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1. Въведение 

 

Ограничаващите популациите на китоподобните фактори най-общо се разделят по 

произход на природни (естествени) и такива причинени от дейностите на човека 

(антропогенни).  При това е необходимо да се отчете ефекта на взаимното им  влияние и 

сумарното въздействие на различните фактори.  

 

Преди около 30 години промишленото избиване беше основната човешка дейност, която 

ограничаваше 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 е 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 влошаване на местообитанията, 

безпокойството и случайните улови в риболовните уреди. Последните са и главният 

източник на смъртност с антропогенен произход за китоподобните в Черно море.  

 

2. Законно избиване на делфини 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. Според някои автори 

(Ozturk, 1999) делфиноловът в България започва през 19 век.  До Балканскaта война (1912-

1914 г.) делфиноловци по българското крайбрежие (предимно Варненския бряг) са турци, 

които идват от Цариград с лодки (таки) с 4-5 гребци във всяка (Стефанова, Петрова, 

Тодорова, 1986). Според други автори анадолските турци "лазове" започнали да 
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делфинолуват по българското крайбрежие след Първата Световна Война (1914-1918) 

(Цветков, Боев, 1983). Напролет идвали, ловели и претопявали сланината по най-

примитивен начин - най-често по устието на р. Ропотамо.    По примера на лазовете след 

1934-1935 се образували няколко групи предимно от Варна - по-късно нарастват на 7-8 

групи, като започват делфинолов и в Бургаски район (Николов, 1963а).  

 

Технологията на лова  се е заключавала със стрелба от огнестрелно оръжие. По-късно се 

построяват големите риболовни кораби през 1950-1952г. за риболов в открито море - до 

300-400 км навътре. С въвеждането на големите кораби се внедрява и новият начин на 

делфинолов - гъргърският. При стрелческия риболов се използват малки дървени 

корабчета от 10-20 бр. регистър тона, скорост 7-10 мили/час - екипаж 3-5 души: капитан, 

механик , стрелец и моряци. Сезонът започва рано напролет, дори през февруари при меки 

зими; започват след полунощ (Николов, 1963а). 

 

В началото новосформираните групи за делфинолов убиват до 400 — 500 делфина на 

сезон, а липованците (казашки имигранти) достигат до 1200 — 1700 бройки (Стефанова и 

др., 1986). Годишният улов на България (Варненски и Бургаски райони) за периода 1934 -

1944 г. е 2000-3000 животни. Според други автори (Данилевский и Тютюнников, 1968) 

делфиноловът в България почти е бил прекъснат през периода 1941-1944 г. 

 

Николов (1963а)  посочва, че обикновено една стрелческа бригада е убивала около 1000 

делфина. Стрелческият риболов се е провеждал от 15 корабчета, предимно от Варна. 

Гъргърският делфинолов се е извършвал от бригада от 3 кораба. Най-големият носи 

гъргъра, а останалите 2 се наричат завръщачи.    

 

По-достоверна и обобщена статистика е налична за периода 1947-1961 г) (Кабаивански, 

1954; Николов, 1963б; Ivanov, Beverton, 1985). Тя представя уловите по месеци, отделно за 

северен (Варненски) и южен (Бургаски) риболовен район в бройки и тегло на добитата 
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сланина. Уловите на делфините във Варненски район са добити предимно със стрелба. 

Общите улови за двата района достигат максимум през 1959 г. (55 956 животни), следвани 

от тези през 1958 г. (37 232 животни) и са значителни  през периода 1954-1956 г. (30 518 - 

33 916 делфина) (Николов 1963б). Средният улов за периода 1947-1961 г. е 22 080 

делфина. Според Великов (1968) годишният добив на делфини през 1960-те е около 60 000 

индивида. Други публикувани данни (Dobrovolov, Joneva, 1994) са противоречиви и 

необосновани и затова се считат за ненадежден източник на информация.  

 

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. 

  

Центровете за преработка на делфините по нашето крайбрежие са два - в началото Варна и 

по-късно Бургас.  

 

3. Незаконни улови 

 

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

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

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

заплаха за устойчивостта на риболова в Черно море. 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 
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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 в много случаи 

калканската квота е 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 

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, 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 случая с предполагаемото убийство с 

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

Русев, лично съобщ.). Подобно съобщение (А. Русев, лично съобщ.) за мъртъв делфин се 
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появи в медиите и през август 2012 г.. Той беше намерен с наранявания, предизвикани 

вероятно от гребла и прободни рани.    

 

4. Улов на живи китоподобни    

 

Не съществува статистика за уловите на живи китоподобни. От 60-те на XX век, няколко 

стотици афали и няколко десетки морски свине и обикновени делфини са уловени живи за 

военни, търговски и научни цели, предимно в бившия Съветски съюз, а също в Румъния. 

Русия и Украйна продължават тази практика, в Турция също има единични случаи. 

Необходимо е да се отбележи, че техниката която се е използвала за лова - т.н. "аломани" е 

несъвършена поради което са чести удавянията на уловените животни (Кривохижин, 

2009). 

 

През периода 1980-2010 г. експлоатацията на живи китоподобни се увеличава значително, 

като броят на делфинариумите за представления и за програми с "плуване с делфини" и 

т.н. "терапия с делфини" се разраства в Русия, Турция и Украйна.  

 

Според статистиката на CITES най-малко 92 делфина са уловени живи в Черно море през 

периода 1990-1999 (Reeves et al., 2003). 

 

Няма налични данни за България и най-вероятно тази дейност не се практикува по 

българското крайбрежие. Страната притежава един делфинариум във Варна, в който се 

отглеждат афали, произхождащи от водите на Карибско море, внесени от Куба. 
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5. Други въздействия на риболова върху китоподобните  

 

Риболовът може да предизвикат различни въздействия върху китоподобните, като  

(Birkun, 2002b): 

  

 случайна смъртност и нелетални наранявания в риболовните уреди;  

 промени в хранителните ресурси; 

 влошаване на хабитатите местообитанията; 

 изменения в поведението;  

 нарушаване в разпространението, миграционните схеми и възпроизводителната 

способност   

 

5.1. Случайна смъртност и нелетални наранявания в 

риболовните уреди   

 

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 

оценка на приулова в риболовните уреди. Успоредното извършване на двата типа 
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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 



 

11 

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура 

№BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на 

територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по Оперативна програма околна среда 2007-2013г., съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

причината за смърта им е случайният приулов (виж раздел  2.1.3.3) (Източник на 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 

 

5.1.1. 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-
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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.  

 

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. 
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5.1.2. Видов състав в 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 

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.  
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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.  

 

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).  
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5.1.3. Рискови риболовни уреди и сезони    

    

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

(85.72%) от приулова на китоподобни от общата величина 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 

 

Масовата смъртност през 2006 г. също е регистрирана 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 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. 
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През 2010 г. – през април, май и юни. 

През 2011г. – през март, юли 

През 2012г. – април, юни 

През 2013г. – март, юни 

През 2014г. – август 

 

През периода на интензивен риболов на калкан април-юли 2010-2011 приуловите 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 риболовен 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 пазарна 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 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,  

1-4.99 176 355.50 

5-9.99 39 271.86 
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10-24.99 38 622.78 Добрич 

(Данните са 

сумирани)  

 

>25 26 1 245.68 

Общо  431 2 598. 02 

 

5.1.4. Нелетални наранявания  

 

Няма конкретни данни относно китоподобни в Черно море, които след улавяне успяват да 

скъсат и да се освободят от рибарските мрежи без помощ от човека. Този вид приулов все 

пак съществува, защото рибарите докладват за скъсани мрежи. Най-много оплаквания има 

от района на н. Калиакра за поражния по мрежите на даляните, които често са накъсани и 

рибата е изядена или избягала от даляна. Други рибари от района на Варна, Варвара и 

Царево твърдят, че афалата може да се освободи, като скъса хрилните мрежи поставени на 

по-малки дълбочини. Има също сведения, че обикновеният делфин къса траловете на 

риболовни съдове, риболуващи в откритоморските зони. От друга страна някои 

китоподобни, оновно афали, показват признаци, че са били улавяни.  Информация за 

такива случаи е получавана от рибари, работещи в района на Варна и Кранево и се отнасят 

за остатъци от мрежи около тялото на  афала (Г. Горанов, частно съобщ.) или за 

наранявания на гръдната перка на афала (К. Кръстев, частно съобщ.).   

 

5.1.5. Величина 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 
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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.      

  

5.2. 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 (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 
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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, Mamaev, 1997). Риболовното усилие на Турция, 

особено след края на 80-те години на 20 век, е от най-съществено значение по отношение 

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

 

Вероятно снижаването на хранителните ресурси, в резултат редуцираната обезпеченост с 

плячка,  оказва силно въздествие 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, 1993-2014; 

(Shlyakhov and Daskalov, 2008). Тази загриженост е ясно изразена от Комисията  за защита 

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

 

5.3. Влошаване на местообитанията на китоподобните  

   

Риболовът упражнява своето негативно въздействие по същия начин, по който го прави и 

търговския флот (чрез отпадни води, нефтено и шумово  замърсяване), но също включва 

свои специфични опасности. Както бе споменато по-горе, всички изоставени или 

извърлени  рибарски уреди (призрачни мрежи (ghost nets) представлява всъщност 

замърсяване с морски твърди отпадъци (Birkun et al., 2009). Несъмнено високите 

количества на фиксирани и плаващи риболовни уреди в някои крайбрежни райони водят 
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до ограничаване на пространството на местообитанията, образуването на бариера за 

миграционните пътища, особено за морската свиня и афалата и представляват 

потенциален риск за случайно улавяне (Birkun, 2002b). 

 

Дънното тралиране представлява друг риск и въпреки, че в България е забранено от ЗРА 

(2001) се практикува за риболов основно на трицона и калкан. В първия случай се тралира 

пелагично или придънно, а във вторият случай - дънно. Както беше показано, вторият 

начин на тралиране изчерпва по-голямата част от квотата за калкан и постава проблеми 

със спазването на европейските регламенти за квотиране. Освен това придънното и 

пелагично тралиране може лесно да се трансформира в дънно (Konsulov, 1998) и неговото 

модифицирано използване на практика да не може да се контролира. С други думи 

пелагичното тралиране успешно се използва, за да се маскира нелегалното дънно 

тралиране. Пелагичните тралове освен това са неселективни уреди поради малкото око на 

мрежата. Така тяхната употреба елиминира не само възрастните, но и младите рибки. В 

допълнение тралирането по морското дъно предизвикава множество екологични 

проблеми, като разбърква тинята от дъното и я разнася нагоре, като не позволява на 

светлината да достигне дълбоките слоеве и така погребва съседните бентосни съобщества.  

 

Необходимо е да се отбележи, че дънното тралене с бийм трал в Черно море е разрешено с 

промяна в закона през 2012 година (ЗРА, чл. 35 ал. 3). Бийм тралът въпреки наличието на 

ски, с които е снабден, поради голямата тежест потъва в грунта, разравя дъното и оказва 

негативно влияние на черната мида и на другите дънни организми (Е. Петрова, частно 

съобщ.). 

  

Величината на въздействието от дънното тралиране не е оценена, макар че може да се 

предполжи, че морската свиня и афалата се влияят много повече отколкото обикновения 

делфин.  
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5.4. Промяна в поведението на китоподобните 

 

Риболовната дейност често привлича афалите и обикновените делфини, но не и морските 

свине по информация на рибарите. Това поведение е потвърдено и при теренните 

наблюдения през есента на 2014г. И двата делфина могат да използват риболова като 

допълнителен източник на храна, поради това се движат около рибарските лодки и 

стационарните уреди,  което е  тяхната допълнителна стратегия за търсене на храна. Така 

те се възползват от готова, концентрирана храна и прекарват по-малко време и енергия в 

търсенето и. Обикновените делфини следват съда, движейки се след торбата на 

пелагичния трал при теглене на трала или точно в устата на трала. Афалите, обратно, се 

привличат и от активните и от пасивните (например даляни) риболовни уреди, последните 

опериращи в тясната прибрежна зона. Те се събират и около тралиращите съдове, 

привлечени от изхвърлена риба (например меджид, "удавен" калкан), и така се възползват 

от тази неизползвана храна.  

 

Пример за изменение на поведението на китоподобните е междувидовата конкуренция, 

вероятно предизвикано от понижаване на хранителната база. През 2009 г. е докладван 

случай от рибари и доброволци на жива изхвърлена морска свиня с наранявания и кръв на 

плажа на Ахтопол (Михайлов, 2009). Животното е атакувано от група афали. Точната 

причина за това нападение е неясна, но има докладвани подобни случаи и в други части на 

световния океан (Морозова, 1982, 1986; Deaville, Jepson, 2006). 

 

5.5. Нарушаване на разпространението, миграциите и 

размножаването на китоподобните  

 

Както се вижда от горепосоченото, риболовът ограничава и влошава жизненото 

пространство и хранителните ресурси на черноморските китоподобни; някои риболовни 
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операции привличат афалата и обикновените делфини, като им предоставя допълнителен 

източник на храна. Много индивиди, обаче, особено морската свиня, загиват всяка година 

в мрежите. Всички тези фактори влияят върху разпространението и миграциите на 

китоподобните, които зависят основно от разпределението, миграциите и обилието на 

запасите на хранителните им видове т.е от тяхната плячка. 

 

Дейностите по време на калканския риболов през пролетта и лятото могат да се определят 

не само като важен антропогенен фактор за смътността на морската свиня в Черно море, а 

също и като фактор лимитиращ техния репродуктивен капацитет (BLASDOL, 1999; Birkun 

et al., 2000). Наличието на близки до термина бременни, такива които току що са родили и 

кърмещи (съответно 15, 19 и 50% от общия брой полово зрели самки) показва, че 

калканоловът съвпада с периода на бременност и отглеждане на малките при морската 

свиня. Освен това състоянието на гонадите при зрелите самци и самки (освен бременните) 

показва, че размножителния период се извършва в същия интервал, през пролетта и 

началото на лятото.  

 

По време на наблюдателския мониторинг на борда на риболовни съдове всички 4 самки на 

морската свиня (100%) през юни 2011 и 2 самки (50%) през юли 2011, открити като 

приулов бяха кърмещи (Mihaylov, 2011). 

 

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).  

 

6. Замърсяване  

 

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

Transboundary Diagnostic Analysis, 1997). Съгласно Трансграничния диагностичен анализ 
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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 

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).  
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6.1.  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.  

 

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).  

 

Огромният вток на хранителни бещества, вследствие на изхвърлянето на селскостопански 

торове и непречистени отпадъци, причинява 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 - 
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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 

("наторена") вода представлява подходяща хранителна среда за различни бактерии, 

потенциално патогенни за популациите на китоподобните. 

 

6.2. 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).  
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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.   

    

6.3. 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).  

 

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). 
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6.4. 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).   

    

6.5.  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, 
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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; Osvat h, 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.  

 

6.6.  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, включително пластмасови изделия и изгубени рибарски мрежи, 

представляват особена заплаха за китоподобните (Зайцев, 1998), които поглъщат негодни 

за хранене 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. 

  

6.7. Микробно/фекално замърсяване 

 

Почти всички черноморски градове и населени места понастоящем изхвърлят своите 

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

  

6.8. Интродукция на чужди видове 

 

Случайната интродукция на чужди видове животни и растения е значителна, но слабо 

контролирана антропогенна заплаха, която въздейства на Черноморската екосистема. 

Морските организми, които са причина за този тип замърсяване, обикновено попадат в 

морето от океански съдове като външно обрастване или техните баластни води, които се 

изливат без предварително обработване.  

 

Zaitsev, Ozturk (2001) докладват за 59 вида чужди морски организми в Черно море. 

Alexandrov et al. (2007) посочва 240 чужди вида за украинските сладки, бракични и солени 

води. Shiganova and Ozturk (2009) обобщават 156 чужди вида, като по-голяма част от тях 

произхожда от Средиземно море. През последните десетилетия няколко инвазивни вида, 

сред които рапаната, Rapana venosa, бялата пясъчна мида, Mya arenaria, пясъчна мида, 

Anadara inaequivalvis, ктенофорите Mnemipsis leidyi  и Beroe ovata развиват  масови 
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популации и причиняват сериозно въздействие върху пелагичните и дънните хранителни 

вериги (Ozturk 2010). Понастоящем са известни 42 морски вида интродуцирани умишлено 

или неумишлено (Ozturk, 2010).  

   

Ктенофората Mnemiоpsis leidyi случайно интродуцирана в началото на 1980-те от 

северните американски атлантически води оказа силно негативно въздействие върху  

пелагичните риби (основно хамсия и сафрид) и като следствие, върху черноморските 

китоподобни, които се хранят с тези риби (Vinogradov, 1996). Избухването на тази 

ктенофора доведе до редуциране на биомасата на зоопланктона, който е храна за 

пелагичните видове риби, и до консумация на техните яйца и личинки от страна пак на 

тази ктенофора. Тези два ефекта заедно с прекомерната експлоатация доведоха до колапс 

на пелагичните видове риби (Zaitsev and Mamev, 1997; Prodanov et al., 1997). Затова няма 

да е пресилено, ако се класифицира влиянието на тази ктенофора като биологично 

замърсяване, което влияе върху популациите на китоподобните чрез подронване на 

тяхната хранителна база.  

 

Друг вид на биологично вмешателство са крайбрежните делфинариуми. Понякога 

държаните в плен китоподобни в Русия и Украйна успяват да избягат в морето: белугата,   

Delphinapterus leucas), северната морска котка, Callorhinus ursinus, сивучът, Eumetopias 

jubatus) и др. Няколко белуги са наблюдавани по Турското, Румънското, Българското и 

Украинското крайбрежие в началото на 90-те на миналия век. Тези екзотични морски 

бозайници могат потенциално да бъдат източник на различни патогени вкл. инфекциозни 

агенти и паразити , които не са познати в Черно море преди това.     
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7. Корабоплаване  

 

Маршрутите на корабоплаването през Черно море в различните посоки съвпадат с 

основните местообитания и миграционни пътища на китоподобните, защото морският 

трафик се концентрира най-вече в крайбрежните води, върху шелфа, особено в областите, 

в близост до пристанищата. По този начин въздействието на корабоплаването е по-силно  

върху двата крайбрежни вида  - морската свиня и афалата отколкото върху 

откритоморския обикновен делфин. Трафикът се увеличава в районите в близост до 

пристанищата, поради което нивото на оперативна активност на съществуващите 

пристанища може да се счита като главен критерий за оценка на тяхната способност за 

безпокойство (Birkun, A., Jr. 2002d). 

 

Сред многобройните пристанища, локализирани в Черно море, има три пристанищни 

възела, които играят очевидно най-важната роля за обезпокояването на китоподобните и 

могат да бъдат обозначени като потенциалните горещи точки, засягащи тяхното 

разпределение и миграции: 

• Босфорското кръстовище с прилежащите зони в Черно и Мраморно море (Турция); 

• Керченското кръстовище с прилежащите зони в Черно и Азовско море (Русия и 

Украйна); 

• Северозападният пристанищен възел включително пристанищата в Одеса и устията на 

реките Днепър, Днестър и Южен Буг (Украйна). 

 

Освен посочените струпвания на пристанища, и други корабоплавателни съоръжения са 

източник на повишено безпокойство за китоподобните. Сред тях са и основните български 

пристанища  - Варна и Бургас.  
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Корабоплаването в Черно море има сезон характер на своята интензивност, като се 

увеличава от пролет към есен, с летен максимум поради рязкото повишаване на трафика 

на дребномащабните крайбрежни рейсове (каботаж) и морския туризъм. Повечето 

вътрешни и международни пътнически линии работят в рамките само на топлия сезон. 

Максимумът на корабоплаването на риболовния флот е през пролетта-началото на лятото 

(риболовът с хрилни мрежи) и есента (пелагично тралиране).   

 

Понякога китоподобните посещават вътрешно пространство на пристанищата с риск за 

своята безопасност. Морската свиня и афалата се срещат във Варненския залив, понякога 

навлизат в пристанището, канала като дори морската свиня е забелязвана и в бракичния 

лиман, Варненското езеро, в неговата тясна и най-отдалечена от морето част (~ 20 км, в 

района на село Страшимирово), свързваща го с Белославското езеро (Mihaylov, 2011).  

 

По този начин, сблъсъците между делфина и съдове изглеждат възможно, но най-вероятно 

те не са толкова чести (Birkun, 2002d).  

 

8. Драгиране и морски разтоварвания на седименти  

 

Влошаването на местообитанията, безпокойство, както и промени в разпространнието и 

поведението на афалата и морската свиня може да бъде предизвикано от изхвърлянето на 

дънни утайки заради удълбочаването на навигационни канали и реконструкцията на 

пристанищата. Драгирането и насипните работи причиняват шумово замърсяване и могат 

да доведат до намаляване на прозрачността на водата в тези зони, унищожаване и 

затлачване на бентосните ценози, и по този начин и до намаляване на възможностите на 

китоподобните да търсят храна. Тези човешки дейности са най-характерни за плитките 

води на северозападната шелфова зона (отчасти и за нашия бряг), устията на големите 

реки (Дунав, Днепър, Днестър) и Керченския проток.  
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Скоростта на натрупване на седименти в сметищата в Черно море надхвърля естествената 

скорост на утаяване с повече от 1000 пъти (Bilyavsky, 1998). У нас пример за такива 

дейности е разширяването на пристанище Бургас, при което се изхвърли драгажна маса от 

около 8 млн. куб.м кал, тиня и пясък в залива Вромос и в по-отдалечени райони от морето.  

Не е известно да е извършен мониторинг на поведението на китопообните по време на 

тези действия, но се предполага, че те са оказали натиск върху разпространението и 

поведението предимно на морската свиня и афалата.      

 

9. Добив на пясък 

 

Добивът на пясък от дъното на морето за строителната промишленост е широко 

разпространен в северозападната черноморска шелфова зона (Birkun, 2002d). Като фактор 

водещ до беспокойство и промени в разпространението и миграциите у китоподобните 

тази дейност е подобна на драгирането, но не води до морски насипни работи. Предполага 

се, че има по-ограничено влияние върху китоподобните в тясната крайбрежна зона 

(Birkun, 2002d).  

 

10. Откритоморска експлоатация на газ и петрол 

 

Този вид човешка дейност също може да причини безпокойство у китоподобните и да 

влоши местообитанията им в различни етапи от своята технологична верига - от геолого-

геофизично търсене на депозити чрез изпитателно сондира и подводни експлозии, до 

промишлено транспортиране на добитата газ и нефт през дънните тръбопроводи (Birkun, 

2002d). Сондирането и сеизмичното проучване са широко разпространени в шелфа на 

Черно море. България, Румъния и Украйна започнаха промишления добив на газ и петрол 
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от морското дъно преди около 40-50 години. Основните центрове на тази индустрия, 

които могат да бъдат определен като горещи точки с различните потенциални рискове за 

морската среда, се намират в северозападната част на морето.  

 

В този аспект е необходимо да се спомене морския газопровод "Южен поток" и 

дейностите свързани с него. Независимо че този проект понастоящем е спрян, все още е 

трудно да се каже дали това е окончателно политическо решение. Ако бъде продължен 

или се осъществи друг подобен проект, основните заплахи за китоподобните биха били 

свързани с драгажни работи в прибрежната зона, сондиране, депониране на драгажните 

маси и свързаното с това движение на плавателни съдове и др., в различните фази от 

предстроителни, строителни и експлоатационни операции и т.н., които могат да окажат 

негативно въздействие върху поведението и миграциите предимно на морската свиня и 

афалата. За горепосоченото сочат предварителните изследвания проведени през периода 

2009-2013г. и извършената предварителна оценка на въздействието на околната среда във 

връзка с проекта (Михайлов, непубл. данни).  

 

11. Военни дейности 

 

Понастоящем потенциални заплахи за местообитанията на китоподобните са останки от 

разрушени и изгубени оръжия на дъното на морето останали от Втората Световна война 

основно в северната част на Черно море. И досега има забранени за навигация зони, които 

се използват за военни учения. Необходимо е да се добавят още високочестотната 

ирадиация и шумовото замърсяване от военноморските кораби, подводници и 

военноморската авиация (Bilyavsky, 1998).  
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12. Научни изследвания и развлекателни наблюдения на делфини 

 

Екологичният туризм е все още в самото си начало в басейна, така че не съществуват 

дейности по наблюдения на китоподобни и съответно не е налице такъв проблем (Birkun, 

2002d. По северното и западното крайбрежие са извършвани научни изследвания върху 

китоподобните през периодите 1995-1998, 2002-2005, 2013 г. и 2014 г. (Birkun, 

Krivokhizhin, 2000; Birkun et al., 2002, 2003, 2004b, 2006, Krivokhizin et al., 2006;  

Mare/2011/16, Проект Теренни проучвания, текущ) с помощта на ветроходни яхти, 

моторни яхти, кораби и самолети.  Установено е, че морските съдове понякога привличат 

обикновените делфини и афалите, като животните следват движещите се съдове. Те обаче 

никога не оказват такова влияние върху морските свине, които стоят далеч и доста 

настрани морските съдове. Супер леките самолети, които са използвани за изследвания не 

оказват съществено влияние върху поведението на китоподобните, но това зависи от 

височината на полета. Смущения у китоподобните могат да причинят и малки летящи 

превозни средства, като например моторни делтапланери, които станаха популярни в 

много туристически места. Според придобития опит (Биркун, непубл. данни), афалите не 

реагират на тези летящи предмети на височина над 50 m със скорост от 90 км / час.  

 

13. Спасителни дейности 

 

Дейностите по спасяване и освобождаване на китоподобните, независимо от своя 

благороден и доброжелателен характер, обикновено са стресиращи и могат да причинят 

вреди на животните. През юни 2009 г. на няколко метра пред плажа на курорт Албена, 

една възрастна афала няколко пъти беше транспортирана от доброволци и морски съд на 

ИАРА в открито море и освободена; нейната съдба остана неизвестна (Михайлов, 2009).  

По данни на доброволци подобен случай е регистриран през юли 2010 г. по южното 
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крайбрежие, на централния плаж на Черноморец -  съдбата също остана неясна, а видът 

най-вероятно е афала (Mihaylov, 2011). Докладвани са случаи на по украинското 

крайбрежие на смъртност при обикновени делфини, взети в рехабилитационни центрове, 

които умират в плен след няколко денонощия (Birkun, 2002d). Вероятно стресът и 

травмите, които понасят делфините от улавянето, транспортирането и ветеринарните 

манипулации довеждат до леталния край на болните животни. Поради тези причини, 

Делфинариумът във Варна често отказва да приюти бедстващи живи делфини, като освен 

това са налице и рискове от пренасяне на зарази в басейните, където се провежда 

рехабилитацията.    
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