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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Проучването на влиянието на фактори на околната среда върху видовете е от 

изключителна важност. Изборът на околна среда е процесът, при който животните 

избират определена среда на обитание пред друга по-неподходяща за тях среда. Това се 

обяснява с теорията за „оптимално хранене“, според която индивидът прекарва повече 

време в най-подходящите за него среди, особено свързани с храненето.  

 

Елементите на околната среда, които са необходими за съществуването на организмите 

или действащи отрицателно върху тях се наричат екологични фактори. Те се 

класифицират на абиотични и биотични фактори на околната среда.  

 

Разпределението и числеността на китоподобните се обуславят в голяма степен от 

условията на околната среда. Редица естествени абиотични и биотични параметри на 

средата формират условията за живот и съществуване на популациите на китоподобните 

- соленост, температура, сезонна климатична цикличност, подветрени райони, райони 

защитени от вълнение и др. и др. Изследванията в тази насока са силно ограничени. В 

повечето случаи в световната литература и в тази от черноморския регион се търси преди 

всичко връзката на китоподобните с наличието и обилието на хранителните им ресурси 

и рибарството, което упражнява натиск върху тях.  

 

 
 



 
 

4 
 

2. ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ – ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ 

2.1. Абиотични фактори  

Включват се всички компоненти на неживата природа. Те са светлина, температура, 

соленост, налягане и други компоненти на климата и околната среда. 

2.1.1.  Температура  

Температурата влияе непосредствено върху скоростта на метаболизма, интензивността 

на храненето, размножаването и количеството на разтворения във водата О2. 

 

Температурата на водата въздейства на метаболизма и биологичната активност на 

китоподобните. Тя влияе на избора им на местообитание. Проучванията показват пряка 

връзка между метаболитните индикатори и температурата на водата. Това се случва, тъй 

като много клетъчни ензими са по-активни при по-високи температури. За повечето 

видове 10°C повишаване на температурата на водата ще увеличи приблизително два пъти 

нивото на физиологична им функция. Такова увеличение на метаболизма се възприема 

от някои видове по-добре отколкото от други. Повишена метаболитна функция може да 

се прояви като ускорена честотата на дишане и/или храносмилателни реакции. 

Повишена честота на дишане при по-високи температури води до повишена консумация 

на кислород, което може да бъде вредно, ако се отнася за по-продължителен период от 

време. Освен това при температури над 35°C е възможно да започнат да се денатурират 

или повредят ензими и да се намали метаболитната функция. Температурните колебания 

също могат да повлияят на поведението на китоподобните, като например преместване 

в студена или топла вода след хранене.  

 

Китоподобните са топлокръвни животни и това изисква от тях да  поддържат постоянна 

температура на тялото. Температурата на  водата не се променя всеки ден, за разлика от 

температурата на сушата, поради това китоподобните не се нуждаят от много енергия за 

поддържането на телесната температура в сравнение със сухоземните бозайници. Освен 

това китоподобните са изключително мобилни животни и при необходимост могат 

просто да плуват и да променят местообитанието си в област с по-желана температура. 

 

По отношение на вътрешната температура китоподобните се определят като   

хомотермни. При много водни организми съществува добре изразена зависимост между 

температурата на водата и скоростта на тяхното развитие. Колкото е по-висока е 

температурата толкова по-малко дни са необходими за развитието им. Периодът на 

половото съзряване също е в тясна връзка с температурата. 

 

Хоризонталното разпределение на температурата в световния океан силно варира. На 

сравнително не голяма дълбочина (в диапазона 15–20м) съществува междинен слой, в 

който температурата рязко спада. Нарича се слой на температурен скок или термоклин и 

той има важно значение за хода на биологичните процеси, тъй като представлява бариера 
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за обмяна на газове, соли и хранителни вещества между различните водни пластове. 

Измененията на температурата в хоризонтална и вертикална посока в едни и същи 

водоеми, както и в географски отдалечени водоеми са едни от важните фактори за 

разпространение на организмите.  

2.1.2.  Налягане 

Водата, както и всички други материи има тегло. Колкото по-дълбоко се гмурка 

китоподобното, толкова повече тегло на вода понася. Така се създава по-голям натиск 

върху тялото на индивида. Китоподобните са се адаптирали адаптират към различно 

водно налягане, свързано с гмуркане на различни дълбочини в океаните и моретата. На 

морското равнище, теглото на атмосферата оказва налягането е 1 атмосфера. В океана, 

поради добавената тегло на водата, налягането се увеличава 1 атмосфера за всеки 33 фута 

дълбочина. В дълбоки води, налягането може да достигне повече от 500 атмосфери. 

 

 
Фиг.1 Промяна на водното налягане в дълбочина 

2.1.3.  Светлина 

Светлината има голямо пряко и косвено значение за китоподобните. Пряко тя оказва 

влияние върху хода на метаболизма на китоподобните. Чрез светлината китоподобните 

получават информация за заобикалящата ги среда. При животни, обитаващи водоеми със 

сезонна смяна на осветлението, промяната в интензитета на светлината служи като 

сигнал за различни биологични процеси и функции (начало на миграция, полова 

активност). Продължителното стимулиращо въздействие на светлината върху 

хипофизата на рибите резултира в отделяне на полов хормон–гонадотропин. С 

особеностите на осветяването на водоемите са свързани и наличието и устойчивостта на 

зрителните органи както и окраската по тялото. 

 

Косвено светлината влия чрез процеса фотосинтеза, при който растенията усвояват 

слънчевата енергия и изграждат първичната органична материя от неорганични вещества 

– СО2 и Н2О. По този начин осигуряват енергиен материал не само за своите нужди, но 

и за всички хетеротрофни организми. 
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2.1.4.  Соленост 

Солеността се отнася до количеството на разтворен материя (соли) в морската вода. 

Средната е 35 промила. Солеността варира географски според валежи, вливания от реки 

и изпаряване (в зависимост от температурата). Образуването на лед увеличава 

солеността в размразени водата. Обикновено солеността е най-висока в повърхностния 

слой вода, а под нея е преходна зона. Солеността прави водата до 800 пъти по-плътна от 

въздуха.  

 

 
Фиг. 2 Корелация между соленост, морска дълбочина и температура 

  

Ако водния басейн е с много висока соленост, то водата от тялото на индивида ще се 

движи навън (от тялото) в "опит" да понижи концентрацията на сол в околната среда и 

това може да доведе до дехидратация на индивида. Също така солената вода оказва 

влияние върху склонността на тялото да потъне или плува над водата. Колкото по-висока 

е солеността, толкова повече индивидът плува. Когато солеността е по-ниска, то 

индивидите ще са склонни да потъват във водата, а това от своя страна ще изисква 

изразходване на енергия, така че индивида да се задържи на повърхността и да се движи 

напред. Животните, които се носят в среда с висока соленост са в състояние да изпомпва 

кръвта си през тялото по-лесно от сухоземни животни. Това е така, защото сърцето не 

разполага със силни гравитационни сили както на земята. Освен това, молекулите на 

солите, разтворени в океанската и морската вода осигуряват по-добра проводимост на 

звука. Звукът се предава много по-лесно и за по-дълги разстояния в солена среда, 

отколкото в  сладка вода. По този начин китоподобните могат да комуникират на 

разстояния от километри. 
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2.1.5.  Водни течения 

Движението на водата, под формата на вълни, приливи и течения въздейства върху 

всички морски организми. Вълните са причинени от вятъра, действащ върху 

повърхността на морето. Въпреки това, те оказват въздействие върху живота под 

повърхността на морето. Например, вълна, която е с 2 метра височина над повърхността 

може да се усети до 6 метра под повърхността. Приливите и отливите са причинени от 

взаимодействието на силите на Слънцето и Луната. В повечето места, приливите и 

отливите се случват два пъти дневно. Приливите и отливите имат най-голямо 

въздействие върху морските организми, които обитават крайбрежните води. Например, 

тези организми трябва да се адаптират, за да се противопоставят на изсушаване и да 

оцелеят на ежедневните промени в температурата и солеността. 

 

 
 

2.2. Биотични фактори  

Това е съвкупността от въздействието на жизнената дейност на едни организми върху 

съществуването и развитието на други организми.  

2.2.1. Биотични взаимоотношения при рибите 

Биотичните връзки между китоподобните са твърде разнообразни. Основните форми на 

биотичните връзки, както междувидовите, така и вътревидовите, са на базата на 

храненето. Това е съотношението хищник-жертва, паразит-обект, върху който се 

паразитира. Противоречиви са връзките възникващи на базата на храненето със сходна 

храна и на база взаимопомощ при търсене на храна. В такъв случай, при недостиг на 

храна следва влошаване на условията на отхранване на по-слабите индивиди от същия 

вид. 

Към групата на връзките, развиващи се на базата на храненето се отнасят и 

симбиотичните отношения, а също и много вътревидови групировки. Те възникват за 
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съвместна защита от враговете – например стада и колониите. Приспособление за защита 

от враговете са различни форми на защитна украска. Отношенията между хранителните 

организми и техните потребители за взаимно свързани с потребителите, които вече са в 

ролята си на жертва и техни потребители от следващия порядък, т.е. хищници. 

Поведението на хищника влияе върху поведението на жертвата, променяйки нейния 

ритъм на хранене и характера на лов. В същото време поведението на хранителните за 

жертвата организми се отразява и на нейното поведение, а по този начин и на 

поведението на хищника. По този начин възниква тричленна взаимосвързана и взаимно 

обусловена система, т.нар. триoтроф. Системата на биологичните връзки има място в 

природата на базата на себеподобни: това са вътрвидови отношения между индивидите 

от различен пол и един и същи пол; между родителите и потомството; това е и 

коменсализъм, в частност използването на едни видове от други като размножителен 

субстрат.  

Една от най–важните форми на биотичните връзки е стадообразуването. Стадото може 

да има също приспособително значение при търсенето на миграциоонни пътища, а също  

и при зимуване. Приспособяването към биотична среда възниква в процеса на 

видообразуването, когато произтича взаимното приспособяване на хищника и жертвата; 

паразита и гостоприемника. При това хищника се приспособява към храненето при 

определен тип жертва, която, от своя страна, изработва в себе си, защитавайки я от пълно 

унищожаване от хищника. 

Взаимоотношенията на вида–паразит и вида–гостоприемник се регулират в 2 форми: 

първо могат да бъдат основани или на оцеляване или, второ – на унищожаване на 

организма на гостоприемника. В първия случай вида – паразит живее в своя 

гостоприемник като не го унищожава и обратно. При това паразитът използва соковете 

или храната на гостоприемника само в такава степен, че да не нанесе на гостоприемника 

вреда. Такива взаимоотношения се създават, например, при чревните паразити и техните 

гостоприемници – хищните риби. В оптимални условия, когато организмът на рибата не 

е изтощен, тези паразити не му нанасят съществена вреда. Те могат да предизвикат гибел 

на индивидите на популацията само в случай, че се нарушат някой други взаимовръзки 

на организмите, гостоприемниците и средата. Съвсем друго е когато паразитът се е 

приспособил към съществуване, унищожавайки своя гостоприемник, като например 

промеждутъчния стадий на лигулата (паразитни червеи), живееща в рибата. В този 

случай паразитът предизвиква отслабване на организма на гостоприемника, правейки го 

по–достъпен за хищниците и по този начин, обезпечавайки за себе си възможност за по-

нататъшно развитие. 

При паразитизмът, базиращ се на оцеляване на гостоприемника, заразяването може да 

обхване всички индивиди на популацията. При паразитизмът, унищожаващ 

гостоприемника, паразитът напада само определена част на популацията, тъй като ако 

заразяването превиши определена форма и се наруши възпроизводството на вида- 

гостоприемник, то тя по–бавно или по–бързо ще изчезне, а следователно ще изчезне и 

популацията на вида–паразит. Паразитизмът, унищожаващ гостоприемника обикновено 

е развит в тези случаи, когато гостоприемникът е мирна риба, използвана като храна от 
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хищна риба. Паразитът, водещ до унищожаването (ако гостоприеникът е хищна риба, не 

служеща за храна на други хищници) е рядко явление. Накрая за обезпечаване на 

съществуването и възпроизводството на популацията и достигането на максималната им 

численост при дадените условия се изработва сложна система от вътревидови 

приспособления.  

Биотичните връзки, както между видовите, така и вътревидовите са взаимно обусловени 

и по най–тесен начин са свързани с абиотичната среда. Биотичните връзки, както и 

абиотичните не съществуват в природата по отделно. Те са взаимносвързани, 

образувайки противоречивото единство организъм – среда.  

2.2.2.  Вътревидови връзки при рибите 

Те са насочени към обезпечаване съществуването на вида в тези условия, в които той е 

възникнал и живее. Формите и приспособителното значение на вътревидовите връзки е 

различно при едновидовите групировки при рибите: стада, елементарни популации, 

струпвания, колонии и други. 

Стадо – това е сравнително продължителна във времето групировка на взаимно 

ориентиращи се една към друга риби с близка биологична възраст и състояние, 

обединени от единството на поведението.  Рибите в стадото активно поддържат контакт 

една с друга. В стадото рибата, като правило, има място; определена организираност на 

действието. 

Пасаж – по–малки групировки от стадото 

Елементарна популация – обикновенно едновъзрастова, често пожизнена групировка на 

рибите, сходни по своето биологично състояние и ритъма на биологичните процеси. Тя 

възниква, като правило, на местата на излюпване на хайвера и се съхранява много 

продължително време, изменяйки се само за сметка на отпадането на част от рибите и 

присъединяване на сходни по ритъма на жизнения цикъл и биологично състояние на 

индивидите от друга елементарна популация.  

Стадо или популация: едновидова, разновъзрастова, самовъзпроизвеждаща се 

групировка от риби, населяваща определен район и привързана към определени места за 

размножаване, отхранване и зимуване. Всяко стадо се характеризира с определен 

морфоекологически особености, отличаващи го от други стада на същия вид. Пример за 

такива стада в Черно море могат да бъдат азовската и черноморската хамсия. Първата 

нараства бавно и на 3+ години има по–късо и удебелено тяло, а втората е многа дълга на 

същата възраст. Друг пример, това е черноморското стадо (популация) и мраморно–

морското стадо. Първото зимува в Ч.море, а второто в Мраморно море и Босфорското 

предпроливно пространство. 

За сега сме установили само различия в генните честоти, но не и различие в 

морфологията или темпа на нарастване. 

Струпване – временно обединяване на няколко пасажа или елементарни популации, 

образуващи се в резултат на различни причини: мръститело (размножитено) струпване 

– възниква с цел размножаване, състои се от полово зрели индивиди, попадат и млади 

индивиди; миграционни струпвания – възникващи по пътя на движението на рибите. 
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Струпване за хранене – там, където има струпвания на хранителни обекти. Тази група 

струпвания може да бъде механически от различни стада на един и същи вид с примес 

от други видове, главно хищници, хранещи се с рибите от стада или хайвера им; Колонии 

– временни, обикновено състоящи се от индивиди от един пол, защитни групировки на 

риби, образуващи се на местата за размножаване с цел защита от враговете. В Черно море 

няма такива видове. При шарановите се образуват само временни струпвания.  

Движещи те се пасажи от риби могат да имат различна форма. Движещата се риба 

образува около тялото си определено силово поле, поради това при движение в пасажа 

рибите се построяват една до друга в определен ред. При рибите обикновено няма един 

водач на пасажа, а много, в зависимост от големината му. Пасажи с водач (йерархични 

пасажи) се образуват в случай на опазване на потомството от родителите, когато мъжки 

индивид организира и насочва пасажа на малките риби. Рибите се ориентират в пасажа с 

помощта на зрителните органи и страничната линия. Пасажната украска помага за 

ориентирането им. Понякога украската е само в периода на мръстене. Обикновено 

рибните пасажи са от един вид.  

 

3. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ 

 

Оценката на екологичното състояние на водните тела се извършва на база резултатите 

по наблюдаваните биологични и физико-химични елементи за качество, в съответствие 

с Приложение V, 1.4.2. на РДВ и чл. 18, ал. 1 на Наредба № 1 / 2011 г. 

 

През последните пет години при прилагания  мониторинг на крайбрежните морски води  

са изследвани хидроморфологичните параметри: дълбочина, посока и скорост на 

доминиращите течения, субстрат на морското дъно ; хидрологични и  хидрохимични 

показатели / температура, соленост, прозрачност, биогенни елементи/. Заедно с 

биологичните компоненти за качеството на крайбрежните морски води тези анализи 

позволяват актуализиране на типологията на крайбрежните морски води, като част от 

дейностите по актуализацията на ПУРБ.  

 

Получените резултати са основа за  постигане на по-обективна и научно обоснована 

оценка на екологичното състояние на тези води. 

3.1.  Абиотични фактори на средата 

 

3.1.1. Съвременна дианамика на солеността, температурата и биогените 

пред българския бряг на Черно море 

 

С цел установяване на съвременната динамиката на хидрохимичните параметри на 

водните тела пред Българския бряг в периода 2010 – 2014 г. бяха проведени изследвания 
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в редица български морски акватории – нос Калиакра, нос Емине, нос Галата, Варненски 

залив, Варненско езеро, Бургаски залив и крайбрежните води на 1 миля пред българския 

черноморски бряг  

За установяване въздействието на дунавското течение върху ключови хидрохимични 

параметри на черноморските води пред българския бряг бе проучена многогодишната 

месечна динамика на дунавския сток.  

В зависимост от дунавския дебит и струйната система, течението на дунавските 

трансформирани води  пред българския бряг сезонно се променя и преминава на 

различно разстояние от брега. Дунавските трансформирани води, преминаващи пред 

българския бряг силно въздействат върху сезонната и годишна динамика на солеността, 

главно в повърхностните слоеве.  

Течението на дунавските трансформирани води се установява на различно разстояние от 

брега, като през  различните сезони достига до  10 - 20 мили  пред българския бряг. 

Черно море пред българския бряг става все по- чувствително към климатичните промени. 

Установени са въздействия на климатичните промени върху температурите на водата и 

солеността . 

През май - ноември 2014 г. са проведени хидрохимични изследвания в северната част на 

Варненски залив (Iва буна), във Варненски залив, по профил Галата и Варненското езеро.  

Изследванията в северната част на Варненски залив през 2014 г. показват мека зима, с 

температура на водата 7.25 ºС и значително затопляне през м. май до 22.7ºС. Максимумът 

на температурата през м. август е със стойност 28.6 ºС, като надвишава с 1 ºС пика от 

предходната година.  

Солеността е висока през м. февруари – 17.69 ‰. Под влияние на дунавския сток 

минималната соленост през м. май е 14.35 ‰.  Поради падналите поройни валежи 

солеността остава ниска през м. юни и м. юли. Годишният максимум е през м. август - 

17.98 ‰. 

През ноември 2014г.  установените параметри на водното тяло по станции са  посочени 

на Фиг.3. 

 
Фиг. 3. Стойности на Температурата (t°),  Киселинноста (pH) и Солеността 

(ppt) на водата в акваториите на профил Галата (Г- 1,3,5 мили), Варненски залив (ст. 

В - 3, 5, 4, 7, 10) и Варненско езеро (ст. А-22), ноември 2014 г. 
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През периода м. февруари - м. май концентрациите на биогенните елементи са съответно 

0.68 µg/l  нитритен азот, 28.05 µg/l  нитратен азот и 29.27 фосфатен фосфор. Поройните 

дъждове през м. юни увеличават стойностите до максималните за годината: 0.86 µg/l  

нитритен азот, 44.29 нитратен азот и 48.38 µg/l  фосфатен фосфор.  

През периода м. февруари - м. април окисляемостта е в интервала 1.53 - 1.60 mgO2/l . 

През м. май се увеличава до 1.97 mgO2/l. Поради екстремната обстановка през м. юни 

окисляемостта бележи годишин максимум - 5.32 mgO2/l. 

През м. септември водите пред н. Галата се запазват топли , като температурата е в 

интервала 24.0-24.8 ˚С. 

Под въздействие на дунавското течение солеността в 10-метровия слой пред н. Галата e 

най-ниска на 5 мили и нараства в посока към брега - в повърхностните води се променя 

от 16.01 ‰ на Ст. G5 до 16.30 ‰ на Ст. G1, а на дълбочина 10 m – от 16.13 ‰ на Ст. G5 

до 16.34 ‰ на Ст. G1. 

Стойностите на водородния показател също се увеличават в посока от 5 мили пред н. 

Галата към брега: в повърхностните води от 8.08 до 8.12, а в придънните - от 8.10 до 8.13 

на Ст.G3 и 8.12 на Ст. G1.  

През м. септември температурата на водата във Варненски залив е почти еднаква в 

сравнение с 5-милната зона пред н. Галата, като се променя от 24.0 ˚С (Cт. В4, 6 m) до 

25.1 ̊ С (Cт. В7, 0 m). През ноември температурата и солеността са типични за този сезон. 

Под влияние на езерното течение солeността е най-ниска в повърхностните води на Ст. 

В3 – 15.56 ‰ . 

През месец ноември солеността е най-ниска на ст. G1 15,84 ‰, като температурата 

намалява в посока профил Галата, Варненски залив Варненско езеро от 14,50 ˚С (ст. G5) 

до 13,90 ˚С (ст. А22) (Фиг.3). 

 

Изводи за съвременната дианамика на солеността, температурата и биогенните 

вещества пред Българския бряг на Черно море 

Анализът на многогодишните изследвания показва, че водите пред българския бряг на 

Черно море са в процес на увеличение на температурата  и солеността. 

Стойностите на водородния показател са в нормални граници, но се наблюдава известно 

понижение. 

Кислородните концентрации варират в широк интервал, но не се наблюдават хипоксии 

и аноксии.   

Преобладаващо концентрациите на биогените са по-ниски от тези през 90-те години на 

миналия век и по-високи спрямо периода 2001-2003 г. / ниските стойности се дължат на 

установената по-голяма суша и понижен дунавски сток/.   

Дунавското течение оказва въздействие върху изследваните акватории пред н. Калиакра, 

н. Галата и Варненски залив, като най-силно се повлияват солеността и биогенните 

елементи. Струите на течението са установявани на различно разстояние от брега. Най-

силно е влиянието върху повърхностния слой. 
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Южната част на Варненския залив е под силно въздействие на течението от Варненската 

езерна система.  

3.1.2. Скорост на вятъра 

Ретроспективният анализ на данните за скоростта на вятъра показва, че в Северното  

българско черноморско крайбрежие скоростта на вяръта е по-висока в сравнение с 

Южното. От петте станции на НИХМ (Шабла, Калиакра, Варна, Бургас и Ахтопол) най-

силни максимални ветрове се наблюдават на н. Калиакра. При сравнение на Северното 

и Южното българско черноморско крайбрежие се вижда, че  следващата по сила и 

скорост на вятъра след н. Калиакра е станцията в Бургас.  

Следвайки закономерностите и изследванията за взаимодействието на 

хидродинамичните, хидрологичните, хидрографските и хидрометеорологичните 

особености на района, можем да определим два основни района с евентуално най-голям 

ветрови и вълнови енергиен потенциал - източно от носовете Калиакра и Емине./Изт. 

Проект „Изследване режима и енергетичните характеристики на морските течения в 

северния и северозападния български черноморски шелф”,вх. № РНФ_09_0062/2009 г., 

ИРР/. 

 

3.1.3. Морски течения 

 

Черно море се разполага в област с географски координати 40°55,5' и 46°32,5' северна 

ширина и 27°27' и 41°42'  източна дължина и попада в умерения климатичен пояс. В 

северната си част то е свързано с Азовско море чрез Керченския проток, а на юг, чрез 

Босфора и Дарданелите - с Мраморно море и с Егейско море. Общата му площ е 423 хил. 

km2, а заедно с площта на Азовско море достига 460 хил. km2 , най-голямата му дължина 

е 1149 km, а най голямата ширина е  611 km. Максималната дълбочина на басейна е 2245 

m, като средната възлиза на 1271 m. Абисалното дъно заема около 37 %, от общата му 

площ, континенталния склон – 34% и шелфът - 27%. Площта на изключителната 

икономическа зона на Черно море е около 33,8 хил. km2. ( България – Площ 110,912 (хил. 

km3) 

Общият обем на водните маси възлиза на 537 хил. km3, от които водите от кислородната 

зона заемат едва 10%, а останалите  90%  се падат на безкислородните дълбочинни води, 

където съдържанието на сяроводорода (H2S) расте с увеличаване на дълбочината и стига 

до концентрация 9,6 mg/l. 

Черно море представлява вътрешно море, но не е затворено море. То е с всички 

характерни белези за океанските акватории - значителна дълбочина, голям речен отток, 

вток, обмен и приток на води от Световния океан през Гибралтаския проток, 

Дарданелите и Босфора. 

Водните маси на Черно море се формират от континентални, валежни, мраморноморски 

и азовски води. Най-голям е обемът на водите, постъпващи от р. Дунав, които дават 

около 70% от целия континентален вток. От изключително значение за хидро-, био-, гео- 
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и физико-химичния режим на морето е водообменът с Мраморно море. Известно е, че 

равнището на Черно море е с 35-50 cm по-високо от това на Световния океан и на 

Средиземно море и че наклонът на повърхността на водата в  Босфора е към Мраморно 

море. 

Балансът на водообмена между Черно море и Мраморно море през Босфора е ключов 

фактор, който определя вертикалното разпределение (стратификацията) на солеността и 

плътността на водните маси.  

Като се има предвид, че дълбочината в средата на протока варира от 36 m до 124 m - 

Босфора се явява като естествена бариера за конвекция и хомогенизация на водните маси 

в Черно море .  

Високият праг на Босфора и водообмена през него са способствали да се оформи в 

дълбоководната част на Черно море зона под 200 m с по-голяма соленост и по-голяма 

плътност, което не позволява вертикална конвекция и съответно хомогенизация на 

пластовете в дълбочина. 

Естествената стратификация на слоевете в басейна е  слоевете с по-голяма плътност, да 

са на по-голяма дълбочина. Приповърхностните слоеве са с много по-ниска соленост и 

много по-ниска плътност, поради речния вток, валежи, обмен с Азовско море. Това 

определя една картина на ясно разграничени два слоя по своята хидрологична 

характеристика, които се приплъзват хоризонтално т. е. ламинарно, но не обменят водни 

маси вертикално от значима динамична гледна точка. 

Съществува все пак така наречения апуелинг, движение на водните маси към 

повърхността, но с много малка скорост. 

Съвременната структура на теченията в Босфора също е двуслойна. Повърхностното 

босфорско течение изнася води от Черно море в Мраморно море  със соленост 17‰ -

18‰. Дебелината на този воден слой варира в зависимост от сезона от 20 до 40 m. Под 

тази граница преминава придънното Босфорско течение, което внася в Черно море 

мраморноморска вода със соленост от 25‰  до 38‰. Тези течения възникват вследствие 

на разликата в плътността на водата от двата басейна.  

В така оформения басейн с годините - под влияние на много фактори: - форма на басейна, 

брегова линия, дънен релеф, речен вток, валежи, обмен с Мраморно море, Азовско море 

и главно в резултат на движението на земята, под влияние на кориолисовите сили,  са се 

оформили две основни постоянни циклонални течения, с посока на въртене – обратна на 

часовниковата стрелка: - едното - в източната част на Черно море, а другото - в западната 

му част./Изт. Проект „Изследване режима и енергетичните характеристики на 

морскитетечения в северния и северозападния български черноморски шелф”,вх. № 

РНФ_09_0062/2009 г., ИРР/. 

Друг определящ фактор на динамиката на водните маси в Черно море, особено в 

Северозападната част на басейна, е втокът на водите от р. Дунав, който съставлява повече 

от 70% от целия вток за басейна, който от своя страна представлява отток на води от 

Европа и от топенето на ледовете в Алпите. Навлезлите струи водна маса от река Дунав 

в Северозападната част на Черно море са със скорост 0.4-0.6 възела в зависимост от 

сезона и климатичните фактори. 
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Те веднага биват въвлечени в общата водна маса, която е с посока на движение - на юг - 

югозапад и се придвижват почти ламинарно пред Българския бряг, тъй като те са с ниска 

соленост и плътност, която прави трудна вертикалната конвекция с по-долните слоеве на 

Черно море, които са с по-голяма соленост и плътност.  

Изследването на морските течения има голямо значение за науката и за практиката. 

Пренасяните от морските течения водни маси обуславят разпределението на 

биологичните ресурси в Световния океан, което е от първостепенно значение за 

риболова. Особено интересна за подводното корабоплаване е структурата на морските 

течения в дълбоките слоеве.  

За да се установят тенденциите на основните хидрохимични параметри на 

черноморските води пред българския бряг бе анализирана динамиката им през минали 

години. 

Въз основа на анализа на литературните данни, отразяващи многочислени изследвания, 

в общата циркулация на водите на Черно море могат да се отделят три характерни 

области със специфичен режим на теченията: 

 крайбрежна, с ширина от 0,2 до 20 km, със значителни хоризонтални 

градиенти на средните скорости и вихров характер на теченията, зависещи от местните 

условия (синоптическа ситуация, конфигурация на брега, релеф на дъното, речен сток). 

Скоростта на теченията се изменя от 0,05 до 1,5 m/s;  

 зона на Основното черноморско течение (ОЧТ) над континенталния склон, 

със струен характер, ширина 40-80 km, със скорости на повърхността от 0,4 до 1 m/s; 

 открито море, с преобладаващи циклонични кръговрати, скоростта на 

теченията в които намалява от периферията към центъра, където не превишава 0,05-0,15 

m/s.  

 

Най-добре изучени са дълбоководните райони на морето.  Крайбрежният участък – от 

прибойната зона до изобата 100 m, изключвайки северозападното плитководие, е най-

слабо изучен, а за него са характерни взаимодействия и размесване на различни по 

свойства водни маси.    

Пред българския бряг теченията имат непостоянен характер, при преобладаващо 

влияние на ветровете . През пролетта и зимата доминират южните течения, поради 

засиления речен сток и известна ветрова сезонност. Северните течения доминират през 

есента и в по-малка степен през лятото. Преобладават южните посоки на теченията. По 

вертикалата могат да се регистрират и разнопосочни течения, поради разслоеността на 

водната маса, сезонната хидрологична и метеорологична обстановка, като значителни 

течения може да има и на дълбочина под 200 m.  

Друг вид течения са тези, които са напречно или под известен ъгъл спрямо брега. 

Източните (откритоморски) ветрове предизвикват нагонните течения. Сгонните течения 

възникват при устойчиви западни ветрове. Слаб вятър, но продължително действуващ и 

силен, непродължително действуващ, с известна вероятност, могат да предизвикат един 

и същи ефект. При честа повторяемост на сгонните ветрове и предизвиканите от тях 
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сгонни течения, в някои райони на Черно море възникват зони на upwelling – издигане 

на дълбочинни води , характерни с повишена продуктивност . Към такива райони може 

да се отнесе зоната, прилежаща към Керченския пролив, а за българската черноморска 

акватория - района на север от н. Калиакра, отличаващ се с много стръмен склон. 

Повърхностните течения в Черно море се индуцират от полето на вятъра и имат характер 

на циклоничен кръговрат, обхващащ цялото море по периферията с кръгово течение, 

насочено обратно на часовниковата стрелка. Близо до центъра на морето в това 

генерално течение се отделят отделни вихри и се формират три циклонични и един 

антициклоничен кръговрат. Западният циклоничен кръговрат образува халистатическа 

област, която заема цялата западна половина на морето и е отделена от източната 

половина на морето с меридиално течение. В източната част на морето се различават 

един или два циклонични кръговрата и един антициклоничен в източното крайбрежие 

срещу Батуми. Източният циклоничен кръговрат образува източна халистатична област.  

Водните маси на основното циклонално течение в западната част на Черно море от своя 

страна увличат в своя ход навлезлите води от речния вток, а скоростта на двете течения 

се сумира пред българския бряг. В тази зона скоростта на водните маси е най-голяма и 

достига около 1 възел, ( т.е. 1 миля за час, което е равно на 0,5144 m/s или 1,852 km/h). 

Основното циклонално течение в българския сектор от Черно море е с посока – обратна 

на часовниковата стрелка.  

Движейки се по западния бряг на Черно море, тия водни маси от основното 

циркулационно течение, тангират по и съобразно формата на бреговата линия и релефа 

му, като се получават завихряния в резултат на което се оформят, така наречените  

компенсационни, антициклонални течения, които са с посока на водните маси, обратна 

на основното циркулационно течение. Те са с посока север- североизток – общо казано. 

В зоната на нос Емине същите понякога достигат до 1,2 възела. 

Между основното циркулационно течение с посока обратна на часовниковата стрелка и 

компенсационното антициклонално течение по българския бряг се намира преходна 

динамична зона, в която посоката на движение на водните маси е с твърде непостоянен 

характер – (по скорост и посока). 

Ширината на всички хидродинамични зони също варира и зависи от мястото, сезона и 

климатичните обстоятелства. /Изт. Проект „Изследване режима и енергетичните 

характеристики на морскитетечения в северния и северозападния български 

черноморски шелф”,вх. № РНФ_09_0062/2009 г., ИРР/. 

 

3.2.  Биотични фактори на средата 

 

Натрупаната база данни за състоянието на Черно море пред българския бряг в резултат 

на дългогодишен  мониторинг (Фиг.4), (от 1954 г. предметът на дейност на ИРР-Варна е 

научна, приложна и обслужваща дейност, определяне на рибните запаси в Черно море и 

мониторинг върху динамиката, структурата и хранителната база на промишлените 
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видове морски риби.) описва няколко периода в развитието на черноморската екосистема 

- т.н. „чист” период; период на засилена еутрофикация и постеутрофикационен период. 

 

 
Фиг.4. Карти на регулярна мониторингова схема на пробовземане (oт 1954г.) на 

ИРР-Варна. 

 

 

3.2.1. Фитопланктон 

 

Откритоморска част - Профил Галата 

Качествен състав на фитоопланктонна по профил Галата 

По време на изследванията през 2010 - 2014 г. в акваторията пред нос Галата бяха 

идентифицирани 116 вида и форми микроводорасли принадлежащи към 13 класа (по 

WoRMS, 2014). Доминираха класовете Dinophyceae 45% и Bacillariophyceae 30%, общо 

75%. Групата на „други“ се развиваше с 25%.  (Фиг.5) (Petrova and Gerdzhikov, 2014).  
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Фиг.5. Таксономична структура (%) на фитопланктонното съобщество пред 

нос Галата 2010 - 2014 г. 

 

Количествено развитие по профил Галата 

През пролетния сезон във фитопланктона по профил Галата доминираха (по численост) 

: small Flagelathes до 69.27%, Merismopedia sp. 59.05%, Prorocentrum cordatum 52.79%, 

Chaetoceros curvisetus 17.72%, Paralia sulcata (syn. Melosira sulcata) 14.10%, Skeletonema 

costatum и Emiliania huxleyi. В „цъфтежни“ концентраци бе установена единствено 

перидинеята Pr. cordatum 2087.27 x106 кл/м3 и 2185.79 мг/м3. 

През лятото доминираха (по численост) : Merismopedia sp. 93.02%, small Flagelathes 

79.82%, Emiliania huxleyi 36.39%, Pseudo-nitzschia delicatissima 25.14%, Oscillatoria sp. и 

Thalassiosira angulata (Syn. Thalassiosira decipiens). В „цъфтежни“ концентраци бе 

установено единствено синьо-зеления вид Merismopedia sp. 3735.37 x106 кл/м3. 

През есенния период от годината за целия изследван период фитопланктонни „цъфтежи“ 

пред нос Галата не бяха установени. Във фитопланктонната численост доминираха 

видовете : Merismopedia sp. 69.07%, small Flagelathes 67.69%, Leptocylindrus minimus 

61.11%, Pseudo-nitzschia delicatissima, Emiliania huxleyi. 

Възстановяването на доминирането на видове, типични за 60-те и 70-те години  в 

откритоморските акватории , както и намалялата интензивност и брой на 

фитопланктонните  „цъфтежи“, показва съществуването на тенденция за възвръщане на 

Черно море в екологичното състояние от преди периода на антропогенна еутрофикация 

(1970-1995 г.).   

Съществуват данни, че днес фитопланктонната структура се различава по някой 

параметри от референтното състояние (дела на присъствие на микрофлагелати, 

еугленови и синьозелени и на хетеротрофни флагелати) . Намаляването на 

фитопланктонните биомаси и числености през последното деситилетие доказва 

сравнителното понижаване на нивата на трофност на морските води в българското 

крайбрежие, в сравнение с по – ранни периоди / Petrova et all, 2003/ . 

Регистрирана е  тенденция за покачване на количествените стойности на 

фитопланктонното съобщество от 2011 към 2014 г. (Фиг. 6). За акваторията пред нос 

Галата тази тенденция започва от 2008г. (Изт. отчети на ИРР-Варна за периода 2008 – 

2014 г.). 
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Фиг. 6. Средно годишни стойности на фитопланктонната численост (х106 cells/m3) и 

биомаса (mg/m3) по профил Галата (2011 - 2014 г.). 

 

Във Варненския залив (2010 - 2014 г.) бяха наблюдавани  общо 183 вида и таксона 

фитопланктонни микроводорасли разпределени в 14 класа  (по WoRMS, 2014). В 

таксономичния състав доминираха клас Dinophyceae 37% и клас Bacillariophyceae с 35%, 

и двата общо достигат до 72%. Видовото разнообразие беше сравнително високо, 

тенденция регистрираща се през последните години (Petrova and Gerdzhikov, 2014) 

(Фиг.7). Във залива групите на Chlorophyceae, Cyanophyceae и Euglenophyceae се 

развиваха с повече на брой видове, отколкото в акваторията на профил Галата . 

 

 
Фиг.7. Таксономична структура (%) на фитопланктонното съобщество във 

Варненски залив 2010 - 2014 г. 

 

„Цъфтежите“ на фитопланктона се развиваха с най-голяма интензивност единствено в 

южната част на Варненския залив в зоната повлияна от вливащото се повърхностно 

течение от еутрофицираното Варненско езеро (Shtereva and Dzhurova, 2006, 2007), /Изт. 

Проект „Изследване режима и енергетичните характеристики на морскитетечения в 

северния и северозападния български черноморски шелф”,вх. № РНФ_09_0062/2009 г., 

ИРР/. 

През пролетта се наблюдава „цъфтеж“ на перидинеята Heterocapsa triquetra. Този 

„цъфтеж“ се развива в южната част на Варненски залив подложена на влиянието на 

обогатени с биогени води от Варненско езеро.  

В изследвания период 2010 – 2014 г. бе наблюдавана тенденция за намаляване на 

фитопланктонните количества в залива, като най-интензивно развитие на фитопланктона 

бе регистрирано през 2011 г.  

При изследвания в периода 2010-2014 г. във Варненско езеро бяха наблюдавани общо 71 

фитопланктонни вида  и таксона. Доминираха представители на клас Dinophyceae 45%, 

следвани от кремъчните клас Bacillariophyceae 28%, общо двата класа преобладаваха в 

общия таксономичен състав с 73%. Класовете Cyanophyceae, Euglenophyceae и 

Cryptophyceae се развиваха в границите от 3 до 5 %, а останалите класове се срещаха с 

по-нисък дял на участие (Фиг. 8). 
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Фиг. 8. Таксономична структура (%) на фитопланктонното съобщество във 

Варненско езеро 2010 - 2014 г. 

 

Съобразно статута му на еутрофицирана акватория във пелагиала на Варненско езеро 

регистрираме по-голям брой микроводораслови видове развиващи се с „цъфтежни“ 

концентрации. 

 

Изводи за съвременната динамика на фитопланктона като първично звено в 

хранителните вериги на морската екосистема 

В периода 2002 – 2014 г. регистрирахме тенденция за увеличаване на броя на 

„цъфтежните“ фитоопланктонни видове по еутрофикационния градиент – от профил 

Галата към Варненско езеро. Докато през отделните сезони в Варненско езеро „цъфтят“ 

до 5 фитопланктонни вида, във Варненски залив „цъфтят“ най-много до 3 вида, а по 

профил Галата най-много по един за сезон.  

Количествените стойности във Варненския залив в периода 2011 – 2014 г. бяха по-ниски 

от установените за профил Галата, което демонстрира доминиращото влиянието на 

Дунавския сток, чрез „Дяволското течение“ при формиране на фитопланктонното 

развитие пред н. Галата. При сравнение на трите изследвани акватории профил Галата - 

Варненски залив - Варненско езеро; най-високите биомаси и числености бяха 

наблюдавани във Варненско езеро, около 5 - 6 пъти по-високи от наблюдаваните във 

Варненския залив. 

Чрез теченията насочени в посока Варненско езеро - Варненски залив , системата на 

езерата влияе негативно върху южната част от Варненския залив (наблюдават се по-

високи количествени показатели на фитопланктона). 

Пред нос Галата бяше регистрирана тенденцията за увеличаване на фитопланктонните 

количествени стойности от 2010 към 2014 г., което определя тази зона с по-висок 

хранителен потенциал във веригата. 

Във Варненски залив се регистрира обратната тенденция. Във Варненско езеро не бе 

наблюдавана определена тенденция за периода, дължащо се на неговата перманеннтна 

еутрофна характеристика и ролята му на буфер при утилизиране на биогените от 

системата на р. Провадийска, р. Девня и замърсители от битов и проомишлен характер. 
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Екологичната оценката според параметрите численост и биомаса на фитопланктона 

маркира наличие на  „добро“ екологично състояние в акваториите на Варненския залив 

и профил Галата и „лошо“ екологично състояние в акваторията на Варненско езеро. 

 

3.2.2. Зоопланктон 

Зоопланктонът включва тази част от фауната на даден воден басейн, която постоянно 

или временно обитава водната маса. В пелагичната биоценоза зоопланктонът е 

междинно звено в трофичната верига, осигуряващо трансфер на вещества и енергия от 

първичните продуценти – фитопланктон към крайните потребители – зоопланктоноядни 

и хищни риби. Меропланктонните ларви (ларватон) формират важен компонент от 

зоопланктона, като в течение на жизнения си цикъл тези форми преминават към дънен 

начин на живот и допринасят за възпроизводството на дънните съобщества.  

От екологична гледна точка зоопланктонът може да бъде представен чрез две основни 

категории във връзка с функциите в хранителната верига: 

 хранителен мезозоопланктон, който включва копеподи, кладоцери, 

меропланктонни ларви, хетогнати, служещи като основна храна на планктоноядните 

пелагични и някои дънни риби;  

 желеобразен зоопланктон (или макрозоопланктон, с размери до 15 cm)  

представен от ктенофори и книдарии, които са хищници върху “мирния” зоопланктон, и 

в болшинството си формират  “затворен край” на хранителната верига, т.е. те не се 

използуват за храна в по-високите етажи на хранителната пирамида, а след смъртта им 

се разлагат, като захранват “бактериалната верига” или допринасят за формиране на 

“морски сняг”.  

 

Ветровете и теченията се явяват важен фактор при пространственото разпределение на 

зоопланктонните организми. Зоопланктонът обаче е в състояние да извършва някои 

активни самостоятелни движения – денонощни вертикални миграции и хоризонтални 

премествания. Комплексното действие на теченията върху разпределението на 

зоопланктона в Черно море е обект на множество изследвания /Изт. Проект „Изследване 

режима и енергетичните характеристики на морскитетечения в северния и 

северозападния български черноморски шелф”,вх. № РНФ_09_0062/2009 г., ИРР/. 

 

През последните години изследванията (ИРР, DANUBS project: 2001-2004), базирани 

върху анализ на сателитни снимки, показват, че влиянието на ветровете върху 

разпределението на водните маси и хлорофил а в западната и северозападната част на 

Черно море е значително. Така например, устойчивите западни ветрове предизвикват 

разпространение на течения в посока на изток от делтата на река Дунав и позволяват по-

широко разпространение на високи концентации на хлорофил а в цялата шелфова зона в 

северозападната и западната част на Черно море. Същевременно, при влияние на 

устойчиви източни ветрове теченията биват изтласкани в посока близко до брега и като 

резултат количеството на хлорофил а остава ниско в откритоморските зони (Фиг. 9). 
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Фиг. 9. Влияние на западните ветрове през 22-29.06. 2001 г.    

 

Сателитните снимки демонстрират ефекта от ветровете и теченията върху 

разпределението на хлорофил а и фитопланктона. По отношение на зоопланктона този 

ефект е свързан главно със спецификата на локалното пространствено разпределение на 

зоопланктонните организми.  

В Черно море теченията затихват с увеличаване на дълбочината. В централните части на 

морето те не оказват почти никакво влияние върху развитието и разселването на 

бентосните организми. Обратно, в крайбрежната зона теченията оказват влияние, т.к. 

скоростта на циркулацията на водата под действие на ветровата дейност е голяма. 

Теченията са от голямо значение за разселване и развитие на бентосните организми в 

техния ларвален стадий влизащи в състава на зоопланктона. 

Пространственото разпределение на зоопланктона бе изследвано през м. август – 

септември  2014 г. в северозaпадната и западната части на Черно море по шест профила, 

от които - два (Одеса и Килия) - разположени пред украинския бряг, два (Сулина и 

Констанца) - пред румънския бряг, и два профила пред българския бряг - пред н. 

Калиакра и н. Галата. За визуализация на получените данни относно пространствените 

колебанията на количеството на зоопланктона се използва софтуерен пакет - Ocean View.  

Статистическите методи за анализ включват прилагане на Principal Component Analysis 

(PCA) и Canonical Correspondence Analysis (CCA), изпълнени чрез Brodgar & R (Zuur et 

al, 2007).  

 

Изследвания на видов състав на зоопланктона през 2014 г. 

Видовият състав на зоопланктона е сравнително постоянен през изследвания период и 

варира между 23 - 27 вида  Сходството в общия брой видове се определя от факта, че 

мониторингът обхваща периода от м.май до м.септември, през който традиционно се 

развиват летни видове от групата на Cladocera и меропланктона. Последните две групи 

са слабо представени /или изобщо липсват през есента и зимата, когато колебанията в 

общия брой на зоопланктона са по-силно изразени.  

През изследвания интервал, зоопланктонът пред българския бряг се формира от три 

основни групи - мезозоопланктон, Dinoflagellata (Noctiluca scintillans) и Coelenterata. По 
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численост доминират две групи: мезозоопланктон и Dinoflagellata (Noctiluca) Средно, за 

целия изследван период, процентното участие на мезозоопланктона в общата численост 

на зоопланктона достига 65,39%, на Dinoflagellata (Noctiluca) - 33,56%, а на Coelenterata 

- 1,01%.  

По биомаса доминират Coelenterata, а в състава на тази група макрозоопланктон влизат 

клас Hydrozoa, клас Scyphozoa и тип Ctenophora. Техният среден процентен дял достига 

- 70,85% от общата биомаса на зоопланктона пред българския бряг. Съответно, 

процентните дялове на другите две групи достигат - 18.29 % - за мезозоопланктона и 

10,70% - Dinoflagellata (Noctiluca), при много добра застъпеност на групата на 

мезозоопланктона по биомаса - 68,60% през м. септември 2014 г . 

В състава на мезозоопланктона влизат групите Copepoda, Cladocera, meroplantkton 

(ларви на бентосните организми), Rotatoria, Appendicularia и Chaetognatha. Както по 

численост, така  и по биомаса доминират две мезозоопланктонни групи - веслоногите 

ракообразни от разред Copepoda и ларвите на бентосните организми, със средни 

процентни по численост - 47,64% и 33,64%, и съответно - 38,72 %  и 26,64 % - по биомаса. 

Сравнението с многогодишните данни за 1990 - 2013 г. показа, че пролетната биомаса е 

съпоставима със средните пролетни стойности, докато средната лятна биомаса 

превишава с 1.6 пъти средната лятна биомаса за 24 - годишен период. Като цяло, 

продължава насоката на нарастване на мезозоопланктонната биомаса през лятото, която 

оказва добро влияние върху състоянието на запасите на планктоноядните видове риби 

пред българския бряг.  

 

Пространствено разпределение на мезозоопланктона през летния период 

Основните параметри на зоопланктоното съобшество, които се анализират, включват 

пространственото разпределние на общата численост и биомаса на зоопланктона, 

числеността и биомасата на индикаторния вид за висока еутрофност на морските води – 

динофлагелатата Noctiluca scintillans, числеността и биомасата на основните 

зоопланктонни групи – Copepoda, Cladocera, Meroplankton и Rotatoria, както и 

числеността и биомасата на макрозоопланктона – Aurelia aurita, Pleurobrachia pileus и 

Mnemiopsis leidyi. В анализът на пространственото разпределение на зоопланктона през 

летния сезон, като абиотични променливи на средата са включени данните относно 

колебанията на температурата и солеността на повърхностните води, хлорофил а и 

кислородното съдържание .  

При преобладаващи северни и северо-източни ветрове в течение на ~ 24-35 h от 

експедицията е установен слабо изразен сгон в северозападната част на Черно море, 

който обхваща крайбрежната зоната пред Констанца и се простира приблизително до 

Тулченския ръкав на Дунавската делта. Ефектът на сгона се изразява в изнасяне на 

повърхностните нагрети води в южна посока и приток на по-хладни дълбоководни води 

в крайбрежието Дунавският вток е изтласкан в посока близко до брега а като резултат 

количеството на хлорофил а остава ниско в откритоморските зони .  
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Най-висока обща численост на зоопланктона е установена в Севрозападната част на 

Черно море в близост до делатата на река Дунав, пред бреговете на Украйна и Румъния . 

В пространствен аспект, висока численост на Rotatoria и на ларви на бентосни организми 

e установена в близост до делатата на Дунав, където е съсредоточена и максималната 

численост на Mnemiopis leidyi . 

Концентарцията на Aurelia aurita е най-значителна в плиткия шелф в северната част на 

изследвания регион, докато другият желеобразен вид – Pleurobrachia pileus, 

студенолюбив представител на зоопланктона, се открива главно на по-дълбоководните 

станции.   

За анализ на групирането на зоопланктона в пространствен аспект е приложен PCA, а 

влиянието на факторите на околната среда е проследено чрез CCA анализ.  

PCA анализът на пространственото разпределение на зоопланктона е направен, като 

факторите - дълбочина на водния слой, температура, соленост, съдържание на хлорофил 

а и прозрачност на морската вода са заложени като променливи на средата (Фиг. 10).  

 

 
Фиг. 10. PCA анализ на пространственото разпределение на различните групи 

зоопланктон.   

 

PCA анализът индикира наличие на две основни групи, в рамките на всяка от които, 

между пространственото разпределение на зоопланктонните организми се установява 

корелация – първата група (по ос 1) вкючва основните групи мезозоопланктон – 

Cladocera, Copepoda, Dinoflagellata (Noctiluca scintillans) и Appendicularia (Фиг. 10). Във 

втората група (по ос 2) са включени представителите на меропланктона, Rotatoria и 

ктенофората Mnemiopsis leidyi. Пространственото разпределение на ктенофората 

Pleurobrachia pileus се отличава от това останалите организми, тъй като видът е 
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дълбоководен и студенолюбив, ето защо разпределението му корелира обратно с 

разпределението на втората група, но показва слабо изразена корелация с първата група 

мезоозоопланктон. Ктенофората M. leidyi корелира отрицателно с разпределението на 

основните представители на  мезозоопланктона, главно от групата на топлолюбивите 

организими Cladocera, както и с другите видове от групата на желеообразния 

зоопланктон (Pleurobrachia pileus и Aurelia aurita), което потвърждава ролята на 

хишничеството на M.leidyi върху пространственото разпределние на тези зоопланктонни 

форми. Същевременно, M. leidyi корелира положително с разпределението на 

меропопланктонните ларви и ротатория, като тези органзими формират групата на 

обитателите на естуранната зона с малка дълбочина на водния слой и ниска соленост. 

Очевидно е, също, че хищничеството на M. leidyi върху тези две групи мезозоопланктон 

има по-слабо изразен ефект. Видът Aurelia aurita формира къса линия и не е добре 

предствен от двете оси в PCA. В представения модел на разпределението на 

зоопланктона, обяснената вариабилност достига 60 %.   

За да се разгледа влиянето на факторите на средата върху пространственото 

разпределние на различните групи зоопланктон е използван Canonical Correspondence 

Analysis (CCA) (Фиг. 11).  

 

 
Фиг. 11. CCA анализ на пространствено разпределение на отделните групи 

зоопланктон в зависимост от факторите на околната среда. 

 

CCA показва, че най-съществена роля (при p=0.015) върху пространственото 

разпределение на зоопланктона имат солеността на повърхностните води, прозрачността 

на водата, дълбочината и съдържанието на хлорофил а (Фиг. 11). Обясненатата 

вариабилност в този модел е 89%. Колебанията на солеността на повърхностните води 

са свързани с влиянието на речния сток, основно от река Дунав, докато в най-северния 

регион значително е влиянието на Днестър, Буг и Днепър, а преходната зона между 

речните и откритоморски води се характеризира със соленост в интервала 10-17 ‰. 
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Солеността на повърхностните води корелира обратно и статистически значимо с нивото 

на хлорофил а и трансформираните речни води се характеризират с ниска соленост, но 

високо ниво на хлорофил а. Установена е положителна корелация между дълбочината на 

водния слой, прозрачността на морската вода и солеността на повърхностните води.  

Наличието на благоприятни хранителни условия в зоната на трансформираните води 

предполага известен опосредстван ефект на солеността върху разпределението на 

зоопланктона. Като цяло, ивицата на трансформираните води, които са богати на 

биогенни елементи, се характеризира с обилно развитие на фито - и зоопланктон 

(Velikova et al., 2004 а, b). От друга страна, желеобразният вид Pleurobrachia pileus 

формира най-високи концентарции в зони с висока соленост, а присъствието му в 

крaйбрежната зона е индикатор за силно откритоморско влияние, вследствие на 

ветровете и свързаните с тях течения.  

Анализите сочат, че освен от абитотичните фактори като соленост/течения, дълбочина 

на водния слой и прозрачност на водата, пространственото разпределение на 

зоопланктона се определя и от някои биотични фактори като състоянието на 

хранителната база – представена чрез нивото на хлорофил а и от хищничеството от 

страна на медузи и ктенофори. 

 

Изводи за съвременната динамика на зоопланктона пред Българския бряг 

През периода на изследване е установен сравнително постоянен видов състав на 

зоопланктона, който варира между 23-27 вида. Сходството в общия брой видове се 

определя от факта, че мониторингът обхваща топлите месеци, през който традиционно 

се развиват летни видове от групата на Cladocera и меропланктона, при добра 

застъпеност на веслоногите ракообразни от разред Copepoda.  

В процентно отношение, числеността количеството на зоопланктона е доминирана от две 

три групи - мезозоопланктон и Dinoflagellata (Noctiluca), докато по биомаса доминират 

Coelenterata. Единственото изключение е през м. септември, когато биомасата на 

зоопланктона е доминирана от мезозоопланктонни форми. Слабата застъпеност на 

Coelenterata през този месец е сезонно обусловена от края на пролетната генерация на 

Aurelia aurita и от ниската концентрация на инвазивния вид Mnemiopsis leidyi.  

В състава на мезозоопланктона както по численост, така и по биомаса доминират две 

групи - веслоногите ракообразни от разред Copepoda и ларвите на бентосните организми, 

със средни процентни по численост - 47,64% и 33,64%, и съответно - 38,72 %  и 26,64 % 

- по биомаса 

Съпоставката с многогодишните данни показа съпоставими средни биомаси на 

мезозоопланктона и повишаване на мезозоопланктонната биомаса през лятото. 

Продължава насоката на нарастване на мезозоопланктонната биомаса към края на 

лятото, която оказва положително влияние върху състоянието на запасите на 

планктоноядните видове риби пред българския бряг.  

Чрез PCA анализ се обособяват две основни групи зоопланктонни организми, по 

отношение на пространственото им разпределние, първата група включва някои основни 
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групи мезозоопланктон – Cladocera, Copepoda, Dinoflagellata (Noctiluca scintillans) и 

Appendicularia, втората група включва представителите на меропланктона, Rotatoria и 

Mnemiopsis leidyi.  Разпределението на ктенофората Pleurobrachia pileus корелира 

отрицателно с втората група и слабо положително с първата група организми. 

Обяснената вариабилност в този анализ достига 60 %.     

Чрез CCA анализ е разграничена ролята на факторите на околната среда върху 

пространственото разпределние на зоопланктона, като най-значителна роля е установена 

по отношение на  - солеността на повърхностните води, прозрачността на водата, 

дълбочината на водния слой и нивото на хлорофил а. Обясненатата вариабилност чрез 

този анализ е 89 %. 

Желеобразният вид Pleurobrachia pileus формира най-висока концентарция в райони с 

висока соленост, а присъствието му в карйбрежната зона е индикатор за силно 

откритоморско влияние, вследствие на ветровете и свързаните с тях течения.  

Анализите сочат, че освен от абитотичните фактори като соленост/течения, дълбочина 

на водния слой и прозрачност на водата, пространственото разпределение на 

зоопланктона се определя и от някои биотични фактори като хищничеството от страна 

на медузи и ктенофори и от състоянието на хранителната база – представена чрез нивото 

на хлорофил а. 

 

3.2.3. Макрозообентос 

Зообентосът в близката крайбрежна зона и най-големите заливи пред българския бряг е 

бил обект на изследване от много наши и чужди автори. Интересът към зоната е 

оправдан, тъй като това е най-продуктивния участък от морето. Тя е разположена в 

шелфовата зона пред нашия бряг, който изтънява от север на юг, като от 40 мили пред н. 

Калиакра достига до 25 мили пред Маслен нос и по-точно в нейния трети етаж – 

сублиторала, заключен между литорала и долната граница на разпространение на 

макрофитите. 

Някои от изследванията в близката крайбрежна зона имат предимно фаунистичен 

характер, докато други са с биоценологична стойност. (Отчет към ИАОС, МОСВ, 

Договорна задача с ИРР-Варна, 2011г.). 

Последните изследвания през 2011 г. в близката крайбрежна зона показват наличие на 

77 вида макрозообентосни организми. Видовия състав е разпределен в четири основни 

групи: Polychaeta, Mollusca, Crustacea и сборната група “Diversa”. 

От установените видове 13 имат коефициент на постоянство  по-висок от 50 %, 13 вида 

между 50 и 25 %, а останалите 60 вида с по-малко от 25 %. 

Най-често срещания вид от групата на полихетите с коефициент на постоянство 88 % е 

Nephtys cirrosa. Установен е на 52 станции. На второ място се нарежда Nephtys hombergii 

от същия род с КП – 68 %, установен е на 43 станции. На трето място с КП 61 % е видът 

Capitella minima, който е установен на 38 станции. Първите два вида се придържат към 

пясъчен и пясъчно-тинест грунт, докато третият вид се среща основно върху пясъчен 

грунт. 



 
 

28 
 

От групата на мекотелите с най-висок коефициент на постоянство между 25 и 50 % са 

установени 7 вида. Между тях с КП 33 % са два вида – Chamelea gallina и Spisula 

subrtuncata. Първият вид се установи се установи на 21 станции основно върху пясъчен 

грунт, а вторият отново на 21 станции, като се придържа към смесен пясъчно-тинест  или 

тинест грунт. 

На второ място се нарежда вида Pitar rudis с КП 32 %срещан на 20 станции върху пясъчен 

грунт. 

На трето място с КП 27 % се нареждат три вида – Nassarius reticulates, Mytilus 

galloprovincialis и Abra alba. Първият вид е установен на 17 станции върху пясъчен и 

пясъчно черупчест грунт. Видът Mytilus galloprovincialis е установен върху тинест грунт. 

Някои от пробите попадат в митилусовата тиня и по-точно в мидените полета пред 

българския бряг. 

Към групата на мекотелите се отнасят някои интродуцирани видове в Черно море. Mya 

arenaria e пренесена от северните морета. Добре понася условията в Черно море и бързо 

се разпространява в близката крайбрежна зона Anadara inaequvalvis – пренесен в Черно 

море през 80-те години на миналия век. Живее върху пясъчен грунт и достига големи 

размери. Представлява интерес като храна и бъдещ обект за изкуствено отглеждане. 

Rapana venosa – Пренесен в Черно море, като яйца или ларви от Южнокитайско море. 

Поради хищническата си природа унищожава напълно мидените полета пред българския 

бряг през 70-те години на миналия век. Единствен представител в износната листа на 

България, като нерибна суровина. 

Групата на ракообразните е представена с 21 вида, като от тях – Ampelisca diadema, 

Balanus improvisus и Upogebia pusilla са с КП между 25 и 50 %. Видът Balanus improvisus 

има КП 37 %, среща се на разнородни грунтове. Вторият вид Ampelisca diadema е с КП 

35 %. Установен е на 22 станции предимно върху пясъчен грунт, а видът Upogebia pusilla 

има КП 29 %, като неговото срещане е по често върху тинест грунт. 

В сборната група “Diversa” са причислени 9 вида и групи бентосни организми, които 

заемат 11 % от общия брой на видовете установени при изследването на близката 

крайбрежна зона. С най-висок КП между 25 и 50 % са представени форонидите и 

немертините. Групата на Nemertina g. sp. е с КП 40 % установена в 25 проби със смесен 

грунт, а видът Phoronis euxinicola с КП 27 % е установен в 17 проби предимно върху 

пясъчен грунт. 

При сегашното изследване е регистриран рядко срещания вид Branchiostoma lanceolatum 

(ланцетник) в 3 проби. На станция „Кокетрайс” той попада в две проби върху пясъчен 

грунт. Неестествено е обаче намирането му пред Созопол на 38 м дълбочина върху 

тинест грунт. 

Вторият вид Amphiura stepanovi (морска звезда) е типичен представител на 

фазеолиновата тиня на дълбочина над 75 метра. При сегашните изследвания той е 

установен пред Варвара и Велека. Пред Варвара на дълбочина 47 метра върху пясъчливо-

тинест грунт, а пред Велека на 13 метра дълбочина също върху песъчливо-тинест 

седимент. И двете находища са нетипични за вида. Трябва да приемем, че този вид 

променя ареала си на разпространение. 
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Общата средна численост на макрозообентоса пред българския бряг изчислена на база 

на резултатите от обработените проби по профили Калиакра, Галата и Емине възлиза на 

952 екз/m2.  

 

Изводи за съвременната динамика и състояние на макрозообентоса пред 

Българския бряг 

На базата на получените резултати за екологичния статус в едномилната зона пред 

българския бряг през 2011 г. показва, че голямата част от станциите (11 на брой) попадат 

в статут „добър“. 

Изследванията на макрозообентоса в близката крайбрежна зона от север на юг показват 

тенденция на подобряване на екологичното й състояние в сравнение с изследванията от 

минали периоди. 

Във Варненски залив за периода 2011-2014 г. са установени общо 58 макрозообентосни 

вида. При  сравнение с периода 2003-2007 г., когато броят на видовете е 50 таксона 

показва близки стойности.  

Средната численост във Варненски залив за периода 2010-2012 г. беше изчислена на 609  

екз/m2, а средната биомаса 77 g/m2. Броят на видовете във Варненски залив се движи 

между 5-15 на отделните станции, а числеността е в граници 130-1740 екз/m2. 

Изчислените индекси показват нервноморено разпределение на видовете в залива.  

Изследванията от водорасловите обраствания южно от н. Галата през 2012 г. показват 

доминиране на  асоциацията на цистозира със зелени водорасли. Установени са над 20 

макрозообентосни организми, като най-добре са представени групите на мекотелите и 

ракообразните. При анализ на количествените параметри са установени  средна 

численост 2300 екз/m2 и средна биомаса 57  g/m2. 

Последните изследвания във Варненско и Белославско езеро (2011-2012) показват 

присъствие на 12-15 постоянни форми, главно полихетни еврибионти с ниска биомаса и 

слаба сезонна пулсация, които съществуват благодарение главно на меропланктонния 

пренос от Варненски залив 

Средната численост във Варненска езерна система за 2011 и 2012 г. се изчислява на 650 

екз/m2 и биомаса 130 g/m2 . Високите стойности на числеността и биомасата в сравнение 

с минали периоди,  се дължи на попадане през 2010 г. на струпване на Mercierella 

enigmatica и прикрепените към него Mytilus galloprovincialis и Balanus improvisus.  При 

изследванията през 2014 г. на една контролна точка А-22 във Варненско езеро отново 

попадаме на струпване състоящо се от цитираните по-горе зообентосни видове. 

При проведеното изследване през 2011-2014 г. по профил Галата са установени общо 53 

вида числящи се към четири основни групи – Polychaeta, Mollusca, Crustacea и сборната 

група “Diversa”.  Видовете се колебаят между 23 и 34 през отделните години на 

изследване. С най-висок процент са групите на мекотелите – 40 % и полихетите – 33 %, 

следвани от  ракообразните – 11 % и сборната група “Diversa”с 16 % .  

Общата численост  на макрозообентоса по профил Галта възлиза на 790 екз/м2, а общата 

биомаса на 120 g/m2. Най-голяма численост имат полихетните видове, дължаща се на 
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видовете от р. Nepthys  – Nepthys hombergii и Nepthys cirrosa.  Биомасата се изгражда 

основно за сметка на теглото на мекотелните видове.  

Резултатите от изчислените индексите на видово разнообразие Shannon-Weaver, AMBI и 

M-AMBI показват, че  екологичния статус на водите пред нос Галата през 2011-2014 г. 

попадат в статут „умерен“. 

 

3.2.4. Ихтиофауна 

В Черно море се срещат около 140 вида риби, като голяма част от тях са преминали от 

Мраморно море през Босфора, с цел храна или за размножаване, поради липса на 

естествени врагове. Слабата връзка на Черно море с океана, силната проточност на много 

големи реки в него и слабата циркулация на водата е довело до намаляване на средната 

соленост на морето до 18 ‰ . 

 През пролетта с разтапянето на снеговете реките стават по-пълноводни и започват да 

носят към морето огромни количества биогенни елементи и вещества, които се 

натрупват покрай устията на реките и езерата и се превръщат в огромни хранителни депа 

за планктона, който е основна храна на много риби.  

Формирането на рибната фауна на Черно море в значителна степен отразява геологично 

минало. Първоначално откъснато от моретата и океаните, впоследствие свързано с тях и 

няколкократно отново изолирано, солеността на черноморските води се изменяла в 

твърде широки граници. Резките колебания са причинявали съществени промени във 

видовия състав на рибите. Някои от тях са се запазили и до наши дни. Последната връзка 

между Черно море и океана се е обособила преди 810 хиляди години и с настъпилото 

ново осоляване са се създали условия за обогатяване на рибната му фауна. 

Нашето Черноморско крайбрежие се обитава от около 140 вида риби, като някои от тях 

(финта - Alosa fallax nilotica, малкият тунец - Euthynnus alletteratus, прилепалото-Echeneis 

naucrates. хекът - Merluccius merluccius и др.) са били установени преди няколко 

десетилетия. 

Значителна част от черноморските риби (17,8%) са типично сладководни и се 

размножават в прилежащите реки. Тук спадат представителите на шарановите, 

бодлоперките и др. Те понасят известно осоляване на водата и това им позволява да 

ползват хранителната база в прибрежната зона на морето. Към тази група се числят и 

някои видове от семействата на есетровите и пъстървовите, които живеят в типично 

морски условия, но за размножаване мигрират в реките (наричаме ги анадромни видове). 

Във втората група са обхванати понтийските реликти (10,7%) от групата на селдовите и 

попчетата, някои от които (карагьоз - Аlosa pontica, и харип - Alosa caspia nоrdmanni) 

също са анадромни. Най-многочислени са видовете от морски произход (71,5%), в които 

са навлезли в Черно море след последното му свързване с океана. Това е твърде 

конгломератна група, в която има типични средиземноморски ендемити, видове от 

Червено море и трите океана (спарови - Sparidae, зеленушки - Labridae. Морски кучки - 

Blenniidae, минокопи - Sciaenidae и много други). Сред тях са и някои бореално-

атлантически реликти (трицона - Sprattus sprattus, писия - Pleuronectes flesus и др.). 
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Някои глобални прогнози предвиждат затопляне на климата с неминуемо снижаване на 

речния вток. Впрочем това явление се наблюдава и днес с отклоняване на значителни 

количества сладка вода от черноморските притоци за промишлени, битови и 

селскостопански цели. Заедно с глобалните процеси посочените отклонения ще доведат 

до известно повишаване солеността на морската вода. Ето защо може да се очаква 

появяване на нови видове риби в Черно море. още повече, като се знае, че 

средиземноморската ихтиофауна обхваща около 550 вида. Не бива обаче да се мисли, че 

по-нататъшният ход на това явление ще продължи безгранично до пълно изравняване на 

видовия състав, тъй като съществуват редица ограничаващи фактори. Значителни са 

различията в солеността на водата (16-18‰ за Черно море и 34-36‰ за Средиземно 

море), които водят до разливи в нейната плътност и оттук до невъзмож-ност за нормално 

протичане на ембрионалното развитие на някои форми. Наличието на сероводорд е 

непреодолима пречка за други видове, които в различни етапи от жизнения си цикъл 

обитават различни дълбочини. Континенталният характер на Черно море с ниските 

температури през зимните месеци допълнително възпрепятствуват проникването на 

топлолюбиви видове. По тези причини акулите са представени в Черно море с един вид 

(в Средиземно море са 28 вида), морските езици също с един вид (срещу 9), сафридовите 

с два (срещу 9) и пр. 

От 10-15 години се наблюдават обезпокояващи изменениявъв флората и фауната по 

западните брегове на Черно море. Те са свързани със замърсяването от вливащите се реки 

(главно Дунав) и отпадъчните води от крайбрежните селища. Редица видове риби, като 

минокоповете, спаровите, морските мишки (Callionymidae), малките прилепала 

(Gobiesocidae) и др. се срещат все по-рядко. Някои дори могат да се считат за изчезнали 

в северната половина на крайбрежието ни. Заедно с глобалните промени в черноморската 

екосистема съществено се измени и видовият състав на промишлената рибна фауна. 

Само допреди 2-3 десетилетия първостепенно значение за риболова имаха скумрията, 

паламудът, трицоната и сафридът (съставяха до 90% от реализирани-те улови). 

Калканът, карагьозът и хамсията заемаха второ място по значимост. Оттогава досега 

средногодишните добиви действително нараснаха от 45 на 12-14 хиляди тона, но днес 

трицоната дава 90 - 95% от общия улов на риба по нашето крайбрежие. Загубиха 

промишленото си начение скумрията (Scomber scombrus), която почти изчезна от нашата 

акватория, паламудът (Sarda sarda) и други. 

 

 

4. ИНТЕГРАЛНА ОЦЕНКА НА НАСТОЯЩЕТО ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

НА ЧЕРНОМОРСКАТА ЕКОСИСТЕМА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ БРЯГ  

 

През последните десетина години усилено се работи по прилагане на екологични оценки 

на морската екосистема съобразени с изискванията на европейските директиви и 

програми за устойчиво развитие.  
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Обобщената екологична оценка на крайбрежния пелагиал (2008-2010 г.) според 

състоянието на Интегрирания Биотичен индекс (IBI) на фитопланктона е направена за 

горния продуктивен 20 m воден слой (фотичeн слой, слой до термоклина). 

Общо за периода 2008 - 2010 г. преобладава „умерено“ екологично състояние, 66% (221 

бр.) от фитопланктонните проби.  Следва оценката за „добро“ екологично състояние 

обхващаща 28% от анализираните проби (93 бр.). „Лошо“ екологично състояние е 

установено при 6% (20 бр.), и 1% (2 бр.) бяха оценени с „много добър“  екологичен статус 

по Биологичния елемент за качество фитопланктон (БЕК).  

Тази обща оценка по БЕК фитопланктон показва, че има още много да се желае преди 

достигането на преобладаващо „добър“ екологичен статус, според изискванията на РДВ 

ЕС 2000 и програмата Хоризонт 2020 на ЕС . 

Средно годишната екологична оценка (IBI) демонстрира тенденция за подобряване по 

време на изследването (2008 - 2010 г.), като този извод корелира с изводите получени 

при количествения анализ за периода. 

 

Екологично състояние на крайбрежните морски води (Според доклада Оценка на 

актуалното състояние на водите в Черноморски басейнов район за 2013 г.- Басейнова 

дирекция за управление на водите в черноморски район - Варна) е на база няколко 

десетки изследвания от различни институции в периода 2010 – 2013 г. В Доклада на 

Басейнова дирекция е направена Интегрална оценка на съвременото екологичното 

състояние на морската среда на  Българското крайбрежие, чрез оценка на комплекс от 

параметри – Физикохимични параметри, Фитопланктон, Макрофитобентос, 

Макрозообентос . 

Тенденцията в изменението на екологичното състояние на 2013 г. по отношение на 2012 

г. показва подобряване на екологичното състояние на 5 бр. водни тела - BG2BS000C002, 

BG2BS000C013, BG2BS000C005, BG2BS000C009, BG2BS000C010. 

 

5. ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНА СРЕДА ВЪРХУ СЪ 

 

5.1. Климатични и хидрологични фактори 

 

Независимо, че още не са получени категорични научни данни относно абсолютния 

размер на популациите в Черно море (с изключение на резултатите от проучванията 

върху отделни акватории), то съотношението на видовете е добре известно от дълго 

време. Въз основа на теренни данни от различни автори (Цалкин, 1940; Клейненберг, 

1956.) е установено съотношението между обикновените делфини, морските свине и 

афалите, съответно като 200:10:1. Предполага се, че понастощем съотношението не е 

сериозно променено. Това демонстрира, че Черно море, с относително слабо развития си 

шелф и обширна  безкислородна зона на дълбочина над 150-200 м, се явява водоем, 

изключително подходящ за обикновените делфини, които обитават типично морска 
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среда, предимно откритоморските води, характеризиращи се с ниско ниво на 

замърсяване и по-висока соленост (Birkun, 2008). Това обяснява защо те никога не се 

срещат в Азовско море и Керченски залив, а по нашето крайбрежие макар понякога да 

се среащат в големите заливи, не навлизат в пристанищата и каналите свързващи морето 

с езерата. Тези предпочитания на обикновените делфини към посочените условия на 

околната среда са обвързани с хранителните им потребности - те се хранят основно с 

дребни пелагични риби, имащи твърде широк ареал на разпространение и численост в 

басейна. 

 

Морските свине, в топлия период на годината обитават предимно плитките води. 

Характерно е, че не избягват води с ниска соленост и висока мътност и могат да живеят 

макар и за кратко в бракични заливи, лимани и лагуни. Дори навлизат на значително 

разстояние във Варненско езеро (около 20 км в посока Белославско езеро), както и в 

устието на р. Ропотамо. Това определя и тяхното хранене - предпочитани са придънните 

и дънни видове риби.  

 

И накрая – афалите, те се придържат в шелфовата зона – живеят предимно в морска 

среда, въпреки че могат да се появят в устията на реките и в самите реки - например 

Дунав и Днепър (Birkun, 2006). По този начин те обитават както типично морска среда, 

подложена на относително по-слабо ниво на замърсяване и характеризираща се с по-

висока соленост, така и във води с по-ниска солененост и по-висока трофност. 

Придържането им към шелфовата зона, се определя от разпределението на основните 

видове риби, с които се хранят - бентосни и крайбрежни бентопелагични видове, като 

предпочитана е по-едрата плячка.  

 

Силното охлаждане на северните плитки акватории (където се намира основната 

шелфова зона, най-плодородната част на морето) във връзка с климатичните промени 

през зимния период обуславя необходимостта от  миграции на рибите и преследващите 

ги хищници, включително и делфините. В резултат на това всяка година се извършват 

повтарящи се сезонни миграция от север на юг през есенния сезон и обратно през 

пролетния сезон. По този начин разпределението и състоянието на делфините се 

различава силно в различните сезони, особено що се отнася до морските свине и афалите. 

В топлия период на годината морските свине се намират в разсеяно състояние, в малки 

групи на обширни акватории, а афалите формират локални струпвания покрай брега, а 

след това всички се концентрират в сравнително неголеми по площ райони, където 

зимува основно хамсията, предимно по южното крайбрежие на Крим, в района на Кавказ 

и анадолското крайбрежие. 

 

През пролетния сезон с подобряване на климатичните условия, ветровата обстановка и 

повишаване температурата на водното тяло в крайбрежната зона, съответно  развитието 

на хранителния фито- и зоопланктон протичат миграциите на редица основни 

топлолюбиви видове риби – хамсия, сафрид, лефер, кефалови риби, карагьоз и др. в 
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северозападната част на басейна, включително и по българското крайбрежие. Заедно с 

локалните студенолоюбиви видове, които не извършават толкова дълги миграционни 

придвижвания – трицона, калкан, меджид и др. те създават подходяща хранителна база 

за обитаването и за поддържане състоянието на стадата на китоподобните в 

северозападната част на Черно море. Освен това Дунавският вток, в зависимост от 

вариращата през годините сила на теченията, притискащи речните води, допълнително 

обогатява морската вода с биогени и увеличава нейната трофност в крайбрежната част. 

Повишените пролетни и летни температури на водното тяло и наличието на добра и 

разнообразна хранителна база формират условията за отхранването на стадата от 

китоподобни, респективно обуславят тяхното физиологично състояние, както и 

подготовката за размножаване и самия репродуктивен процес, в по-отдалечените морски 

участъци на северозападната и западна част на Черно море.   

 

Като пример за влиянието на условията на околната среда може да послужи, макар и в 

негативен план, масовият мор на китоподобните регистриран през април 2006 г. в 

участъка между Дуранкулак-Кранево. Обилните пролетни валежи в североизточната 

част на България (Доклад  на НИМХ, 2006), пълноводието и прииждането на р. Дунав 

през март-април същата година са предполагаемите промоторни фактори за повишената 

смъртност на делфините. Високото ниво на реката, обогатяването на морските участъци 

с биогенни елементи и като цяло благоприятната хранителна обезпеченост през пролетта 

на същата година (Отчет ИРР, 2006) привличат рибните стада, а заедно с тях и 

китоподобните в тази зона пред нашия бряг, която има традиционно интензивен риболов 

с дънно-прикрепени хрилни мрежи. Най-вероятно делфините са загинали оплетени в 

тези риболовни уреди в северната акватория на нашето крайбрежие, а белезите по 

тяхното тяло са доказателство за това при болшинството от тях. 

   

5.2. Хранителна база  

 

Разпределението и числеността на водните животни, включително китоподобните, се 

обуславя от разпределението и обилието на тяхната храна (Клейненберг, 1956 г.). Този 

извод, в голяма степен широкоприложим, има и изключения, например, отсъствието на 

обикновени делфини и рядкото появяване на афали в Азовско море, където има храна за 

тях (Биркун, 2006). 

 

Обитаването на голямо количество обикновени делфини в северозападната част на 

Черно море се обяснява с присъствието тук през пролетно-летния сезон на плътни 

струпвания от трицона (Гептнер и др., 1976; Бушуев, 2000) и с масовия подход и на други 

стадни  видове риби - хамсия, карагьоз, сафрид (Бушуев и др., 2001). Местните миграции 

на обикновените делфини са в ясна зависимост от придвижванията на пасажите от 

хамсия и сафрид, наблюдавани в периода от април до октомври в района на Дунав-

Днестър (Сальников, 1967). В румънските води тези делфини предпочитат сафрид 

(Vasiliu, Dima, 1990). 
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В по ранните години в рациона на черноморските делфини присъства скумрията (Мейер, 

1794; Сальников, 1967). Като масов вид риба скумрията изчезва в края на 1960-те и 

началото на 1970-те години (Ivanov, Beverton, 1985; Zaitsev, Mamaev, 1997).  

 

В храната на морски свине са намерени попчета (Рыбалко, 1990; Зайцев, 1998), трицона 

и карагьоз (Балацкий, 2003). В стомасите на 6 морски свине, открити оплетени през 

април 1998 г. в рибарските мрежи в близост до н. Калиакра (м-т Зеленка), доминират 

отолитите на меджид и трицона (съответно 5 и 4 случая) и остатъци от попчета (в 1 

случай) (С. Кривохижин, К. Михайлов, частно съобщение). 

 

Сведения за храненето на черноморските делфини могат да се открият в редица 

фундаментални изследвания (Клейненберг, 1936; 1938; 1956; Мальм, 1932; Цалкин, 1937, 

1940а; 1940б). Общият списък на рибите влизащи в техния рацион понастоящем включва 

най-малко 30 вида от 21 семейства (Кривохижин, Биркун, 2009); от тях най-малко 20 

вида са обект на храненето на морските свине, 11 - на обикновения делфин и 14 - на 

афалите (Таблица 1). През последните няколко десетилетия в Черно море, протече 

частична смяна на хранителни обекти на делфините, тъй като скумрия изчезна от 

храната, а се появи интродуцирания от човека кефал-пиленгас/пелингас. 

 

Таблица 1. Списък на рибите, с които се хранят китоподобните в Черно море 

(Кривохижин, Биркун, 2009) 

 

Риби Морска 

свиня 

Обикновен 

делфин 

Афала 

Семейство Rajidae – Скатоподобни 

Морска лисица (Raja clavata) – – + 

            Сем. Clupeidae – Селдови 

Черноморски шпрот (Sprattus sprattus) + + – 

Черноморски карагьоз (Alosa immaculata) + + – 

            Сем. Engraulidae – Хамсиеви    

Черноморска и азовса хамсия (Engraulis 

encrasicolus  ponticus, E. e. maeoticus) 

+ + + 

            Сем. Cyprinidae – Шаранови  

Платика (Abramis brama) + – + 

            Сем. Gadidae – Трескови  

Черноморски меджид (Merlangius merlangus) + + + 

            Сем. Merlucciidae – Мерлузови  

Източно-атлантическа мерлуза, европейски хек  

(Merluccius merluccius) 

+ – – 

            Сем. Atherinidae – Атеринови  

Атерина (Atherina boyeri pontica) + – – 
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Риби Морска 

свиня 

Обикновен 

делфин 

Афала 

            Сем. Belonidae – Зарганови  

Черноморски зарган (Belone belone euxini) – + + 

            Сем. Syngnathidae – Морски игли 

Шипчеста игла (Syngnathus schmidti) – + – 

Високомуцунета игла (Syngnathus typhle) – + – 

Морские игли неуточнени (Syngnathidae gen. sp.) – + – 

            Сем. Mugilidae – Кефалови  

Кефал (Mugil cephalus) – – + 

Платерина (Liza aurata) + – – 

Кефал-пиленгас (Liza haematocheila syn. Mugil 

so -iuy) 

+ – + 

Черноморски кефалови (Liza spp., освен 

пиленгас) 

+ – + 

            Сем. Percidae – Костурови  

Бяла риба (Sander lucioperca) + – + 

            Сем. Pomatomidae – Леферови 

Лефер (Pomatomus saltatrix) – + – 

            Сем. Carangidae – Сафридови  

Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) – + – 

            Сем. Centracanthidae - Смаридови 

Смарид (Spicara flexuosa) + – – 

        Сем. Sciaenidae – Минокопови  

Минокоп  (Umbrina cirrosa) – – + 

            Сем. Mullidae – Барбуневи 

Черноморска барбуня (Mullus barbatus ponticus) + + + 

            Сем. Scombridae – Скумриеви 

Паламуд  (Sarda sarda) – + + 

            Сем. Gobiidae – Попчета 

Лихнус (Mesogobius batrachocephalus) + – – 

Широкоглаво попче (Neogobius eurycephalus) + – – 

Стронгил (Neogobius melanostomus) + – – 

Ратан (Neogobius ratan) + – – 

Сирман (Neogobius syrman) + – – 

Попчета неуточнени (Gobiidae gen. sp.) + – – 

            Сем. Scorpaenidae – Морски скорпиони  

Скорпид (Scorpaena porcus) – – + 

            Семейство Scophthalmidae – Калканови 

Черноморски калкан (Psetta maxima) – – + 
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Риби Морска 

свиня 

Обикновен 

делфин 

Афала 

            Сем. Pleuronectidae – Калканоподобни 

Писия (Platichthys flesus) + – – 

            Сем. Soleidae – Морски езици  

Морски език (Pegusa lascaris) 

 

+ – – 

 

Хамсията е основният хранителен обект на всички три вида черноморски китоподобните 

през зимния период (Клейненберг, 1956), но кефалът-пиленгасът през последните 

десетилетия се превърна също във важен хранителен компонент на афалата 

(Кривохижин, Биркун, 2009). 

 

Основните обекти в рациона на морските свине в северните и западните участъци на 

Черно море са меджид, трицона и хамсия (Кривохижин, Биркун, 2009), като 

съотношението на тези видове в стомаха на делфините в течение на годината се променя 

(Фиг. 12). 
 

 

 

Фигура 12. Честота на откриването (%) на основните хранителни обекти в стомаха 

на морски свине в северните и западните участъци на Черно море в различните сезони  

(Кривохижин, Биркун, 2009) 

 

5.3. Рибни запаси и рибарство в Черно море 

 

Запасите на основните за Черно море ихтиовидове претърпяха значителни промени на 

фона на общите промени в цялата екосистема на басейна в различните и трофични нива.  

През 1960-те години  хищническият контрол върху  малките планктоноядни видове риби 

трицона, хамсия и сафрид  намаля силно. Популацията на китоподобните се снижи 10-

кратно поради прекомерната експлоатация (Сиротенко и др., 1979 г., Ozturk, 1996). 
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Поради значителното редуциране  на запасите, ловът на делфините беше забранен. В 

уловите до средата на 1960-те години доминираха големите мигриращи видове паламуд, 

Sarda sarda, черноморска скумрия, Scomber scombrus и лефер, Pomatomus saltatrix. Към 

началото на 1970-те години обаче рибните запаси бяха силно подронени, поради 

интензивния и нерегулиран риболов. Скумрията престана да бъде обект на риболова в 

северната и западната част на Черно море. Запасите от паламуд и лефер значително се 

снижиха. В началото на 1970 г. запасите на малките планктоноядните риби се увеличиха 

значително и станаха основата на промишления риболов. В средата на 1980 общият улов 

достигна близо 106 x 106  тона, от който 65% е хамсия и около 20% трицона и сафрид 

(Prodanov et al., 1997).  

 

В края на 80-те години на 20 век, в резултат на интензивен и неконтролиран риболов, 

антропогенна еутрофикация и масовото развитие на хищната ктенофора   Mnemiopsis 

leidyi, хамсията преживя най-драматичните промени за последните 50 години, както в 

своята численост, така и по отношение на биологичните си параметри - размерно-

възрастова структура, нарастване, кондиционен фактор и др. (Mikhailov, 2007). Общият 

промишлен улов на хамсията спадна 12 пъти (от 468 800 тона през риболовния сезон на 

1987-1988 г. на 39 100 тона през 1990-1991 г.), а уловите на трицоната се снижиха 

осемкратно (от 105 200 тона през 1989 г. на 13 800 тона през 1993 г.) (Prodanov et al., 

1997). Негативни изменения се наблюдаваха и в числеността на кефаловите риби (Lisa 

spp., Mugil cephalus) и калкана (Pseta maxima maeotica), особено в северната част на 

Черно море (Zaitsev and Mamaev, 1997). Риболовното усилие на Турция, особено след 

края на 80-те години на 20 век, е от най-съществено занчение по отношение на общия за 

басейна риболов (Prodanov et al., 1997; Kerestecioglu et al., 1998).  

 

След 1993-1994 г. популациите на хамсията, трицоната и други основни видове риби 

започнаха постепенно да се възстановяват, но съпътстващото повишаване на 

риболовното усилие (включително ННН риболова) е рисково за нова рецесия на запасите 

на основните рибни видове (Годишни отчети ИРР, 1993-2014; (Shlyakhov and Daskalov, 

2008). Тази загриженост е ясно изразена от Комисията  за защита на Черно море от 

замърсяване (Black Sea Commission, 2009).   

 

Понастоящем се счита, че е налице положителна тенденция в състоянието на рибните 

ресурси в резултат на известно възстановяване на запасите на основните стадни видове 

риби, като трицона и хамсия и в по-малка степен на сафрид, паламуд, лефер (за 

последните два вида са характерни няколко средно-високочислени поколения, отчетени 

от края на 1990-те години насам (например поколението на 2012 г. на паламуда и 

поколението на 2014 г. на лефера) (Отчети ИРР, 1993-2014).  

  

Хамсия. Европейската хамсия (Engraulis encrasicolus) в Черно море е представена от две 

отделни популации: черноморска (Engraulis encrasicolus ponticus) и азовска 

(E.e.maeoticus). Последната се размножава и отхранва в Азовско море и зимува по 
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северния кавказки бряг и Кримското крайбрежие на Черно море. По нашето крайбрежие 

се среща в отделни години като механична смес с черноморската хамсия и/или хибридна 

форма между двете предимно през еснно-зимния период (Михайлов, Доброволов 1991). 

Черноморският запас има по-голямо екологично и промишлено значение, включително 

и за България, и извършените регионални оценки на запаса, се отнасят за черноморската 

популация (Daskalov et. al., 2012). Конкретно по нашето крайбрежие са извършени 

ихтиопланктонни изследвания и определяне на размножителната биомаса през периода 

1989-1991 г. Размножителната биомаса варира в границите 3.2 хил. т – 7.1 хил. т, но по-

важни в случая са резултатите относно разпределението на летния ихтиопланктон (яйца, 

личинки и малки), показващи, че хамсията (както и сафрида) се размножава и в по-

отдалечени райони на разстояние до 120 мили от брега в ареала Шабла-н. Калиакра – н. 

Галата (Отчети, съвместни експедиции- ИРР, АзЧерНИРО и ВНИРО, 1989-1991).   

 

Хамсията в Черно море се лови с даляни и грибове основно в България, Румъния и 

Украйна, а също и в промишлен мащаб чрез гъргъри в местата на зимуване, главно по 

турското крайбрежие. Основна част от уловите се добива от Турция чрез специализирани 

риболовни съдове, оборудвани с мрежи (гъргър). Тенденциите в уловите от хамсия в 

Черно море показват нарастване през периода 1980 – 1988 г, когато достигат максимална 

стойност от 606.4 хил. т, след което се наблюдава рязък спад, с минимална стойност от 

102.9 хил. т през 1990 г, като 90% от това количество се лови от Турция (Daskalov et. al, 

2012). Състоянието на запаса от хамсия се подобрява след колапса през 1990-те, и 

примерно през периода 2000-2005 г., уловите достигат нива от 300 хил.тона.  

 

По нашия бряг запасите са изградени от силно подвижни стада хамсия, мигриращи през 

пролетния сезон в северозападната част на басейна за отхранване и размножаване и през 

есенния сезон обратно към местата на зимуване в югоизточната част на басейна, по 

турското и грузинско крайбрежие. През летния сезон пасажите са силно разсеяни, 

заемайки изключително широк ареал. По тези причини българските улови са много 

ниски, среден многогодишен улов около 200-250 т, максимален - 803 т (1983 г.).   

 

Като обобщение може да се направи извода, че разпределението на хамсията през 

пролетния, летния и есенен сезон и състоянието на запасите и формират хранителен 

ресурс, който благоприятства състоянието и числеността на обикновения делфин и 

морската свиня (първостепенно значение в рациона, (Birkun, 2002) и в по-малка степен 

на афалата (второстепенно значение в рациона, Birkun, 2002).   

  

Трицона (Sprattus sprattus). Популацията на трицоната в Черно море се експлоатира от 

всички крайбрежни държави, като уловите се реализират основно в шелфовата зона. 

Основният риболовен сезон за България, Румъния, Русия и Украйна започва през април 

и продължава до октомври-ноември, като уловите се реализират чрез пелагични тралове. 

През последните години се наблюдава значително увеличение на уловите от трицона на 

Турция и те достигат нива от 87.1 хил. т през 2011 г. в сравнение с 57.0 хил т през 2010 
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г. (Daskalov et., al, 2012). Българският риболов добива средно между 3 хил. и 4.0 хил. т, 

като от 2008 г. са въведени индивидуални квоти за България и Румъния. Уловите от 

трицона пред българския бряг на Черно море са обект на квотиране с общ допустим улов 

от около 8 хил. тона годишно през периода, като България усвоява годишно под 45% от 

това количество. 

 

Изследванията проведени с хидроакустична апаратура през периода 1984-1990 г. 

показват най-плътни концентрации от вида на дълбочини 17-80 м в участъка н. Калиакра, 

р. Камчия, биомаса между 18.5 хил. и 77.3 хил.т, разпространение до 130 м изобата 

(Отчети, съвместни изследвания ИРР, АзЧерНИРО, 1984-1990). През 2007-2010 г. 

биомасата на вида по метода на площите варира в диапазона 29.2 хил. т -75.1 хил. т, най-

голямо обилие в участъка н. Галата и н. Емине (Raykov, 2007-2010). 

 

Разпределението на този вид през цялата година и запасите му, подобно на хамсията, 

явявайки се хранителен обект от първостепенно значение за морската свиня и 

обикновения делфин (Birkun, 2002), са благоприятни за състоянието и обилието на 

посочените китоподобни.   

 

Калкан. Черноморският калкан (Psetta maxima) се експлоатира от всички крайбрежни 

държави поради високото пазарно търсене и рентабилни цени. Основният риболовен 

уред за всички държави са дънно-прикрепените хрилни мрежи, освен в Турция, където е 

разрешено и използването на дънни тралове. Калканът често попада като приулов към 

тралния трицонолов, улова с парагади и грибове.  

 

Относителната биомаса на вида, определена по метода на площите, пред българския бряг 

варира между 450 и 1960 т, като след 2008 г. се наблюдава ясно изразена тенденция на 

намаляване на индексите на обилие (Panayotova et.al, 2006 - 2012). Изследванията 

обхващат акваторията между Крапец и Ахтопол и дълбочини между 15 и 100 м – основно 

шелфовата зона. Размерната структура на популацията от калкан показва негативни 

изменения след 2008 г., изразяващи се в понижена численост на размерни групи между 

48 и 55 см, които съставляват основната част на размножителния запас. Изследванията 

върху приулова на китоподобните (Mihaylov, 2011) също показват редуциране на 

размерите и ограничен възрастов състав на уловения калкан за периода 2010-2011 г. 

 

Общите улови в Черно море показват тенденция към понижение през последните години 

- от 1035 т през 2007 г. до 486 т през 2011 г. За България уловите са ограничени с 

въведените квоти от 2008 г. В Черно море значителен проблем представлява 

нелегалният, нерегистриран и нерегулиран риболов върху популацията от калкан.  

 

Въпреки някои негативни тенденции в състоянието на запаса и биологичните 

характеристики на този вид, последният осигурява в умерена-добра степен хранителна 
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обезпеченост за афалата, заедно с другите основни хранителни компоненти, влизащи в 

нейния рацион.   

 

Меджид (Merlangius merlangus) Меджидът е обект на прицелен риболов основно в 

източната част на Черно море и по-специално в Турция. Уловите на България от меджид 

в Черно море са незначителни и обикновено са в резултат на приулов към тралния 

трицонолов. Специализирани изследвания конкретно за българското крайбрежие (а не 

общо за региона), са провеждани доста отдавна през периода 1984-1990 г. с използването 

на хидроакустична техника. Те обхващат пролетен, летен и есенен сезон. Тези 

ехометрични снимки показват отсъствието на самостоятелни струпвания от меджид в 

българската акватория. За сметка на това се откриват смесени концентрации от трицона 

и меджид в шелфовата зона над дълбочини 40-60 м, 60-80 м и 80-100 м през различните 

години и сезони. Обикновено най-голяма плътност те имат в участъка н. Калиакра и н. 

Маслен нос. Процентният дял на меджида в уловите от трицона варира в широки граници 

– от 17% през 1985 г., 25-40% през 1987 г. до 65-70% през 1984 г., 1986 г. и 1990 г. 

Изследванията на ИРР върху по-важните биологични параметри на меджида, изведени 

от проби събрани от промишлени улови на риболовни кораби и рибна борса в по-късен 

период 1990-2010 (Отчети ИРР) показват сходни данни относно основни биологични 

параметри, разпределение, процентен състав на уловите. 

 

Изводът който се прави във връзка с китоподобните е, че в нашата акватория този 

хранителен ресурс не може да осигури оптимални условия по отношение на техните 

хранителни потребности, но се явява допълнителен компонент заедно с другите основни 

хранителни обекти в техния рацион.      

 

Кефалови риби (Fam. Mugilidae). Като крайбрежни придънни видове, оценката на 

запасите на тези риби е силно затруднена. Независимо от това са провеждани 

изследвания върху по-важните и биологични и популационни параметри, 

характеризиращи състоянието на тази важна за риболова и за китоподобните група от 

ихтиовидове. 

 

Кефаловите риби имат промишлено значение за българския черноморски риболов. 

Средния годишен улов през периода 1950-1970г. е 192 тона (Отчети ИРР, 2010-2014). 

От тях 146 тона (76%) са се изземвали от езерата и 46 тона (24%) от морето. През всички 

години езерните улови са превишавали чувствително морските. Такива данни сочи 

статистиката до построяването на фериботно пристанище на Белославско езеро, 

нефтения завод на Бургаско езеро и превръщането на Мандренското езеро в язовир. Това 

антропогенно вмешателство в крайбрежната езерна система довежда до отпадане, от 

системата на кефаловите угоителни стопанства, най-големите с най-благоприятни 

хранителни условия крайбрежни водни площи. Респективно в статистиката липсват 

езерни улови (Отчети ИРР, 2010-2014). 
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Кефал (Mugil cephalus). Участието на кефала в уловите е с  по-нисък дял в сравнение с 

платерината, което е нормално за видовото им съотношение установено в черноморската 

екосистема. Уловите са изградени основно от двулетната възрастова група. Растежните 

параметри на кефала изведени от изследванията през 2010-2014г. отразяват сравнително 

висок темп на нарастване (Отчети ИРР, 2010-2014). 

 

Илария (Lisa saliens). По численост, в уловите от кефалови риби заема, трето място. 

През последните години нейния дял е значително занижен. В уловите е представена с 

две- и тригодишни индивиди. Не е изключено съществуването на връзка между 

намалената численост на иларията и прекратяването работата на ТЕЦ - Варна преди две 

години довело до спиране изтичането на топла вода в района пред ТЕЦ - а обитаван през 

зимните месеци от еднолетни илария и кефал (Отчети ИРР, 2010-2014). 

 

Платерина (Lisa auratus). Платерината е доминиращ вид по численост относно 

кефаловите риби в Черно море. През последните години тя присъства в уловите 

целогодишно. По всяка вероятност зимните улови са реализирани върху малочислени 

стада от вида, задържали се за зимуване пред нашия бряг, основно във Варненската 

езерна система, включително порт Варна. Тя спада към групата на еврихалинните видове 

от сем. Mugilidae, демонстрирайки (за разлика от кефала и иларията) определено 

предпочитание към водоемите с по-висока соленост. Така през по-ранния период на 

организиран езерен кефалодобив най-високи улови се реализираха в Бургаското езеро с 

широко варираща соленост достигаща 45,12 промила (1950г.)  (Отчети ИРР, 2010-2014). 

 

В сравнение с иларията и особено кефала, платерината показва чувствително по-нисък 

темп на нарастване. Растежните параметри на платерината през последните години 

отразяват сравнително добро нарастване, което свързваме с много добро отхранване на 

платерината през летните месеци във Варненската езерна система (Отчети ИРР, 2010-

2014). 

 

Пиленгас/Пелингас (Liza haematocheila, Mugil so-iuy). Видът е интродуциран в Черно 

море от японски води на еднолетна възраст и масово изкуствено размножаване на полово 

зрели индивиди от съветски изследователи през 80-те години на миналия век. 

Кефаловите риби са топлолюбиви видове, извършващи зимувални миграции на юг към 

анадолския бряг и Мраморно море с изключение на нулевогодишните. Последните 

зимуват пред нашия бряг и поради липса на дълбоки заливи с подходящи температурни 

условия понякога са подложени на висока зимна елиминация, особено в  години с 

подчертано ниски зимни температури на водното тяло. В сравнение с кефала, иларията 

и платерината, пиленгасът проявява по-висока поносимост към ниски температури, 

респективно не е подложен на висока зимна елиминация. По съществени улови от вида 

се реализират в северозападния черноморски район. По българското Черноморие са 

реализирани известни улови. По данни на ИАРА през 2011г. е регистриран улов от 460 

кг, през 2012г.-180 кг, а през 2013г.- 60кг. Тези стойности изглеждат занижени, като се 
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има предвид непознаването на новия вид от всички риболовци по българското 

черноморие. Получените данни за пиленгаса отразяват добро нарастване при този нов 

вид (Отчети ИРР, 2010-2014). 

 

Въпреки някои негативни обстоятелства, като отпадането на много езерни водни площи, 

служещи като кефалови угоителни стопанства по нашето крайбрежие, кефаловите риби 

продължават да бъдат основен ресурс, благоприятстващ миграциите, състоянието и 

числеността на китоподобните във водите пред българския бряг през цялата година.  

 

В заключение е необходимо да се отбележи, че е трудно да се определи как промените в 

запасите, както и частичната смяна на обектите на храненето при изключване или 

редуциране на някои от тях, се отразяват на състоянието на китоподобните. Въпросите 

за адекватноста на храненето, включително достатъчността и разнообразието на 

хранителната база на морската свиня, обикновения делфин и афалата, се нуждаят от 

специални изследвания.    
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