
Jesiotr
wraca do 

Polski...

…ale 
potrzebuje 

Naszej 
pomocy!

Nasze Cele
Nadrzędnym celem projektu jest
zachowanie historycznie znaczącego
gatunku ryb wędrownych w Europie
Środkowej.

Ze względu na różnorodność siedlisk
jesiotr jest także gatunkiem
pionierskim dla ryb o podobnych
wymaganiach w stosunku do
akwenów występowania.
Prowadzone badania w celu
restytucji służą tym samym poprawie
podstaw warunków bytowania
gatunków fauny charakterystycznych
dla siedlisk rzecznych.

Z tego względu również ramię
każdego wędkarza może przyczynić
się do tego, aby nasze dzieci i wnuki
mogły spotkać w wodach rodzimych
wymarłe ryby – giganty.

Informacje i formy (jeżeli to możliwe 
ze zdjęciem) o złowionych jesiotrach 
prosimy przesyłac do nas na adres:

Gesellschaft zur Rettung 
des Störs e.V.
Fischerweg 408
18069 Rostock

lub E-mail: sturgeon@igb-berlin.de

Facebook: Baltic Sturgeon
Conservation & Recovery lub
zeskanuj kod za pomocą aparatu w
telefonie kom:

Instagram: @balticsturgeon lub
zeskanuj kod za pomocą aparatu w
telefonie kom:

Formularz zgłoszeniowy w środku! 

(©Muzeum Nauk Przyrodniczych w Magdeburgu)



Jesiotr bałtycki (ostronosy)

(A. oxyrinchus)

Przywędrował do Morza Bałtyckiego i 
wyparł jesiotry z gatunku A. sturio około 
roku 1200 n.E.

Wczoraj i dziś
Jesiotr to żywa skamieniałość. Ślady
prehistoryczne gatunku sięgają
przed 200 milionów lat do okresu
występowania dinozaurów. Do
końca XIX wieku jesiotry należały do
dominujących gatunków ichtiofauny
w rzekach środkowej Europy.
Postępujące na coraz większą skalę
zanieczyszczenie środowiska oraz
budownictwo wodne na rzekach
podczas rewolucji przemysłowej
niemalże całkowicie zniszczyły
siedliska tych ryb. Drastyczne
połowy do początku XX wieku tylko
przypieczętowały los skazanego na
wyginięcie gatunku ryb.

Restytucja
Restytucja samodzielnie występującej
populacji jesiotra bałtyckiego będzie
wymagać co najmniej piętnastoletnich
nieprzerwanych zarybień.
Nasze przedsięwzięcie będzie mogło
uchodzić za udane tylko wtedy, jeśli
jesiotry ponownie będą rozmnażać
się samodzielnie oraz zachowana
będzie populacja zdolna do
przetrwania. Do realizacji tego celu
niezbędna jest odpowiednia liczba par
rodzicielskich.

Co robić?
W drodze do sukcesu planowanego
projektu niezmiernie ważna jest
Państwa pomoc!

Świadomość Państwa, że obecnie
spotykane młode jesiotry będą w
przyszłości rybami rodzicielskimi, jest
kluczem do naszego sukcesu.
Dlatego to od Państwa zależy, czy w
Odrze znów będą żyły jesiotry.

Dlatego należy jesiotry koniecznie 
wypuszczać z powrotem na 

wolność, stosować 
zmodyfikowanych sieci i 

korzystając z załączonego 
formularza dostarczać nam 

informacje niezbędne do 
pogłębienia wiedzy o jesiotrach!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WAŻNE: znaczek prosimy zostawić 
na rybie!

Długość całkowita (od początku rostrum 
‘nosa’ - do końca płetwy) : __________

Masa ciała : ______________________

Stan ogólny ryby:__________________

Znaczek – kolor:___________________

Znaczek – numer : ________________

Data i godzina połowu:_____________

Miejsce połowu :__________________

Głębokość wody, odległość od 
brzegu:_________________________

Używany sprzęt połowowy lub rodzaj 
przynęty: _______________________

Imię i nazwisko: __________________

Nr. Telefonu/Fax: _________________

E-mail: __________________________

Formularz prosimy przesłać (jeśli to 
możliwe ze zdjęciem) na adres podany

na drugiej stronie, lub zdjęcie 
wypełnionego formularza można również 

przesłać do nas na Facebooku, e-mail
lub Instagramie
DZIĘKUJEMY!


