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1. Въведение  

 

През по-голямата част на миналия век промишленото избиване е основната човешка 

дейност, която ограничава популацията на китоподобните (Smith, 1982; Klinowska, 1991; 

Birkun, 2002a). Понастоящем то е забранено във всички черноморски държави (в бившия 

СССР, България и Румъния - от 1966 г. и в Турция - от 1983 г.), но неговото място беше 

заето от браконирството  и уловите на диви животни за военни, търговски и научни цели 

(Birkun et al. 1992).  

 

В наши дни основните заплахи произтичащи от човека са разрушаване на 

местообитанията, безпокойството и случайните улови в риболовните уреди. Последните 

са и главният източник на смъртност с антропогенен произход за китоподобните в Черно 

море. Известно е, че всички видове попадат като приулов, но случайният улов на морската 

свиня предизвиква най-голяма загриженост (IWC, 2004; Reeves et al., 2003, 2005; Birkun 

and Frantzis, 2006). Естествените фактори, като болестите по китоподобните и др., също 

играят определена лимитираща роля за популациите на китоподобните в Черно море.    

 

2. Антропогенни фактори 

2.1. Пряко изземване от природната среда 

2.1.1. Законно избиване на делфините от промишления риболов  

 

Ловът на делфини с цел последваща преработка и използване от населението е бил 

традиционен поминък в Турция. Русия, България и Румъния се присъединяват към 

избиването на черноморските китоподобни в началото на ХХ век. 
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Масовият лов на делфини има пикови стойности през 1930-те и 1950-те години с 

максимум 1938 г., когато само от бившия ССР са добити 147 653 животни (Бодров и др., 

1958).  

 

В Турция до 1980-те години ежегодният обем на промишления улов е около 40 - 70 хиляди  

(Берзин, Яблоков, 1978), в 1982 г. - около 25 хил. т (Anon., 1991)  

 

В България и Румъния този показател не превишава няколко хиляди индивида за година (Николов, 

1963, а,б; Стефанова и др., 1968; Съев, 1990). През периода 1947-1961г., когато статистиката на 

уловите става сравнително по-точна, средният улов на делфини от българския риболов е 22 080 

животни (Николов 1963а; Ivanov, Beverton, 1985), a според Великов (Velikov, 1998) годишният 

улов през 1960-те години е около 60 000 индивида.   

 

Технологията на лова се заключава със стрелба с оръжие, а по-късно през 1930-те години с 

развитието на делфиноловната индустрия се преминава към лов с гъргър (т.н. аломан с голямо око 

на мрежата)  (Кривохижин, 2009).  В България ловът с гъргър започва да се практикува с 

построяването на риболовните съдове. Първият такъв съд за откритоморски риболов е 

конструиран от инженер Родев  през 1935г., а през 1950-1952г. се построяват по-големи кораби за 

гъргъролов (Николов, 1963а,б).       

 

Статистиката, не само на България, но и на всички черноморски страни, се изразява като 

обща бройка или общо тегло на улова без уточняване на видовата принадлежност. 

Точното количество на избитите делфини през ХХ век не е известно, но в бившия СССР 

вероятно е повече от 1.5 млн., а в другите черноморски страни - 4 млн. (Кривохижин, 

2009). Средното годишно количество на убитите обикновени делфини, морски свине и 

афали се изразявало със съотношението 200 : 10 :1. 
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2.1.2. Незаконни улови 

 

Незаконното експлоатиране на морските биологични ресурси или т.н. (IUU fishing) ННН 

риболов (ННН-незаконен, недокладван и нерегулиран) е един от основните екологични, 

икономически и социални проблеми, касаещи целия черноморски регион. Той е основна 

заплаха за устойчивостта на риболова в Черно море. Неговото практикуване води както до 

подронване на запасите на промишлените видове риби, така също до силно увеличаване 

на смъртността на китоподобните, оплетени в многобройните незаконни мрежи по цялото 

българско крайбрежие.    

 

Мащабът на неразрешения риболов официално не е известен на национално и 

международно ниво, но се предполага, че понастоящем надхвърля обема на общия легален 

крайбрежен риболов. По правило, сегашните бракониери са много по-добре екипирани от 

рибарите, които спазват закона, а също и от инспекторите. Използването на сателитна 

навигация, ехолотни устройства и високо скоростни съдове с мощни двигатели им дава 

възможност да извършват скрити риболовни операции във всеки риболовен район, по 

всяко време (предимно нощем) и при всякакви климатични условия. За щастие незаконния 

улов на китоподобни изглежда лимитиран поради липса на пазар. За разлика от това, 

приуловите на китоподобни във връзка с незаконния риболов на черноморски калкан 

(Psetta maxima maeotica) и есетрови (Acipenser spp.) с хрилни мрежи достигат голяма 

величина.  

 

Конкретно за българския риболов е необходимо е да се отбележи, че е практика 

калканската квота да бъде изчерпана още в края на март - началото на април т.е. когато 

миграцията в най-тясната крайбрежна зона е в самото си начало. Например през 2009 г. 

калканоловът започва на по-големи дълбочини с дънни тралове, като съгласно Закона за 

рибарството и аквакултурите (ЗРА, 2001) той е незаконен. Така годишната квота е 

реализирана от големите риболовни предприятия още преди риболовът с дънни калкански 
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мрежи да е започнал. При това изследванията на приуловите на китоподобни (Михайлов, 

2009) показва, че нерядко уловът от калкан не се докладва, въпреки че съществуват 

наредби за регулации и правила, които принципно се контролират от ИАРА и Гранична 

полиция.  

 

Много изказвания на работещи в рибарския сектор, включително ръководители на 

агенции по рибарство, посочват извадени километри бракониерски мрежи  от този вид в 

района на Крапец (Чолаков, частно съобщ.), Варна - Камчия (Тодоров, часто съобщ.), Бяла 

-Обзор (Кедиш, частно съобщ.) по време на забранителния период за калканолова. Тези 

случаи се придружават почти винаги с удавени китоподобни, намерени в тези мрежи.  

 

Най-пресният пример по нашето крайбрежие е случаят с предполагаемото убийство с 

автоматично оръжие, като трупът е намерен край Лозенец през септември  2011 г. (А. 

Русев, частно съобщ.). Подобно съобщение (А. Русев, частно съобщ.) за мъртъв делфин се 

появи в медиите и през август 2012 г.. Той е намерен с наранявания, предизвикани 

вероятно от гребла и прободни рани.    

 

2.1.3. Случайна смъртност в риболовните уреди (приулов)   

 

Първото споменаване на случаен улов (приулов) на черноморски китоподобни  датира от 

XIX век и се отнася за риболов на карагьоз с гриб в Азовско море (Данилевский, 1871). 

Силантиев (1903) счита, че оплитането в закрепени мрежи  (особено в дънно-прикрепени 

мрежи за калкан) и в драги като причина за случайна смъртност по кавказкото 

крайбрежие.    

 

През 1997 г., в рамките на международен проект BLASDOL (1999) (Birkun et al.,1999a; 

2000), стартира изграждането на национална мрежа за мониторинг и съхраняване на 

китоподобните, с основна цел създаване на мрежа за изхвърлени китоподобни (МИК) и 
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оценка на приулова в риболовните уреди. Успоредното извършване на двата типа 

проучвания дава възможност да се определи в по-добра степен здравния статус, да се 

изследват и отграничат случаите на масова смъртност, а също така да се получат данни за 

пряка човешка намеса довела до техния летален край.  

 

Мониторингът продължава и през следващите години - 2006г. и периода 2008-2011г. 

(Михайлов, непубл. данни, Михайлов, 2009; Mihaylov, 2011). В крайна сметка при тези 

изследвания се търсят всички възможни причинители на смъртта (виж следващите 

раздели), но особено внимание при МИК се отделя на доказателствата за приулов в 

риболовни уреди. Това е така не само защото се счита, че именно те са са причина за 

смъртността в повечето случаи, а и защото в болшинството случаи разлагането на 

достигналите до брега трупове е в доста напреднал стадий, започнали са вторични 

инфекции и лезии, появявили са се увреждания (осакатявания, рани) причинени от 

животни, хранещи се с мърша и др. и са в много случаи неподходящи за други достоверни 

изследвания.  

 

В тази връзка в настоящия раздел е включена също информация за изхвърлените 

китоподобни през 2006 г. и периода 2008-2011 г. с оглед нейното използване за доказване 

на наличие на човешка намеса като причина за смъртността т.е. предимно за признаци от 

приулов. Необходимо е едно уточнение –  категорията "приулов" включва само 

китоподобни намерени в мрежите или докладвани от рибарите. Категорията 

"предполагаем приулов" включва животни намерени на брега, с части от мрежа оплетена 

около тях, осакатени животни - с отрязана опашка, перки, изрязан отвор на коремната 

област и такива с белези от мрежи, показващи травми преди смъртта. 

 

Наличната информация включва данните за изхвърлени китоподобни през: 

2006 г. – в рамките на 4 дни, от 17 до 21 април, са открити труповете на 28 делфина. Само 

половината от тях (14, 50%) са в степен на запазване на трупа подходящо за снемане на 

биологична информация и определяне на видова принадлежност. Предполага се, че 

причината за смърта им е случайният приулов (виж раздел  2.1.3.3) (Източник на 
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информация – Териториален отдел на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, 

Добрич (ИАРА), Институт по рибни ресурси, Варна (ИРР), Регионалната инспекция по 

околната среда и водите (РИОСВ, Варна).  

 

2008 г. –  намерени са 8 животни през периода май-септември. Състоянието на запазване 

на трупа е 2 случая - 3 степен на разлагане (органите не се разпознават, умерено 

разлагане), 4 случая - 4 степен (разложен, но органите са незасегнати, напреднало 

разлагане) и 2 случая - 5 степен (мумифициран или само останки от скелет). Няма открити 

случаи на степен 1 (жив) и 2 (отскоро мъртъв). От тези китоподобни само 1 животно 

попада в категорията "предполагаем приулов" т.е. 12,5% от мъртвите делфини са приулов. 

Голямата част от изхвърлените на брега китоподобни обаче са в лошо състояние на 

запазване на трупа. Поради това можем да приемем, че много приуловени делфини 

остават неотчетени. Ако разглеждаме само животните в умерено до средно ниво на 

съхраняване на трупа - предимно 3 степен на запазване на трупа т.е. 2 животни, тогава 

50% се класифицират като предполагаем приулов или 4 делфина от всички 8 изхвърлени 

мъртви на брега. Следователно предполагаемите приулови са между 12.5 и 50% т.е. –

случайният улов (приулов) в рибарски мрежи е бил причина за тяхната смърт в 12.5 % до 

50% или в 1 до 4 от случаите на намерени на брега 8 мъртви изхвърлени китоподобни през 

2008 г. Източник на информацията е РИОСВ (Варна и Бургас), ИРР и Федерация на 

природозащитни сдружения "Зелени Балкани" (НПО).  

 

През 2009 г. са намерени 34 животни през периода април-септември. Състоянието на 

запазване на трупа е: 4 случая - 1 степен (жив), 0 случая - 2 степен, 7 случая - 3 степен, 8 

случая - 4 степен и 15 случая - 5 степен. Няма открити случаи на степен 2 (отскоро 

мъртъв). От тези животни 4 са намерени живи, 30 са мъртви. 4 делфина са предполагаем 

приулов или 13.3%. Ако разглеждаме само труповете в състояние на трупа 3 степен т.е. 7 

случая, тогава 57.14% се определят като предполагаем улов. Следователно 

предполагаемите приулови са между 13.3 и 57.14% т.е. случайният улов в рибарски мрежи 

е бил причина за смъртта на китоподобните в 13% до около 57% или в 4 до 17 от 30 случая 

на намерени на брега мъртви изхвърлени китоподобни през 2009 г. Източник на 
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информация – РИОСВ (Варна и Бургас), ИРР и Федерация на природозащитни сдружения 

"Зелени Балкани" (НПО).   

 

През 2010 г. са намерени 47 животни през периода април-ноември. Състоянието на 

запазване на трупа е 3 случая - 1 степен, 0 случая - 2 степен, 16 случая - 3 степен, 15 

случая - 4 степен и 4 случая - 5 степен и 9 случая - неопределени. От тези животни 3 са 

живи, 44 са мъртви. 8 делфина са предполагаем улов или 18.2%.  Ако разгледаме само 

труповете в състояние на трупа 3 т.е. 16 случая, тогава 50 % се определят като 

предполагаем улов. Следователно предполагаемите приулови са между около 18% и 50% 

т.е. случайният улов (приулов) в рибарски мрежи е бил причина за смъртта на 

китоподобните в 18% до 50%  или в 8 до 22 от случаите на намерените на брега 44 мъртви 

изхвърлени китоподобни през 2010 г. Източник на информацията – РИОСВ (Варна и 

Бургас), ИРР и НПО.  

 

През 2011 г. са открити общо 31 животни през периода март-окомври. Състоянието на 

запазване на трупа е:  3 случая - 1 степен, 0 случая - 2 степен, 6 случая - 3 степен,  13 

случая - 4-5 степен и 9  случая - неопределени. От тези животни 3 са живи и 28 са мъртви. 

2 делфина са предполагаем приулов или 7.14%. При разглеждане само на труповете в 

състояние 3 т.е. 6 случая, тогава 50 % се определят като предполагаем приулов. 

Следователно приуловите са били между 5 и 50%. Източник на информация – РИОСВ – 

Варна и Бургас. 

  

През 2012 г. са открити общо  124 животни през периода април-ноември. Състоянието на 

запазване на трупа е: 2 случая - 1 степен, 1 случая - 2 степен, 5 случая - 3 степен,  60 

случая - 4-5 степен и  56 случая - неопределени. От тези животни  2 са живи и  122 са 

мъртви. 4 делфина са предполагаем приулов или 3.28%. При разглеждане само на 

труповете в състояние 2-3 т.е. 6 случая, тогава % 66.67% се определят като предполагаем 

приулов. Следователно приуловите са били между 3 и 67%. Източник на информация – 

РИОСВ – Варна и Бургас. 
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През 2013 г. са открити общо 62 животни през периода януари-декември. Състоянието на 

запазване на трупа е: 3 случая - 1 степен, 1 случая - 2 степен, 5 случая - 3 степен,  32 

случая - 4-5 степен и  21 случая - неопределени. От тези животни  3 са живи и  59 са 

мъртви. 2 делфина са предполагаем приулов или 3.39%. При разглеждане само на 

труповете в състояние 2-3 т.е. 5 случая, тогава 40.0% се определят като предполагаем 

приулов. Следователно се предполага, че приуловите са били между 3 и 40%. Източник на 

информация – РИОСВ – Варна и Бургас. 

 

През 2014 г. са намерени 35 трупа на китоподобни изхвърлени на брега през периода-

март-октомври. Състоянието на запазване на трупа е: 0 случая - 1 степен, 0 случая - 2 

степен, 0 случая - 3 степен,  13 случая - 4-5 степен и 22 случая - неопределени. Всички 

животни са мъртви. 1 делфин е предполагаем приулов или 2.86%. Няма трупове в 

състояние 2-3. Източник на информация – РИОСВ – Варна и Бургас. 

      

 

2.1.3.1. Географско разпределение  

 

Приуловите на китоподобните се срещат практически по цялото крайбрежие, както се 

отчита от експедициите с рибарски лодки до местата на риболов, директния 

наблюдателски мониторинг и интервюта с риболовци (BLASDOL, 1999; Михайлов, 2009; 

Mihaylov, 2011; Г. Горанов, лично съобщ., К. Кръстев, лично съобщ.). Повечето случаи на 

определени приулови (приуловени животни, намерени в мрежите)  през периода 2008-

2011 г. са регистрирани недалеч от брега в плитката зона над континенталния шелф при 

дълбочини от няколко метра до 80 м.  

 

През периода 1997-1999 г. болшинството от приуловите  са регистрирани в две зони: от 

Шабла до Балчик и от Бяла до н. Емине.  
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През 2006 г., по време на масовия мор на китоподобни, предполагаемите приулови  са 

открити в ареала Дуранкулак–Крапец–Шабла–Кранево (Михайлов, непубл. данни). През 

периода 2008-2010 г. приуловите на китоподобни са в района от Дуранкулак до 

Синеморец (Михайлов, 2009; Mihaylov, 2011).  

Изхвърлените трупове през 2008 г. са в участъка к.к. Албена–Шкорпиловци–р. Камчия, 

Поморие–Бургас–Ахтопол.  

Изхвърлените трупове през 2009 г. са в участъка: Дуранкулак–Шкорпиловци–Поморие-

Приморско–Синеморец.  

Изхвърлените трупове през 2010 г. са в участъка: Дуранкулак–Поморие–Ахтопол–

Синеморец.  

Изхвърлените делфини през 2011 г. са в участъка: Крапец–Балчик–Зл. пясъци–Созопол–

Каваците-Аркутино 

Изхвърлените делфини през 2012 г. са в участъка: Дуранкулак-Шабла-Каварна-Варна-

н.Галата-Шкорпиловци-Лозенец-Варвара. 

Изхвърлените делфини през 2013 г. са в участъка: Шабла-Тюленово-Зл. пясъци-р. Камчия- 

Шкорпиловци-Черноморец-Созопол-Китен-Синеморец. 

Изхвърлените делфини през 2014 г. са в участъка: Шабла-Тюленово-н. Калиакра-Балчик-

Зл. пясъци-Варна-Иракли-Поморие-Бургас-Царево. 

 

2.1.3.2. Видов състав на приуловите  

 

Морската свиня е най-често жертва на риболовната дейност, като по време на проекта 

BLASDOL (1999) тя съставя 13 животни (около 93%) от приулова в България, делът на 

афалата е 1 (около 7%), а обикновения делфин отсъства в случайния улов. През 2006 г. 

морската свиня съставя 10 (около 71%) от животните с определена видова принадлежност 

– 14. Още 4 трупа (около 29%) са на обикновения делфин. Останалата част от 
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китоподобните са във висока степен на разграждане и неподходящи за биологично 

изследване и видово определяне – 14 (50%) от общия брой изхвърлени на брга животни.  

 

През следващите години 2008-2010 г. видовият състав на предполагаемите приулови е 

както следва:  

 

През 2008 г. изхвърлените делфини са 2 (25%) морски свине, 2 (25%) афали и 4 случая 

(50%) са неопределени. Предполагаемият приулов е 1 морска свиня (12.5%).   

 

През 2009 г. изхвърлените делфини са съответно 8 (23.53%) морски свине,  6 (17.65%) 

афали, 4 (11.76%) обикновени делфини и 16 (47.06%) случая са неопределени. 

Предполагаемият приулов е: 1 морска свиня (3.33%), 2 афали (6.66%) и 1 обикновен 

делфин (3.33%) от изхвърлените мъртви делфини.    

 

През 2010 г. предполагаемите приулови са 25 (53.19%) морски свине, 8 (17.02%) афали и 

14  случая (29.79%) са неопределени. Предполагаемият приулов е: 5 морски свине 

(11.36%) и 3 афали (6.82%) от изхвърлените мъртви делфини.  

 

През 2011 г. изхвърлените делфини са: 7 обикновени делфина (22.57%), 8 афали (25.81%), 

8 морска свиня (25.81%),) и 8 са непределени (25.81%). Предполагаемият приулов е: 1 

обикновен делфин (3.57%) и 1 афала (3.57%) от изхвърлените мъртви китоподобни.   

 

През 2012 г. изхвърлените делфини са: 43 морски свине (34.68%), 21 афали (16.94%), 3 

обикновени делфина (2.42%) и 57 са неопределени (45.97%). Предполагаемият приулов е: 

2 морски свине (1.64%  ) и 2 афали ( 1.64%) от изхвърлените мъртви делфини.  

 

През 2013 г. изхвърлените делфини са: морски свине 20 (32.26 %), афали 19 (30.65%), 

обикновени делфина 2 (3.23%) и  21 са неопределени (33.87%). Предполагаемият приулов 

е: 1 неустановен (1.70%  ) и  1 афала  (1.70%) от изхвърлените мъртви делфини.  
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През 2014 г. изхвърлените делфини са: морски свине 15 (42.86%), 12 афали (34.28%), 1 

обикновен делфин (2.86%) и 7 неопределени (20%). Предполагаемият приулов е: 1 морска 

свиня (2.86%) от изхвърлените мъртви китоподобни.   

 

Резултатите от директната наблюдателска програма проведена през 2010-2011 г. показват, 

че броят на приуловените индивиди морска свиня (определен приулов) е 19 (90%), а този 

на афалата е 2 (10%).      

 

 Леталните приулови на кърмещи морски свине, най-вероятно, са причина за наличие на 

живи изхвърлени и смърт от гладуване на новородените малки (Birkun et al., 2004а; Öztürk 

et al., 2012).  

    

2.1.3.3. Рискови риболовни уреди и сезони    

    

През 1997-1999 г. пикът на риболовния сезон за калкан (април-юни) довежда до 86% 

(85.72%) от общия приулов на китоподобните за периода (Табл. 1), поради което 

риболовните операции за калкан се оценяват като първостепенна заплаха за 

китоподобните (BLASDOL, 1999).   

 

Таблица 1. Приулов на китоподобни през периода 1997-1999 г. по месеци 

Месеци I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

Приулов, 

в брой 

в % 

 

1 

7.14 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

9 

64.29 

 

0 

0 

 

3 

21.43 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

1 

7.14 

 

14 

100 

 

Масовият мор през 2006 г. също е регистриран през пролетта - през месец април, като най-

вероятно китоподобните са загинали оплетени в дънно-прикрепените хрилни мрежи в 

северната акватория на нашето крайбрежие, а белезите по тяхното тяло са доказателство 
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за това при болшинството от тях. Обилните пролетни валежи в североизточната част на 

България (Доклад  на НИМХ, 2006) и прииждането на р. Дунав през март-април 2006г. са 

предполагаемите промоторни фактори за масовата смъртност на делфините. Високото 

ниво на реката, обогатяването на морските участъци с биогенни елементи от р. Дунав и 

като цяло благоприятната хранителна обезпеченост през пролетта на същата година 

привличат рибните стада, а впоследствие и китоподобните в тази зона пред нашия бряг, 

която има традиционно интензивен риболов с дънно-прикрепени хрилни мрежи.  

 

През 2008 г. предполагаемият приулов е документиран през май  

През 2009 г. – през май и юни. 

През 2010 г. – през април, май и юни. 

 

През периода на интензивен риболов на калкан април-юли 2010-2011 определените 

приулови в дънно-прикрепените мрежи за калкан са разпределени така: 3 (14.29%) са през 

април, 12 (57.14%) са през юни и 6 (28.57%) индивида са през юли.  

 

Изводът, който се прави е, че дънно-прикрепените хрилни мрежи и риболовния сезон за 

калкан между април и юли са основните риболовни уреди и сезон, рискови за афалата и 

особено за морската свиня.  Обикновените делфини са застрашени главно от тралния 

риболов в края на есента, зимата и пролетта. 

 

Дънно-прикрепените хрилни мрежи са опасни за китоподобните в Черно море, в частност, 

поради голямото око на мрежата - 18-22 см (понастоящем в България е въведен размер от 

20 см). Височината на тези мрежи варира от 1.5 до 3.0 м,   а тяхната дължина достига 50-

100 м. Обикновено рибарите навързват няколко десетки мрежи, създавайки така една 

единична линия. Тя представлява стена, която е по протежение на почти целия българския 

бряг (Mikhailov, 2008).  ННН риболовът (незаконният риболов) е широко разпространен в 

Черно море, което предполага, че значителна част от приуловите от приуловите се дължат 

на тази човешка дейност.  
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 Риболов с дънно-прикрепени хрилни мрежи в България 

Риболовът на калкан (Psetta maxima), изследван през 2010-2011 г. в рамките на проект на 

ACCOBAMS (Mihaylov, 2011) използва морски съдове в широк диапазон от дължини - 

между 7 и 25 м и практически оперира по цялото българско крайбрежие.  Предпочитаният 

целеви вид е калкана, но в улова попадат и други съпътстващи видове, които имат 

сравнително висока стойност, като морски лисици (Raja clavata) черноморска акула 

(Squalus acanthias), попчета (Fam. Gobiidae) и др. Болшинството от тези съдове по-късно 

преминават на драгиране на доходосната рапана (Rapana venosa).  Мрежите, които са 

инпектирани по време на изследването са дънно-закрепени хрилни мрежи с дължина 90-

100 м, око на мрежата 20 см и височина около 2.0 м от дъното.  

 

През периода на наблюденията българският риболов използва около 10 0000 мрежи с 

размер на окото ≥ 20 см  в трите основни риболвни центъра Бургас, Варна и Добрич 

(Mikhailov, 2008). Много е трудно да се определи понастоящем действителното риболовно 

усилие на този сегмент от флота (общ брой  мрежи, брой мрежи , с които е тралирано, 

брой дни на море, продължителност на тралирането, улов/разтоварвания на калкан и т.н.), 

тъй като е необходимо тази наблюдателска програма да се разшири и обхване по-голяма 

част от нашия риболов на калкан.    

Обобщена информация за съдовете риболуващи за калкан през 2010-2012 г. 

(сегмент на кораби с бруто тонаж между <0.99 и >25 тона 

Сегмент, бруто 

тонаж (GT) 

Брой съдове Бруто тонаж 

(GT)  за 

сегмента 

Райони 

<0.99 152 102.2  

Бургас, 

Варна,  

Добрич 

(Данните са 

сумирани) 

1-4.99 176 355.50 

5-9.99 39 271.86 

10-24.99 38 622.78 

>25 26 1 245.68 

Общо  431 2 598. 02 
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2.1.3.4. Нива на приуловите 

 

Не са изчислявани абсолютните стойности на популационните загуби вследствие на 

приуловите в  страните от Черно море.  

 

В миналото в Русия и Украйна се е изчислявал "индекс на риска от мрежите" (улов на 

единица усилие) за калкана и акулата (Pavlov et al., 1996). В черноморските страни такива 

изследвания започват в началото на XXI век.  Конкретно за България те стартират през 

1997 г. по проект BLASDOL (1999) и придобиват организиран характер през 2010 г. в 

рамките на проект финансиран от Секретариата на ACCOBAMS (Mihaylov, 2011). През 

периода април - юни 2010г. и април - юли 2011г. се организира наблюдателска програма 

за оценка на приуловите на китоподобните. Провежда се в централния участък на 

българското крайбрежие между н. Галата и н. Черни нос при отдалеченост до 30 мили от 

брега. Експедициите се провеждат през риболовния сезон за калкан и се отчита 

риболовното усилие.  

 

По време на този мониторинг, на борда на риболовни съдове са инспектирани 982 

калкански мрежи с обща дължина 88.4 км, като са регистрирани 21 приуловени 

китоподобни - 19 морски свине (90%) и 2 афали (10%) (Mihaylov, 2011). Индексът на 

приулов е 22 морски свине и 2 афали на 100 км мрежа или общо 24 китоподобни за 100 км 

калканска мрежа. Относно уловения прицелен вид - калкана, индексът на приулов е 9 

морски свине и 1 афала за 1 000 калкана.    
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2.2. Косвено въздействие 

 

2.2.1. Изменения в хранителната обезпеченост на 

китоподобните 

 

Риболовът може да повлияе популациите на китоподобните чрез прекомерна 

експлоатация на тези видове риби, които са основни компоненти в храненето на морската 

свиня, обикновения делфин и афалата. 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-възрастов състав, нарастване, охраненост и др.  (Mikhailov, 2007). 

Общият промишлен улов на хамсията спадна 12 пъти през 1990-1991г., а уловите на 

трицоната се снижиха осемкратно през 1993г. (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, Mamaev, 1997). 

 

Снижаването на хранителните ресурси, в резултат редуцираната обезпеченост с плячка,  

оказва силно въздествие върху китоподобните и основно върху обикновения делфин и 

морската свиня (Бушуев, 2000). Влошаването на хранителната обезпеченост съвпада с 

четири масови мора, които повлияват и трите вида китоподобни през периода 1989-1997 

(Кривохижин, 2009). Корелацията между масовата смъртност на черноморските 

китоподобни и оскъдността на плячка може да е указание, че редуцираното наличие на 

плячка снижава здравния статус на китоподобните и увеличи тяхната податливост на 

инфекции  (Notarbartolo di Sciara and Birkun, 2010). След 1993-1994 г. популациите на 

хамсията, трицоната и другите основни видове риби започват 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 на ИРР, 
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1993-2014; (Shlyakhov and Daskalov, 2008). Тази загриженост е ясно изразена от 

Комисията  за защита на Черно море от замърсяване (Black Sea Commission, 2009).   

 

2.2.2. Замърсяване  

 

Комплексното въздействие на много фактори - химическото замърсяване, замърсяването с 

морски отпадъци, промените в климата, промените върху сушата (селско стопанство, 

промишленост, туризъм и др), изчерпването на морските ресурси (както беше посочено 

по-горе)  и др. могат да допринесат за влошаването и загуба на местообитанията за 

китоподобните (Notarbartolo ди Sciara 2002). Влошаването на местообитанията, от своя 

страна, може да усили естествените фактори, предизвикващи смъртност у китоподобните, 

такива като епидемии причинени от морбили вируса (Birkun, 2002 natural factors). 

 

Повечето крайбрежни територии са гъсто населени и дори пренаселени (Black Sea 

Transboundary Diagnostic Analysis, 1997). Съгласно Трансграничния диагностичен анализ 

за Черно море (Black Sea Transboundary Diagnostic Analysis, 2007) населението в 

крайбрежната зона на басейна е 39 млн., което се увеличава през пролетно-летния и 

есенен сезон. Това води до увеличаване интензивността на корабоплаването и до 

повишаване на замърсяването на крайбрежните води.   

 

Замърсяването произтичащо от човешката дейност се счита за първостепенна заплаха и 

най-големият проблем за басейна на Черно море (Мее, 1992, 1998; Strategic Action plan 

1996, 2009; Black Sea Transboundary Diagnostic Analysis 1997, 2007; Mee and Topping 1999). 

Най-големите източници на непрекъснато замърсяване са централните наземни отводни 

канали, речния отток, крайбрежните източници, атмосферния радиокативен прах, 

умишленото и несъзнателно влияние на плавателните съдове. Според Mee (1992) 

опасносностите от крайбрежните източници в Черно море са потенциално по-големи 

отколкото в кое и да е друго море в света. Много крайбрежни общини и промишлености 
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изхвърлят своите отпадъци директно в морето с неадекватно или никакво пречистване. 

Независимо от това се счита, че реките са тези, които причиняват по-голяма част от 

замърсяването (Tuncer et al., 1998). Те са силно замърсени с индустриални и минни 

отпадъци (Readman et al., 1999) и пренасят големи количества биогенни елементи, които 

произхождат основно от земеделието (Zaitsev, Mamaev 1997). Въздействието на 

замърсяването от разсеяните крайбрежни, въздушни и корабни източници са по-малко 

изследвани, но се считат за значителни. Независимо от източниците, антропогенното 

замърсяване може да се подраздели на:  (а) замърсяване, което е свързано с различни 

химически вещества (биогенни елементи, нефт или нефтени продукти, устойчиви 

синтетични замърсители и микроелементи; (б) радиоактивно замърсяване; (в) замърсяване 

с твърди замърсители и (г) биологично замърсяване , вкл. микробно замърсяване и 

интродукция на чуждоземни морски , което може да предизвика безпокойство у 

китоподобните в Черно море (Birkun, 2002c).  

 

2.2.2.1. Замърсяване с биогенни елементи 

  

За разлика от Средиземно море, Черно море е изключително замърсено с органична и 

неорганична материя, произхождащи от земеделието (торове), животновъдството, 

домашни и индустриални канални води и от други източници (Birkun, 2002b).  

 

Натоварването на водното тяло с вещества съдържащи азот и фосфор се счита като 

основна причина за влошаването на шелфовите екосистеми (Zaitsev 1993, Mee and Topping 

1999)  и дори за упадъка на Черноморската екоситема като цяло  (Zaitsev, Mamaev 1997). 

Голям дял от хранителните вещества се внасят в морето от реките Дунав, Днепър и Дон – 

трите най-големи пълноводни реки, които се вливат в него. Около 58% от общия 

разтворен азот и 66% от общия разтворен фосфор идват от Дунава (Zaitsev, Mamaev, 

1997).  
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Огромният вток на хранителни бещества, вследствие на изхвърлянето на селскостопански 

торове и непречистени отпадъци, причиняват еутрофикацията на крайбрежните плитки 

води, главно в северозападната шелфова зона  на Черно море (Zaitsev, 1993, 1999; Зайцев, 

1998; Petranu 1997). Този феномен включва масови цъфтежи на фито- и зоопланктон, 

рязко увеличаване на динофлагелатите и другите микроводорасли, на протозоите 

Noctiluca scintillans, ушатата медуза Aurelia aurita, понижаване на прозрачността на водата, 

кислороден дефицит в придънния слой, изчезването на бентосната фитоценоза, масов мор 

на дънни видове риби и безгръбначни с придружаващо гниене на останките им. Тези 

процеси са последвани от навлизането и масовото развитие на хищната ктенофора 

(Mnemiopsis leidyi), пренесена случайно в Черно море през 1980-те години с баластни 

води, която оказа силно негативно въздействие върху хранителния зоопланктон, яйцата и 

личинките на рибите.  Впоследствие се интродуцира и се разви още една ктенофора - 

Beroe ovata, която е хищник спрямо предходната и оказва благоприятно влияние върху 

общата екология на басейна. 

 

Понастоящем екосистемата на Черно море е чувствително възстановена, вследствие на 

редица причини, основна от които е намаляване втока на биогенни елементи, и се намира 

в период на пост-еутрофикационен процес, въпреки че има структурни и функционални 

звена от общата верига, които ни карат да бъдем предпазливи от категорични оценки. 

Факт е, обаче, че натискът от страна на ктенофората Mnemipsis leydyi е сериозно снижен, 

като дори се наблюдават и нови за Черно море видове зоопланктон (Oithona davise, 

Coppepoda).    

  

Целенасочени изследвания на влиянието на замърсяването с биогенни елементи върху 

китоподобните в Черно море липсват. Предполагаемото въздействие на еутрофикацията 

върху китоподобните включва намаляване на хранителните ресурси и влошаване на 

районите за отхранване) (виж раздел 5.2). Тези два ефекта вероятно са по-силни за 

морската свиня и афалата, които се хранят с дънни риби. Като допълнение, замърсената 
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("наторена") вода представлява подходяща хранителна среда за различни бактерии, 

потенциално патогенни за популациите на китоподобните. 

 

2.2.2.2. Замърсяване с нефтени продукти 

 

Концентрирано е предимно в крайбрежните зони. Случайни разливи от морските съдове 

води до замърсяване на крайбрежни и откритоморски участъци. Значителни концентрации 

на нефтени въглеводороди и продукти на  нефтено разграждане са регистрирани  в 

морската вода около делтата на Дунав, в близост до редица пристанища, вкл. Варна, 

Севастопол, Керч, Одеса, Сочи и др. (Bayona et al., 1999, Mikhailov, 1999, Readman et al., 

1999).  

 

Замърсяването с нефт може да влоши крайбрежните биоценози и да повлияе върху 

повърностния слой на неустона, като предизвика смъртност на яйцата и личинките (с 

повишена чувствителност към  външни въздействия) на промишлените видове риби, 

които представляват основен компонент в храненето на китоподобните.  

   

2.2.2.3.  Устойчиви органични замърсители 

 

Основните синтетични замърсители са представени от органохалогените: ДДТ 

(дихлородифенилтрихлороетан) и неговите прозводни ДДД 

(дихлородифенилдихлороетан), ДДЕ (дихлородифенилдихлороетилен), полихлорирани 

дифенили (ПХД), хексахлорохексани (ХХХ), хексахлоробензени (ХХБ), хлордани, 

бутилтинови съединения, хептахлор, хептахлор епоксид, алдрин, диелдрин, метоксихлор, 

и мирекс, които попадат в морската вода от земеделието, индустрията и отпадните води 

(Birkun, 2002c).  
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Морската свиня акумулира по-високи концентрации ДДТ и ХХХ и ХХБ отколкото 

афалата и обикновения делфин (Birkun et al., 1992; Биркун и др., 1993). Те също 

акумулират полихлорирани бифенили (ПХБ), хлoррдани, хептахлор, бутилтинови 

съединения (Tanabe et al., 19970), което е доказано и за китоподобните от нашето 

крайбрежие (BLASDOL, 1999). Замърсяването на морската свиня в Черно море с ДДТ и 

ХХХ е по-високо от това регистрирано за този вид навсякъде другаде по света (Tanabe et 

al., 1997). Концентрациите на ДДТ в подкожната тлъстина на два черноморски 

обикновени делфина, умрели от болест причинена от морбили вирусна инфекция е около 

50 до 100 пъти по-висока от нивата открити в зъбати китоподобни от Северно море, 

северен Атлантически окена и Балтийско море (Birkun et al., 1999b). 

 

2.2.2.4. Микроелементи 

 

Замърсяването с микроелементи не е проблем за Черно море, но в някои крайбрежни зони 

повърхностните седименти разкриват повишени нива на хром, олово, мед, цинк, ванадий, 

кобалт, никел, арсен, живак, желязо и манган  (Readman et al., 1999, Windom et al., 1999). 

Нивата на кадмий, мед и никел показват по-високи конценрации  в нашето море в 

сравнение със Средиземно море (Windom et al., 1999). Критичните точки на 

микроелементите са районите в северозападната част на басейна и участъците 

непосредствено около Босфора. Концентрациите на мед, желязо, олово, никел, селений, 

цинк, живак, и др. показват ниска до умерена нива в тъканите на морската свиня. 

Например, концентрациите на живак на проби от китоподобни събирани и по българското 

крайбрежие са с един порядък по-ниски от тези в Северно море (BLASDOL 1999, Joiris et 

al., 2001). Измерени са po-ниски нива на цинк в черния дроб и бъбреците на морската 

свиня в сравнение с тези от крайбрежието на Белгия  (Das et al., 2001).   
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2.2.2.5. Радиоактивно замърсяване 

 

Основните източници на радиоактивно замърсяване на Черно море са: а) предишни 

тестове с ядрено оръжие провеждани във въздуха в различни точки от света през 50-те  и 

60-те години на миналия век и б) Чернобилската катастрофа в СССР през 1986 

(Кулебакина 1992, Поликарпов и др. 1992, Vakulovsky et al., 1994, Osvath and Egorov, 

1999). Вследствие на тези събития антропогенните радионуклиди (
137

цезий,
   90

стронций
 239-

240
плутоний и др.) се внасят в морето предимно чрез атмосферните валежи и реките, 

особено от Днепър и Дунава. През 1990-те години Черно море показва относително 

високи концентрации на радиоактивни изотопи в сравнение с други морски басейни с 

изключение на Балтийско и Ирландско морета, които също са силно замърсени (Birkun, 

2002c). Средните концентрации на 
137

цезий във водата, седиментите и рибите са с един 

порядък повисоки от тези в Средиземно море (Osvath, Egorov, 1999). Независимо от това 

съществуващите нива на радиоактивно замъсрсяване не представлява проблем за биотата 

и човешката популация в Черно море (Zaitsev, Mamaev, 1997; Osvath, Egorov, 1999). При 

изследвания проведени от турски учени (Gungor and Portakal, 1996)  са установени 

относително по-високи нива на 
137

цезий в мускулите и бъбреците на морската свиня (до 

11-12 Bq/kg), но в другите тъкани също е имало замърсяване.  

 

2.2.2.6. Морски твърди отпадъци 

 

Черно море и неговите брегове са подложени на високи нива на твърди отпадъци, въпреки 

че съществуват само епизодични проучвания върху мащаба , източниците и влиянието им 

(Birkun, 2002c). Навигационните карти отразяват местата на потъналите съдове и друг 

метален скрап в шелфовата зона.  

  

Плаващите отпадъци вкл. пластмасови изделия и изгубени рибарски мрежи представляват 

особена заплаха за китоподобните (Зайцев 1998), които поглъщат негодни за хранене 
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обекти и могат да се оплетат в тях. Много чужди тела са събирани от стомасите на 

обикновения делфин: въглищна шлака, парчета дърво и хартия, пера от птици, костилки 

от череша и дори букет рози (Клейненберг 1956), докато в афалата и морската свиня са 

намирани само камъчета и пясък (Клейненберг 1956, Krivokhizhin et al., 2000. 

  

2.2.2.7. Микробно/фекално замърсяване 

 

Почти всички черноморски градове и населени места понастоящем изхвърлят своите 

отпадъчни води (пречистени, частично пречистени или непречистени) в морската среда 

директно или посредством реките (Birkun, 2002c). Изчисленият обем на каналните 

отпадни води, постъпващи в морето възлиза на 571 милиона куб. м на година (Bartman et 

al., 1999). Направена е оценка на някои важни източници на фекални води (Black Sea 

Transboundary Diagnostic Analysis, 1997, 2007). Тя показва, че между 5% за България и 

44% за Украйна от морските проби взети през топлия сезон (май-септември) около 

плажовете в различните черноморски страни са значително замърсени (Bartram et al., 

1999). 

 

 Общата бактериална численост и биомаса на бактериопланктона пред българския бряг 

сочи тенденция на спад през последните години в сравнение със стойностите от 

предходни години, но през 2004 г. бактериалната биомаса е с най-високи стойности за 

предходните 10 години (Год. Отчети ИРР, 1993-2004) .  

 

3. Природни/естествени фактори  

  

Нивата на естествена смъртност не са известни за популациите и на трите вида 

китоподобни. Известни са само някои естествени патогени и състояния, които индуцират 

летални болести и поражения, и които се появяват спорадично или под формата на масови 
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морове сред трите вида китоподобни (Делямуре, 1955, Клейненберг, 1956, Биркун и др.,  

1992, Birkun et al., 1992, 1996, 1999b, Birkun and Кrivokhizhin 1997).   

 

Интензивното замърсяването на крайбрежните води, от промишлено-битови води е 

причина за полимикробни инфекции на бозайниците в Черно море. В тях са 

идентифицирани 125 вида вируса, бактерии, гъбички, включително различни патогенни 

щамове, както и водорасли-обрастатели (Кривохижин, 2009). По този начин става ясно, че 

терминът "естествени", е твърде относителен поради антропогенният произход на 

замърсяването и индуцирането на инфекциите при китоподобните.  

 

3.1. Паразити и болести  

3.1.1. Вирусни инфекции   

 

Началото на заболяванията от морбили вируса при обикновените делфини започват през  

юли-септември 1994г. (Birkun 1996, 1999b). Общо 47 животни от този вид са намерени 

изхвърлени по бреговете на Украйна, България, Румъния и Русия. Лезиите открити в 

белите дробове, мозъка и органите на имунната система отговарят на класическите 

патологични признаци на заболяване от морбиливирус. Специфичният 

имунопероксидазен тест, реакцията на полимеразната верига и електронната микроскопия 

потвърждават  вируса Morbillivirus sp. като първична причина за тези лезии. Приема се, че 

морбиливирусната инфекция се разпространява в Черно море, идвайки от Средиземно 

море (Birkun et al., 1999b), където е засегнала ивичестия делфин (Stenella coeruleoalba) 

(Аguilar and Raga 1993 по Birkun, 2002).  

  

Продължителната циркулация на морбиливируси сред черноморските китоподобни е 

потвърдена при преглеждането на на 73 морски свине, приуловени през периода 1997-

1998 в Украйна, България и Грузия (Muller et al. 2000). 52 % от тестваните кръвни серуми 

показват позитивни титри на морбиливирус-неутрализиращи антитела, но изразени лезии, 
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характерни за морбиливирусна инфекция, не се наблюдават, а всички проби от бял дроб, 

мозък и далак са негативни за антигена на морбиливируса. Предполага се запазването на 

морбиливирусите в черноморския басейн и че той може да бъде причина за следващи 

масови морове (Birkun et al. 2000).       

 

3.1.2. Бактериални болести 

  

Сегашното ниво на познаване на бактериите, които предизвикват заболявания при 

черноморските диви популации на китоподобните е твърде ограничено (Birkun, 2002). 

Китоподобните могат да бъдат потенциални жертви, преносители и източник на 

лептоспироза, салмонелоза, йерсининиоза, хламидиоза, листероза и еризипелас. Ролята на 

тези бактериални инфекции за заболяваемостта и смъртността не е ясна понастоящем.  

  

Крайбрежните видове (Р. phocoena и T. Truncatus) се считат като мишени за полимикробно 

антропогенно замърсяване на Черно море (Биркун, 1994). Голям брой опортюнистични 

бактерии, произхождащи вероятно от необработени канални отпадни води са изолирани 

от кожата, дихателните и вътрешните органи на афали и морски свине при тяхна дисекция 

или приживе (Биркун и др., 1988, Биркун, Милосердова, 1989, BLASDOL 1999).  Тези 

микроорганизми, принадлежащи към чревната микрофлора (Alcaligenes, Escherichia, 

Klebsiella, Serratia, Edwardsiella and Proteus spp.), халофилни водни бактерии  (Vibrio and 

Aeromonas spp.) и гнойни коки (Staphylococcus and Streptococcus spp. ), могат да 

предизвикат локални и общи вторични инфекции в отслабените индивиди, предимно тези 

изложени на риска на зараза с хелминти, с неинфекциозна патология или травма Биркун, 

Милосердова, 1989Двата масови мора наблюдавани едновременно в Украйна, Русия и 

България през 1989 и 1990 г. са убедителни примери в това отношение (Биркун и др, 1992; 

Birkun et al., 1992; Krivokhizhin and Birkun 1999).  
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3.1.3. Микози 

 

Черноморските афали и морски свине могат да бъдат заразени с микроскопични гъбички, 

които  предизвикват вторични инфекции на покривните тъкани (повърхностна микоза или 

дерматомикоза) и вътрешните органи (дълбоки или системни микози) (Birkun, 2002c). 

Няма данни за микологичните особености при обикновените делфини.  

 

През 1997-1998г. дерматомикозни лезии са регистрирани при 21 от общо 84 (25%) 

приуловени и изхвърлени на брега морски свине, включително и от българското 

крайбрежие, които впоследствие са подложени на дисекция (BLASDOL, 1999). Няма 

пряко доказателство, че  дерматомикозата сама по себе си е довела до летален край, но тя 

отваря врати за по-нататъшни микробни инвазии и подпомага системно разпространение 

на патогените.   Вид щам на Candida sp.е изолиран от белия дроб на морска свиня 

приуловена в рибарски мрежи (BLASDOL 1999).   

 

3.1.4. Паразитни болести  

 

Протозойните инфекции са разпространени при черноморските китоподобни. Вътрешните 

паразити в черноморските китоподобни са представени от 14 вида хелминти, които 

включват смукалници (Trematoda; четири вида),   плоски червеи (Cestoda; два вида) и 

кръгли червеи ( Nematoda; осем вида)  

 

Трематодози. Чернодробният метил, Campula palliata, е открит в жлъчните пътища у 

обикновения делфин, а други два смукалника,   Braunina cordiformis и Synthesium tursionis 

са открити в стомашночревния тракт наа афалата (Делямуре и др.., 1963; Деламуре и 

Сердюков, 1966).  Точната роля на тези хелминти за патологията и смъртността при 

черноморските китоподобни не еизяснена.  
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Стомашният смукалник, Pholeter gastrophilus, причинител на хронични деформационни 

гастрити е докладван при трите вида китоподобни (Грезе и др., 1975; Кривохижин, 1992; 

Кривохижин и Биркун, 1994).  

 

Сестодози. Чревният плосък червей Diphyllobothrium stemmacephalum (diphyllobothriosis),е 

открит при морската свиня (Делямуре 1971a; Radulesku et al., 1974, Кривохижин и Боцман, 

1990  и афалата (Делямуре, 1971b, Кривохижин, 2000). Може да причини смърт чрез 

запушване на червата поради събираането на осукани хелминти в лумена на червата.  

 

Нематодози. Нематодът, Halocercus kleinenbergi, е открит в дихателната система, малките 

бронхи и кръвоносните съдове на обикновения делфин. Друг вид кръгъл червей, 

Skrjabinalius cryptocephalus предизвиква белодробна нематодоза и се предполага, че е 

основен фактор за смъртността при обикновените делфини през 1940-1950-те години 

(Клейненберг, 1956).  Въпреки това не са открити никакви следи и от двата нематода в 

белите дробове на  изхвърлени и приуловени обикновени делфини през 1997-1999 

(BLASDOL, 1999). Някои от животните обаче съдържат малки спирални , понякога 

капсулирани калцификации в белодробния паренхим , вероятно следствие от инвазия на 

H. kleinenbergi . Други две белодробни червеи, са разпознати като етиологичен фактор за 

белодробни нематодози (халоцеркози) при морската свиня -  Halocercus taurica и H. 

invaginatus (= H. ponticus)(Делямуре, 1955; Темирова и Усик, 1968).  

 

Белодробната халоцеркоза изглежда е важен лимитиращ фактор за популацията на 

морската свиня. 99% от 104 изхвърлени и приуловени индивиди на този вид през периода 

на проекта BLASDOL имат леки до остри белодробни лезии (Birkun et al. 2000).  

 

Най-честите места, където се установява нематода  Stenurus minor са краниалните 

въздушни синуси, вътрешното ухо и горните краниални въздушни пътища на морската 

свиня (Делямуре1941, Radulesku et al. 1974, Биркун и Олейник, 1984, Кривохижин и 

Биркун, 1994, Кривохижин, 2000), въпреки че червеите се срещат и в трахеята, бронхите, 
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мозъка, устната кухина, стомаха. (Делямуре, 1945, 1955, Кривохижин и Боцман, 1990, 

Krivokhizhin 1997, Krivokhizhin and Shibanova 1999, Шибанова и Кривохижин, 2000). За 

всички направени изследвания досега е характерно, че наличието на  S. minor е на 100%. С 

други думи не е открита морска свиня без паразити от този вид. Интензивността на 

заразата е изключителна - от порядъка на десетки хиляди екземпляра от паразита. 

Патологичната роля на този паразитиращ червей е неясна. Друг вид паразитиращ червей 

при всички видове китоподобни е Crassicauda grampicola (Krivokhizhin 2000). 

Стомашният кръгъл червей Аnisakis simplex е документиран още от Borcea (1935) 

 

Неспецифични паразитни лезии. Микроскопични калцификации, вероятно произлезли 

от некротизирали хелминти са намерени в бъбреците на две морски свине и една фала 

(BLASDOL 1999).  

 

3.1.5. Разнородни поражения 

 

Открити са различни патологични находки, отнасящи се до болестни процеси и аномалии, 

но не са свързани с посочените по-горе патологии (Birkun, 2002c). Понастоящем 

познанието ни за неинфекциозните болести (тумори, артериосклероза) и вродени 

аномалии е силно ограничено.  

 

3.2. Естествени врагове 

 

Естествени биотични фактори на околната среда, които могат да повлияят върху 

китоподобните са техните естествени врагове. Прието е да се счита, че черноморските 

китоподобни нямат такива, тъй като стоят на върха на трофичната пирамида 

(Клейненберг, 1956; Гептнер и др., 1976; Jefferson et al., 1993). Не трябва обаче да се 

изключва възможността за нападения на черноморската бодлива акула (Squalus acanthias) 

върху слаби или болни животни. Това се отнася основно за морските свине, върху 
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труповете на които често се срещат типични следи от зъбите на акули (Кривохижин, 

1989). Известни са също описани случаи на намерени парчета месо и сланина от делфини 

в стомаха на черноморската акула (Pоpоviсi, 1943). По българското крайбрежие е намерен 

свеж труп на афала (2-ри стадий),  с дължина 220 см оплетена в дънни хрилни мрежи за 

калкан на 19.06.2010 г. на 26 мили югоизточно от нос Галата. Цялата коремна страна 

липсва, отхапана вероятно от черноморски акули (Mihaylov, 2011).   

 

От списъка на потенциалните врагове не трябва да се изключва също и морската котка, 

(Dasyatis pastinaca) (Силантьев, 1903), която макар и рядко достига дължина 2.5 м. 

Документирани са случаи на смърт на атлантическата афала при нападения от скатове 

(Dasyatis sp.) - намерени са шипове от скатове при дисекция на животните в белите 

дробове, в гръдния кош, черния дроб и задстомашната им жлеза; доказано е, че при 

повечето от афалите това нападение е било причина за смъртта им (Walsh, 1988). 

 

3.3. Опасности вследствие на климатични условия 

 

Към естествените абиотични фактори на околната среда, които потенциално могат да 

бъдат заплаха за китоподобните можем да отнесем и неблагоприятните климатични 

условия. По нашето крайбрежие не са известни морове на китоподобни в резултат на 

силно влошена хидрометеорологична обстановка, като заледяване на заливи и пристанища 

(особено зимите на 1904, 1929, 1942 и 1954 г.), щормови ветрове (например  през 1976, 

1977 и 1979 г.) и др., каквито макар и единични случаи са наблюдавани при морската 

свиня в Азовско море (Клейненберг, 1956; Birkun, Krivokhizhin, 1997).
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