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1. Въведение 

 

Различни фактори на околната среда могат да повлияят разпространението на 

китоподобните в Черно море: температура на водата, соленост, дълбочина, релеф на 

морското дъно, разстояние до брега, подветрени райони, райони защитени от вълнение, 

различни хидрологични явления. Всички тези фактори могат да въздействат пряко върху 

китоподобните, но преди всичко се търси връзката им с наличието и обилието на 

хранителните им обекти. Комплексни специализирани проучвания в черноморския регион 

в този аспект  не са извършвани. По тези причини понастоящем се счита, че сезонните 

миграции на рибните популации, в зависимост от природната сезонна цикличност, 

определят общата схема на поведение, миграциии разпространение на китоподобните.    

 

Човешката дейност в нейното многообразие също е фактор за поведението и 

разпространението на популациите на китоподобните. Местообитанията на 

китоподобните в Черно море се използват за корабоплаване, отдих, военни учения и 

изхвърляне на отпадъци (Вълканов и др, 1978; Bilyavsky et al., 1998; Kerestecioğlu et al., 

1998; Tuncer et al., 1998).  Освен това, крайбрежната зона и водосборния басейн са под 

натиска на урбанизацията, индустрията, хидро- и ядрената енергетика, селското 

стопанство и мелиорациите. Тези дейности неминуемо влияят върху разпространението, 

миграциите и поведението на черноморските китоподобни.  

 

2. Сезонна цикличност и хранителна база 

 

Разпространението, миграциите и поведението на водните животни, в това число и 

китоподобните, се обуславят от разпределението и обилието на тяхната храна 

(Клейненберг, 1956). През зимните месеци стадата на обикновения делфин се 

концентрират предимно в районите, където зимува най-многочисленият за Черно море вид 

риба - хамсията, Engraulis encrasicolus, по анадолското крайбрежие, кавказкото и 

кримското крайбрежия (Николов, 1963а). През този период те се придържат много близо 

до брега.   

  

Пролетно-лятното придвижване на обикновения делфин в северозападната част на Черно 

море, включително и пред българския бряг, се обяснява с търсенето на храна и 

намирането и под формата на плътни струпвания на трицона, Spratttus sprattus (Гептнер и 

др. 1976; Бушуев, 2000). Други видове, които способстват за привличането на 

обикновения делфин тук са стадните видове риби - отново хамсията, Engraulis 
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encrasicolus,  карагьоза, Alosa immaculata и сафрида, Trachurus mediterraneus (Бушуев и 

др., 2001).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мили (Станев, 1996).  

 

 
Фиг. 1. Разпределение на наблюдения на обикновените делфини (Delphinus delphis 

ponticus) във водите на България през ноември-декември 2014г. 
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По време на теренните наблюдения, през първия полеви сезон на настоящия проект, 

проведени в периода 28 ноември - 16 декември 2014г., стада от обикновени делфини се 

откриваха до 115 морски мили отдалеченост. Те бяха регистрирани основно в 

дълбоководната централна и северна част на ИИЗ (Фиг. 1). Беше отчетено голямо 

количество обикновени делфини (относителна численост 702 екз.), което се обяснява със 

сезонната миграция на животните от северните райони към районите на зимуване. 

Едновременно с миграцията обикновените делфини се отхранваха активно, следвайки 

концентрациите на трицона и хамсия. В потвърждение на тази хипотеза на палубата на 

кораба, от който се извършваха наблюденията, се откриха изхвърлени от вълните малки 

риби (еднолетки (0+ г.), поколение на 2014г.) на трицоната и хамсията.  

   

Сходно е разпространението и миграциите на морската свиня във връзка със сезонната 

цикличност и миграциите на нейната плячка. През зимния период морската свиня обитава 

основно ареалите където са зимувалните райони на хамсията E.encrasicolus: източната 

част на турските териториални води и южната част на грузинските териториални води 

(Nikolov 1963a; Birkun et al. 2006). Това не е изненадващо, тъй като хамсията със своите 

две популации, черноморската (E. e. ponticus) и азовската (E. e. maeoticus), е основният 

компонент в рациона на морската свиня. Китоподобните, включително морската свиня се 

появяват в български води първоначално в южните български ареали (р. Резовска - н. 

Маслен нос през март-април (Николов, 1963б) и нейният миграционен път е на север. В 

някои години те се наблюдавани още през февруари. Морските свине се придържат към 

близката крайбрежна зона на 2-4 мили от брега и по-нататък през пролетта и лятото 

разпространението остава същото (Станев, 1996). През есенния период те предприемат 

обратна миграция по същия път и в същата близка до брега зона към зимувалните си 

ареали (Николов, 1963б).    

 

По време на теренните наблюдения през ноември-декември 2014г. морската свиня се 

наблюдаваше както близо до брега (в Бургаски залив), така и в открито море, като в 

пелагиала образуваше значителни струпвания (Фиг. 2).  
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Фиг. 2. Разпределение на наблюдения на морските свине (Phocoena рhocoena relicta)  

във водите на България през ноември-декември 2014г. 

 

Миграцията и беше съсредоточена основно в северната част на ИИЗ, въпреки че се 

наблюдаваше също и в южните части. Беше отчетено голямо количество морски свине 

(относителна численост 142 екз.), което също се свързва със зимните миграции. Това се 

потвърждава от факта, че обикновените делфини и морските свине мигрират заедно. 

Известно е, че те имат общи хранителни обекти: трицона и хамсия.   

 

Приема се, че афалите мигрират в български води от югоизток и североизток. Тяхното 

появяване пред нашия бряг е свързана с пролетните месеци (март-април) (Николов, 

1963б), но в някои години техните стада се откриват още през февруари (Станев, 1963). В 

началото на своя ход в българската акватория животните се движат сравнително близо,  на 

5-10 мили от брега. През летните месеци, юни-юли, тяхното разпространение се 

разширява до 5-25 мили (Mihaylov, 2011) или остава в рамките на 5-10 мили (Станев, 

1996).  
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Фиг. 3. Разпределение на наблюдения на афалите (Tursiops truncatus ponticus)  

във водите на България през ноември-декември 2014г. 

 

В рамките на настоящия проект, по време на теренните наблюдения през ноември-

декември 2014г., афалата се срещаше сравнително по-рядко и повече се придържаше към 

шелфовата зона в северната и южната част на българската акватория, но извън 12-милната 

зона (Фиг 3). Вероятно това се дължи на факта, че афалите предпочитат по-голяма по 

размер плячка, например мигриращите в този период на юг по крайбрежието ни кефалови 

риби (Fam. Mugilidae). 

 

Числеността им в сравнение с другите два вида беше ниска (относителна численост 37 

екз.), което съответства на класическите представи за този вид китоподобен бозайник.    
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3. Човешки дейности влиящи върху разпространението, миграциите и поведението 

на китоподобните 

 

3.1. Корабоплаване  

 

Някои от човешките дейности също се характеризират със сезонна цикличност, която 

влияе върху местообитанията на китоподобните. 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 трафика от страна на 

риболовния флот е през пролетта-началото на лятото (риболовът с хрилни мрежи, 

пелагично тралиране) и есента (пелагично тралиране).  Може следователно да се 

предполага, че през топлата част на годината, натискът върху миграциите и 

разпространението на китоподобните е най-осезаем.  

 

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 на китоподобните (Birkun, 2002a) 

 

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 кръстовището 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). 
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Освен посочените пристанищни кръстовища, също и други корабоплавателни съоръжения 

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

български пристанища  - Варна и Бургас.  

 

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 морските съдове изглеждат възможно, но 

най-вероятно те не са толкова чести (Birkun, 2002а). 

 

3.2. Въздействия на риболова върху китоподобните 

 

Риболовът оказва въздействие върху китоподобните по различни начини, които най-общо 

се свеждат до следното (Birkun, 2002b):  

 

• смъртност и нелетални наранявания в риболовните уреди; 

• изменения в хранителните ресурси; 

• влошаване на местообитанията; 

• промяна в поведението; 

• нарушаване на разпространението, миграциите и репродуктивната способност. 

 

Първите две групи въздействия са разгледани в доклада "Анализ и оценка на фактори на 

околната среда, влияещи върху състоянието на популацията и числеността на 

китоподобните", докато следващите три имат връзка с миграциите, разпределението и 

поведението на китоподобните. 

 

3.2.1. Влошаване на местообитанията на китоподобните  

   

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

търговският 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; BSC, 2007). Несъмнено 

високите количества на фиксирани и плаващи риболовни уреди в някои крайбрежни 
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райони водят 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). 

 

Крайбрежният риболов с дънно-прикрепени хрилни мрежи за калкан (Psetta maxima) също 

има сезонен характер, като най-голяма интензивност има през периода април-юли. Той 

включва зоната от няколко мили (2-5 мили) до 30 мили отдалеченост от брега и 

дълбочини от 15-30 м до 70-80 м. Общо българският риболов използва около 10 0000 

мрежи с размер на окото ≥ 20 см  в трите основни риболовни центъра Бургас, Варна и 

Добрич, което означава че тези мрежи се простират по протежение на цялото българско 

крайбрежие (Mikhailov, 2008).  Очевидно е, че миграционните пътища на морската свиня и 

на афалата и техните ареали за размножаване, раждане, хранене се припокриват с 

риболовните зони с интензивен риболов с дънни хрилни мрежи за калкан, които могат да 

се считат за критични местообитания за двата вида китоподобни. Доказателство за тези 

твърдения са значителните приулови особено от морска свиня, регистрирани през 

пролетно-летния сезон в участъка Каварна-Черни нос.    

 

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

Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА, 2001), но се практикува за риболов основно 

на трицона и калкан. В първия случай се тралира пелагично или придънно, а във вторият 

случай - дънно. 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. Пелагичното тралиране се свързва с конфликти с обикновения 

делфин, поради неговото по-откритоморско разпространение. По нашето крайбрежие 

тралирането оказва по-значителен натиск през есенния, пролетния и зимния период.  

 

Необходимо е да се отбележи, че дънното тралиране 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 се 
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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, но се предполага, че 

морската свиня и афалата се влияят много повече отколкото обикновения делфин.  

 

3.2.2. 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. (Настоящият проект). 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. Конкретната 

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

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

 

3.2.3. 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 

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 разпределението и миграциите на 

китоподобните, които зависят основно от разпределението, миграциите и обилието на 
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запасите на хранителните им видове т.е от тяхната плячка (Клейненберг, 1956; Томилин, 

1957). Необходими са обаче конкретни изследвания и данни за да се изяснят съответните 

механизми. 

 

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 върху приуловите на китоподобните 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, са кърмещи (Mihaylov, 2011). 

 

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

живи изхвърлени китоподобни и смърт от гладуване на новородените малки (Birkun et al., 

2004а; Öztürk et al., 2012).  

 

4. 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.  

 

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 
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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.      

 

5. Добив на пясък 

 

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

разпространен в северозападната черноморска шелфова зона. 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.  

 

6. Откритоморска експлоатация на газ и петрол 

 

Този вид човешка дейност също може да влоши местообитанията на китоподобните 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, 2002а). 

Сондирането и сеизмичното проучване са широко разпространени в шелфа на Черно море. 

България, Румъния и Украйна започнаха промишления добив на газ и петрол 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 окончателното 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).  
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7. 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), които влияят върху поведението на 

китоподобните.  

 

8. Научни изследвания и развлекателни наблюдения на делфини 

 

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

организирани развлекателни дейности по наблюдения на китоподобни в региона  и 

съответно не е налице такъв проблем (Birkun, 2002а), което е в сила и за нашата страна. По 

северното и западното крайбрежие са извършвани научни  изследвания върху 

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

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

Mare/2011/16, Проект Теренни проучвания) 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 при поведението на 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. 
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