процес відбувається із залученням зацікавлених сторін та є гарною, але обмеженою
в часі можливістю забезпечити включення заходів із охорони осетрових, зазначених у цьому
Плані, до стратегій та цілей різних програм фінансування.

MFF комбінує інструменти фінансування за різними темами. Відповідно, тема «Сталість,
охорона довкілля та боротьба зі змінами клімату» має посилюватися в рамках нової MFF.
1.

Програма LIFE та її підпрограма «LIFE Довкілля» є фінансовим інструментом ЄС, який
підтримує проекти в галузі довкілля та охорони природи в межах ЄС. Комісія пропонує
збільшити фінансування LIFE на наступний цикл майже на 60%. У рамках підпрограми
«LIFE Довкілля 2» пріоритетні сфери найкраще відповідають проектам із охорони
осетрових.
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Проекти LIFE мають реалізовуватися на території країн — членів ЄС. Програма LIFE може
також фінансувати заходи поза межами ЄС за умови, що бенефіціар-координатор базується
в ЄС, а наявний досвід свідчить про неможливість досягнення цілей ЄС у галузі довкілля
лише шляхом впровадження заходів у ЄС і про ефективність заходів поза межами ЄС для
досягнення домовленостей (наприклад, заходи з підтримки мігруючих видів або заходи
щодо річки в межах різних країн).
З 1992 року 12 проектів отримали пряме (10) або непряме (2) фінансування і стосувалися
охорони осетрових або їхніх оселищ. Ступінь ко-фінансування для традиційних проектів
щодо природи та біорізноманіття складає 60% (75% для проектів, націлених на пріоритетні
оселища та види згідно з Додатком ІІ до Оселищної директиви). Однак лише Acipenser
naccarii та Acipenser sturio занесені до Додатка ІІ, тому, незважаючи на значне зменшення
популяцій, проекти щодо інших шести видів осетрових мають забезпечити 40%
фінансування з джерел поза межами ЄС, що створює значні проблеми.
Інша можливість полягає у включенні активностей, пов’язаних із осетровими, до
Інтегрованого напряму фінансування проектів LIFE, що має на меті впровадження
планів, програм та стратегій, як того вимагає природоохоронне чи кліматичне законодавство
ЄС або інші акти. Основою для цього може слугувати Концепція пріоритетних заходів
(Priority Action Framework (PAF)) в рамках Оселищної директиви, якщо вона включає заходи
щодо осетрових, або Басейновий річковий план управління, що має відношення до охорони
осетрових.
2.

Європейські фонди структурних інвестицій (ESIF). Європейські структурні та
інвестиційні фонди (ESIF) включають у себе Європейський фонд регіонального розвитку
(ERDF), Фонд когезії (CF), Європейський соціальний фонд (ESF), Європейський
сільськогосподарський фонд, Сільський розвиток (EAFRD) та Європейський морський та
рибогосподарський фонд (EMFF), метою яких є інвестування у створення робочих місць та
стала і здорова економіка Європи24. ESIF також є основним фінансовим інструментом для
проектів, пов’язаних із водою і довкіллям. Країни-члени мають укласти з Європейською
Комісією домовленість про партнерство на стратегічному рівні, визначивши канали
використання коштів у наступному фінансовому періоді на національному рівні.
Специфічні інвестиційні програми визначають канали використання коштів у різних
регіонах та проектах у відповідних політичних галузях. ERDF та CF (які разом формують
Європейський соціальний фонд) управляються через Операційні програми, які покривають
усю країну — члена ЄС або внутрішні регіони. Політика когезії25 є важливим джерелом
фінансування для проектів у галузі довкілля, включаючи біорізноманіття. Потрібно вживати
додаткових заходів задля подальшого включення природоохоронних активностей в
операційні програми.

3.

Cooperation/INTERREG: Макрорегіональні стратегії є інтегрованими концепціями,
схваленим Радою Європи, що можуть бути підтримані Фондами структурних інвестицій ЄС
(ESIF) для вирішення спільних викликів у рамках визначеної географічної території (країни
ЄС та інші країни). Макрорегіональні стратегії володіють значним потенціалом як
платформи для кооперації, які пов’язують багато сторін, забезпечуючи кооперацію між
різними галузями та на різних політичних рівнях. Тим не менше, вони не є джерелами
фінансування, а лише інструментами посилення співпраці. Кожна з чотирьох наявних
стратегій відповідає транснаціональній програмі INTERREG, чиї проекти можуть — з
огляду на їхній транскордонний характер — потенційно сприяти виявленню ресурсів для
подальших дій, особливо в умовах доопрацювання фінансового періоду ЄС на 2021 – 2027
роки. Прикладом можуть слугувати Дунайська транснаціональна програма (Danube
Transnational Programme (DTP)) або аналогічна програма для Адріатичного регіону
(ADRION).

4.

Інструменти європейського добросусідства. Спільні операційні програми в рамках
Інструменту європейського добросусідства (ENI), такі як програми для Румунії і України
або Румунії і Молдови, мають на меті забезпечити добробут регіону та партнерські стосунки
з сусідами, що досягаються шляхом міжнародних заходів зі співпраці. Спільні органи
створюються для визначення спільних пріоритетів розвитку двох країн у прикордонній зоні,
а також для формування переліку інфраструктурних проектів, які додаються до програми.
Проекти, метою яких є охорона осетрових, можуть бути розроблені та подані в рамках
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тематичної Цілі 2: «Підтримка освіти, досліджень, технологічного розвитку та інновацій».
Для прикладу, спільна Операційна програма басейну Чорного моря (https://blackseacbc.net/black-sea-basin-2014-2020/jop/) встановлює цілі охорони довкілля та покращеного
моніторингу довкілля.
5.

IPA: Інструмент передвступної допомоги ЄС. IPA є засобом ЄС для підтримки реформ у
«країнах, що розвиваються» шляхом надання фінансової та технічної допомоги. Він
допомагає бенефіціарам у впровадженні політичних та економічних реформ, готує їх до
прав та обов’язків членства у ЄС, зокрема щодо законодавства у галузі довкілля. Наприклад,
у рамках румунсько-сербської програми Interreg IPA CBC проекти щодо збереження
осетрових можуть бути подані в рамках Пріоритету 2.1. «Охорона довкілля та стале
використання природних ресурсів». Концепція ІРА 2014 – 2020 років для Туреччини (ІРА
ІІ) також може слугувати можливістю в галузі довкілля та клімату.

6.

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. Horizon 2020 («Горизонт 2020») є
фінансовим інструментом для впровадження Союзу інновації — важливої ініціативи до
2020 року, що має на меті забезпечення європейської конкурентоспроможності. В рамках
програми надається близько 80 млрд євро на сім років (з 2014-го по 2020 рік). Галузь
«Довкілля та клімат» переважно фокусується на дослідженнях з метою створення економіки
та суспільства, стійких в умовах зміни ресурсів, води, ефективності та клімату, та повністю
відповідає активностям цього Плану дій. Галузь «Водні ресурси» має на меті стале
використання та управління водними біоресурсами для максимізації соціальних та
економічних вигод від річок та морів Європи. Галузь підтримує дослідженя щодо
конкурентоспроможного та дружнього до довкілля рибного промислу. Тим не менш,
повторні та довгострокові заходи з охорони, такі як моніторинг популяцій та визначення
оселищ із використанням загальновживаних підходів, не підлягають фінансуванню.
Програма впроваджується для дослідження з використанням складних та інноваційних
методів, що потребує створення міжнародного консорціуму дослідницьких інститутів для
впровадження.

7.

Європейський морський та рибогосподарський фонд (EMFF). EMFF є частиною
Європейських структурних та інвестиційних фондів та являє собою фінансовий інструмент
для підтримки цілей реформованої Спільної політики ведення рибного промислу (Common
Fisheries Policy (CFP)) та Інтегрованої морської політики ЄС (Integrated Maritime Policy
(IMP)), включаючи соціальний вимір. Він базується на шести пріоритетах: (1) сталий рибний
промисел; (2) стала аквакультура; (3) впровадження CFP шляхом збирання даних та
впровадження законодавства в галузі рибництва; (4) торгівля та обробка морських
продуктів; (5) зайнятість, наприклад, для підтримки прибережних та внутрішніх
рибальських громад для диверсифікації їхніх доходів; (6) інтегрована морська політика, така
як покращення обізнаності та краще планування. EMFF присвоює кожній країні окрему
частину бюджету, а визначення проектів та рішень, які найкраще працюють, покладається
на кожну з країн окремо. Операційні програми, схвалені країнами ЄС, значно варіюються
—
будь
ласка,
зверніться
до
відповідних
документів
(https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files/) для звіту по операційних програмах
кожної з країн. Теоретично цей фонд може підтримати риболовецькі громади на осетрових
річках та морях або боротьбу з приловом осетрових у морях.

8.

Фонд внутрішньої безпеки (ISF) був створений на період з 2014-го по 2020 рік із загальним
бюджетом 3,8 млрд євро на сім років. Фонд пропагує впровадження Стратегії внутрішньої
безпеки, яка передбачає кооперацію щодо правозастосування та управління зовнішніми
кордонами ЄС. Він також фокусується на боротьбі зі злочинами проти довкілля та дикої
природи. Цілі включають транскордонні та регіональні дослідження для боротьби зі
злочинами проти довкілля, розробку методів виявлення та розслідування, включаючи
методи криміналістики, обміну інформацією та тренінги. Більше інформації:
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internalsecurity-fund-police_en. Можливо, заходи з боротьби з незаконною торгівлею чорною ікрою
або браконьєрством, передбачені цим Планом дій, можуть фінансуватися в рамках цієї
програми.
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Інші міжнародні можливості для фінансування
Наведені нижче фонди створені спеціально для охорони рідкісних видів, проте розміри
грантів є відносно невеликими.
1.

Національне географічне товариство (National Geographic Society) надає гранти на
охорону природи, освіту, дослідження, сторітелінг та технології через власний Комітет з
наукової діяльності та досліджень. Товариство фокусується на співпраці з МСОП задля
відновлення видів, які перебувають під загрозою вимирання, та заохочує проекти, які
спрямовані на пріоритетні для підтримки видів заходи. Такі проекти мають відповідати
Планам охорони видів IUCN SSC (наприклад, Плани дій, Стратегії з охорони, Оцінки
життєздатності популяцій та видів), а також природоохоронним заходам, підтриманим
спеціалістами групи МСОП SSC Species Specialist Group. Заявки мають розв’язувати
пріоритетні питання з опублікованих Планів дій. Фінансування не має прив’язки до таксонів
чи регіонів; один із небагатьох глобальних грантів на охорону видів; максимальний обсяг
фінансування складає 30 000 – 50 000 дол. США; конкуренція достатньо висока.
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant- opportunities/species-recovery/.

2.

Фонд охорони видів імені Мухамеда бін Заєда (Mohamed bin Zayed Species Conservation
Fund). Фонд надає гранти на охорону видів, які перебувають під загрозою зникнення,
незалежно від географічного регіону. Як правило, фонд зацікавлений у підтримці in situ
польових природоохоронних заходів (таких як польові дослідження, збирання даних, прямі
дії, управління відновленням, тренінги і т. п.), фокусуючись на видах у своїх природних
оселищах. Максимальний обсяг фінансування складає 25 000 дол. США, тому лише частина
необхідних природоохоронних заходів може бути профінансована. Більше інформації:
http://www.mbzspeciesconservation.org.

3.

Фундація Сегре (Foundation Segré). Місією цієї приватної фундації є допомога в охороні
біорізноманіття планети шляхом активної охорони видів під загрозою та їхніх оселищ, а
також відновлення деградованих екосистем. Фундація або напряму реалізовує
природоохоронні проекти, або пропонує фінансову підтримку партнерським організаціям.
В останньому випадку проекти розробляються спільно з партнерами для встановлення умов,
часових рамок, що можуть сягати кількох років. Підвищення обізнаності, освіта,
альтернативні джерела доходу та дослідження підтримуються лише в рамках більш
широкого природоохоронного проекту. Обсяги фінансування не визначені.

4.

Глобальна підтримка довкілля (The Global Environment Facility (GEF)). Трастовий фонд
Global Environment Facility (GEF) був створений напередодні проведення Саміту Землі в Ріоде-Жанейро в 1992 році для допомоги у розв’язанні найбільш актуальних проблем довкілля.
Розподіл проектного фінансування GEF відбувається на рівні країн. Фінансова допомога
оновлюється кожних чотири роки (див. GEF Replenishment documents) 39 країнами —
донорами GEF. Фінансування доступне в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною
економікою задля досягнення цілей міжнародних конвенцій та домовленостей у галузі
довкілля. GEF надає підтримку органам влади, НУО, компаніям приватного сектору,
дослідним установам, іншим потенційним партнерам, які реалізовують проекти та програми
в країнах-реципієнтах.
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Додаток 7. Посилання
Нижче наведено перелік найбільш релевантної літератури, яка використовувалася для
підготовки цього Плану дій. Акцент зроблено на загальних оглядах, а також на джерелах, які
поглиблюють певну тему.
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