
 

1 
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.  

 

 

 

Проект: „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“  

Дейност:  Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и 

Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море“ 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

Необходимост от допълнителни проучвания за обявяване на 

Защитени зони от мрежата Натура 2000 

за Tursiops truncatus и Phocoena phocoena 

в българската ИИЗ на Черно море 

 

 

 

 

Изготвили: 

 доц. Даниела Клисарова, д-р Георги Терзийски, 

 гл.ас. Константин Михайлов, доц. д-р Венцеслав Делов 

 

 



 

2 
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.  

 

ЮЛИ 2015, София 



 

3 
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.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Въведение .............................................................................................................................................. 4 

1. Цели на защитените зони ........................................................................................................... 5 

2. Критерии за определяне на Морски защитени зони ............................................................ 6 

3. Количествено и качествено натрупване на данни и научна информация ..................... 10 

4. Процедура по обявяване на защитени зони с морска акватория .................................... 12 

5. Определяне на потенциални защитени зони ....................................................................... 13 

6. Резултати от настоящето проучване и анализ на възможностите за предложения за 

разширяване на обвхата на защитените зони с морска акватория ......................................... 14 

7. Определяне на зони за допълнителни проучвания............................................................. 23 

Заключение ......................................................................................................................................... 29 

Използвана литература 

 

 



 

4 
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.  

 

Въведение 

Морските защитени територии са считани за един от основните инструменти и 

подходи за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие. Те са  

важен компонент на екосистемния подход към управлението на морската среда. 

Приблизително 0,79% от океаните и 6% от териториалните морета са защитени в 

някаква форма на МЗЗ, което отразява много бавен напредък по отношение на 

различни международни цели, включително и тези, приети от Конвенцията за 

биологичното разнообразие. Тези защитени територии покриват само малка част от 

спектъра на всички морски местообитания и са основно в континенталния шелф и 

свързаните с тях крайбрежни екосистеми.  

За целите на този документ при споменаването на морска защитена зона 

(МЗЗ) следва да се разбира защитена зона (ЗЗ) обявена по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие на Република България, създадена във връзка с 

изпълнението на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна с морска акватория. В текста се 

използват и двата термина ЗЗ и МЗЗ, като следва да се разбират като еднозначни 

(Защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с морска 

акватория). 

В края на 12-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за 

биологичното разнообразие (CoP12), която се проведе в Pyeongchang, Корея, 6-17 

октомври 2014 г., бе заключено, че въпреки нарастващото признаване на кризата на 

биоразнообразието и неговите последици върху човешкото благополучие, мащабът на 

отговора на държавите е все още недостатъчен, за да се справи с мащаба на бедствието.  

Това води до необходимост от включване, увеличаване и насърчаване на много 

дейности и мерки. В дневния ред за CОP12 е включено решение, което прави преглед 

на описаните, повече от 150 области в седем различни морски региони, като 

отговарящи на критериите за Екологично и биологично значими територии (EBSAs). 

Морските екосистеми представляват 249 308.93 ха, 6.15 % от площно 

разпределение на типовете екосистеми на територията на зоните в Натура 2000 

(Източник: МОСВ, НПРД за Натура 2000). На глобално ниво сме загубили  90% от 
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нашите рибни биомаси през последните 50 години. Тези цифри са предупредителен 

знак и само с общи усилия можем да обърнем тенденциите. 

Създаването на защитени зони от мрежата Натура 2000 има съществен принос 

към опазването на застрашените видове в акваторията на Черно море. Обявяването на 

ЗЗ се извършва в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета на Европейската 

Общност (ЕО) от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата 

флора и фауна, „директива за местообитанията“, ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година относно 

опазването на дивите птици, „директива за птиците“, въз основа на международни или 

регионални споразумения, по които ЕС или съответните държави-членки са страни.  

В България се изгражда законова рамка за превенция на негативните 

последствия от неразумната човешка дейност с изключително  силно въздействие 

върху морското биоразнообразие. Необходимо е тази рамка да бъде  прозрачна, 

последователна, с активно прилагане.  

Методите, които се предлагат за определяне на МЗЗ включват  анализ на 

специфичните /научно-изследователски и развойни/ дейности и общите характеристики 

на морски води, на натиска и въздействието върху тях, икономически и социален 

анализ на тяхното ползване. За база на тези анализи могат да се правят оценки на 

регионалните морски политики чрез дългогодишни мониторингови изследвания и 

определяне на референтни стойности и характеристики. 

 

1. Цели на защитените зони 

 

Основните цели на МЗЗ включват:  

 Опазване на биологичното разнообразие (минимизиране на риска от 

изчезване);  

 Опазване на уязвимите видове;  

 Опазване на екосистемите;  

 Възстановяване на целостта на екосистемите.  
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Всяка обявена защитена зона може да има една от изброените цели или 

комбинация от тях, тъй като те не са взаимно изключващи се. Целта/целите на МЗЗ 

трябва да бъде определена в началото на процеса на избор на МЗЗ и трябва да се 

използва като насока за определянето на целите във фазата на управление. 

 За постигане целите на МЗЗ в някои случаи е необходимо обособяването на 

мрежа от защитени зони, което позволява да бъде обхванат широкия гeографски 

диапазон на разпространение на китоподобните. Създаването на мрежа от защитени 

зони има някои предимства пред обявяването на единична защитена зона, като: 

гарантиране на защита на екологичните процеси от съществено значение за 

функционирането на екосистемите, например размножаване и хранене, както и 

мащабни процеси като генен поток, генетична вариация и свързаност; осигуряване на 

защита на екосистемата или видове, които не могат да бъдат адекватно защитени в една 

страна, например мигриращи видове и др.  

 

2. Критерии за определяне на Морски защитени зони 

 

Китоподобните са изключително мобилни. Оптималният модел за защитена зона, 

предназначен за опазването на дадена популация, трябва да обхване разпространението 

на популацията през цялата година.  

 В деветото си заседание на Конференцията на страните-членки (COP) по 

Конвенцията за биологичното разнообразие, в решението си IX/20, са приети научни 

критерии за идентифициране на екологично и биологично значими морски области, 

нуждаещи се от защита, както и научните насоки за проектиране на мрежи от защитени 

морски зони, както следва: 

 

А) Уникалност или рядкост (Uniqueness or rarity) 

Необходимо е да се установят уникални или редки случаи на видове/ 

местообитания. Мащабите на уникалност или рядкост на даден елемент са различни, 

включително в глобален, регионален или местен аспект. Докато "уникалност" по 

дефиниция не може да се определи по сравнителна скала (т.е. дали един обект е 
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уникален, или не), "рядкост", може да се сравни с други видове/ местообитания. 

Прилагането на критерия за уникалност или рядкост може да се базира на биологична, 

екологична и океанографска информация, литературен обзор, технически доклади и 

масиви от данни. Този критерий поставя определени предизвикателства, когато се 

прилага в дълбоки води. Това  се дължи на факта, че голяма част от тези райони не са 

добре проучени.  

 

Б) Особена важност за етапите от жизнения цикъл на видовете (Special 

importance for life history of species)  

Този критерий е предназначен за идентифициране на областите, които 

поддържат критичните етапи в жизнения цикъл на отделните видове. Остава отворен 

въпросът как една област може да се определи като "необходима" за оцеляване 

(хранене, зимуване или места за почивка, размножаване, линеене, миграционни 

пътища)  и за размножаване (размножаване, хвърляне на хайвер, ювенилни 

местообитания). Основните източници на информация за прилагане на тези критерии са 

литературни данни, проучвания, данни за сателитно проследяване.  Когато покритието 

е адекватно, данните от изследването могат да бъдат използвани пряко за определяне 

броя и гъстотата на индивидите в рамките на определен район. В този случай чрез 

модели могат да се предскажат вероятностите от появата или разпространението на 

анализираните видове. Данните от  сателитното проследяване предлагат по-подробна 

информация за движението на един организъм и могат  да се използват за 

идентифициране на основните области на разпространение. 

 

В) Важност за заплашени, застрашени или намаляващи  видове и/ или 

местообитанията (Importance for threatened, endangered or declining species and/or 

habitats) 

Този критерий цели заплашените, застрашените или намаляващите видове и 

техните местообитания да бъдат основно анализирани. Връзката между района на 

“безпокойство” и застрашените видове е един от относителните фактори при 

прилагането на този критерий. Колкото по-дълъг е периода на използване на 
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обитанието и е по-голям  броят на индивидите от застрашени популации, използващи 

зоната, толкова по-важна е областта, която се обсъжда. Прилагането на този критерий 

трябва да се основава на вече съществуващите определения на състоянието на 

популацията на даден вид. В частност, използването на IUCN RedList 

(http://www.iucnredlist.org) е от основно значение за разбирането спрямо кои видове се 

прилага този критерий. 

 

Г) Уязвимост, нестабилност, чувствителност, бавно възстановяване 

(Vulnerability, fragility, sensitivity, slow recovery) 

Това са областите, които съдържат относително висок дял на уязвими 

местообитания, биотопи или видове, които са функционално крехки (силно податливи 

на разграждане или изчерпване от човешката дейност или от природни събития) или с 

бавно възстановяване. Основната  концепцията е, че видове с нисък темп на 

възпроизводство и местообитания с бавен потенциал за възстановяване след  

смущения, проявяват по-висока степен на риск при въздействие в сравнение с други 

видове или местообитания. Като цяло видове, които са с дълъг живот и произвеждат 

малко потомство, се считат за чувствителни и изискват дълги периоди от време, за да се 

възстановят.  

 

Д) Биологичната продуктивност (Biological productivity) 

Този критерий е определен за идентификация на регионите, в които редовно се 

проявява висока първична или вторична продуктивност. Продуктивността не е 

равнозначна на  изобилие, но в някои случаи изобилието може да се използва като 

заместител на продуктивността. За този критерий, дори косвени данни при наблюдение 

могат да бъдат особено полезни и да подкрепят методите за количествено определяне 

на първичната продуктивност. Върху този критерий влияят транспортните механизми – 

течения, ветрова дейност, хидротермални явления. В този случай при определянето на 

зони се използват рецензирани  литературни данни 

(http://code.env.duke.edu/projects/mget; Roberts et all.). 

 

http://www.iucnredlist.org/
http://code.env.duke.edu/projects/mget
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Е) Биологично разнообразие (Biological diversity) 

Този критерий идентифицира райони/местообитания с относително високо 

таксономично многообразие. При прилагането на този критерий EBSA се вземат  под 

внимание три фактора: а) брой различни елементи (видове, съобщества и др., също 

реферирани като "богатство"); б) относително изобилие на елементите и в) колко 

различни или променливи са  елементите, когато се разглеждат като едно цяло [8]. 

 

Ж) Естественост (Naturalness) 

"Естественото" състояние на екосистемите в определен район често не е 

известно, дори за много дискутирани райони, но изводите за този статут могат  да бъдат 

събрани от други области. Областите, в които има доказана човешка дейност се 

разглеждат като  по-малко "природни" от области, в които има слаба човешка 

активност. Прилагането на този критерий изисква информация  за въздействието на 

всяка човешка дейност върху специфичните характеристики на екосистемата (напр. 

дънни тралирания върху бентосните местообитания; шума от корабоплаването и 

корабните удари върху дивите популации, струпвания, миграции и др.). Последните 

проучвания проправиха пътя за анализ на човешкото въздействие, интензитет и 

разпространение на  даден стресор върху определен тип местообитание в световен  и 

регионален мащаб [9], [10]. 

Посочените по-горе критерии са основа за определяне на МЗЗ.  

   

За БГ ИИЗ са приложими два основни подхода при избора на морски защитени 

зони. Двата са взаимнодопълващи се, като водещ следва да бъде този описан в 

документа „Основни насоки за създаване на мрежа Натура 2000 в морската среда. 

Прилагане на директивите за местообитанията и за птиците“, който засяга всички 

аспекти на избора на защитени зони в морска среда включително и за опазване на 

видовете китоподобни.  

Друг по-специфичен документ е „Ръководството за критериите за избор на 

защитени зони“ разработен от ACCOBAMS GUIDELINES FOR THE CRITERIA FOR 

THE SELECTION OF PROTECTED AREAS. 
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Критериите за идентифициране на места, съдържащи критични за китоподобните 

местообитания в БГ ИИЗ могат да се обобщят по следният начин: 

(a) зони използвани от китоподобните за размножаване, раждане, отглеждане и 

социално поведение; 

(b) миграционни маршрути и коридори и свързаните места за почивка; 

(c) зони, където има сезонни концентрации на китоподобни; 

(d) зони от значение за хранителната база на китоподобните; 

(e) топографски структури, благоприятни за увеличаване на възможностите за 

отхранване на китоподобните (каньони, подводни възвишения). 

 

Тези критерии могат да бъдат прилагани за идентифициране на места, съдържащи 

критични местообитания за китоподобните, които се нуждаят от защита, поради 

настъпването на значителни взаимодействия между китоподобните и човешката 

дейност, когато: 

• Има регистрирани конфликти между китоподобни и риболовни дейности;  

• Има регистриран значителен или често срещан приулов на китоподобни; 

• Корабната дейност представлява потенциална заплаха за китоподобните 

видове;  

• Има наличие на замърсители в резултат на човешка дейност или морско 

заустване;  

• Има военни учения. 

 

3. Количествено и качествено натрупване на данни и научна информация  

 

Обявяването на морски защитени зони (МЗЗ) трябва да се основава на солидна 

обосновка и поради това е необходимо наличие на стандартизирани и достатъчни по 

обем и качество данни за дълги времеви периоди по отношение на основни 

популационни параметри като разпространение, численост, плътност, площ на 

потенциални местообитания, влияния и заплахи. В резултат на проведените 
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изследвания, приложените по-надолу получени данни дават първоначална информация 

за районите, които могат да бъдат предложени като потенциални морски защитени 

зони.  

Получените сателитни данни относно хранителната база дават първоначална 

информация, но с цел обявяване на МЗЗ, е необходимо изчерпателно проучване за 

хранителната база на китоподобните – биомаса на стопански ценни видове риби, 

бентос, хранителен зоопланктон, макрофити.  

Извършването на мониторинг през всички сезони минимум три последователни 

години, ще допринесе за отчитането на сезонните различия в популацията на 

изследваните видове. Наблюденията извършени по време на настоящия проект не са 

достатъчни, за да се направи надеждна обосновка за обявяване на МЗЗ.  

Необходимо е да бъдат направени допълнителни научни наблюдения на местата, 

определени като потенциално подходящи за определяне на ЗЗ. Трябва да бъдат 

предприети дейности, свързани с мониторинг и научно-изследователска дейност на 

място, в резултат на което да бъде направена приблизителна оценка за размера на 

популацията, опис на биотичните и абиотичните фактори, определяне на заплахите за 

популациите и оценка на значението на всяка територия. 

По време на изследването нямаше данни за приулов. Необходимо е да се 

идентифицират местообитанията на китоподобните, които се припокриват с 

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

могат да се считат за критичните местообитания за китоподобните. Това са ареалите, 

използвани от китоподобните за размножаване, хранене, раждане, отглеждане и 

социално поведение; миграционни пътища и коридори и райони за почивка; участъци, 

където са налице сезонни концентрации на китоподобни; участъци важни за 

хранителните обекти на китоподобните.  

Краткият период на изследването дава информация за значителни 

взаимодействия между китоподобните и човешката дейност като: 

-  конфликти между животните и риболовните дейности, изразяващи се в 

нарушение на хранителната верига, чрез прекомерен улов на трицона по 

време на пролетната забрана за риболов; 
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-  замърсявания от петролни разливи;   

- военни учения.  

 

4. Дейности, необходими за определяне на Морски защитени зони 

Научно-обоснованото предложение за обявяване на ЗЗ се основава на събирането и 

анализа на достатъчно научна информация, съдържаща основните опорни точки на 

плана за опазване на китоподобните видове.   

Предвид факта, че определянето на Морски защитени зони е сложен процес, 

считаме че последващите дейности трябва да включват следното:  

 Обосновка на предложение, което да аргументира обявяването на МЗЗ като  най-

ефективен инструмент за противодействие на заплахите за китоподобните, 

осигурявайки благоприятен природозащитен статус на популациите; 

 Определяне на цели на бъдещите МЗЗ, на базата на съществуващите знания за 

наличието на китоподобните в района, както и за наличието на заплахи за 

тяхното оцеляване; 

 Събиране на актуална научна информация, основаваща се на изследвания, 

насочени към безпокойството от човека в районите на обследване, както и 

наличието, видовете и разпределението на заплахите;  

 Анализ на данни, за да се идентифицира наличието на критични местообитания 

в рамките на разглеждания район, или места, където целевите видове са 

концентрирани за специфични дейности или цели;  

 Изготвяне на предложение за екологично-базирани МЗЗ, включително карти, за 

да подкрепят решенията относно приоритетите за опазване на базата на връзки 

между популациите от китоподобни, екологични процеси и човешките дейности, 

които ще бъдат представени за разглеждане от компетентните органи и от 

всички заинтересовани страни.  

 Изготвяне на цялата релевантна библиографска информация;  

 

Самата процедура по обявяване на защитена зона в акваторията на България в Черно 

море следва изцяло условията и реда разписани в Закона за биологичното разнообразие. 
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5. Определяне на потенциални защитени зони 

Откриването на област с особено богата китоподобна фауна е първата стъпка от 

процеса на вземане на решение дали определена зона трябва да бъде предложена за 

защитена. Съгласно получените първоначални данни от проучванията, има основание 

да се определят райони, които имат особено значение за китоподобните и техните 

популации. 

Тъй като съществуващите МЗЗ не покриват ареала на разпространение на 

видовете, обект на настоящото проучване и предмет на оценка при последващите 

проучвания, трябва да бъдат анализирани потенциалните територии в ИИЗ на България 

в Черно море, които да се обследват с цел определяне на площта на защитените зони, 

които ще гарантират адекватното опазване на популациите на видовете китоподобни. 

За целите на обследването е препоръчително да се използват същите технически 

средства, които са използвани съгласно спецификата на методиката за картиране на 

китоподобни.  

Примерни технически средства са: самолет, кораб, бинокли Barska 7 x 50 WRC 

deep sea, бинокли Sony DEV-50, GPS E-TREX 30 и карти, диктофон Olimpus, 

фотоапарат  Sony DSC HX 400V, фотоапарат  Canon EOS 600D, Обектив EF 100-400 

mm LIS USM, ъгломери със стойка, компаси и др. технически средства, използвани в 

настоящото проучване, както и използване на специализиран програмен продукт за 

оценка на популационните параметри, GIS, програми, цифрови карти и др. 

При определяне на потенциалните територии на защитени зони трябва да се 

извърши цялостна оценка на териториите, подходящи за определяне на МЗЗ в 

българската ИИЗ в Черно море. Това трябва да включва анализ на районите, 

определяне на границите им, прилагане на критерии за всеки вид и анализ на 

местообитанията въз основа на съществуващата налична информация, както и на 

целево събиране на нова, с цел запълване на празноти от стара информация или 

наличие на недостатъчно проучени райони. 

За целите на проучването трябва да бъде използвана наличната до момента 

научна информация по литературни източници, данни от настоящия проект, както и 
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съществуващата информация относно статута, предмета и целите на защитените 

територии, попадащи в рамките на българската ИИЗ в Черно море. Следва да се 

съберат и анализират нови данни за находища на целеви местообитания и видове в 

района, извън установените и включени в зоните от мрежата Натура 2000, като по този 

начин се допълни съществуващата информация. 

 

6. Резултати от настоящето проучване и анализ на възможностите за предложения 

за разширяване на обхвата на защитените зони с морска акватория 

Както беше дискутирано по-горе, процесът по определяне на зони за защита на 

популациите на китоподобните включва множество стъпки и изисква натрупването на 

адекватно количество данни позволяващи подходящи анализи. Добрите примери на 

европейско ниво показват, че в рамките на настоящето проучване не могат да бъдат 

събрани достатъчно количество данни за сезонните миграции, предпочитания към 

дадена част от акваторията, или пък данни за популационните характеристики на 

целевите видове поради времевата ограниченост на теренните проучвания.  

Следва да се отбележи, че проучване в такъв мащаб се провежда за първи път, 

при което се прилага методика за наблюдения на китоподобни в специфичните условия 

на Черно море.  

Данните от настоящето проучване показват недвусмислено, че популациите на 

проучваните видове китоподобни са силно мобилни и е на лице значителна сезонна 

динамика, като на практика ареалът и разпространението им са далеч отвъд границите 

на защитените зони от Натура 2000, обявени с цел тяхното опазване. 

 Сега съществуващите ЗЗ с морска акватория са създадени въз основа на данни 

събирани предимно в крайбрежните части на Черно море, без да са били налични данни 

за дълбоките части на БГ ИИЗ. Това априори индикира, че обхвата на защитените зони 

не е актуален и следва да бъде прецизиран. Резултатите от настоящето проучване са 

една важна първа стъпка към определяне на важните за популациите на китоподобните 

видове територии в Черно море. Основно резултатите могат да бъдат резюмирани до 

следното: 
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Афалата и морската свиня имат ареал и разпространение, простиращо се далеч 

извън границите на сега съществуващите защитени зони от мрежата Натура 2000.  

 

 

Фиг. 1 Ареал и разпространение на афалата спрямо границите на защитените зони от 

Натура 2000 с морска акватория 

 

Както се вижда на Фиг. 1, преобладаваща част от ареала и установеното 

присъствие на афалата са извън границите на защитените зони. Важно е да се отбележи 

спецификата на Черно море, а именно наличието на горен кислороден пласт до 

максимум 200 м дълбочина и на долен сероводороден пласт (само с анаеробни форми 

на живот) под 200м. Това налага внимателно да се прецени възможността за създаване 

на защитени зони, попадащи в акватория с дълбочина над 200м. Разбира се, това не 

изключва възможността при достатъчно данни и аргументи да се потвърди 
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необходимостта от конкретни консервационни мерки, включително създаването на 

защитени зони и в дълбоките части на ИИЗ след 200 метровата изобата. 

 

При част от наблюденията на морската свиня, съпоставянето на ареала и 

разпространението спрямо границите на съществуващите защитени зони с морска 

акватория, показват подобна картина, а именно интерполираният ареал и установеното 

разпространение се простират далеч извън границите им навътре в дълбоките части на 

ИИЗ. 

 

Фиг. 2 Ареал и разпространение на морската свиня спрямо защитените зони от Натура 2000 

с морска акватория 

 



 

17 
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.  

 

Основните причини за това могат да се търсят във факта, че самите зони са 

създадени далеч преди да са налични достатъчно по количество и качество данни за 

разпространението и числеността на двата вида в ИИЗ на България в Черно море. 

Литературните данни са събирани основно в шелфовата зона, което съчетано и със 

спецификата на Черно море и наличните проучвания на морските местообитания, 

съвсем логично е предопределило създаването на защитени зони с морска акватория, 

фокусирани предимно върху специфични приоритетни местообитания. 

Облитането със самолет е извършено по трансекти през 10км (с очаквано 100% 

покритие на акваторията на ИИЗ), така че са обследвани и защитените зони. При 

проучването с кораб, трансектите в зигзагообразен модел са генерирани чрез 

програмата Distance и са неизменна част от методиката на прилагане на тази програма 

за интерполиране на популационни параметри численост и плътност на ниво ИИЗ. 

Малка част от трансектите на корабните проучвания преминават през границите на 

защитените зони (виж Фиг. 3), което съчетано с по-малкото наблюдения от кораб, в 

сравнение със самолет, логично предполагат и малкото наблюдения в защитените зони.    

Наблюденията от стационарни точки осигуряват информация за някои от 

защитените зони, но имат лимитирано пространствено покритие, определено от 

визуалните възможности на използваната техника и наблюдателя, както и от 

специфичните условия на всяка точка. Така стационарните точки предоставят 

информация за съвсем тясна зона до бреговата ивица, без да дават каквато и да е 

информация за състоянието в отдалечените навътре в морето части от зоните.  

За да могат да се генерират достатъчно детайлни и достоверни резултати за 

популациите и природозащитното състояние на афалата и морската свиня в границите 

на съществуващите защитени зони, то проучванията трябва да имат специфичен 

насочен дизайн с трансекти в границите на самите зони. 

 Извършеното проучване в границите на ИИЗ достатъчно ясно показва, че 

има необходимост от прецизиране на границите и създаване на нови защитени 

зони за опазване на двата вида китоподобни, но количеството на данните не е 

достатъчно за ясната обосновка за промяна на граници или обявяване на нови 

зони.  
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Въпреки това, данните подсказват потенциалните площи, в които следва да се 

проведат допълнителни проучвания. В най-добрия случай проучванията (мониторинга) 

на китоподобните в БГ ИИЗ за по-продължителен период, включващ всички сезони и 

поне няколко последователни години при съпоставим интензитет и еднаква методика, 

биха били достатъчни за прецизирането на акваторията с най-голяма значимост за 

китоподобните. 

 

 

Фиг. 3 Разположение на трансектите и стационарните точки за полеви проучвания на 

китоподобните в ИИЗ на България в Черно море спрямо границите на защтитените зони с 

морска акватория 
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Анализите на данните от проучванията в периода ноември 2014 – юли 2015 

показват, че малка част от определените потенциални местообитания на двата вида са в 

границите на защитените зони от мрежата Натура 2000. 

Сравнително малко наблюдения (съответно и ниска численост) са установени в 

изцяло „морските“ защитени зони. 

За морската свиня картите на установените потенциални местообитания и 

максималната численост в клетка от 10х10 км при проучванията от кораб и самолет 

ясно показват, че в основната си част потенциалните местообитания и най-високата 

локална численост е установена извън границите на защитените зони с изключение на 

зона Ропотамо, зона Емона и комплекс Калиакра (виж Фиг. 4). 

 

Фиг. 4 Установена численост на морската свиня спрямо потенциалните местообитания и 

границите на защитените зони  
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За афалата картата на потенциалните местообитания и установената локална 

численост в клетка от 10х10 км показва, че в голямата си част съществуващите 

защитени зони попадат в границите на определените потенциални подходящи 

местообитания, но пък за сметка на това много от най-високите стойности на локална 

численост в клетка 10х10км е установена извън границите на зоните (виж Фиг. 5).  

 

Фиг. 5 Установена численост на афалата спрямо потенциалните местообитания и 

границите на защитените зони 

Високите стойности на локална численост извън границите на защитените зони, 

определена при трансектни проучвания от кораб и самолет, може да се обясни с факта, 

че не през всички зони преминават трансекти, но това не означава, че при едно 

насочено трансектно проучване в границите на защитените зони няма да се получат 

идентични високи стойности. 
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Има значителни площи попадащи извън границите на защитените зони. При 

едно по-продължително проучване и съпоставяне на установените потенциални 

местообитания за различните сезони и години би се получила по-ясна картина 

показваща потенциално най-важните местообитания (акватория).  

За афалата, ясно се отграничава акваторията в шелфовата зона, като най-

предпочитаната от вида. Наличието на установени значителен брой (вкл. и 

потенциални местообитания) местообитания дълбоко във вътрешността на Черно море 

още веднъж показват, че има специфични особености на популациите на вида, които 

изискват и допълнителни проучвания. 

Въз основа на анализа на данните от настоящето проучване, макар и ограничено 

във времето, може да се заключи, че и за двата вида (афала и морска свиня) 

съществуващите защитени зони, с голяма вероятност не предлагат адекватна 

територия за защита. Разширяване на съществуващите зони би било 

наложително, ако при последващите проучвания се потвърдят данните от 

настоящото проучване, а именно, че голяма част от подходящите местообитания и 

голям процент от популациите на видовете биват установени извън границите на 

защитените зони.  

Най-вероятно, разширяване на защитените зони би било оправдано в посока 

вътрешността на морето, но създаването на нови защитени зони не бива да бъде 

изключвано като алтернатива на разширяването на границите на сега съществуващите 

защитени зони. Като потенциално най-вероятни зони с необходимост от разширяване 

се очертават Комплекс Калиакра, Емона, Ропотамо и Странджа (виж Фиг. 4 и Фиг. 5). 

Самото разширяване на границите на защитените зони и/или създаването на 

нови такива за опазване на афалата и морската свиня не може да бъде обосновано само 

от резултатите от настоящото проучване поради вече изтъкнатите причини, а именно: 

Ограничено е във времето и не дава информация за всички сезонни динамики в 

популациите на двата вида. 

Обосноваването на необходимостта от разширяване и създаване на нови 

защитени зони с морска акватория за опазване на китоподобни изисква изключително 

специфични анализи и проучвания и то от по-продължителен период. И двата вида 
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китоподобни са изключително мобилни, с ясно изразени миграционни навици и с 

недостатъчно проучени специфики в условията на Черно море. 

Проучването покрива само ИИЗ на България в Черно море, което е една малка 

част от ареала на разпространение на афалата и морската свиня и още по-малка част от 

техните миграционни пътища север-юг. За пълноценното проучване, с оглед опазване 

на китоподобни, е необходимо координираното участие на всички страни, чиито 

акватории попадат в ареала на видовете. Наличието на субпопулации на двата вида в 

Черно море, би наложило специфична координация между заинтересованите страни.  

 България би могла да разчита на тясно сътрудничество с Румъния в рамките на 

ЕС, включително с общи трансгранични проекти, насочени към проучването и 

опазването на китоподобните, но това пак не може да гарантира покриването на 

основните територии от ареала на видовете. Съществуващата европейска практика ясно 

показва, че без международни усилия постигането на целите за опазване на 

китоподобните е невъзможно. Най-ярък пример са проектите за проучване на малки 

китоподобни в европейската част на Атлантическия океан и в Северно море (SCANS I и 

II). SCANS I разработи първите широкомащабни прогнози за изобилие от морски свине 

и други малки китоподобни още през 1994г. Чрез използване на прогнозите за изобилие 

по отношение на морските свине бяха изчислени нивата на приулова в Северно море и 

Келтско море и бе доказано, че те са неприемливи по критериите на IWC. Този проект 

беше осъществен чрез координираните действия на Обединеното кралство, Дания, 

Франция, Германия, Ирландия, Швеция, Норвегия и Нидерландия. Проектът беше 

последван от SCANS II, в който участваха дванадесет страни. Трите основни цели на 

проекта бяха да определи абсолютната численост на популациите на морската свиня, 

афалата и обикновения делфин, да разработи и изпробва методи за мониторинг на 

популациите им, да разработи рамка за управление на приулова. Проектът продължи до 

2008г. и продължава с дейности и до днес.  

Това дава най-ярката аргументация за това, че данните от проучване в рамките 

на една година е крайно недостатъчно за постигане на всички цели за опазване на 

китоподобните в Черно море, нито пък би било достатъчно за аргументиране на 



 

23 
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.  

 

необходимост от разширяване на площите на защитените морски зони и обявяването на 

нови такива. 

Проучването включва използването на утвърдени методики и най-съвременни 

технически средства и методи (наблюдение чрез високотехнологична видео апаратура 

от самолет, прилагането на специализиран софтуер за определяне на популационни 

характеристики, прилагането на ГИС анализи и изготвянето на модели на хабитатна 

пригодност чрез използването на данни от сателит. Резултатите от проучването дават 

една солидна основа (референтни стойности), върху които следва да се надгражда за да 

се получи една пълна картина за състоянието на популациите на китоподобните в 

Черно море. Едва при изпълнението на тези условия би могло да се пристъпи към 

адекватно определяне на нови граници за разширяване на съществуващи или към 

създаване на нови зони за защита в мрежата Натура 2000. 

 

7. Определяне на зони за допълнителни проучвания 

Определянето на потенциални зони за допълнителни последващи проучвания е 

продиктувано от резултатите от анализите на данните от наблюдения на китоподобни 

през 2014 и 2015 г. 

Наложително е проучванията да продължат през следващите години, така че цялата 

територия на ИИЗ в рамките на утвърдена мониторингова програма, отново да бъде 

обследвана, като се използват същите методика и оборудване.  

При проучване от самолет и запазване на отстояние между трансектите от 10км, то 

дизайна на трансектите няма да е от съществено значение, тъй като 100% от 

акваторията на ИИЗ ще бъде покрита. Ако се използват плавателни съдове, то 

трансектите следва да бъдат определени чрез специфичните приложения на Distance 

софтуера, който позволява изготвяне и предварителна оценка на дизайн на трансектни 

проучвания в дадена площ.  

Целесъобразно е, при финансова възможност, в допълнение да се използват и 

трансекти, различни от досега използваните, но методически коректни, за да се покрият 

и непроучвани досега територии или да се търси дизайн на трансектните проучвания, 

който най-добре би отразил спецификите на обследваната акватория. 
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По отношение на зоните, които са с висок потенциал за допълнителни проучвания, то 

те са определени по следния начин: 

Използвани са данните от моделите за хабитатна пригодност за афалата и 

морската свиня като обобщени за 2014 и 2015 г (представени са като карти в 

предходната част на доклада).  

Селектирани са тези местообитания, определени като подходящи и през двата 

сезона (2014 и 2015г). Така на практика са селектирани припокриващите се зони 

определени като подходящи местообитания. Презумпцията е, че независимо от 

установените локални числености, хабитатния модел ни дава информация за акватории, 

в които нямаме посещение, но пък са определени като подходящи за конкретния вид и 

много вероятно присъствие.  

Тези припокриващи се зони са определени като такива с най-голям потенциал за 

допълнителни проучвания. Тъй като видовете са силно мобилни около зоните на 

припокриване на потенциалните местообитания, чрез ГИС инструменти е създаден 

буфер от 30км, който би позволил да се включат и зони, в които е вероятно вида да 

посещава и преминава.  

Така получените зони са определени и като такива са потенциал за бъдещи 

проучвания и са представени на Фиг. 6 и Фиг. 7 по-долу. 
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Фиг. 6 Потенциални зони за допълнителни проучвания на афалата в ИИЗ на Черно море 
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Фиг. 7 Потенциални зони за допълнителни проучвания на черноморска свиня в ИИЗ на Черно 

море 

 

Ако при тези проучвания се установи висока численост на популациите, то това 

първо би валидирало моделите и второ би дало допълнително информация за анализи 

по определяне на потенциални зони за защита. Разбира се, това би била само една от 

първите стъпки. Проучването само на тези потенциални зони, не би било достатъчно за 

набиране на данни и изготвяне на научно обоснована аргументация за необходимостта 

от разширяване на мрежата от защитени морски зони.  
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Както беше посочено по-горе, процесът по определяне на зони за защита в 

морска среда е изключително специфичен и следва да се базира само на солидни 

защитими аргументи, като се имат предвид множество фактори, не само свързани с 

биологичните особености на вида, но и с чисто социални, икономически и дори 

политически условия валидни за дадена акватория. 

Само за информация по-долу даваме примера посочен в документа “Основни 

насоки за създаване на мрежа Натура 2000 в морската среда. Прилагане на директивите 

за местообитанията и за птиците“ 

Пример за избор на територия за морска свиня (Phocoena phocoena) в 

германската ИИЗ в Северно море (Krause et al. 2006 г.) 

В резултат на прилагането на критериите на член 4, параграф 1 от директивата за 

местообитанията беше определена само една ТЗО в германската ИИЗ в Северно море, 

която в по-голямата си част беше очертана за вида морска свиня. Определянето и 

очертаването на границите стана възможно благодарение на използването на трите 

критерия, предложени на специалната среща на ЕК (ЕО 2001) (виж текста) и на един 

допълнителен критерий: високо съотношение на чувствително поведение, в случая - 

отдих. 

Принципи на подбор: 

(1) Събиране на данни: Разпространението, разпределението и поведението на 

морската свиня беше изучено чрез квазисиноптични наблюдения по трансектни линии. 

В зони с по-голямо разпространение на морска свиня бяха осъществени допълнителни 

полети с по-висока разделителна способност на напречните линии. 

Тези данни бяха допълнени и сравнени с данни от наблюдения, взети от базата 

данни за морските птици (SAS), местни бази данни с въздушни снимки, правени за 

целите на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), данни от SCANS I и 

данни от акустичните детектори на морски свине (POD). Последният от посочените 

методи беше използван успешно само в Балтийско море. 

(2) Карти на разпространение на видовете. Съсредоточаването на морска свиня 

между май и август (периодът на размножаване) беше моделирано с помощта на 
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геостатистически методи, основаващи се на анализ на вариограмите и на обикновен 

кригинг, и беше визуализирано като карти на разпространение в GIS. 

(3) Зони на съсредоточаване: Бяха определени границите на съсредоточаване 

чрез използване на праг на плътността по предложение на експерт по морски 

бозайници (лог 0, 04 на km² сечение). 

(4) Приблизителен размер на популацията: В рамките на ТЗО и за цялата 

германска част от Северно море беше изчислен размерът на популацията и 

съотношението на морски свине в определени граници. 

(5) Подбор и ограничаване: Беше избрана само една територия, в която гъстотата 

на популацията на морска свиня беше до десет пъти по-голяма по време на важния 

период на размножаване. 

Разграничаването на тази ТЗО бе извършено главно въз основа на гъстота на 

морски свине. От друга страна разпределението на местообитанията „плитчини“ и 

„рифове“ беше друг важен критерий при ограничаването. 

Накрая граничните линии бяха опростени и поправени с цел да се осигури 

сигурно и безопасно маркиране на териториите в морето.  

Работата върху проучванията на афалата и морската свиня в Черно море е едва в 

начална фаза – наблюдения, изготвяне на карти на разпространение и модели на 

хабитати. Допълването на информацията, нужна за реалистично определяне на важните 

за двата вида зони, налага допълнителни проучвания и анализи, които не могат да 

бъдат извършени в рамките на 1 година. 
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Заключение  

Научните резултати от този проект и данните, генерирани на база направените 

обследвания на трите вида китоподобни (и особено за Tursiops truncatus и Phocoena 

phocoena) в ИИЗ на Черно море трябва да бъдат взети под внимание за бъдещото 

определяне на Морски защитени зони. Това ще бъде от полза при планирането на 

бъдещи изследвания и програми за мониторинг на китоподобни. Данните от 

настоящето проучване, което е първо по рода си с такъв мащаб, предполагат 

потенциалната възможност за създаването на нови и/или разширяването на 

съществуващи МЗЗ. Въпреки това, на този етап, последните детайлни проучвания на 

ИИЗ на България в Черно море, не могат да се считат за достатъчни, поради  

изключително краткия им период. Те могат да дадат насоки, къде биха могли да бъдат 

съсредоточени бъдещи проучвания с оглед на това да се прецизират границите на 

съществуващите и/или да се пристъпи към обявяване на нови защитени зони за 

постигане на достатъчно адекватно опазване на целевите видове китоподобни. 

Антропогенните фактори – случайните улови в риболовните уреди, влошаване 

на местообитанията, изменения в хранителната обезпеченост на китоподобните, 

ограничаване на разпространението, миграциите и размножаването на китоподобните, 

замърсяването във всичките му аспекти, корабоплаване, военно-морските полигони и 

учения  и др. трябва да се имат предвид при анализа на критичните местообитания на 

китоподобните. Високи нива на морския трафик, както и провеждащите се рутинни 

военни учения в Черно море водят до изместване на животните от един район в друг, 

който може да бъде с по-малко екологично значение за поддържане на популациите на 

видовете.  

Райони с по-високо екологично значение в рамките на ИИЗ в Черно море 

могат да бъдат определени, едва когато обследванията на китоподобни бъдат 

систематично и регулярно провеждани със същите технически средства, 

разширени във времето, и аналогични на използваните в настоящото проучване. 
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