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1 Въведение  

Фауната на китоподобните в Черно море обхваща три вида/подвида - черноморска морска 

свиня (Phocoena phocoena relicta), черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis 

ponticus) и черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus). Трите вида се считат за 

ендемични и са определени като отделни подвидове, с морфологични разлики от 

атлантическите и тихоокеански популации. Те имат по-висок статус в Червения списък 

IUCN, отколкото океанските видове.И трите вида са включени в Приложение IV на 

Европейската Директива за Местообитанията и следователно се изисква строга защита от 

държавите-членки на Европейския Съюз.  

Сегашното състояние на популациите на черноморските китоподобни бозайници не е 

съвсем ясно, нито обнадеждаващо, въпреки някои изследвания и напредък в опазването, 

постигнати през последните двадесет години. Недостигът на научна информация се отнася 

до обилието/числеността на популациите, разпространението, миграциите, критичните 

местообитания, антропогенните и природни заплахи, както и някои основни аспекти от 

тяхната биология и патология.  

Природозащитното състояние на китоподобните в Черно море е разгледано и оценено в 

съответствие с инициативите на Европейското общество на китоподобните/ECS (1992 г.), 

Европейската комисия/EC (1999 г.), Черноморската Комисия/BSC (1999 г. и 2008 г.), 

ACCOBAMS (2002 г., 2006 г. и 2010 г.), Международната Китоловна Комисия (2004 г.) и 

Международния Съюз за Опазване на Природата/IUCN (2008).  
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2 Морска свиня (Phocoena phocoena relicta) 

2.1 Класификация 

Семейство: Морски свине; Phocoenidae Gray, 1825 

Род : Морски свине;  Phocoena G. Cuvier, 1817 

Вид: Морска свиня; Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) 

Подвид: Черноморска морска свиня, муткур; Phocoena phocoena relicta Abel, 1905 

 

Фигура 1.    Черноморска морска свиня 

 

2.2 Етимология 

Name:  Scientific:  From Greek phôkaina = porpoise 
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2.3 Таксономия  

Морската свиня е единственият представител на сем. Phocoenidae и род Phocoena във 

фауната на Черно море (Birkun, 2008). Видът в Черно море е признат за отделен подвид, 

който се различава морфологично и генетично от останалите P. phocoena подвидове и 

популации в други части на света (Tzalkin, 1938; Rosel et al., 1995, 2003; Fontaine et al., 

2005), с изключение на Егейско море в североизточната част на Средиземно море (Rosel et 

al., 1995). Морските свине от Черно и Егейско морета имат еднаква последователност в 

секвенциите на митохондриалната ДНК в определен неин силно вариабилен контролен 

район (Rosel et al., 2003) и вероятно представляват отделни субпопулации на този подвид 

(P. p. relicta). Досега не е установена детайлна популационна структура на вида в Черно 

море, независимо от факта, че е установен генетичен полиморфизъм по 11 

микросателитни локуса при 61 екземпляра от западната (България), източната (Грузия) и 

северната (Украйна) част на басейна. Според Fontaine et al. (2005), черноморската 

популация показва по-ниско генетично разнообразие в сравнение с тези в Атлантическия 

океан. 

 

Дължина: 3-1.5 м, макс. 1.8 м; средно около 30 кг 

Фигура 2. Скица на Черноморска морска свиня 

 

© Massimo Demma/ICRAM  
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2.4 Физическа характеристика 

Таблица 1. Физическа характеристика на Черноморска морска свиня 

Големина 

Дължината на възрастните животни - 1.3-1.5 м, тегло около 30 

кг, самките са малко по-големи от самците 

Новородени:  82-86 см, 3-8 кг  

Размерът и теглото варират значително в зависимост от 

популацията; най-малките са в Черно море. 

Глава 

 

Малка, къса, тъпа муцуна.  

Зъби: горна челюст - 24-27, долна челюст - 22-24.   

Тяло 

Дебело, силно, с до 4 см подкожна тлъстина.  

 Гръбната страна е тъмно-сива, понякога почти черна, 

коремната-светла. Тъмната окраска постепенно преминава в по-

светла, границата между тшх е размита. Срещат се и албиноси-

бяло-снежен или леко жълт цвят на кожата и червени очи.   

Гръбна перка Типична, триъгълна, разположена в средата на тялото. 

Гръдна перка  
Малки, широки със сърповидна форма, леко заоблени, тъмни на 

цвят. 

Опашка Със средна дължина на прореза 

Поведение 

Шумно дишане, подобно на сумтене, грухтене, напомнящо 

домавната свиня; Често се среща сам или в малки групи (2-3 

индивида), но понякога и в по-големи групи. Въпреки това е 

относително социален тип. Незабележима на повърхността, 

рядко скача, стоят настрана от кораби; по този начин, 

наблюдението на този вид е трудно. 

Продължителност 

на живота 
7-8 г., макс. 13-15 г. 
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Скорост на 

плуване 
до 22км/час 

Гмуркане Продължителност до 6 мин.и дълбочина до 50-75 м. 

Полова зрялост 
Женските и мъжки индивиди достигат полова зрялост на възраст 

около 3-4 г.   

Сезон на 

размножаване 
Предимно през лятото  

Бременност 10-11 месеца 

Кърмене   8 месеца 

Хранене 
Малки дънни риби (попчета) и масовите пелагични риби 

(хамсия, атерина) 

2.5 Географски обхват (по налични литературни данни) 

Обхватът или областта на разпространение на този подвид включва Черно море, Азовско 

море, Керченски пролив (Цалкин, 1938), Мраморно море, Босфорски проток (Öztürk and 

Öztürk, 1997; Öztürk et al., 2009), Дарданелите (Tonay et al., 2009),) и Егейско море 

(Frantzis et al., 2001; Güçlüsoy, 2008; Tonay et al., 2009; Tonay and Dede, 2013) (Фиг. 3).  

Черноморската популация е напълно изолирана от най-близката популация на P. phocoena 

в североизточната част на Атлантическия океан с широко прекъсване в Средиземно море, 

от северно Егейско море до Гибралтарския проток (Frantzis et al., 2001).  Ясно е, че 

морските свине са дошли в Черно море през Средиземно море, което, следователно, 

трябва да е имало в миналото собствена популация (Fontaine et al., 2007, 2010). 
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Фиг 3.  Обхват на черноморската морска свиня (Phocoena phocoena relicta) (добавено 

Северно Егейско море)  (Birkun и Frantzis, 2008 г.) 

 
 

Обхватът на подвида в Черно море включва териториалните води и изключителните 

икономически зони на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна в Черно 

море; вътрешните води на Украйна в Черно море (включително лимана Днепър-и-Буг и 

Каркинитски залив); вътрешните води на Русия и Украйна в Азовско море и Керченски 

проток; вътрешните води на Турция (Босфора, Мраморно море и Дарданелите); гръцките 

и турските води в северната част на Егейско море (Тракийско море, Кавала от Персийския 

залив, Струмския залив, залива Агьой Орос, залива Термайкос в Гърция, залива Измир и 

залива Сароз в Турция) и, вероятно (един изхвърлен индивид е намерен досега в Турция ), 

в южната му част. Понякога, морските свине са забелязвани в реките Дунав, Днепър, 

Южен Буг, Дон и Кубан, техните естуари, делти и притоци (напр. в река Дунав през 1984-

1989 г. и 2003 г.; в Ингулец, приток на Днепър, през 1999 г.; в Южен Буг през 2012 г., в 

крайбрежни сладководни, бракични и солени езера и лагуни включително в езерата Ялпуг, 

Донузлав и Сиваша, лагуните Березански и Григориевски, заливите Тендровки, Ягорлицки 

и Ярилгачски и залива Таганрог (Цалкин, 1940a; Гептнер и др, 1976;. Birkun, 2006). Тези 

местоположения се намират в Украйна и Русия, по северните и северозападните брегове 

на Черно море и около Азовско море. 
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Фигура 4. Разпространение на морска свиня в Черно море 
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Фигура 5. Установени присъствия на Phocoena phocoena в Черно море 

Областта на разпространение на морската свиня пред българския бряг включва 

вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона на 

Република България (Фиг.6). Редовно се  среща в главните заливи по черноморското 

крайбрежие - Бургаски и Варненския залив. Епизодично морската свиня е наблюдавана и 

в заливите около устието на река Ропотамо до Маслен нос, в самото устие и в най-

отдалечената част на Варненско езеро (Mihaylov 2011).       
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Фигура 6. Обхват на черноморската морска свиня  (Phocoena phocoena relicta) в 

българската зона на Черно море. Червените точки показват: участъка на жив изхвърлен 

китоподобен бозайник на брега на Варненското езеро (село Страшимирово); наблюдения в 

устието на река Ропотамо. 

2.6 Основни, второстепенни и редки местообитания (по налични 

литературни данни) 

Черноморските морски свине живеят в морската среда; в редки случаи те се срещат в 

устията на реки и речни среди. Те не избягват води с ниска соленост и висока мътност; 

могат да се появят в бракични заливи, лимани и лагуни (всички случаи са регистрирани в 

топлите периоди на годината).  

Основни местообитания: Морската свиня обитава литорала над континенталния шелф 

(обикновено с дълбочина повече от 6 метра, но по-малко от 200 м дълбочина). Нейните 
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местообитания обхващат крайбрежните, предимно плитки води по целия континентален 

шелф.  

Конкретни наблюдения по българското крайбрежие са документрани на 2-4 мили от брега 

на дълбочина от 18-42 m (Станев 1996;. Михайлов непубл данни) във водите между нос 

Емине и нос Галата през периода 1992-1995 г.. Освен в посочените близки до брега зони, 

нови изследвания  показват разпространение и на 15-25 мили от брега, на дълбочини 35-80 

m между нос Галата и нос Черни нос (Mihaylov 2011). Те са наблюдавани в съседните на 

река Ропотамо заливи, между реката и Маслен нос (Фиг. 6). 

Второстепенни местообитания: Открито море (повече от 200 м дълбочина) и плитката 

част на морето (по-малко от 6 м дълбочина; включва морски заливи и проливи). Морските 

свине са забелязвани епизодично на няколко кабелта от брега във Варненски залив и в 

канала, свързващ залива с Варненско езеро.  

Случайни местообитания: изолирани случаи са известни на посещения в устията на 

големите реки, включително техните делти, големи реки и техните притоци, 

крайбрежните бракични и солени лагуни и лимани, сладководни езера, свързани с морето 

чрез реки.  

Понякога морската свиня е наблюдавана в бракичния лиман, Варненско езеро, в тясната 

му и най-отдалечена от морето част (~ 20 км, в близост до село Страшимирово), 

свързваща го с Белославското езеро (Фиг. 6) (Mihaylov 2011). Те се срещат рядко и в 

самото устие на р. Ропотамо. 

2.7 Критични местообитания (по налични литературни данни)  

През зимата морските свине обитават обикновено областите, където са зимувалните 

райони на най-многочисления в басейна вид риба, хамсията Engraulis encrasicolus: 

източните турски териториални води и южните грузински териториални води (Николов 

1963a; Birkun et al. 2006). Това не е изненадващо, тъй като хамсията, с двете си популации, 

черноморската, Engraulis encrasicolus ponticus и азовката, Engraulis encrasicolus maeoticus, е 

основен компонент в храната на морските свине. Китоподобните бозайници, включително 
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и морските свине, се появяват редовно първоначално в южните райони на България (р. 

Резовска (на границата с Турция) - Маслен нос) през март-април (Николов 1963б), като 

техният миграционен път е на север. В някои години те са наблюдавани през февруари; 

морските свине се придържат в близка до брега зона при отдалеченост от 2-4 мили, а по-

нататък през пролетта и лятото разпределението остава същото (Станев 1996). През есента 

те предприемат миграция в обратна посока и се завръщат по същия път и в същите близки 

до брега зони към районите на зимуване (Николов 1963б). По този начин, морските свине, 

са широко разпространени по цялото българско черноморско крайбрежие по време на 

пролетните и есенните миграции и лятното им разпределение. 

Провеждани са изследвания върху занаятчийския риболов с дънни хрилни мрежи за 

калкан, който в северния сектор на българското крайбрецжие включва морската зона от 

няколко морски мили (2-5 мили) до 25-30 мили и дълбочини съответно от 15-30 до 75-80 

m. По време на изследванията от борда на риболовни съдове (Михайлов 2009, 2011) 

приулови на морската свиня са регистрирани в района между Каварна и Черни нос в 

посочената по-горе зона и дълбочини. Всички приуловени женски индивиди през юни и 

половината от тях през юли 2011 г. са кърмещи морски свине. Предполагаеми приулови 

(трупове с части от скъсана рибарска мрежа, усукана около тях, отрязани плавници, 

травми от куки) на възрастни и новородени са документирани на брега на морето в 

близост до Крапец, в най-отдалечената българска северната зона, и на юг от Бургас 

(Mihaylov 2011). 

Установени приулови (такива, които са намерени случайно уловени в дънно-прикрепени 

хрилни мрежи за калкан), както и предполагаеми такива - изхвърлени на брега трупове с 

явни признаци на човешкото взаимодействие са регистрирани през месеците април-август 

на периодите 1997-1999, 2008-2011 (BLASDOL 1999; Михайлов 2009; Mihaylov 2011). 

Освен това, размножителният период на китоподобните бозайници е през пролетта и 

началото на лятото (Birkun 2002) и поради това риболовът на калкан през този период е 

ограничаващ фактор и за тяхната репродукция (BLASDOL 1999; Birkun et al. 2000). 

Очевидно е, че миграционните пътища на морската свиня и нейните ареали за 

размножаване/раждане/хранене се припокриват с риболовните зони с интензивен риболов 
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с дънни хрилни мрежи за калкан, които могат да се считат за критични местообитания за 

морските свине. 

Критичните местообитания за морската свиня по българското крайбрежие са следните: 

Участъците между Каварна и Черни нос, Шабла-Крапец-Дуранкулак, Бяла-нос Емине, 

зоната на юг от Бургас, ИИЗ на България.  
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3 Черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) 

3.1 Класификация 

Семейство: Делфинови; Delphinidae Gray, 1821 

Род: Обикновени делфини; Delphinus Linnaeus, 1758 

Вид: Обикновен делфин; Delphinus delphis Linnaeus, 1758 

Подвид: Черноморски обикновен делфин, каракаш; Delphinus delphis ponticus( Barabash-

Nikiforov, 1935) 

 

Фигура 7.    Черноморски обикновен делфин  

3.2 Етимология 

Научно:  от гръцки delphinos и delphis = делфин  

Общоприето:     защото това е един от най-често срещаните видове   
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3.3 Таксономия 

Обикновеният делфин в Черно море е приет за изолирана дискретна популация, 

притежаваща ясни генетични различия от D. delphis в източната и западната част на 

Средиземно море (IWC, 2004; Natoli, 2004). Този вид е единствения представител на род 

Delphinus и един от двата вида от сем. Делфинови във фауната на Черно море (Birkun, 

2008). Името на подвида, D. d. ponticus, е дадено въз основа на различия в някои 

морфологични характеристики (Barabasch, 1935), които по-късно са критикувани като 

несъществени (Kleinenberg, 1956). Впоследствие сравнителният анализ на 

морфометричните характеристика на черепа (Amaha, 1994; Amaha et al., 1996) и 

генетичният анализ на девет микросателитни ДНК локуси (Natoli 2003) предполагат 

различия между обикновените делфини в Черно и Средиземно морета, въпреки че не бе 

открита значителна диференциация на ниво митохондриална ДНК, вероятно поради 

малкия брой на изследваните проби (Natoli, 2004). Според наличните данни, генетичният 

обмен между Черно и Средиземно морета е малък или не съществува (Birkun, 2008) и 

черноморската популация следва да се приема като отделна единицa (IWC, 2004). 

3.4 Физическа характеристика 

 

Дължина: мъжки: средно 1.7 - 1.8 м, макс. 2.2м женски: средно 1.5-1.7 м, макс. 2.0м  

Фигура 8. Скица на Черноморски обикновен делфин 

 

  
  
  

  

  

© Artescienza-M.Würtz   
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Таблица 2. Физическа характеристика на Черноморски обикновен делфин 

Големина 

Мъжки:       1.7-1.8 м – около 55-60  кг 

Женски: 1.5-1.7 м - между около 50 кг 

Новородени:  80-95 cm –5-8  кг 

 

В Черно море средната дължина е 1.7м (макс 2.2м. при 

мъжките и 2м при женските индивиди).   

Глава 

 

Муцуната му е удължена като клюн, а на главата има 

изпъкнала мазна възглавничка 

40 до 60 зъба на всяка челюст. 

Тяло 

Относително сложна окраска: черен гръб. Окото е 

заобиколено от тъмна окраска. Тялото е пропорционално, 

стройно и обтекаемо,  

Характеристика: цветен силует наподобяващ формата на 

пясъчен часовник, обикновено в черни, сиви, бели и жълти 

цветове. 

Цветове и шарките се различават значително при различните 

индивиди. Анатомичните характеристики, като например 

брой на зъбите или формата на тялото или скелета, също 

варират. 

Гръбна перка Сърповидна, черна  

Гръдни перки Сърповидна и заострена форма, черни. 

Опашка Тъмна на цвят, вдлъбната, с дълбок прорез по средата. 

Поведение 

В дълбоки води. В крайбрежните води се среща заедно с 

афала. Типично стадно животно, образува големи струпвания 

от десетки до стотици индивида в местата за размножаване и 

отхранване. 

Този вид се храни предимно през нощта, а през деня 

индивидите пътуват, общуват и почиват. Обикновено са 

много активни и често правят скокове над водата. 

Продължителност на 

живота 
30 години, понякога до 50 години 

Скорост на плуване До 45-55 км/ч 
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Гмуркания 
Кратки и по-дълги гмуркания до 60-70 м, задържайки 

дишането до 3-5 мин. В океаните се спуска до 300 м. 

Полова зрялост 
2-4 години за женските и 3-4 години за мъжките, 

размножаване през цялото лято, пик през юли-август. 

Сезон на 

размножаване 
Лято   

Бременност 11 месеца. Ражданията са през 2-3 години  

Кърмене  Поне 5-6 месеца 

Хранене 
Предпочитана храна - трицона, хамсия, морски игли; също 

ракообразни, сафрид, меджид, барбуня, лефер, кефал и др. 

 

3.5 Географски обхват (по налични литературни данни) 

Областта на разпространение на обикновените делфини (Фиг. 9) обхваща почти цялото 

Черно море, включително териториалните води и изключителните икономически зони на 

България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, както и вътрешните води на 

Украйна в Каркинитски залив (Клейненберг, 1956; Гептнер и др., 1976;. Birkun, 2006). 

Обикновените делфини са добре известни и в ТПС (Турската проливна ситема), 

включително Босфора, Мраморно море и Дарданелите (Öztürk and Öztürk, 1997; Dede et 

al., 2008; Öztürk et al., 2009).  
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Фигура 9. Обхват на черноморския обикновен делфин. Червените точки показват къде е намерен 

изхвърлен на брега жив обикновен делфин през август 1994 г. (Birkun, 2008a). 

 

Обикновените делфини не се срещат в Азовско море и обикновено избягват Керченския 

проток, въпреки че там са регистрирани два единични изхвърлени на брега делфина през 

1994 г. по време на епидемия от морбили (Birkun et al., 1999) и през 2009 г. (Notarbartolo di 

Sciara and Birkun, 2010).   
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Фигура 10. Установено наличие на Delphinus delphis в Черно море 

По отношение на българската зона на Черно море обхватът на обикновения делфин 

включва териториалните води, изключителната икономическа зона и вътрешните води на 

България (Фиг. 11). 
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Фигура 11 . Обхват на черноморския обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в 
българската зона на Черно море  

 

3.6 Главни, второстепенни и редки местообитания (по налични 

литературни данни) 

Черноморските обикновени делфини обитават изключително морската среда. Основни 

местообитания: Обикновените делфини са разпространени предимно в открито море 

(обикновено повече от 200 м дълбочина). Второстепенни местообитания: Придвижват се в 

литоралната зона над континенталния шелф (обикновено повече от 6 метра, но по-малко 

от 200 м дълбочина). Пред българския бряг са регистрирани на 10-17 мили от брега, на 

дълбочина от 30-83 м във водите между нос Емине и нос Галата през периода 1992-1995 г. 

(Станев 1996). По-нови изследвания по българското крайбрежие показват наличие на 
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обикновени делфини на разстояние от брега 15-30 мили и дълбочини от 35-80 m между 

Варна и Черни нос (Mihaylov 2011). 

Редки местообитания: Плитката част на морето (обикновено по-малко от 6 м дълбочина; 

включва морски заливи и пролива Керч). Понякога се среща в  по-големите заливи по 

българското крайбрежие, преследвайки рибни стада по време на сезонните миграции на 

най-високочислените дребни пелагични видове - хамсия и трицона. 

3.7 Критични местообитания (по налични литературни данни)  

Обикновените делфини обитават обикновено откритоморските ареали и се придвижват в 

крайбрежните плитка води  във връзка със сезонните масови миграции и струпвания на 

основните за техния рацион  видове риби, хамсия (Engraulis encrasicolus и трицона 

(Sprattus sprattus) (Цалкин, 1940 б; Клейненберг, 1956; Николов, 1963а,б; Гептнер, 1976; 

Бушуев и Савушин, 2004).     

Обикновените делфини се появяват редовно, първоначално в най-южните райони на 

България (река Резовска (на границата с Турция) - Маслен нос) по време на пролетните 

миграции (март-април, а в някои години февруари) (Николов, 1963б). Стадата обикновено 

са забелязвани 10-20 мили от брега, но в някои години, поради климатични причини и / 

или вероятно във връзка със схемата на миграционния път на рибите, те се откриват 40-50 

мили от брега. С напредването на сезона, разпределението на китоподобните се измества 

към по-дълбоки води на морето и на север на 40-90 мили от брега, което е свързано с 

периода на размножаване и раждане. Тук те образуват по-големи струпвания - до няколко 

хиляди животни. Хамсията, поради активния размножителен процес, и трицоната, поради 

интензивното си отхранване, вече са заели по-отдалечени от брега морски райони 

(Николов, 1963a). През есента китоподобните предприемат  обратната миграция по същия 

маршрут (Николов, 1963a, б) или относително по-близо до брега при отдалеченост 8-17 

мили (Станев, 1996).  

Обикновените делфините зимуват най-вероятно в югоизточната Черно море и частично 

пред полуостров Крим. Определящ фактор е отново предпочитаната плячка – 
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черноморската и, в някои години, част от азовската хамсия, които са мигрирали тук за 

прекарване на неблагоприятния студен сезон.  

Обикновените делфини търпят въздействие от тралния риболов експоатиращ стадните 

пелагични риби. През последните години зачестяват оплаквания от рибари за скъснани 

тралове и оплетени китоподобни. Въпреки че критичните хабитати на обикновените 

делфини не са толкова добре изяснени, се предполага, че по българското крайбрежие те не 

са незначителни по отношение на човешкия натиск върху местата им на размножаване, 

отглеждане и хранене. 

Като обобщение, може да се отбележи, че критичните местообитания на обикновения 

делфин в България са недостатъчно изучени.   
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4 Черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus) 

4.1 Класификация 

Семейство: Делфинови; Delphinidae Gray, 1821 

Род: Афала; Tursiops Gervais, 1855 

Вид: Афала; Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

Подвид: Черноморска афала, пъхтун; Tursiops truncatus ponticus Barabasch, 1940 

 

Фигура 12. Черноморска афала 
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4.2 Етимология 

From Latin Tursio = sort of marine animal described by Pliny the Old, and the suffix –ops = 

having the appearance of a Tursio, and truncatus in reference to the truncate (in fact, more likely 

worn) aspect of the teeth of the first described specimen. 

4.3 Таксономия 

Афалата е единственият представител на род Tursiops и един от двата вида от сем. 

Делфинови във фауната на Черно море (Birkun, 2012). Афалата в Черно море е призната за 

подвид на близките видове от Атлантическия и Тихия океан въз основа на морфологични 

различия (Barabasch-Nikiforov, 1960; Geptner et al., 1976). Генетичните данни подкрепят 

подвидовия статус на T. t. ponticus базиран на ясна диференциация на черноморската 

популация от други популации и субпопулации на афала от източната и западната част на 

Средиземно море, южните и северните части на Североизточен Атлантически океан 

(Natoli et al., 2005). Според тези данни, черноморската популация е изолирана от 

Средиземно море чрез екологична бариера, макар че e възможен ограничен генетичен 

обмен и е установено навлизане на индивиди от черноморската популация в западната 

част на Средиземно море (Natoli et al., 2005). 

4.4 Физическа характеристика 

 
Дължина: 2.2м    до 3.3 м 

Фигура 13. Скица на Черноморска афала 

© Artescienza-M.Würtz  
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Таблица 3. Физическа характеристика Черноморска афала 

Големина Мъжки:   средно 2.3 -2.5  м (макс. 3,3 м) - 150-200 кг 

Женски:  средно 2.0-2.1 м  (макс. 3.1) 

Новородени:  0.9 - 1.2 м, 10-12 кг 

Глава Муцуната е със средна дължина, издадена напред долна 

челюст - ефект на лукава доброжелателна усмивка. 

Рострума ясно отделен от челното възвишение с бразда, 

широко разположени очи. 

18-26 конични зъба на всяка челюст; често много 

захабени при по-старите индивиди. 

Тяло Присвито и масивно. Предна част е широка и добре развита. 

Оцветяване: равномерно сива (срещат се тъмно-сиви и 

светло сиви индивиди), преминаващи в бял цвят на корема. 

Гръбна перка Висока, със сърповидна форма, широка в основата, с 

сдълбоко полулунно изрязване на задния край. Разположена 

в средата на тялото. 

Гръдна перка Средна големина, тъмна и тънка, широка в основата, със 

заострени върхове. 

Опашка Вдлъбната с добре изразен прорез по средата. 

Поведение Поведението се различава значително при различните 

популации. В Средиземно море живеят на групи от около 20 

индивида или по-малко, въпреки че се наблюдават и по-

големи групи. Социалните контакти са много и животните 

често показват акробатични номера, играят с вълните от 

корабите и т.н. Самотните делфини, т. нар. "Делфини 

посланици" често са от този вид. 

Продължителност на 

живота 
Дълъг жизнен цикъл, около 25-30 г. 
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Гмуркане Обикновено кратко и плитко, но може да продължи до 5-7 

минути, макс. 15 минути и да достигне до 90 метра в Черно 

море и до 300 метра в океаните. 

Полова зрялост Женски: около 10-12 години; Мъжки: около 10-15 години. 

Размножаване Пик на сексуалната активност през пролетта и началото на 

лятото; полова зрялост: самки - 5-6 г. макс. 12 г, самци - 8-12 

г.   

Раждане Около 12 месеца 

Кърмене Около 18 месеца 

Хранене Храни се с дънни и пелагични видове риби: черноморски 

сафрид, хамсия, меджид, калкан, кефалови, барбуня, 

паламуд и др.   

 

4.5 Географски обхват (по налични литературни данни) 

Обхватът на черноморската афала (Фиг. 14) включва Черно море; Керченски пролив, 

заедно с прилежащата част на Азовско море (Цалкин, 1940b; Birkun et al., 1997;. Соколов, 

1997 г.); и турската система от проливи (ТПС), включително Мраморно море, Босфора и 

Дарданелите (Notarbartolo di Sciara and Birkun, 2010). Генетичните данни предполагат, че 

ТПС представлява екологична бариера между черноморските делфини и тези в 

Средиземно море, въпреки че е вероятен ограничен поток на гени между двете морета 

(Natoli et al., 2005).  Вероятен скитник от черноморската популация е идентифициран 

генетично в западното Средиземноморие (Natoli et al. 2005). 
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Фигура 14. Обхват на черноморската афала. Червените точки (преки наблюдения) и 
въпросителния знак (свидетелски показания) показват участъка на изхвърлените делфини в 

Азовско море (Birkun, 2008b). 

 

Обхватът на подвидовете в Черно море включва териториалните води и изключителната 

икономическа зона на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна в Черно море; 

вътрешните води на Украйна в Черно море (включително лимана Днепър-и-Буг 

Каркинитски залив и езерото Донузлав); вътрешните води на Русия и Украйна в 

Керченския пролив и Азовско море; вътрешните води на Турция, представени от ТПС, 

включително Босфора, Мраморно море и Дарданелите. В Румъния афалата е наблюдавана 

най-често в района Гура Портитеи и пред езерото Течиргьол.  
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Фигура 15. Установени присъствия на Tursiops truncatus в Черно море 

Има документирани данни за афали влизащи в реки, например Дунав в Румъния (Police, 

1930, fide Tomilin, 1957) и в Днепър в Украйна (Birkun, 2006). 

За България обхватът включва вътрешните води, териториалните води и изключителната 

икономическа зона на България. Редовно присъствие се регистрира в главните заливи по 

черноморското ни крайбрежие - Бургаски и Варненски залив. Няма съобщения за срещане 

на афала в някои от българските крайбрежни езера, както е случаят с морската свиня (Фиг. 

15).  
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Фигура 15. Област на разпространение на черноморската афала (Tursiops truncatus ponticus)  

в българската зона на Черно море  

 

4.6  Основни, второстепенни и редки местообитания (по налични 

литературни данни)  

Черноморските афали живеят предимно в морската среда, въпреки че могат да се появят в 

устията на реките и в самите реки.  

Основни местообитания: Литоралната зона над континенталния шелф (обикновено 

повече от 6 метра, но по-малко от 200 м дълбочина). Придържането и към шелфовата зона, 

се определя от разпределението на основните видове риби, с които се хранят - бентосни и 

крайбрежни бентопелагични видове. По българското крайбрежие те са наблюдавани 

обикновено на 5 и 10 мили и дълбочини 17-65 m (Станев 1996) в района между нос Емине 
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и нос Галата през периода 1992-1995 г. По време на изследванията с рибовни съдове през 

периода 2010-2011 (Mihaylov 2011) са регистрирани афали на 15-25 мили от брега и 

дълбочини 35-80 m в участъка между Варна и  Черни нос. 

Вторични местообитания: Открито море (обикновено повече от 200 м дълбочина) и 

плитката част на  морето (обикновено по-малко от 6 м дълбочина; включва морски заливи 

и проливи).  

Случайни местообитания: Известни са няколко случаи на черноморски афали 

посещаващи големи реки. Не са рядкост наблюдения в някои устия и крайбрежни солени 

лагуни. Намерени са няколко изхвърлени на брега афали на брега на Азовско море. 

4.7 Критични местообитания (по налични литературни данни) 

Афалите са разпределени в шелфа на Черно море; понякога се срещат далеч от брега 

(Баубрун, 1995; Яскин и Яблоков, 1997; Mikhalev, 2004). В северната част на Черно море 

те формират разпръснати струпвания от няколко десетки до около 150 животни в 

различни места около Крим, включително Керченския пролив и крайбрежните води на 

западните и южните части на полуострова (Zatevakhin, Bel’kovich  1996; Birkun, 2006). 

Известни са също концентрации пред руския Кавказ и в близост до турското крайбрежие 

(Birkun, 2008b). Афалите обикновено се групират през есента, зимата и пролетта в една 

сравнително малка площ от южния край на Крим между нос Саръч и нос Херсонес 

(Birkun, 2006). Групи от стотици животни мигрират всяка есен в тази област от източната 

и вероятно други части на Черно море (Birkun et al., 2004b;. Birkun, 2006).  

По турското крайбрежие, областите Зонгулдак и Синоп области изглежда са най-важните 

ареали за делфините, докато те са рядкост за източното крайбрежие на Турция: те никога 

не са били забелязвани по време на полевите снимки върху китоподобните, проведени 

през 1987 г. (Çelikkale et al., 1989). 

Предполага се, че стадата на афалата мигрират към българските води предимно от 

югоизток, но също така и от североизток. Тяхното появяване в наши води е свързано с 

пролетните месеци (март-април) (Николов, 1963a), но в някои години миграцията се 
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извършва по-рано - през февруари (Станев, 1996). В началото на своя ход в българската 

зона животните се придържат сравнително близо, на 5-10 мили от брега. През летните 

месеци, юни-юли, тяхното разпределение обхваща по-отдалечени морски зони на 5-30 

мили в открито море (Михайлов 2011) или остават на 5-10 мили от брега (Станев 1996). 

Както вече беше посочено за морските свине, миграционните пътища и местата за 

размножаване, отглеждане и хранене на афалата съвпадат с риболовните райони, където 

се използват интензивно дънни хрилни мрежи за калкан. Въпреки че случаите на приулов 

на афала в калканския риболов с фиксирани мрежи са много по-редки от тези отчетени за 

морската свиня тази заплаха продължава да бъде значителна. 

Критичните местообитания  на афалите, припокриващи се със зоните на интензивен 

риболов с дънни хрилни мрежи, са както следва:  

- в зоната между Крапец Шабла;  

- в зоната между Каварна и Черни нос;  

- на юг от Бургас;  

- ИИЗ (Изключителната икономическа зона на България).  
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5 Миграция и сезонност в присъствието в българската ИИЗ 

Повечето от черноморските китоподобни предприемат дълги миграции, свързани с 

годишните миграции на видовете, които са тяхна плячка. Годишните зимни концентрации 

на плячка (включително хамсия, сафрид и карагьоз) в югоизточната част на Черно море 

създават благоприятни условия за зимуване и концентрации на китоподобните. По същия 

начин летните миграции на масовите видове топлолюбиви видове до северозападните 

плитки води и образуването на големи струпвания от цаца привличат китоподобните към 

хранителни местообитания, разположени далече от местата за зимуване. 

Проведени са въздушни изследвания от Института по рибни ресурси през 1956 до 1961 г. 

за проучване на сезонните миграции, разпространението и обилието на китоподобните в 

Черно море. Изследванията са установили, че в края на юни и юли китоподобните се 

събират в „супер групи” от хиляда или повече индивида. Обикновеният делфин е най-

често срещан в тези струпвания, които съвпадат с периода на размножаване и отглеждане 

на малките през пролетта и лятото.  

Има много малко данни за сезонността в числеността на китоподобните в български води, 

въпреки че моделите на миграция в рамките на Черно море са доста добре проучени. И 

трите черноморски вида китоподобни се придвижват към места за хранене през зимата. 

Обикновеният делфин и муткурът мигрират на юг, за да се хранят в крайбрежните води на 

Турция и Грузия, а афалата мигрира към източната част на Черно море. Поради това броят 

на китоподобните в български води е най-нисък през зимните месеци.  
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6 Численост на китоподобните в българската ИИЗ 

За българската акватория на Черно море липсват специализирани изследвания върху 

числеността на морските китоподобни, както в предходни периоди, така и за периода 

2006–2011 г. Числеността на популациите от китоподобни в българската акватория е 

неизвестна и не могат да бъдат направени заключения относно състоянието на всеки от 

трите вида морски бозайници през периода 2006-2011 г. Тенденциите в тяхната численост 

пред българския бряг на Черно море също са неизвестни, въпреки че на регионално ниво 

се наблюдава понижение в тяхната численост и непълно възстановяване на популациите в 

резултат на промишления им улов в Черно море до 1983 г. (Birkun, 2008). 

Моделите за разпространение на китоподобни в българската акватория на Черно море се 

основават основно на данни, получени в резултат от случайни наблюдения, тъй като до 

този момент не е провеждано специализирано научно изследване за установяване на 

тяхната численост, плътност и разпределение.  

Първите преброявания в български води датират от 1956 - 61 г., когато чрез аероснимки за 

целите на делфинолова, в българската акватория са изброени 1000 екземпляра от 

обикновен делфин (Николов, 1963). През периода 1992 – 1995г., Станев (1997) извършва 

наблюдения върху разпределението, миграцията и числеността на делфиновите стада в 

акваторията, ограничена от н.Галата и н. Емине на разстояние 30 морски мили от брега. 

Резултатите показват, че D. delphis най-често е наблюдаван в 10–17 –милната зона, T. 

truncatus – на 5-7 мили от брега, а Ph. phocoena – само на 2-4 мили отдалеченост от брега 

(Станев, 1997). Съвременни данни за разпространение на трите вида китоподобни, 

събрани по време изследователски експедиции през периода 2006 – 2010 г., са 

публикувани от Raykov, Panayotova (2012) – Фиг. 16. Тези наблюдения обхващат само 

акваторията с дълбочина от 20 до 100 м (шелфова зона), приблизително до 30 мили от 

брега. Общата численост на наблюденията през този период е 933 екземпляра, като с най-

висока численост е T. truncatus – 486 екз., следван от D. delphis – 288 екз. и Ph. phocoena – 

159 екз. (Raykov, Panayotova 2012). 
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Фигура 16.    Наблюдения върху морски китоподобни през периода 2006 – 2010 г. Източник: 

Raykov, Panayotova, 2012 

Основавайки се на наличната информация за българската акватория на Черно море и 

екологията на видовете, може да се обобщи, че муткурът обикновено обитава по-плитките 

води (0 – 200 м) над континенталния шелф, но често се среща и в откритоморската зона 

(Birkun, 2008) в зависимост от разпределението на хранителния ресурс – пелагични и 

дънни видове риби. Обикновеният делфин се среща предимно в откритоморската зона, но 

посещава и крайбрежните води (Birkun, 2008; Raykov, Panayotova, 2012), следвайки 

сезонните струпвания и миграции на пелагичните видове риби, с които основно се храни. 

Афалата се среща както в открити води, така и в крайбрежната зона. 

При проучвания, проведени през 2009 г. от плавателен съд и чрез крайбрежни 

наблюдения, са наблюдавани всичките три вида китоподобни. Обикновеният делфин е 

наблюдаван на значително разстояние от брега, докато афалата и муткурът са 

наблюдавани в близост до крайбрежната зона. През 2011 г. (април, май и септември) са 

регистрирани наблюдения на морски бозайници по време на проучвания на 
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ихтиопланктона. Обикновеният делфин е най-често наблюдаван вид. Наблюденията на 

морски бозайници по време на проучванията през 2011 г. са дадени в Таблица 4. 

Таблица 4 Обобщение на наблюденията на китоподобни по време на офшорните 

проучвания през 2011 г. 

Период на 

проучването 

 

Обикновен 

делфин 

 

Обикновен 

делфин/Афала 

 

Афала Муткур 

 

Пролет 

(30 април до 7 май 

2011) 

 

44 6 0 11 

 

Есен 

Септ 9 до Септ 14 

 

2 13 5 3 

 

Източник:http://www.south-stream-

offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf 

 

Муткурите са най-често записвания вид китоподобни в крайбрежната зона (дълбочина на 

водата 10 до 20 m), а черноморските обикновени делфини са най-често регистрирани 

далече от брега (на 20 km от брега, където дълбочината на водата е между 20 и 25 m). 

Групи от всички видове са наблюдавани с малки или по време на хранене, понякога 

заедно с морски птици. Има и случайни наблюдения на чифт черноморски обикновени 

делфини показващи брачно поведение. Поради това може да се заключи, че Районът на 

проучване е важен по отношение на движението, храненето (в пролетния сезон това 

вероятно е свързано с миграцията на видовете карагьоз), размножаването и отглеждането 

на малките и за трите вида китоподобни. 

Наблюденията на поведението по време на проучването през 2013 г. показват както 

любопитство, така и повишено внимание на китоподобните по отношение на 

плавателните съдове в района. Наблюдавано е, че женските с малки са особено 

предпазливи и обикновено поддържат по-голямо разстояние от плавателните съдове в 

сравнение с някои индивиди, които правят директни подходи. 

http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
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Броят на китоподобните, наблюдавани в точки и по време на трансекти по време на 

проучването през 2013 г., са обобщени в Таблица 5 и Таблица 6. Китоподобните са 

записвани само при първа поява за свеждане до минимум на риска от двойно отчитане, а 

размерът на групите е записван с най-ниската стойност, което прави отчетът за броя на 

животните в района по-консервативен. 

Таблица 5.  Обобщение на наблюденията на китоподобни в точки за наблюдение на ИК 

„Академик”, Април 2013 г. 

Вид Възрастни Малки 

Обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) 121 6 

Делфин (Delphinus/Tursiops) 32  

Афала (Tursiops truncatus ponticus) 58 5 

Муткур (Phocoena phocoena relicta)  19 1 

Общ брой наблюдавани китоподобни 230 12 

 

Таблица 6.  Обобщение на наблюденията на китоподобни по трансекти от ИК 

„Академик”, Април 2013 г. 

Вид Възрастни Малки 

Обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) 20  

Делфин (Delphinus/Tursiops) 10  

Афала (Tursiops truncatus ponticus) 11  

Муткур (Phocoena phocoena relicta)  19 2 

Общ брой наблюдавани китоподобни 60 2 

 

Основните причини за смъртността при морските бозайници са свързани с различни 

заболявания или при инцидентно попадане в риболовни уреди, най-често хрилни мрежи. 

През периода 2010 - 2011г. е проведено изследване в централната част на българската 

акватория върху приулова на морски бозайници в дънно-прикрепени хрилни мрежи 

(GFCM, 2011). Изследването обхваща 982 хрилни мрежи с обща дължина от 88.4 км. 
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Наблюдаван е приулов от 21 китоподобни: 19 Ph. phocoena (90%) и 2 T. truncatus (10%) 

(GFCM, 2011). Индексът на приулов за P. phocoena е изчислен на 22 за 100 км поставени 

мрежи и за T. truncatus – съответно 2 за 100 км мрежи или общо 24 китоподобни за 100 км 

поставени мрежи (GFCM, 2011). 
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7 Консервационен статус 

Поради липсата на специализирани изследвания върху китоподобните в българската 

акватория на Черно море, оценка на текущото състояние на популациите на трите вида 

китоподобни не може да бъде направена чрез индикатори, базирани на численост, 

разпространение, размерно-върастова структура, съотношение между половете и др., 

поради липсата на подходяща научна информация. 

Въпреки недостатъчните изследвания, трите вида делфини са обект на специална 

защита в българската акватория на Черно море. Редица закони касаят морските 

китоподобни – Закон за биологичното разнообразие, Закон за Рибарство и аквакултури, 

Закон за защита на околната среда, Закон за водите и др. Видовете са обект на защита в 

много международни конвенции и споразумения - Споразумение за защита на 

китоподобните в Черно море, Средиземно море и прилежащата част от Атлантическия 

океан (ACCOBAMS); Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution 

(Bucharest Convention); Конвенция на обединените нации за влажните зони с 

международно значение (UN Convention on Wetlands of International Importance especially 

as Waterfowl Habitat-RAMSAR); Конвенция за опазване на европейската дива природа и 

естествените хабитати (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats-Bern Convention); Конвенцията от Бон за опазване на мигриращите диви животни 

(Bonn Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals); Протокол от 

Картагена за биоразнообразието (Cartagena Protocol on Biodiversity); Генерална Комисия 

по Риболова на Средиземноморието (GFCM); Директивата за хабитатите на ЕС (EC 

Habitat Directive); Рамкова директива за Морска стратегия на ЕС (Marine Strategy 

Framework Directive) и др. 

Трите вида китоподобни в Черно море са категоризирани и включени в Червения списък 

на засташените видове на IUCN.  Видът T. truncatus е включен в Червената книга на 

България (1985, 2011) с природозащитен статус за България - уязвим VU [D1], а 

международния му IUCN статус е застрашен [EN A2cde] (Birkun, 2012). Към настоящият 
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момент няма точни изчисления на колко възлиза популацията на този вид в Черно море, 

но се предполага, че наброява най-малко няколко хиляди индивида (Birkun, 2012). 

Обикновеният делфин не е включен в Червената книга на България (2011), но 

международния му IUCN статус е уязвим [VU A2cde] (Birkun, 2008). Не съществува 

оценка за числеността на популацията му в Черно море, но предварителните данни за 

някои части на басейна предполагат, че тя наброява най-малко няколко 10 000 и е 

възможно да достига 100 000 екз. (Birkun, 2008). Морската свиня е включена в Червената 

книга на България (2011) с природозащитен статус: уязвим [VU A1acde + 2ce]. 

Международният IUCN статус на вида е [EN A1d+4cde] (Birkun, 2008). Не съществува 

оценка на числеността на популацията от муткур в Черно море, макар че наличните данни 

предполагат, че те наброяват най-малко няколко хиляди екземпляра и вероятно са под 10 

000 (Birkun, 2008). 

И трите вида китоподобни в Черно море са включени в Червения списък на IUCN и в  

Червената книга на България като видове от природозащитно значение (Таблица 7). На 

национално ниво черноморските китоподобни са защитени от Закона за опазване на 

околната среда 

Таблица 7.                            Морски бозайници в Черно море 

Вид/Подвид IUCN Глобален 

природозащитен статус 

Червена книга на 

Република България 

Черноморска афала 

(Tursiops truncatus 

ponticus) 

Застрашен (En) Уязвим (Vu) (вписан като 

Tursiops 

truncatus) 

Черноморски муткур 

(Phocoena phocoena 

relicta) 

Застрашен (En) Уязвим (Vu) (вписан като 

Phocoena phocoena) 

 

Черноморски обикновен 

делфин (Delphinus 

delphis ponticus) 

Уязвим (Vu) Недостатъчни данни (DD) 

 

Източник: http://www.south-stream-

offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf 

http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
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8 Заключение  

Наличните данни за важните за китоподобните ареали (критичните местообитания) са 

непълни. Западната част на Черно море, включително европейските - българските и 

румънски - зони, както и източните и южни зони в басейна са по-слабо изучени отколкото 

северната част на Черно море. Българската акватория на Черно море също е слабо 

изследвана. 

Ареалите със значително антропогенено въздействие върху популациите на 

китоподобните не са добре идентифицирани 

Сезонните и междугодишните изменения в миграциите на китоподобните и тяхното 

разпределение са много слабо проучени.  

Необходимо е да се попълнят празнотите по отношение на популационата екология на 

китоподобните - численост и разпределение, техните промени във времето и 

пространството, критичните местообитания и пр. Едва след това ще стане възможно да се 

определи количествения израз на въздействието, основно на рибарството, върху 

китоподобните и съответно способността на популациите да понесат сегашния натиск 

вследствие на тази и други човешки дейности. От своя страна получената изходна 

информация ще спомогне да се поставят всички идентифицирани заплахи в контекста на 

опазването на китоподобните и да се определят приоритетни мерки за тяхното 

съхраняване и за смекчаване на неблагоприятните въздействия на основните заплахи и 

основно тези произтичащи от рибарството. 
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