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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Афала (Tursiops truncatus) – Черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus/ Barabasch, 

1940) 

Mорска свиня (Phocoena phocoena) - Черноморска морска свиня (Phocoeana phocoenа 

relicta/ Abel, 1905) 

Oбикновен делфин (Delphinus delphis) – Черноморски обикновен делфин (Delphinus 

delphis ponticus/ Barabash-Nikiforov, 1935) 

ИИЗ – Изключителна Икономическа Зона 

БГ ИИЗ - Изключителна Икономическа Зона на Р България 

ПС – Природозащитно състояние 

ЗЗ – защитени зони по смисъла на Директива 92/43/ЕИО и ЗБР 
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1. Въведение 

Различни фактори на околната среда влияят на разпространението, числеността и 

миграциите 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 като основен фактор влияещ на 

миграциите на китоподобните се счита наличието и обилието на хранителни ресурси. 

Комплексни специализирани проучвания в черноморския регион в този аспект не са 

извършвани. Поради това понастоящем се счита, че сезонните миграции на рибните 

популации, в зависимост от природната сезонна цикличност, определят общата схема 

на поведение, миграции и разпространение на китоподобните в Черно море.    

В анализите на проект  на Институт за рибни ресурси- Варна «Биологични 

характеристики на основните промишлени видове риби пред българския бряг на Черно 

море», 2014г  бяха направени изводи за хранителната база на основни видове риби в 

Черно море. Това позволи да се изведат общи биологични и популационни 

характеристики на основните ихтиовидове, да се направи оценка на състоянието на 

техните популации и  актуална оценка на екосистемата пред българския бряг. Тези 

анализи могат да послужат при  оценката на местообитанията на китообразните пред 

българския бряг и ИИЗ  на  Черно море. 

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, химическата, туристическата и енергийната индустрии.  

Тези дейности неминуемо влияят върху разпространението, миграциите и 

поведението на черноморските китоподобни.  
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2. Изготвяне на карти на хабитатна пригодност 

При моделите за хабитатна пригодност са използвани дистанционни данни от Aqua/ 

MODIS. NASA's OceanColor Web е подпомагана от Ocean Biology Processing Group 

(OBPG) в центъра на NASA's Goddard Space Flight Center. Данните са налични на 

интернет страницата 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cms/homepage, като списъци с променливи с различен 

период на събиране, различна резолюция и тип. 

Използвани са 9 променливи с резолюция 4х4 км покриващи ИИЗ на България в Черно 

море. За първична обработка на данните се използва софтуер наличен на страницата на 

MODIS. „Изрязана“ е зона покриваща ИИЗ на България в Черно Море. Експортира се 

като GEOTiff в географска проекция WGS84. От този момент нататък анализите се 

извършват в ArcGIS.  

Следните променливи са изтеглени и експортирани за последваща обработка. По долу 

са дадени променливите като ASCII файлове използвани в моделите последвани от 

кратко описание: 

Продукти свързани с хлорофил-а (Chl-a) концентрация:  

• chlor_a.asc: Chlorophyll concentration – Този продукт има силна корелация с 

концентрацията на фитопланктона, като основен пигмент в него е хлорофил а 

(Chl-a). 

• Iop_aph: Absorption due to phytoplankton material at 443 nm GIOP model. 

• nflh.asc: Fluorescence Line Height (normalized) – Този продукт измерва 

нормализираната пасивна флуоресценция на хлорофил-а.  

Други продукти: 

• ipar.asc: Instantaneous Photosynthetically Available Radiation – Това е продукт, 

който количествено измерва общото моментно излъчване на светлина от 

повърхността на водата по време на спътниковото заснемане.  

• iop_adg.asc: Absorption due to gelbstoff and detrial material at 443 nm GIOP 

model. 

• rrs_aot.asc: Aerosol optical thickness at 869nm – Този продукт дава представа 

за необходимата енергия при извличането на водните пари, както и за 

оптичната дебелина на аерозолите в атмосферата над морската повърхност 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cms/homepage
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• poc.asc: Particulate Organic Carbon – Този продукт определя количествено 

повърхностната концентрация на частичковия органичен въглерод.  

• par.asc: Photosynthetically Available Radiation – Този продукт количествено 

измерва фотосинтетичната енергия, която достига повърхността на морската 

вода.  

• sst.asc: Sea Surface Temperature (daytime) – Този продукт дава представа за 

повърхностната температурата на водата (през деня). 

 

Налични са и други продукти, но прегледа на литературата подсказва, че основните 

екогеографски променливи, които най-често се използват при изготвяне на модели на 

хабитатна пригодност за китоподобни са описаните по-горе.  

Всички посочени променливи, пряко или косвено, са свързани с дефинирането на 

хранителната база на китоподобните с отделните нива на хранителната верига в 

морската екосистема. Най-добрата опция е да се използват като променливи директни 

данни за разпределение, численост, биомаса, улов на единица усилие, плътност и карти 

на максимална плътност на сезонните концентрации на запасите от основните рибни 

видове, влизащи в района на отделните видове китоподобни.  

Опитът, на Института по рибни ресурси и другите институти със сходна тематика, от 

предходни ихтиологични изследвания обаче показва, че подобни оценки на рибните 

популации са ограничени пространствено (хидроакустични, ихтиопланктонни, трални 

теренни изследвания) най-много до 100-150 м изобата т.е те далеч не обхващат цялата 

територия на разпространение на делфините.  

Във връзка с горепосоченото е необходимо изследванията върху хидрохимичните, 

хидробиологични и ихтиологичните параметри да бъдат спрегнати и съобразени с 

конкретната схема на теренните проучвания на китоподобните, за да могат да се 

изведат коректни заключения за връзката на факторите на околната среда и 

разпространението, миграциите и числеността на морските бозайници в ИИЗ на Р 

България.  
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Допълнително изготвени променливи 

• farvater_ed.asc: представлява евклидовото разстояние (инструмент в ArcGIS) 

до линиите на фарватера (морски коридори за движение на търговския флот 

получени от навигационни карти за Черно море. 

• bathymetry_m.asc: представя батиметрията на Черно море с пиксел 1 км по 

GEBCO_08 (www.gebco.net). 

За изготвяне на картите е използвана програмата MaxEnt, която предоставя гранични 

стойности за хабитатна пригодност на получения модел на базата на множество 

статистически измервания в обобщен файл MaxEntResults.csv.  

Едни от най-често прилаганите гранични стойности са: минималните логически 

граници на тренировъчните присъствия (minimum training presence logistic threshold), 10 

процентната логистична тренировъчна граница (10 percentile training presence logistic 

threshold) и др. За целите на анализа е използвана 10% минимална граница за 

определяне на минималната възможност за наличие на подходящо местообитание. 

В случая с Delphinus delphis - Dd_avg.asc следва да се рекласифицира като се отделят 2 

класа на хабитатна пригодност (пригодни и непригодни). Картите са представени в 2 

варианта. Единия където е приложена класификация по прагова стойност 10% (виж А), 

а другият където има плавен преход (stretched) и се вижда прехода от неблагоприятен 

към благоприятен хабитат (виж Б). 

  

А)    Б) 

фигура 1 Сравнение между два начина на представяне на модела на хабитатна 

пригодност 

Прилагането на тази гранична стойност, ни помага да определим подходящите 

местообитания на база на 90% от установените присъствия на вида.  
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Важно е да се отбележи, че моделът представлява едно предвиждане, за това къде видът 

има потенциално местообитание на базата на екогеографските променливи и 

установените присъствия чрез MaxEnt модел. Резултатите в изходните данни на 

Максент позволяват много други анализи и тълкувания. 

Най-важни са стойностите на AUC (Area Under the Curve) показани като графика в 

Dd.html файла. 

 

 

фигура 2 Пример на графика от резултатния файл на Максент даващ информация 

за степента на достоверност на модела измерен чрез Area Under the Curve - AUC 

Колкото стойността на AUC е по-близка до 1, толкова достоверността на модела е по-

висока. В случая модела е с висока степен на достоверност. AUC стойностите могат да 

се използват за сравняване на достоверностите на различни модели (или моделите за 

различни видове например). 

Друга много важна информация се съдържа в таблицата показваща относителния 

принос на всяка променлива в изграждането на модела. 
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Фигура 3. Пример от изходния файл на Максент показващ процента на 

допринасяне на всяка екогеографска променлива към изграждането на финалния 

модел на хабитатна пригодност 

От примерната таблица става ясно, че дълбочината е с най-голям принос – 54.2%, 

следвана от r32_par.asc: Photosynthetically Available Radiation – 18,8%, разстоянието 

като евклидово разстояние до фарватера - 10,1% и повърхностната температура -6,2%. 

Останалите екогеографски променливи са с ниско участие в модела. Графиките в html 

файла показват също и кои стойности на променливите определят висока хабитатна 

пригодност. От практическа гледна точка, променливи с нисък принос могат да бъдат 

елиминирани при следващи анализи. 

Най-високи стойности на пригодност има при големи дълбочини, както и при 

сравнително близки разстояния до фарватера. По-високите температури на морската 

вода, също корелират с по-високата хабитатна пригодност. Предпочитанията на 

обикновения делфин към откритоморските райони (води с по-висока соленост и по-

ниско ниво на замърсяване), характерното поведение на този вид и привличането му от 

преминаващите морски съдове, и подобрените условия на средата свързани с по-

високите температури на водното тяло, респективно благоприятни: среда за обитаване, 

хранителна обезпеченост и условия за размножителния процес, са обяснението за 

корелациите на тези променливи с по-високата пригодност на посочените 

местообитания.     
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Фигура 4.  Пример от изходния файл на Максент показващ влиянието на всяка от 

екогеографските променливи към модела на хабитатна пригодност 

Събирането на данни чрез трансекти позволява да се обследва голяма територия, а пък 

моделите от своя страна позволяват да се предвиди къде бихме могли да очакваме вида 

на базата на установените наблюдения и статистическата взаимосвързаност с 

екогеографските променливи. Поради тази причина, виждаме наличието на подходящи 

местообитания на места, които не са били посещавани, както и обратното – на места с 

единични наблюдения на даден вид, моделът не предполага наличието на подходящо 

местообитание. 

Предимствата на изграждането на моделите за хабитатна пригодност чрез Максент са: 

Напълно ясни и прозрачни методични подходи. Всички данни за настройките в 

Максент са запазени и са налични в изходните файлове, като по този начин моделите 

могат да се пресъздадат. Всички променливи могат да се използват за повторно 

анализиране на същите данни или за анализиране на допълнително установени 

присъствия на видовете от същия период. Всички статистически анализи са налични в 

изходните данни. Изготвяне на модели за хабитатна пригодност за китоподобни чрез 

Максент добива все по-голяма популярност, тъй като моделите работят добре с данни 

за реални присъствия от недобре проучени райони. 
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3. Миграция на основни видове риби, които представляват хранителна база за 

черноморските китоподобни 

 

3.1. Сафрид  (Trachurus mediterraneus ponticus) 

Пролетната миграция на сафрида можем да характеризираме като типична за вида 

по време и размерно-възрастово разпределение в плитководния шелф пред нашия 

бряг. Тя обаче се разгръща в по-разширени срокове, започвайки в края на април и 

приключвайки след средата на юли, при обикновено начален подход от средата на 

май, завършвайки в края на юни, масово през втората декада на юни с подхода на 

едногодишните риби.  

Ранният подход и по-продължителното задържане на сафрида по нашето 

крайбрежие е функция основно на благоприятни абиотични условия (по високи 

температури и нормална соленост в повърхностния воден слой на крайбрежната зона). 

Традиционната миграционна схема на сафрида включва августовски подход на 

остатъка (след средата на август) към угоителните райони, след приключване на 

мръстенето. Сафридът обаче се появява през втората десетдневка на септември като 

отражение най-вероятно на задържането пред българския бряг на малобройни и 

малочислени стада за размножаване. През август в териториалните води се  

наблюдава поява само на малобройни нискочислени стада съставени от ранни люпила 

на поколение 2014 година. Основния фактор иницииращ есенните миграции на 

сафрида е  температурата. С понижаване на температурата на водното тяло започва 

формирането на струпвания, които постепенно, продължавайки отхранването пред 

нашия бряг, се отправят на юг към районите на зимуване, основно пред анадолския 

бряг. Последни се оттеглят еднолетните риби. В години с топла есен значителен брой 

стада от тях, съставени от късни люпила се задържат за отхранване и през есенния  и 

възможно през зимния период. Известни са случаи когато при внезапни и резки 

застудявания те са подложени на висока зимна елиминация. 

Българските улови от сафрид не отразяват адекватно състоянието на запаса на 

вида, но до известна степен са показателни относно тенденцията в тяхната динамика в 

многогодишен аспект. Варират в широк диапазон в резултат на промени в 

риболовното усилие и промишлената обстановка диктувана от 



 
 

17 

хидрометереологичните условия пред нашия бряг. Обичайно за сафрида е проявата на 

нискочислено попълване в промишлените запаси. 

Поколението от 2014г. е с параметри, очертаващи го като изключително 

нискочислено. Като цяло възрастовата структура на сафрида не дава възможност за 

извод, че видът излиза от рецесията в  която определено се намира. 

 В резултат на топлата есен през 2014 г.черноморският сафрид от западната 

популация се задържа в нашата акватория по-продължително време. Промишления 

риболов по нашето крайбрежие позволява реализирането на улови изградени на базата 

на задържали се за отхранване сафридни стада и през ноември. 

.  

 

Фигура 5. Разпространение и миграционни коридори на сафрид в Черно море 

(Източник: Scientific, Technical and Economic  Committee for Fisheries (STECF) 

“Assessment of Black Sea Stocks”, November 2012 , Brussels, Belgium) 

Легенда: 

Синьо – области на хранене и миграция към тях  

Червено – области  на размножаване и миграция към тях 

Зелено – области на зимуване и миграция към тях 
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3.2. Хамсия  (Engraulis encrasicolus)  

Хамсиените стада се задържат необичайно дълго пред българските брегове през 

2014 година и видът се лови регулярно през всички месеци от януари до юни 

включително. Такова поведение на хамсиените популации е рядко срещано за нашата 

акватория (например зимата на 1982 и цялата 1983 г., когато запасът на вида беше в 

много добро състояние) и се дължи на благоприятната климатична обстановка и 

подобрено състояние на запаса. В акваторията между н. Галата и н. Черни нос 

хамсията се улавя дори с хрилни мрежи, които принципно не са подходящи за този 

вид, което показва, че стадата на хамсията образуват големи и плътни концентрации. 

През зимните и пролетни месеци до м. май хамсията образува струпвания, 

първоначално примесени с трицона, а по-късно през м. май и юни, с трицона, сафрид 

и барбуня като процентният състав на хамсията достигаше 50-85 % от общия улов.  

През летните месеци, по-плътни струпвания от хамсия не се образуват в 

крайбрежната зона, в обсега на крайбрежните риболовни уреди. Това е свързано 

първоначално с интензивния размножителен процес, при което хамсиените пасажи 

заемат по-широк и отдалечен ареал, а впоследствие и с миграцията и задържането  на 

стада основно от нискоразмерен лефер (чернокоп) по нашето крайбрежие. 

Регистрират се само отделни малки количества от хамсия, основно като приулов. 

Есенната миграция е изключително слаба в крайбрежната зона, тя се изтегля в 

откритоморски райони поради задържането на рекордно високочислени стада от 

лефер и чернокоп в акваторията пред българския бряг. Същото се отнася и за 

миграцията и поведението и на другите топлолюбиви видове риби като сафрид, 

барбуня и др.  

По време на полевите изследвания върху числеността и разпределението на 3-те 

вида китоподобни в Изключителната икономическа зона на България, проведени през 

ноември и декември, се регистрира наличието на мигрираща хамсия, лефер, делфини 

(китоподобни) и размножаваща се трицона при отдалеченост 80-90 мили от брега. 

Става ясно, че основните хищници - леферът и китоподобните упражняват силна 

хищническа преса върху малките стадни риби и това въздействие не се ограничава 
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само в плитката шелфова зона, но се простира и в откритоморските райони на 

басейна.  

Свидетелство за това са многобройните стада от морска свиня (Phocoena 

phocoena) и от обикновен делфин (Delphinus delphis) достигащи около 100-150 

индивида  със значителна отдалеченост от брега. 

 Другият вид, афалата (Tursiops truncatus) се среща по рядко и в по-крайбрежни 

участъци във връзка с неговата биология и с хранителните предпочитания към по-

едра плячка, каквато представляват кефаловите риби, мигриращи на юг при 

сравнително неголяма отдалеченост от брега .  

 

Фигура 6. Разпространение и миграционни коридори на хамсия в Черно море 

(Източник: Scientific, Technical and Economic  Committee for Fisheries (STECF) 

“Assessment of Black Sea Stocks”, November 2012 , Brussels, Belgium 

Легенда: 

Синьо – области на хранене и миграция към тях  

Червено – области  на размножаване и миграция към тях 

Зелено – области на зимуване и миграция към тях 
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3.3. Трицона (Sprattus sprattus) 

През разглеждания период ноември 2014г. – юли 2015 г. риболовната обстановка 

показва, че през зимните месеци трицоноловът се извършва посредством риболовни 

кораби. Това се дължи на факта, че трицоната се придържа в откритоморските райони. 

Поради топлата зима трицона (Sprattus sprattus L.) се лови през целия разглеждан 

период. Пролетното подхождане на трицоната в крайбрежните райони настъпва в края 

на март. Първоначалният регистриран улов е от далян Траката. Отбелязано е 

продължително задържане на трицоната по крайбрежието през пролетните и началото 

на летните месеци.  

 

Фигура 7. Разпространение и миграционни коридори на трицона в Черно море 

Източник: Scientific, Technical and Economic  Committee for Fisheries (STECF) 

“Assessment of Black Sea Stocks”, November 2012 , Brussels, Belgium 

Легенда: 

Синьо – области на хранене и миграция към тях  

Червено – области  на размножаване и миграция към тях 

Зелено – области на зимуване и миграция към тях 
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В началото на летния период трицоната се задържа в близост до брега. Уловите 

през лятото се осъществяват с риболовни кораби, както и от даляни. След затопляне 

на водата трицоната се оттегля в по-дълбоки води. В края на лятото и началото на 

есента на 2014 г., риболовът се съсредоточи в улов на сафрид (Trachurus 

mediterraneus), лефер (Pomatomus saltatrix), паламуд (Sarda sarda), както и барбуня 

(Mullus barbatus) и трицоноловът остана на заден план. През пролетта на 2015 година 

бяхме свидетели на изключително интензивен индустриален риболов на трицона по 

време на забраната за риболов, което носи риска за нарушаване на хранителната 

верига. 

 

3.4. Кефалови риби (сем. Mugilidae) 

 

Кефаловите риби имат промишлено значение за българския черноморски риболов. 

Те са топлолюбиви видове, извършващи зимувални миграции на юг към анадолския 

бряг и Мраморно море с изключение на нулевогодишните. Последните зимуват пред 

нашия бряг и поради липса на дълбоки заливи с подходящи температурни условия 

понякога са подложени на висока зимна елиминация, особено в  години с подчертано 

ниски зимни температури на морската вода. 

 

Кефал (Mugil cephalus)  

Участието на кефала в уловите е с по-ниска численост в сравнение с платерината, 

което е нормално за видовото им съотношение установено в черноморската 

екосистема. Обект на мрежарски риболов, поради миграция на вида в плиткия шелф, 

уловите от кефал са изградени основно от двулетната възрастова група. Растежните 

параметри на двулетния кефал, изведени за 2014г. отразяват сравнително висок темп 

на нарастване. 

 

Илария (Liza saliens) 

Иларията е промишлен вид за българския морски риболов. По численост в уловите 

от кефалови риби доминира платерината, следвана от кефала и на трето място от 

иларията. През 2014-2015г. e изключително ниско присъствието на този вид пред 
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българския бряг. Не е изключено съществуването на връзка между слабата миграция и 

съответно численост на иларията в района на ТЕЦ – Варна и прекратяване работата на 

централата.  

 

Платерина (Liza aurata)  

Платерината е доминиращ вид по численост от кефаловите риби в Черно море. 

През 2014г. тя присъства в уловите целогодишно. По всяка вероятност зимните улови 

са реализирани върху малочислени стада от вида задържали се за зимуване пред 

нашия бряг, основно във Варненската езерна система, включително порт Варна. Тя 

спада към групата на еврихалинните видове от сем. Mugilidae, изразявайки (за разлика 

от кефала и иларията) определено предпочитание към водоемите с по-висока 

соленост. 

В сравнение с иларията и особено кефала, платерината показва чувствително по-

нисък темп на нарастване. Нарастването на кефаловите риби, включително 

платерината в морето в сравнение с езерата е чувствително занижено. Растежните 

параметри през 2014г. отразяват сравнително добро нарастване, което свързваме с 

разпределението и отхранването на платерината през летните месеци във Варненската 

езерна система.   

 

Пелингас (Mugil soiuy)  

В сравнение с останалите кефалови риби, пелингасът проявява по-висока 

поносимост към ниски температури, респективно не е подложен на висока зимна 

елиминация. По съществени улови от вида се реализират в северозападния 

черноморски район. По българското Черноморие са реализирани малки улови. 

 

Лефер (Pomatomus saltatrix) 

Леферът е топлолюбив  вид, отхранващ се в Черно море, а зимуващ основно в 

Мраморно море. Пролетните миграции на лефера протичат в близката крайбрежна 

зона, а есенните - в по-открити води. През лятно-есенните месеци се ловят основно 

нулевогодишните. През последните 10-15 години се отчита по-високо присъствие на 

новите поколения лефер (чернокоп) (възраст 0+г.), което се отразява положително 
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върху състоянието на запаса. Растежните показатели и липидна обезпеченост на 

еднолетния лефер поколение 2014г. в многогодишен аспект не се отличават 

съществено от средните годишни величини през есенните месеци на периода 1950-

1961г. 

 

Барбуня (Mullus barbatus ponticus)  

Барбунята е типичен бентофаг. Обитава нашето крайбрежие през топлите месеци 

на годината на дълбочина до 40 м., а през декември се оттегля на дълбочини 60-80 м.  

Пролетната миграция на вида през 2015г. започна през втората половина на май. 

През периода май-юли улови са реализирани основно в района на р. Камчия. През 

август, след приключване на размножителния процес, мръстителното стадо не 

мигрира обратно в тясната прибрежна зона, поради което не са отчетени улови с 

пасивни риболовни уреди.  

 

Атерина (Atherina pontica) 

Видът е плантонофаг, обитател на крайбрежната черноморска зона, често е 

определян и като бентопелагичен вид. По българското крайбрежие е разпределена и 

се среща от март до ноември. За отхранване и размножаване мигрира и в някои 

крайбрежни езера, основно Варненско, Белославско и Бургаско. За зимуване се 

оттегля на юг. Обект на риболов е до август.  

 

Основни изводи от проекта: 

 Хамсиените стада се задържат необичайно дълго пред българските брегове 

през 2014 г. и видът се лови регулярно през всички месеци от януари до юни 

включително. Такова поведение на хамсиените популации е рядко срещано и 

характерно за години с благоприятна климатична обстановка и добър запас на 

вида. 

 Есенната миграция на хамсия е изключително слаба в крайбрежната зона през 

периода септември-октомври, а се изтегля в откритоморски райони поради 

задържането на рекордно високочислени стада от лефер и чернокоп в 
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акваторията пред българския бряг. Същото се отнася и за миграцията и 

поведението и на други топлолюбиви видове риби като сафрид, барбуня и др.  

 Основните хищници - леферът и китоподобните упражняват силна хищническа 

преса върху малките стадни риби (хамсия, сафрид, трицона, барбуня и др.) през 

късния есенен сезон, ноември-декември, не само в плитката шелфова зона, но и 

в откритоморските райони на басейна. 

 Възрастовата и размерна структура на хамсията показват отново редуциране 

спрямо годините на висок запас.  

 Резултатите  не показват подобряване на основните параметри на популацията 

от трицона и че запасът започва да се  възстановява. 

Възрастовата структура и останалите по-важни биологични параметри на сафрида са 

указание, че през последните години състоянието на вида не бележи подобрение. 
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4. Черноморска афала  (Tursiops truncatus ponticus) 

 

4.1. Разпространение по литературни данни 

По литературни данни се счита, че разпространението на афала в рамките на ИИЗ на 

България в Черно море включва териториалните води и изключителната икономическа 

зона на България. Редовно присъствие се регистрира в най-големите заливи по 

Черноморското ни крайбрежие - Бургаски и Варненски залив. По българското 

крайбрежие афали са наблюдавани обикновено на 5 и 10 мили и дълбочини 17-65м (Ц. 

Станев 1996) в района между нос Емине и нос Галата през периода 1992-1995 г. По 

време на изследванията с риболовни съдове през периода 2010-2011г. (К.Mihaylov 

2011) са регистрирани афали на 15-25 мили от брега и дълбочини 35-80м в участъка 

между Варна и Черни нос. Литературните данни за вида са непълни и неактуални, 

поради липсата на достатъчно изследвания на вида в БГ ИИЗ на Черно море. 

 

Фигура 8. Разпространение на Tursiops truncatus в БГ ИИЗ на Черно море по 

литературни данни 
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4.2. Разпространение по данни от проекта 

По данни от настоящото проучване картата на разпространение на афалата (Tursiops 

truncatus ponticus) показва едно доста по-рядко разпространение в ИИЗ на България в 

сравнение с обикновения делфин и морската свиня. При наблюденията през различните 

сезони се установи динамика в числеността и разпространението, но като цяло вида е 

най-малочислен с най-ограничено разпространение.  

Площта на разпространение на афала в БГ ИИЗ, изчислена чрез RangeTool за 

периода ноември 2014 – юли 2015г, е 5400 км2. Ареалът на афала покрива почти цялата 

акватория на ИИЗ и възлиза на 31500 км
2
 и също е изчислен с RangeTool. 

 

Фигура 9. Ареал и разпространение на вида Tursiops truncatus (визуализация Range 

tool) по данни от полеви проучвания от кораб, самолет и стационарни точки през 

2014-2015г в БГ ИИЗ на Черно море 
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Ареалът на разпространение на вида Tursiops truncatus, представен на Фигура 9, 

показва, че той обхваща почти цялата акватория на БГ ИИЗ на Черно море. Въз основа 

на проведените теренни наблюдения бе установено разпространение на афалите 

основно близо до бреговата ивица, в шелфа на Черно море, както и в дълбоководната 

зона. 

Видът има редица биологични приоспособления в сравнение с останалите 

китоподобни в наши води, издържа най-дълго под вода и при гмуркане достига най-

голяма дълбочина. Тези адаптации позволяват на вида да се храни с дънни риби като 

следва разпространениено на бентосните организми в шелфовата зона. В тази връзка 

той оптимално използва всички крайбрежни води навлизайки във всички пристанища, 

ловувайки покрай големите плажове, близо до къпещите се хора. Видът е възможно в 

тази връзка да ограничава разпространениетието на муткура и да го изтласква от 

крайбрежните води. Трябва да се отбележи, че по литературни данни муткура също е 

вид обитаващ шелфовата зона и крайбрежните води. Известни са агонистични 

отношения между двата вида, пряко преследване, нападение и убиване на муткури от 

по-едрите и силни афали. Възможно е и наличието на преки конкурентни отношения по 

отношение на сходни местообитания и хранителна база. В тази връзка, обаче 

специфични научни изследвания в наши води няма, като тази хипотетична възможност 

разглеждаме на база данни от други райони от световния ареал на тези видове. 

В Черно море, обаче живота в бентосната зона е ограничен от наличието на 

сероводороден слой, който започва приблизително от изобата 200м. Според последните 

изследвания този слой се измества към по-плитки зони на шелфа, което силно 

ограничава подходящите местообитания за хранене на този вид. Изследванията на 

руски и български учени (http://www.ifrvarna.com/uploads/files/Okeanologia.pdf )показват 

повишаване на границата на сероводородния слой до 90м, като средногодишното 

покачване е с 2.3м. Спецификата на хидрометеорологичния режим на Черноморския 

басейн оказва съществено влияние на обмена на дълбочинни водни маси. При 

продължителни южни, югозападни и западни ветрове, особеено през лятото топлата от 

брега се отнася навътре в морето, като на нейно място се издигат дълбочинни студени 

води, богати на сероводород и биогенни елементи, които се усвояват от планктонните 

организми и настъпва цъфтеж –настъпва т.нар. „червен прилив“. Цъфтежа е силен 

http://www.ifrvarna.com/uploads/files/Okeanologia.pdf
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допълнителен негативен фактор ограничаващ  възможностите за хранене в 

крайбрежната зона. Известно е, че много дънни риби се задушават в резултат на това 

явление.  

Това принуждава афалата да развие и друга стратегия – преследването на пелагични 

риби в дълбоководната част, които не зависят от придънния воден слой. Това й 

позволява да поддържа по-голяма популация отколкото позволяват възможностите на 

достъпното дъно с наличен живот без сероводороден слой. С тази стратегия се обяснява 

разпространението на афалата в открити води и установените подходящи 

местообитания за вида ( фиг. 14) 

 

4.3. Численост  

 

Числеността на популацията представлява общият брой индивиди върху дадена 

територия. С цел установяване на числеността бе извършено обследване на цялата 

площ на БГ ИИЗ по метода на линейните трансекти от кораб и самолет. Като цяло 

числеността на афала в сравнение с другите два вида е ниска, което съответства на 

класическите представи за този вид китоподобен бозайник.  

  

Таблица 1. Установени присъствия на афала при наблюдение от самолет в БГ ИИЗ 

2014-2015г. 

Мисия Период на мисия 

Брой 

наблюдения 

Брой наблюдавани 

индивиди 

Самолет 1 13/12/2014 - 16/12/2014 1 4 

Самолет 2 4/4/2015 - 25/4/2015 6 33 

Самолет 3 19/5/2015 - 10/6/2015 1 2 

Самолет 4 7/7/2015 - 11/7/2015 6 11 
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Таблица 2.       Установени присъствия на афала при наблюдение от кораб в БГ ИИЗ 

2014-2015г. 

Мисия Период на мисия 

Брой 

наблюдения 

Брой наблюдавани 

индивиди 

Кораб 1 28/11/2014-8/12/2014 14 33 

Кораб 2 23/4/2015 - 1/6/2015 37 78 

Кораб 3 19/6/2015 - 23/6/2015 28 56 

 

 

Фигура 10. Карта на числеността на Tursiops truncatus по данни от полеви 

проучвания от кораб и самолет през 2014-2015г. в БГ ИИЗ на Черно море 
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Данните от Фиг.10, потвърждават, че най-висока численост на вида е достигната в 

крайбрежните води, пред Бургаския залив, срещу нос Калиакра, в крайбрежните води 

на Царево, както и в района на каньон Манганари. 

 

Съгласно Методиката за определяне на природозащитно състояние, параметър 

„Численост“ за афала се определя въз основа на дистанционно пробовземане по 

линейни трансекти и не се използват данни от наблюдение от стационарни точки.  

 

4.3.1. Популационни параметри изчислени чрез програмата Distance на 

база проучвания с кораб  

Обобщената изчислена стойност за числеността (N) на популацията на Tursiops 

truncatus ponticus в ИИЗ на България в Черно море въз основа на данните от корабни 

проучвания в периода 2014 -2015г. възлиза общо на 2111 индивида: 

Таблица 3.  Обобщени резултати от програмата Distance за Tursiops truncatus въз 

основа на трите обследвания от кораб 

Параметър Стойност %CV df CI (95% Confidence interval) 

D (плътност) бр. 

индивиди /кв.км 0.06004200 7.96 2 0,042655 - 0,084516 

N (численост) 2111 7.96 2 1500 - 2972 

 

Данните изчислени за числеността (N) и плътността (D) варират значително при 

отделните корабни мисии както следва: 

Корабна мисия 1 (ноември-декември 2014г.) 

D  Tursiops truncatus ponticus: 0,053395 (CV 58,93; 95% CI = 0,015675 - 0,18188) 

N Tursiops truncatus ponticus: 1877 (CV 58,93; 95% CI = 551 - 6395) 

Корабна мисия 2 (април-май  2015г.) 

D  Tursiops truncatus ponticus: 0,069085 (CV 40,43; 95% CI = 0,027482 - 0,17366) 

N Tursiops truncatus ponticus: 2429 (CV 40,43; 95% CI = 966 - 6106) 
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Корабна мисия 3 (юни 2015г.) 

D  Tursiops truncatus ponticus: 0,056975 (CV 95,01; 95% CI = 0,0076181 - 0,4261) 

N Tursiops truncatus ponticus: 2003 (CV 95,01; 95% CI = 268 - 14983) 

 

4.3.2. Популационни параметри изчислени чрез програмата Distance на 

база проучвания със самолет  

Числеността (N) на популацията на Tursiops truncatus ponticus в ИИЗ на България в 

Черно море въз основа на обобщените данни от самолетни проучвания в периода 2014 -

2015 г. възлиза общо на  92 индивида: 

 

Таблица 4. Обобщени резултати от програмата Distance за Tursiops truncatus въз 

основа на четирите обследвания от самолет  

Параметър Стойност %CV df CI (95% Confidence interval) 

D (плътност) бр. 

индивиди /кв.км 0.00262540 65.19 3 0,0003951- 0,017445 

N (численост) 92 65.19 3 14- 613 

 

Данните изчислени за числеността (N) и плътността на км
2
 (D) варират значително при 

отделните самолетни мисии както следва: 

Самолетна мисия 1 (декември 2014г.) 

D - Tursiops truncatus ponticus: 0,00038329 (CV 98,82; 95% CI = 0,000068507- 0,0021444) 

N - Tursiops truncatus ponticus: 13 (CV 98,82; 95% CI = 2- 75) 

Самолетна мисия 2 (април 2015г.) 

D – Tursiops truncatus ponticus: 0,0075387 (CV 112,39; 95% CI = 0,001151- 0,049375) 

N - Tursiops truncatus ponticus: 265 (CV 112,39; 95% CI = 40- 1736) 
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Самолетна мисия 3 (май-юни 2015г.) 

D - Tursiops truncatus ponticus: 0,00019164 (CV 103,31; 95% CI = 0,000032395- 

0,0011337) 

N - Tursiops truncatus ponticus: 7 (CV 103,31; 95% CI = 1- 40) 

Самолетна мисия 4 (юли 2015г.) 

D – Tursiops truncatus ponticus: 0,0023879 (CV 77,97; 95% CI = 0,00058165- 0,0098032) 

N - Tursiops truncatus ponticus: 84 (CV 77,97; 95% CI = 20- 345) 

Важно е да се отбележи, че оценките на тези параметри са коректни към периода на 

проучване, а именно Ноември  2014 – Юли 2015 г. 

 

4.3.3. Анализ на наблюдения на Tursiops truncatus от стационарни точки 

Черноморската афала е известна като широко разпространен крайбрежен вид, чиито 

местообитания са свързани с крайбрежните води и шелфовата зона. Той представлява 

най-дълбоководния вид от нашите китоподобни, гмурка се на най-голяма дълбочина и 

издържа най-дълго под вода.  

В крайбрежната акватория по експертна оценка от настоящото проучване той е най-

често наблюдаваният вид китоподобно.  

Единствено този вид бе регистриран и фотодокументиран по време на всички 

обучителни мисии от кораб в рамките на настоящия проект.  

Видът интензивно използва крайбрежната акватория, като навлиза в пристанищата. 

Често ловува по плажните ивици в близост до къпещите се хора. 
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Фигура 11. Общ брой индивиди от вида Turiops truncatus установени при 

наблюдения от стационарни точки през 2015 г. 

 

Проучванията от стационарни точки обаче показаха, че видът е с по-ограничено 

разпространение по крайбрежието в сравнение с морската свиня – регистриран е в 5 от 

6-те стационарни точки. Данните от регистрациите на вида са представени в таблицата 

по-долу:  

Таблица 5. Брой регистрации и брой индивиди по експертна оценка 

Стационарна 

точка 

Брой регистрации- 

м. юни 2015 г. 

Брой регистрации –  

м.юли 2015г. 

Брой индивиди по 

експертна оценка 

Агалина 7 6 1 - 3 

Дуранкулак 8 0 2 - 6 

Емине 23 9 5 - 20 

Камчия 0 0 0 - 1 

Несебър 359 9 8 - 20 

Синеморец 39 10 7 - 15 

Общо 436 34 23 - 65 
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Данните от проучванията от стационарни точки показват, че най- голям брой 

регистрации на вида има в района на Несебър. Там обаче, броят на повторните 

наблюдения на едни и същи индивиди е голям, тъй като група от 3-10 индивида се е 

приучила да посещава пристанището ежедневно, където рибарите ги подхранват с риба 

– животните в значителна степен са привикнали с хората. Следваща по значимост за 

вида е района на Синеморец. 

 

Фигура 12. Брой регистрации на Tursiops truncatus от стационарни точки по 

месеци 

Анализът на данните по месеци показва на графиката по-горе, че месец юни е 

по-значим за присъствието на вида в сравнение с месец юли. 

Като резултат от проучванията от стационарни точки, може да се заключи, че 

афалата е сравнително равномерно разпределена в крайбрежната акватория до около 4 

км от бреговата ивица. Детайлно проучената акватория включваща основните сектори 

на наблюдение се простира до 2.5 км. От бреговата ивица и обхваща 6.54 кв км площ за 

всяка точка като детайлно проучен основен сектор на наблюдение.  Това означава, че 

прогнозната численост от 23-65 индивида е разпределена на площ от 39.24 кв. км. 

акватория с плътност от 0.58 – 1.66 индивида на квадратен километър. Сравнително 

равномерното разпространение на вида позволява екстраполация и даване на прогнозна 

численост за цялата крайбрежна акватория до 2.5 км от брега. Тази крайбрежна 

акватория е с площ от 858.7 км
2
 получена чрез ГИС-анализ. Екстраполацията на 

данните показва, че в тази акватория в периода юни-юли обитават между 498 и 1425 
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афали. Въпреки предварителните впечатления се оказва, че афалата отстъпва по 

численост и разпространение на другия крайбрежен вид - морската свиня. 

 

 

 

Фигура 13. Регистрации на Tursiops truncatus от стационарни точки по дати 

 

Броят регистрации на Фигура 13 показва, че броят им е най-голям до средата на 

м. юни, през който са събрани данни в продължение на 14 дни. През следващите 14 

дни, обхващащи последната декада на м. юни и началото на м. юли броят им 

значително намалява, което се припокрива с резултатите от интервюиране на рибари и 

други целеви общности. Според техните твърдения броят на делфините значително 

намалява през м. юли.  Необходими са допълнителни проучвания за установяване на 

годишната динамика на дневните наблюдения.  

Предвид че наблюденията се извършват в крайбрежните води (до 4км видимост), 

те се използват основно за определяне на заети местообитания и чрез тях са генерирани 

данни за ареал и разпространение с RangeTool и потенциалните местообитания с 

Maxent.  
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4.3.4. Сезонна динамика на числеността 

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. 

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). 

Също така, при определяне на популационните параметри трябва да се има в 

предвид, че по време на миграцията, вероятността един и същи индивид да бъде 

регистриран неколкократно е много по-голяма.  

 

 

Фигура 14. Сезонна динамика на числеността на Tursiops truncatus 
1
(съгласно 

изчисления чрез Distance) 

 

                                                           
1
 Посочените в графиката месеци представляват осреднен период на провеждане на проучванията. Например: Кораб 1 е проведен 

през края на ноември и началото на декември 2014г., но е относен към декември 2014г. В случая това е допустимо, защото целта 
на таблицата е да илюстрира сезонни тенденции, а не детайлна моментна снимка на числеността. 
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4.3.5. Експертна оценка 

Скоростта на движение на афалата при нормално състояние е 11 км/ч., а 

максималната скорост на движение е 45 км/ч. Времетраенето на гмуркане при долна 

граница на гмуркане от 0м до 100м е около 2 минути.  

При наблюденията от кораб се получава неизбежно „свръх наблюдение“, тоест 

повторно преброяване на отделни индивиди или на групи от индивиди. Поради по-

ниската скорост на кораба (7 морски мили в час =13км/ч) в сравнение със самолета 

(180км/ч) вероятността за повторно наблюдение при наблюденията от кораб е 

значително увеличена, което по експертна оценка би могло да доведе до изкуствено 

завишаване на резултатите при интерполиране на числеността и плътността на 

популациите на видовете. 

При наблюденията от самолет, се покрива много по-голяма част от изследваната 

територия (на практика близка до 100%), но пък съществува предпоставка за 

пропускане на животни, които в момента на прелитане на самолета над полето на 

видимост да са под водата (времето за престой под вода варира от 1 минута до няколко 

минути), при което самолета би изминал значително разстояние.  

Данните от анализите на параметрите плътност и численост чрез програмата 

Distance показват значителна вариация в резултатите от самолет и кораб, като тези от 

кораб се считат за завишени, а тези от самолет занижени. Възможно е прилагането на 

корекционен коефициент, по примера на проучване проведено в южна Бразилия  

„Оценка на отклонението при определяне на обилието от въздушни наблюдения за 

подобрение на опазването на застрашения речен делфин“ (източник: 

http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates

_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_prelim

inary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil) Този корекционен фактор се 

използва за увеличение на броя видени от самолет индивиди, за да се коригира броя на 

пропуснатите индивиди, които са били под повърхността на водата при прелитането на 

самолета. Този корекционен фактор се определя чрез провеждане на паралелни 

обследвания от кораб и самолет през всеки от четирите годишни сезона.  

Не е коректно да бъдат съпоставяни данни за числеността събрани чрез 

трансектен метод и чрез точков метод. Поради това при анализа и определяне на 

http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
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числеността на този вид, данните от наблюдение от стационарни точки не са взети в 

предвид.  

Това налага критично да бъдат оценени резултатите за плътност (D) и численост (N) 

на популациите и да бъде дадена оценка на числеността на вида по експертно мнение. 

По експертно мнение, на база на сравнение на данните за екстраполирана 

численост на Tursiops truncatus, изчислени чрез програмата Distance считаме, че 

числеността на вида варира в диапазон 613-1500 индивида. Цифрите 

представляват максималната стойност на екстраполация въз основа на данните от 

самолетните обследвания и минималната стойност на екстраполация въз основа 

на данни от корабните обследвания. Разликата в численостите между самолет и 

кораб се дължи на факта, че самолетът обследва цялата акватория за разлика от 

кораба и на практика за Distance няма необследвана територия, върху която да се 

екстраполира численост. Екстраполацията на данни върху необследвана 

територия, в случая с кораба, винаги води до завишаване на числеността. 

Предвид това данните от самолета и кораба принципно не могат да бъдат сходни, 

поради което се предлага, да се използва средната стойност от двата метода на 

обследване, за да се получи обща снимка. 

По експертно мнение приемаме, че числеността на популацията на вида в БГ 

ИИЗ е приблизително 1057 индивида. 

 

4.4. Миграция и хранителна база по литературни данни и данни от теренните 

проучвания 

По литературни данни е прието, че афалите мигрират в български води от югоизток 

и североизток. Тяхното появяване пред нашия бряг е свързано 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).  

По време на теренните наблюдения през есенния период ноември-декември 2014г., 

бе установено придържане на вида основно към шелфовата зона. Това се определяше от 
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предпочитанията към по-едри риби (кефалови, калкан и др.), респективно тяхното 

разпределение в указаната зона в периода на тяхното усилено охранване.   

През пролетния сезон индивиди бяха наблюдавани както в шелфовата зона, така и в 

посочените места на хабитатна пригодност. 

 

4.5. Хабитатна пригодност  

Анализът на данните от моделите за хабитатна пригодност на афалата показват, че в 

през двата сезона се наблюдава значимо различие в площите и местоположението на 

потенциалните местообитания на вида. През есента на 2014 г. местообитанията заемат 

отчетливо територията в близост до бреговата ивица и плитките части на шелфовата 

зона в цялата част на ИИЗ, докато моделът за 2015 г. показва едно по-значимо 

преместване на местообитанието в посока вътрешността на морето.  Интересно е да се 

отбележи и установяването на една значима област в най-дълбоководната част на 

Черно море, което най-вероятно е свързано не толкова с наличието на храна, а със 

самия размножителен процес на афалата през пролетно-летните месеци на 2015 г., 

който протича в отдалечените откритоморски райони. Площите определени като 

потенциални местообитания са както следва: 

 Само за 2014 г.- 3342 км
2
; 

 Само за 2015 г. – 7881 км
2
; 

 Припокриване 2014-2015 г – 6095 км
2
; 

 Общо с отчитане на припокриването – 17318 км
2
 

Следва да се отбележи, че в случая припокриването следва да се отчита ако се 

изчисляват отделно площите на потенциалните местообитания за всяка от годините 

2014г. и 2015г., като към не припокритите площи се добави припокриването от 2788 

км
2
. Така за 2014 г.  потенциалните местообитания са 3342 км

2
 +6095 км

2
 = 9437 км

2
, а 

за 2015 г. площите са 7881 км
2
 + 6095 км

2 
= 13976 км

2
. Разликата в определените 

потенциални местообитания като площ през 2014г. и 2015г. е значителна - 4539 км
2
 в 

превес на 2015 г. Това означава, че през пролетно-летния сезон на наблюдение площите 

на местообитанията, в които би следвало да очакваме  афалата, са значително повече от 

тези през периода ноември-декември.  
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Фигура 15. Сравнителна карта на хабитатната пригодност за Tursiops truncatus 

на база проучвания през 2014-2015г 
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5. Черноморска морска свиня (Phocoeana phocoenа relicta) 

 

5.1. Разпространение по литературни данни 

По литературни данни се счита, че разпространението на морската свиня пред 

българския бряг включва вътрешните морски води, териториалното море и 

изключителната икономическа зона на Република България. Редовно се  среща в 

главните заливи по Черноморското крайбрежие - Бургаски и Варненския залив. 

Епизодично морската свиня е наблюдавана и в заливите около устието на река 

Ропотамо до Маслен нос, в самото устие и в най-отдалечената част на Варненско езеро 

(Mihaylov 2011).  

 

Фигура 16. Разпространение на Phocoena phocoena в БГ ИИЗ на Черно море по 

литературни данни 

Конкретни наблюдения по българското крайбрежие са документрани на 2-4 

мили от брега на дълбочина от 18-42 m (Станев 1996; Михайлов непубл. данни) във 

водите между нос Емине и нос Галата през периода 1992-1995 г. Освен в посочените 
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близки до брега зони, нови изследвания  показват разпространение и на 15-25 мили от 

брега, на дълбочини 35-80 м между нос Галата и нос Черни нос (Mihaylov 2011). Те са 

наблюдавани в съседните на река Ропотамо заливи, между реката и Маслен нос. 

Литературните данни за вида са непълни и неактуални, поради липсата на достатъчно 

изследвания на вида в БГ ИИЗ на Черно море. 

 

5.2. Разпространение по данни от проекта 

По данни от настоящето проучване за периода ноември – декември 2014г. 

основната част на регистрирани наблюдения на морската свиня са съсредоточени 

главно в северната част на акваторията, но се отчитат и в нейната южна част. 

Морските свине се срещат както близо до брега (Бургаски залив), така и в 

открито море, а в пелагиала образуват значителни концентрации.  

При теренните изследвания с кораб нерядко този вид и обикновеният делфин се 

наблюдават на близко разстояние. Това се обяснява с факта, че и двата вида извършват 

миграции през есенно-зимния сезон едновременно към районите за зимуване и се 

хранят с едни и същи пелагични видове риби. В потвърждение на това предположение 

са изхвърлените от вълните на палубата на кораба малки риби (еднолетки (0+г.) на 

хамсия и трицона), а също и наблюденията върху поведението и лова на големи групи 

от обикновени делфини върху рибни пасажи през нощта на светлината на 

прожекторите на морския съд.  

През периода април-юли 2015г. ареалът на разпространение се разшири, като 

регистрираните наблюденията в северната част на ареала са значително повече, както в 

посока към брега, така и към дълбоководната част (т.е. в териториалното море и ИИЗ). 

Регистрирано беше увеличение и струпванията в централната част от БГ ИИЗ. 

 В южната част на акваторията присъствието на този вид също се повишава, като 

там морски свине се отчитат основно в шелфовата зона.  

Най-общо разпространението на морската свиня се определя от наличието и 

поведението на основните хранителни обекти - масовите пелагични видове риби 

хамсия и трицона по време на есенните и пролетните им миграции и придвижвания за 

отхранване и размножаване, и  във връзка с репродуктивния процес на самия вид през 

пролетно-летните месеци. 
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  Площта на разпространение на морската свиня в БГ ИИЗ за периода ноември 

2014г. – юли 2015г., изчислена чрез RangeTool е 11100 км
2
. Ареалът на морската свиня 

покрива почти цялата акватория на ИИЗ и възлиза на 30700 км
2
 и също е изчислен с 

RangeTool. 

 

 

 

Фигура 17. Ареал и разпространение на вида Phocoena phocoena (визуализация 

Range tool) по данни от полеви проучвания от кораб, самолет и стационарни 

точки през 2014-2015г. в БГ ИИЗ на Черно море 
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Според литературни данни муткура е известен като крайбрежен вид, обитаващ 

шелфовата зона като навлиза в крайморските езера и участъци по крайбрежието с по-

ниска соленост на водата. Вида се храни предимно с дънни риби като би трябвало да 

следва разпространениено на бентосните организми в крайбрежната шелфова зона.  

В резултат на наблюденията бе установено, че видът се намира основно в открито 

море, на разстояние до 100 км от брега (вж. фиг. 16).  

Възможно е афалата да ограничава разпространениетието на муткура в шелфовата 

зона и да го изтласква от крайбрежните води. Известни са агонистични отношения 

между двата вида, пряко преследване, нападение и убиване на муткури от по-едрите и 

силни афали. Възможно е и наличието на преки конкурентни отношения по отношение 

на сходни местообитания и хранителна база. В тази връзка, обаче специфични научни 

изследвания в наши води няма, като тази хипотетична възможност разглеждаме на база 

данни от други райони от световния ареал на тези видове. 

Както бе посочено и по-горе, наличието на водороден слой в Черно море и 

изместването му към по-плитки зони на шелфа, ограничава подходящите 

местообитания за хранене на този вид.  

Това принуждава муткура да развие и друга стратегия като храненето с пелагични 

риби в дълбоководната част. В сравнение с афалата той много по-интензивно използва 

открито море и местообитанията в него, като успешно конкурира обикновения делфин. 

Като по-дребен вид той се храни с широко разпространени пелагични риби като 

трицона и хамсия. В тази връзка са необходими допълнителни изследвания, за да се 

определят конкретните екологични ниши на тези видове. 

 

5.3. Численост  

 

Числеността на популацията представлява общият брой индивиди върху дадена 

територия. С цел установяване на числеността бе извършено обследване на цялата 

площ на БГ ИИЗ по метода на линейните трансекти от кораб и самолет. В резултат на 

полевите наблюдения бяха установени присъствия на вида, както следва: 
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Таблица 6.     Установени присъствия на морска свиня при наблюдение от самолет 

в БГ ИИЗ 2014-2015г. 

Мисия Период на мисия 

Брой 

наблюдения 

Брой наблюдавани 

индивиди 

Самолет 1 13/12/2014 - 16/12/2014 3 6 

Самолет 2 4/4/2015 - 25/4/2015 5 6 

Самолет 3 19/5/2015 - 10/6/2015 18 25 

Самолет 4 7/7/2015 - 11/7/2015 2 2 

 

 

Таблица 7.     Установени присъствия на морска свиня при наблюдение от кораб в 

БГ ИИЗ 2014-2015г. 

Мисия Период на мисия 

Брой 

наблюдения 

Брой наблюдавани 

индивиди 

Кораб 1 28/11/2014-8/12/2014 62 137 

Кораб 2 23/4/2015 - 1/6/2015 324 774 

Кораб 3 19/6/2015 - 23/6/2015 219 415 

 



 
 

46 

 

фигура 18 . Карта на числеността на Phocoena phocoena по данни от полеви 

проучвания от кораб и самолет през 2014-2015г. в БГ ИИЗ на Черно море 

 

Съгласно Методиката за определяне на природозащитно състояние, параметър 

„Численост“ за вида се определя въз основа на дистанционно пробовземане по линейни 

трансекти и не се използват данни от наблюдение от стационарни точки.  

 

5.3.1. Популационни параметри изчислени чрез програмата Distance на 

база проучвания с кораб  

Обобщената изчислена стойност за числеността (N) на популацията на P.p. relicta в 

ИИЗ на България в Черно море въз основа на данните от корабни проучвания в периода 

2014 -2015г. възлиза общо на 18365 индивида. 
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Таблица 8.      Обобщени резултати от програмата Distance за Phocoena phocoena 

въз основа на трите обследвания от кораб  

Параметър Стойност %CV df CI (95% Confidence interval) 

D (плътност) бр. 

индивиди /кв.км 0.52229000 15.06 2 0,27425- 0,99465 

N (численост) 18365 15.06 2 9643- 34974 

 

Данните изчислени за числеността (N) и плътността на км
2
 (D) варират значително при 

отделните корабни мисии както следва: 

Корабна мисия 1 (ноември-декември 2014 г) 

D  P.p. relicta: 0,41263 (CV 68,13; 95% CI = 0,087774- 1,9398) 

N P.p. relicta: 14509 (CV 68,13; 95% CI = 3086- 68206) 

Корабна мисия 2 (април-май  2015 г) 

D  P.p. relicta: 0,67091 (CV 70,77; 95% CI = 0,13423- 3,3533) 

N P.p. relicta: 23591 (CV 70,77; 95% CI = 4720- 117910) 

Корабна мисия 3 (юни 2015 г) 

D  P.p. relicta: 0,47195 (CV 40,48; 95% CI = 0,17643- 1,2624) 

N P.p. relicta: 16595 (CV 40,48; 95% CI = 6204- 44390) 

 

5.3.2. Популационни параметри изчислени чрез програмата Distance на 

база проучвания със самолет  

Обобщената изчислена стойност за числеността (N) на популацията на P.p. relicta в 

ИИЗ на България в Черно море въз основа на данните от самолетни проучвания в 

периода 2014 -2015г. възлиза общо на 44 индивида. 
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Таблица 9.   Обобщени резултати от програмата Distance за Phocoena phocoena въз 

основа на четирите обследвания от самолет 

Параметър Стойност % CV df CI (95% Confidence interval) 

D (плътност) бр. 

индивиди /кв.км 0.00125930 34.39 3 0,00043455- 0,0036495 

N (численост) 44 34.39 3 15- 128 

 

Данните изчислени за числеността (N) и плътността на км
2
 (D) варират значително при 

отделните самолетни мисии както следва: 

Самолетна мисия 1 (декември 2014г.) 

D - P.p. relicta: 0,00053201 (CV 159,28; 95% CI = 0,000012034- 0,02352) 

N - P.p. relicta: 19 (CV 159,28; 95% CI = 0- 827) 

Самолетна мисия 2 (април 2015г.) 

D – P.p. relicta: 0,00060988 (CV 93,46; 95% CI = 0,00011137- 0,0033398) 

N - P.p. relicta: 21 (CV 93,46; 95% CI = 4- 117) 

Самолетна мисия 3 (май-юни 2015г.) 

D - P.p. relicta: 0,0023674 (CV 44,49; 95% CI = 0,0010011- 0,0055981) 

N - P.p. relicta: 83 (CV 44,49; 95% CI = 35- 197) 

Самолетна мисия 4 (юли 2015г.) 

D – P.p. relicta: 0,001528 (CV 119,91; 95% CI = 0,000033495- 0,069704) 

N - P.p. relicta: 54 (CV 119,91; 95% CI = 1- 2451) 

Важно е да се отбележи, че оценките на тези параметри са коректни към периода на 

проучване, а именно ноември  2014 – юли 2015г. 
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5.3.3. Анализ на наблюдения на Phocoena phocoena от стационарни точки 

Морската свиня е най-дребният представител на китоподобните у нас. Биологичните и 

екологичните особености на вида, го определят като вид обитаващ шелфовата зона и 

крайбрежните води. Този вид може редовно да бъде наблюдаван от брега и 

предварителните очаквания го определяха като значим вид за проучване от 

стационарни точки.  

 

Фигура 19 Общ брой индивиди от вида Phocoena phocoena установени при 

наблюдения от стационарни точки през 2015 г, в БГ ИИЗ на Черно море 

Следваща по значимост е акваторията в района на Камчия. В по-широк аспект се оказа, 

че видът е разпространен по цялата ни крайбрежна акватория – от Синеморец до 

Дуранкулак. Видът се наблюдава по единично или в групи от 1 до 7 индивида, средно – 

3,05 индивида в група, най-често по 1 индивид. Най-голям брой индивиди са 

регистрирани през м. юли – 111 от нос Емине. Това определя този район като най-

значима за вида крайбрежна акватория.   
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Видът има общо 146 наблюдения с общо 289 индивида от които 146 индивида през юни 

и 143 индивида през юли. 

 
 
Фигура 20. Брой регистрации на Phocoena phocoena от стационарни точки по месеци  

  

И през двата месеца на наблюдението се очертава сходна картина на разпространението 

на вида. В таблицата по-долу са представени наблюденията на вида по точки, като е 

дадена експертна оценка за числеността на вида по отделните точки: 

 

Таблица 10. Брой регистрации и брой индивиди по експертна оценка 

Стационарна 

точка 

Брой регистрации - 

м. юни 2015 г. 

Брой регистрации –  

м.юли 2015г. 

Брой индивиди по 

експертна оценка 

Агалина 11 17 2 - 6 

Дуранкулак 25 0 5 - 15 

Емине 71 111 8 - 30 

Камчия 31 15 7 - 20 

Несебър 2 0 1 - 30 

Синеморец 6 0 2 - 5 

Общо 146 143 25-79 
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Като резултат от проучванията от стационарни точки, може да се заключи, че Морската 

свиня е сравнително равномерно разпределена в крайбрежната акватория до около 4 км 

от бреговата ивица. Детайлно проучената акватория включваща основните сектори на 

наблюдение се простира до 2.5 км. От бреговата ивица и обхваща 6.54 кв км площ за 

всяка точка като детайлно проучен основен сектор на наблюдение. Това означава, че 

прогнозната численост от 25-79 индивида е разпределена на площ от 39.24 кв. км. 

акватория с плътност от 0.64 – 2.01 индивида на квадратен километър. Сравнително 

равномерното разпространение на вида позволява екстраполация и даване на прогнозна 

численост за цялата крайбрежна акватория до 2.5 км от брега. Тази крайбрежна 

акватория е с площ от 858.7 км
2
 (изчислена чрез ГИС анализ). Екстраполацията на 

данните показва, че в тази акватория в периода юни-юли обитават между 549 и 1766 

морски свине.  

Предвид че наблюденията се извършват в крайбрежните води (до 4км видимост), те се 

използват основно за определяне на заети местообитания и чрез тях са генерирани 

данни за ареал и разпространение с RangeTool и потенциалните местообитания с 

Maxent.  

 

 

Фигура 21. Регистрации на Phocoena phocoena от стационарни точки по дати 
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Дневната динамика на регистрациите на този вид показва сравнително равномерно 

разпределение на броя на регистрациите на вида. Пиковите стойности не потвърждават 

виждането за намаляване на числеността на вида през месец юли.  

5.3.4. Сезонна динамика на числеността 

 

През зимата морските свине обитават обикновено областите, където са зимувалните 

райони на най-многочисления в басейна вид риба, хамсията Engraulis encrasicolus: 

източните турски териториални води и южните грузински териториални води (Николов 

1963a; Birkun et al. 2006). Това не е изненадващо, тъй като хамсията, с двете си 

популации, черноморската, Engraulis encrasicolus ponticus и азовката, Engraulis 

encrasicolus maeoticus, е основен компонент в храната на морските свине. 

Китоподобните бозайници, включително и морските свине, се появяват редовно 

първоначално в южните райони на България (р. Резовска (на границата с Турция) - 

Маслен нос) през март-април (Николов 1963б), като техният миграционен път е на 

север. В някои години те са наблюдавани през февруари; морските свине се придържат 

в близка до брега зона при отдалеченост от 2-4 мили, а по-нататък през пролетта и 

лятото разпределението остава същото (Станев 1996). През есента те предприемат 

миграция в обратна посока и се завръщат по същия път и в същите близки до брега 

зони към районите на зимуване (Николов 1963б). По този начин, морските свине, са 

широко разпространени по цялото българско черноморско крайбрежие по време на 

пролетните и есенните миграции и лятното им разпределение. 
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фигура 22. Сезонна динамика на числеността на Phocoena phocoena relicta
2

 

5.3.5. Експертна оценка 

Скоростта на движение на морската свиня при нормално състояние е 6 км/ч., а 

максималната скорост на движение е 23 км/ч. Времетраенето на гмуркане при долна 

граница на гмуркане от 0м до 65м е около 2,5 минути.  

При наблюденията от кораб се получава неизбежно „свръх наблюдение“, тоест 

повторно преброяване на отделни индивиди или на групи от индивиди. Поради по-

ниската скорост на кораба (7 морски мили в час =13км/ч) в сравнение със самолета 

(180км/ч) вероятността за повторно наблюдение при наблюденията от кораб е 

значително увеличена, което по експертна оценка би могло да доведе до изкуствено 

завишаване на резултатите при интерполиране на числеността и плътността на 

популациите на видовете. 

При наблюденията от самолет, се покрива много по-голяма част от изследваната 

територия (на практика близка до 100%), но пък съществува предпоставка за 

пропускане на животни, които в момента на прелитане на самолета над полето на 

                                                           
2
 Посочените в графиката месеци представляват осреднен период на провеждане на проучванията. Например: Кораб 1 е проведен 

през края на ноември и началото на декември 2014г., но е относен към декември 2014г. В случая това е допустимо, защото целта 
на таблицата е да илюстрира сезонни тенденции, а не детайлна моментна снимка на числеността. 
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видимост да са под водата (времето за престой под вода варира от 1 минута до няколко 

минути) при което самолета би изминал значително разстояние.  

Данните от анализите на параметрите плътност и численост чрез програмата 

Distance показват значителна вариация в резултатите от самолет и кораб, като тези от 

кораб се считат за завишени, а тези от самолет занижени. Възможно е прилагането на 

корекционен коефициент, по примера на проучване проведено в южна Бразилия  

„Оценка на отклонението при определяне на обилието от въздушни наблюдения за 

подобрение на опазването на застрашения речен делфин“ (източник: 

http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates

_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_prelim

inary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil) Този корекционен фактор се 

използва за увеличение на броя видeни от самолет индивиди, за да се редуцира броя на 

пропуснатите индивиди, които са били под повърхността на водата при прелитането на 

самолета. Този корекционен фактор се определя чрез провеждане на паралелни 

обследвания от кораб и самолет през всеки от четирите годишни сезона. 

Не е коректно да бъдат съпоставяни данни за числеността събрани чрез 

трансектен метод и чрез точков метод. Поради това при анализа и определяне на 

числеността на този вид, данните от наблюдение от стационарни точки не са взети в 

предвид.  

Това налага критично да бъдат оценени резултатите за плътност (D) и численост 

(N) на популациите и да бъде дадена оценка на числеността на вида по експертно 

мнение. 

По експертно мнение, на база на сравнение на данните за екстраполирана 

численост на Phocoena phocoena, изчислени чрез програмата Distance считаме, че 

числеността на вида варира в диапазон 128 – 9643 индивида. Цифрите 

представляват максималната стойност на екстраполация въз основа на данните от 

самолетните обследвания и минималната стойност на екстраполация въз основа 

на данни от корабните обследвания. Разликата в численостите между самолет и 

кораб се дължи на факта, че самолетът обследва цялата акватория за разлика от 

кораба и на практика за Distance няма необследвана територия, върху която да се 

екстраполира численост. Екстраполацията на данни върху необследвана 

http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
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територия, в случая с кораба, винаги води до завишаване на числеността. 

Предвид това данните от самолета и кораба принципно не могат да бъдат сходни, 

поради което се предлага, да се използва средната стойност от двата метода на 

обследване, за да се получи обща снимка. 

По експертно мнение приемаме, че числеността на популацията на вида в БГ 

ИИЗ е приблизително 4886 индивида. 

 

5.4. Миграция и хранителна база по литературни данни и данни от теренните 

проучвания 

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), тъй като хамсията със своите две популации - черноморската (E. e. 

ponticus) и азовската (E. e. maeoticus), е основният компонент в района 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 са 

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. 

Миграцията й 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. 

Обикновените делфини и морските свине мигрираха заедно, поради обстоятелството, 

че следват разпределението на общи хранителни обекти: масовите за Черно море 

видове трицона и хамсия.  
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5.5. Хабитатна пригодност 

Анализът на данните от моделите за хабитатна пригодност на морската свиня показват, 

че през двата сезона се наблюдава значимо различие в площите и местоположението на 

потенциалните местообитания на вида. През есента на 2014 г. местообитанията заемат 

отчетливо територията на Бургаски залив и както шелфовата (в по-малка степен), така и 

значителна дълбоководна зона (предимно северната част на ИИЗ), докато моделът за 

2015 г. показва една по-голяма дисперсност и трикратно по-голяма площ в посока 

шелфовите зони с поява на петна в дълбоководните части на Черно море и липса на 

местообитание в Бургаския залив. Заемането на местообитания в отдалечените 

откритоморски части през пролетно-летния сезон на 2015 г. е най-вероятно свързано 

основно с процеса на размножаване. Площите определени като потенциални 

местообитания са както следва: 

 Само за 2014 г.- 2548 км
2
; 

 Само за 2015 г. – 9223 км
2
; 

 Припокриване 2014-2015 г – 2788 км
2
; 

 Общо с отчитане на припокриването – 14559 км
2
 

Следва да се отбележи, че в случая припокриването трябва да се отчита, ако се 

изчисляват отделно площите на потенциалните местообитания за всяка от годините 

2014 и 2015, като към не препокритите площи се добави припокриването от 2788 км
2
. 

Така за 2014 г.  потенциалните местообитания са 2548 км
2
 +2788 км

2
 = 5336 км

2
, а за 

2015 г. площите са 9223 км
2
 + 2788 км

2 
= 12011 км

2
. Разликата в определените 

потенциални местообитания като площ през 2014 и 2015 г е значителна - 6675 км
2
 в 

превес на 2015 г. Това означава, че през пролетно-летния сезон на наблюдение площите 

на местообитанията, в които би следвало да очакваме морската свиня, са значими – 

прибл.3.5 пъти повече  от площта на потенциалните местообитания през есенно-зимния 

сезон (ноември-декември) в ИИЗ на България в Черно море. Интересно е да се 

отбележи, че въпреки сравнително голямата си численост и многобройни наблюдения в 

сравнение с афалата, потенциалните местообитания на вида като площ са по-малки от 

тези на обикновения делфин и афалата. 
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Фигура 23. Сравнителна карта на хабитатната пригодност за морската свиня на 

база проучвания през 2014-2015г. 

 

6. Черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) 

6.1. Разпространение по литературни данни 

По литературни данни се счита, че разпространението на обикновения делфин 

включва териториалните води, изключителната икономическа зона и вътрешните води 

на България. Пред българския бряг индивиди са регистрирани на 10-17 мили от брега, 
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на дълбочина от 30-83 м във водите между нос Емине и нос Галата през периода 1992-

1995 г. (Станев 1996). По-нови изследвания по българското крайбрежие показват 

наличие на обикновени делфини на разстояние от брега 15-30 мили и дълбочини от 35-

80 м между Варна и Черни нос (Mihaylov 2011). Литературните данни за вида са 

непълни и неактуални, поради липсата на достатъчно изследвания на вида в БГ ИИЗ на 

Черно море. 

 

Фигура 24.  Разпространение на Delphinus delphis в БГ ИИЗ на Черно море по 

литературни данни 

По данни от настоящото изследване, картата на разпространението на 

Черноморския обикновен делфин показва едно много равномерно разпространение в 

цялата ИИЗ на България. Разбира се, при наблюденията през различните сезони се 

установи динамика в числеността и площта на заетите местообитания, но като цяло 

видът е широко разпространен.  
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6.2. Разпространение по данни от проекта 

 

По време на наблюденията през ноември – декември 2014г. видът бе 

съсредоточен  сравнително равномерно далеч от брега, с известно преобладаване в 

централната част на акваторията, но извън пределите на териториалното море, т.е. само 

в изключителната икономическа зона (ИИЗ), основно в централната и северната част.  

При наблюденията през април – юли 2015г. ареалът на разпространение се 

разшири и той вече включва в по-голяма степен и южната акватория. Установени бяха 

присъствия и в териториалното море, въпреки че регистрираните наблюдения са 

значително по-редки в сравнение с ИИЗ, където видът се срещаше много по-често и 

където концентрациите бяха значително по-големи. Разпределението се запазва 

относително равномерно и през пролетно-летния сезон. Разпространението се определя 

от наличието и поведението на основните хранителни обекти - масовите пелагични 

видове риби хамсия и трицона, морски игли, зарган и др. по време на есенните и 

пролетните им миграции и придвижвания за отхранване и размножаване, и  във връзка 

с репродуктивния процес на обикновения делфин през пролетно-летните месеци.  

Площта на разпространението на обикновения делфин изчислена чрез RangeTool 

за периода ноември 2014г. – юли 2015г. е 16000 км
2
. Ареалът на обикновения делфин 

покрива почти цялата акватория на ИИЗ и възлиза на 33700 км
2
 . и също е изчислен с 

RangeTool. 
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Фигура 25. Ареал и разпространение на вида Delphinus delphis (визуализация Range 

tool) по данни от полеви проучвания от кораб, самолет и стационарни точки през 

2014-2015г. в БГ ИИЗ на Черно море 

 

Обикновения делфин се счита за най-многобройния от трите вида китоподобни 

срещащи се в наши води. Специфичните му биологични особености го определят като 

вид обитаващ открити води (цялата БГ ИИЗ). Той се придвижва на големи групи 

следвайки придвижванията на пелагичните риби. Видът избягва шелфовата зона и 
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крайбрежните води, което го прави по-слабо уязвим от всички негативни въздействия в 

тази област, разгледани по-горе при другите два вида китоподбни.  

Биологичните и екологични адаптации на вида му позволяват да ползва по-голяма 

акватория и да поддържа по-многочислена популация в сравнение с другите два вида.  

В резултат на проучванията бе потвърден този основен модел на разпространение и 

численост на този вид, като в значителна степен той се припокрива с класическите 

концепции. В крайбрежната зона вида е установен само от стац. Т. н. Емине, което 

показва ограничено присъствие в крайбрежната зона. 

Наличието на сероводороден слой в Черно море и изместването му към по-плитки 

зони на шелфа, в значително по-малка степен въздейства върху подходящите 

местообитания за този вид.  

Видът ползва класическите си адаптивни стратегии, като за разлика от афалата и 

муткура не му се налага да развива нови поведенчески и екологични адаптации 

свързани с усвояването на нетипични местообитания. Въпреки това в по-общ план 

лошото състояние на Черно море, интензивното ползване на рибните ресурси и 

негативното развитие и прогнози за сероводородния слой въздействат и върху неговата 

популация, която според нас е под оптималната численост за вида. 

 

6.3. Численост  

 

Числеността на популацията представлява общият брой индивиди върху дадена 

територия. С цел установяване на числеността през периода 2014г. - 2015г. бе 

извършено обследване на цялата площ на БГ ИИЗ по метода на линейните трансекти от 

кораб и самолет. Извършени бяха и допълнителни проучвания от 6 стационарни точки. 

В резултат на полевите наблюдения бяха установени присъствия на черноморски 

обикновен делфин, представени в Таблица 3. 
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Таблица 11. Установени присъствия на обикновен делфин при наблюдения от 

самолет в БГ ИИЗ 2014-2015г. 

Мисия Период на мисия 

Брой 

наблюдения 

Брой наблюдавани 

индивиди 

Самолет 1 13/12/2014 - 16/12/2014 30 143 

Самолет 2 4/4/2015 - 25/4/2015 25 268 

Самолет 3 19/5/2015 - 10/6/2015 51 194 

Самолет 4 7/7/2015 - 11/7/2015 82 533 

 

 

Таблица 12. Установени присъствия на обикновен делфин при наблюдения от кораб 

в БГ ИИЗ 2014-2015г. 

Мисия Период на мисия 

Брой 

наблюдения 

Брой наблюдавани 

индивиди 

Кораб 1 28/11/2014-8/12/2014 215 559 

Кораб 2 23/4/2015 - 1/6/2015 68 216 

Кораб 3 19/6/2015 - 23/6/2015 241 571 

 

По време на теренните наблюдения през 2014г. стада от обикновени делфини се 

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

дълбоководната централна и северна част на ИИЗ. Беше отчетено голямо количество 

обикновени делфини (относителна численост 701 екземпляра.), което се обяснява със 

сезонната миграция на животните от северните райони към районите на зимуване. 
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Фигура 26. Карта на численост на Delphinus delphis по данни от полеви проучвания от 

кораб и самолет през 2014-2015г. в  БГ ИИЗ на Черно море 

 

6.3.1. Популационни параметри изчислени чрез програмата Distance на 

база проучвания с кораб  

Обобщената изчислена стойност за числеността (N) на популацията на D.d. ponticus в 

ИИЗ на България в Черно море въз основа на данните от корабни проучвания в периода 

2014 -2015 г (корабни мисии 1, 2 и 3) възлиза общо на 26333 индивида. 
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Таблица 13. Обобщени резултати от програмата Distance за Delphinus delphis въз 

основа на четирите обследвания от кораб 

Параметър Стойност % CV df CI (95% Confidence interval) 

D (плътност) бр. 

индивиди /кв.км 0.7489 27.19 5.9 0.38855 – 1.443 

N (численост) 26333 27.19 5.9 13662 - 50755 

 

Данните изчислени за числеността (N) и плътността на км
2
 (D) варират значително при 

отделните корабни мисии както следва: 

Корабна мисия 1 (ноември-декември 2014 г) 

D  D.d. ponticus: 1.553 (CV 40,14; 95% CI = 0,58762- 4,106) 

N D.d. ponticus: 54618 (CV 40,14; 95% CI = 20662- 144380) 

Корабна мисия 2 (април-май  2015 г) 

D  D.d. ponticus: 0,27373 (CV 29,38; 95% CI = 0,14481- 0,5174) 

N D.d. ponticus: 9625 (CV 29,38; 95% CI = 5092- 18193) 

Корабна мисия 3 (юни 2015 г) 

D.d. ponticus: 0,47365 (CV 20,47; 95% CI = 0,30223- 0,74228) 

D.d. ponticus: 16654 (CV 20,47; 95% CI = 10627- 26100) 

 

6.3.2. Популационни параметри изчислени чрез програмата Distance на 

база проучвания със самолет  

 

Обобщената изчислена стойност за числеността (N) на популацията на D.d. ponticus в 

ИИЗ на България в Черно море въз основа на данните от самолетни проучвания в 

периода 2014 -2015г. възлиза общо на 1052 индивида. 
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Таблица 14.  Обобщени резултати от програмата Distance за Delphinus delphis въз 

основа на четирите обследвания от самолет 

Параметър Стойност % CV df CI (95% Confidence interval) 

D (плътност) бр. 

индивиди /кв.км 0.02992100 30.92 3 0,011439- 0,078263 

N (численост) 1052 30.92 3 402- 2752 

 

Данните изчислени за числеността (N) и плътността на км2 (D) варират значително при 

отделните самолетни мисии както следва: 

Самолетна мисия 1 (декември 2014г.) 

D - D.d. ponticus: 0,015574 (CV 39,02; 95% CI = 0,0072703- 0,033363) 

N - D.d. ponticus: 548 (CV 39,02; 95% CI = 256- 1173) 

Самолетна мисия 2 (април 2015г.) 

D – D.d. ponticus: 0,041527 (CV 60,64; 95% CI = 0,013322- 0,12945) 

N - D.d. ponticus: 1460 (CV 60,64; 95% CI = 468- 4552) 

Самолетна мисия 3 (май-юни 2015г.) 

D - D.d. ponticus: 0,012817 (CV 22,87; 95% CI = 0,0081753- 0,020094) 

N - D.d. ponticus: 451 (CV 22,87; 95% CI = 287- 707) 

Самолетна мисия 4 (юли 2015г.) 

D – D.d. ponticus: 0,049764 (CV 23,47; 95% CI = 0,031186- 0,079408) 

N - D.d. ponticus: 1750 (CV 23,47; 95% CI = 1097- 2792) 

Важно е да се отбележи, че оценките на тези параметри са коректни към периода на 

проучване, а именно ноември  2014 – юли 2015г. 
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6.3.3. Анализ на наблюдения на Delphinus delphis от стационарни точки 

Този вид е свързан с откритата акватория където образува големи групи. По 

принцип предварителните очаквания не предвиждаха значителен брой наблюдения 

върху вида от стационарни точки, поради екологичните особености на вида.  

Проучванията показаха обаче, че значими резултати за този вид могат да се 

получат от нос Емине, където видът се оказа преобладаващ в сравнение с другите 

китоподобни. На останалите 5 точки видът не е регистриран.  

За периода на проучванията на точката на нос Емине има общо 115 наблюдения 

на вида с общо 327 индивида).  

 

Фигура 27. Общ брой индивиди от вида Delphinus delphis установени при полеви 

наблюдения от стационарни точки през 2015 г.  
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Част от индивидите са наблюдавани неколкократно, поради което, като индекс 

за вида характеризиращ стационарната точка със значение на моментна снимка на 

състоянието на вида определяме най-голямата група едновременно наблюдавани 

животни – 6 индивида. В резултат на проучванията, като характеристика на 

акваторията на тази точка предполагаме че присъстват между 6 и 25 индивида от вида.  

Делфините са разпределени по единично или в групи средно  2.31 индивида в група. 

Размера на групите е от 1 до 6 индивида, най-често 3 индивида.  

 Проучването на обикновения делфин от стационарни точки показва, че видът е 

представен от сравнително малки групи – нещо което не е характерно за вида. 

Възможно е наблюдаваните делфини да са част от по-голяма група с дисперсна 

структура, която да не може да бъде наблюдавана от стационарната точка като цяло.  

 

 
 

Фигура 28. Брой регистрации на  Delphinus delphis от стационарни точки по 

месеци 

Противно на предварителните очаквания, наблюденията на този вид през месец 

юли (198 индивида) - са значително повече в сравнение с тези през месец юни(129 

индивида). Това определя месец юли като вероятно по-значим за представителна 

извадка от стационарни точки за този вид. В този насока са необходими допълнителни 

проучвания, за точното фиксиране на оптималния за вида период.  
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Проучванията на обикновения делфин от стационарни точки показаха че видът 

има точково разпространение в крайбрежната акватория – до 4 км от бреговата ивица. 

Това не позволява екстрaполиране на данните в цялата крайбрежна акватория, тъй като 

видът е разпространен неравномерно в нея. 

Предвид че наблюденията се извършват в крайбрежните води (до 4км видимост), 

те се използват основно за определяне на заети местообитания и чрез тях са генерирани 

данни за ареал и разпространение с RangeTool и потенциалните местообитания с 

Maxent.  

 

Фигура 29. Регистрации на Delphinus delphis от стационарни точки по дати 

 

Преобладаващата част от проучванията на вида са осъществени през м. юли. 

Броят на регистрациите е сравнително равномерно разпределен в периода на 

изследванията като се забелязва спад към средата на месец юли.Най-голям брой 

регистрации имаме към средата на месец юни с втори пик началото на юли. 

 

6.3.4. Сезонна динамика на числеността 

В резултат на проведените теренни наблюдения през 2015г. бе установено, че в ранна 

пролет (началото на м.април 2015г.) числеността на вида в рамките на БГ ИИЗ е 

изключително ниска (54 индивида регистрирани от самолет), но през следващите 

месеци тя постепенно се увеличава, като максимални стойности на относителна 
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численост (в рамките на този проект) са регистрирани през юни- юли 2015г.  В този 

период при наблюдение от самолет са регистрирани 523 индивида, а при наблюдение 

от кораб 573 индивида. Това категорично показва сезонна тенденция по отношение 

числеността на популацията на вида и се обяснява със сезонната миграция на 

животните от юг (районите на зимуване) към север. 

 

фигура 30 Сезонна динамика на числеността на Delphinus delphis 
3
 

 

6.3.5. Експертна оценка 

Скоростта на движение на обикновения делфин при нормално състояние е 10 

км/ч., а максималната скорост на движение е 46,7 км/ч. Времетраенето на гмуркане при 

долна граница на гмуркане от 0м до 45м е около 1,5 минути.  

При наблюденията от кораб се получава неизбежно „свръх наблюдение“, тоест 

повторно преброяване на отделни индивиди или на групи от индивиди. Поради по-

ниската скорост на кораба (7 морски мили в час =13км/ч) в сравнение със самолета 

(180км/ч) вероятността за повторно наблюдение при наблюденията от кораб е 

значително увеличена, което по експертна оценка би могло да доведе до изкуствено 

                                                           
3
 Посочените в графиката месеци представляват осреднен период на провеждане на проучванията. Например: Кораб 1 е проведен 

през края на ноември и началото на декември 2014г., но е относен към декември 2014г. В случая това е допустимо, защото целта 
на таблицата е да илюстрира сезонни тенденции, а не детайлна моментна снимка на числеността. 
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завишаване на резултатите при интерполиране на числеността и плътността на 

популациите на видовете. 

При наблюденията от самолет, се покрива много по-голяма част от изследваната 

територия (на практика близка до 100%), но пък съществува предпоставка за 

пропускане на животни, които в момента на прелитане на самолета над полето на 

видимост да са под водата (времето за престой под вода варира от 1 минута до няколко 

минути) при което самолета би изминал значително разстояние.  

Данните от анализите на параметрите плътност и численост чрез програмата 

Distance показват значителна вариация в резултатите от самолет и кораб, като тези от 

кораб се считат за завишени, а тези от самолет занижени. Възможно е прилагането на 

корекционен коефициент, по примера на проучване проведено в южна Бразилия  

„Оценка на отклонението при определяне на обилието от въздушни наблюдения за 

подобрение на опазването на застрашения речен делфин“ (източник: 

http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates

_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_prelim

inary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil) Този корекционен фактор се 

използва за увеличение на броя видeни от самолет индивиди, за да се редуцира броя на 

пропуснатите индивиди, които са били под повърхността на водата при прелитането на 

самолета. Този корекционен фактор се определя чрез провеждане на паралелни 

обследвания от кораб и самолет през всеки от четирите годишни сезона. 

Не е коректно да бъдат съпоставяни данни за числеността събрани чрез 

трансектен метод и чрез точков метод. Поради това при анализа и определяне на 

числеността на този вид, данните от наблюдение от стационарни точки не са взети в 

предвид.  

Това налага критично да бъдат оценени резултатите за плътност (D) и численост 

(N) на популациите и да бъде дадена оценка на числеността на вида по експертно 

мнение. 

По експертно мнение, на база на сравнение на данните за екстраполирана 

численост на Delphinus delphis, изчислени чрез програмата Distance считаме, че 

http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
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числеността на вида варира в диапазон 2752 - 13662 индивида. Цифрите 

представляват максималната стойност на екстраполация въз основа на данните от 

самолетните обследвания и минимална стойност на екстраполация въз основа на 

данни от корабните обследвания. Екстраполацията на данни върху необследвана 

територия, в случая с кораба, винаги води до завишаване на числеността. 

Предвид това данните от самолета и кораба принципно не могат да бъдат сходни, 

поради което се предлага, да се използва средната стойност от двата метода на 

обследване, за да се получи обща снимка. 

 По експертно мнение приемаме, че числеността на популацията на вида в БГ 

ИИЗ е приблизително 8 207 индивида. 

 

6.3.6. Миграция и хранителна база по литературни данни и данни от 

теренните проучвания 

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 й 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 

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 
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причини и / или вероятно във връзка със схемата на миграционния път на рибите, те се 

откриват на 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). 

По време на теренните наблюдения през ноември-декември 2014г. бе установено, че 

едновременно с миграцията, обикновените делфини се отхранват 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.  

С  цел категорично потвърждение на миграционните пътища и сезонните тенденции  

по  отношение миграционния модел на Delphinus delphis ponticus е небходимо да бъде 

направено допълнително проучване чрез телеметрия в рамките  на поне един пълен 

сезонен цикъл: пролет-лято-есен-зима. 

 

6.3.7. Хабитатна пригодност 

Анализът на данните от моделите за хабитатна пригодност показват, че през двата 

сезона се наблюдава значимо различие в площите и местоположението на 

потенциалните местообитания на вида. През есента на 2014 г. местообитанията заемат 

по-дълбоководните части на Черно море, основно извън шелфовата зона, докато 

моделът за 2015 г. показва една по-голяма дисперсност в посока предимно шелфовата  

зона по южното крайбрежие и откритоморската зона по северното крайбрежие. 

Откритоморските местообитания  по цялото крайбрежие през пролетно-летния период 

на 2015 г. са най-вероятно свързани главно с процеса на размножаване: чифтосване, 

раждане, кърмене, отглеждане. Площите определени като потенциални местообитания 

са както следва: 
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 Само за 2014 г.- 6355 км
2
; 

 Само за 2015 г. – 7323 км
2
; 

 Припокриване 2014-2015 г – 9291 км
2
; 

 Общо с отчитане на припокриването – 22969 км
2
 

Следва да се отбележи, че в случая припокриването следва да се отчита, ако се 

изчисляват отделно площите на потенциалните местообитания за всяка от годините 

2014 и 2015, като към неприпокритите площи се добави припокриването от 9291 км
2
. 

Така за 2014 г.  потенциалните местообитания са 6355 км
2
 +9291 км

2
 = 15646 км

2
, а за 

2015 г. площите са 7323 км
2
 + 9291 км

2 
= 16614 км

2
. Разликата в определените 

потенциални местообитания като площ през 2014 и 2015 г е само 968 км
2
 в превес на 

2015 г. Това означава, че и през двата сезона на наблюдение площите на 

местообитанията, в които би следвало да очакваме обикновения делфин са значими – 

прибл. ½ от площта на ИИЗ на България в Черно море. 



 
 

74 

 

фигура 31 Сравнителна карта на хабитатната пригодност за обикновения делфин 

на база проучвания през 2014-2015г 
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7. Интерпретация на пространственото разпространение на видовете 

китоподобни в БГ ИИЗ  

 

Интерпретацията на пространственото разпространение на видовете китоподобни в БГ 

ИИЗ се базира на данните представени в таблица Таблица 15 

Таблица 15 Популационни параметри  за трите целеви вида китоподобни 

Параметър D delphis P phocoena T truncatus 

Разпространение (км 2) - 

RangeTool=Distribution 16000 11100 5400 

Площ на потенциалните местообитания 

(км2)-Maxent 22969 14559 17318 

Ареал км 2  - RangeTool=Range 33700 30700 31500 

квадрати10х10km в които е регистриран 

вида (общ брой квадрати - 409) 160 111 54 

 

По отношение на пространственото разпространение се вижда, че обикновения 

делфин и муткура показват близки стойности и са широкоразпространи, докато афалата 

има по-ограничено разпространение. Важен фактор е степента, в която дадения вид 

ефективно използва потенциалните си местообитания, критерий, за което е 

съотношението на площта на разпространение към площта на потенциалните 

местообитания. В това отношение морската свиня показва най-добри стойности като 

заема  76,24% от потенциалните си местообитания. Обикновения делфин показва 

близки стойности-    69,6 %.   Афалата е в най-лошо състояние – със стойност от  3,12%. 

Това показва, че има съществени негативни фактори , които възпрепиятстват вида да 

използва местообитанията си, поради което той  поддържа малобройна  популация. 

Необходими са допълнителни дългогодишни проучвания за определяне на  точните 

негативни фактори , влияещи върху този вид.  Наше експертно мнение в резултат от 

изследванията, проведени по настоящия проект е съвпадението на военните полигони 

за учения са струпвания на вида, свързани с размножаването и популацията на вида, 
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което вероятно представлява специфична стратегия на афалата за генетичен обмен 

валидна за черноморския подвид.  

Трябва да се има предвид, че популациите на черноморските подвидове  

китоподобни са пространствено изолирани и вероятно имат специфични стратегии за 

преодобяване на негативните ефекти на инбрийдинга. Естествено в тази връзка са 

необходими редица допълнителни проучвания като липсата им води до заключения 

базирани на принципа на превантивността – предполагане на най-неблагоприятни 

сценарии за вида, въз основа на наличните данни и прогнозиране на конкретни мерки 

въз основа на този сценарий. 
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Заключение 

Сезонната динамика в разпространението и числеността на трите вида китоподобни 

в БГ ИИЗ на Черно море, установена по литературни данни  и въз основа на 

проведените полеви наблюдения 2014-2015г., индикира наличието на миграционен 

модел, но липсата на полеви наблюдения в началото на есенния период на миграция на 

китоподобните възпрепятства неговото категорично и цялостно изграждане. 

Резултатите от проекта позволиха отличаването на подходящи местообитания на 

базата на установените наблюдения и статистическата взаимосвързаност с 

екогеографските променливи (температура на водата, соленост, дълбочина, релеф на 

морското дъно, разстояние до брега и др.). Тази информация е достатъчна за 

определяне на модел на разпространение (хабитатна пригодност), но не е достатъчна за 

обособяването на модел на миграция. 

Също така, има известна яснота по отношение на основните сезонни тенденции 

свързани със зимуването, отхранването и размножаването на китоподобните. Известно 

е, че пролетно-лятното придвижване е в посока север, а есенното - в посока юг. За 

установяване на конкретните миграционни модели и коридори, обаче са необходими 

допълнителни изследвания. Това може да бъде постигнато чрез изпълнение на 

наблюдения в три годишен последователен период.  

Наличието на такава информация би позволило изграждане на модел на 

разпространение, яснота за точната численост и миграционния модел на китоподобните 

в БГ ИИЗ на Черно море.  

Горепосочената информация и изпълнение на предложения три годишен период на 

изследване с обхващане на всички сезони могат да послужат за база за определяне на 

защитени морски зони за Tursiops truncatus ponticus и Phocoena Phocoena relicta. 

По отношение на местообитанията на видовете афала и муткур има сериозно 

разминаване между съществуващите литературни данни и установените резултати от 

проучването. По наша експертна оценка афалата е вид, който е най-неуспешен в 

развитието на специфични стратегии за усвояването на местообитания в открити води, 

като по численост и разпространение той значително отстъпва на муткура. Това 

изисква специфичен фокус на научно-изследователките и консервационни дейности 
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върху този вид с цел реалното установяване на състоянието му в резултат на 

дългогодишни проучвания.  

Като заключение горенаписаното потвърждава нуждата от допълнителни 

проучвания с цел установяване на биологичните и пространствени предпочитания по 

отношение местообитанията на Tursiops truncatus и Phocoena phocoena.  

На база настоящия доклад за разпространение, численост и миграция са изготвени 

оценките за природозащитно състояние на трите вида китоподобни, изследвани по 

настоящия проект. 
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