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ЕС – Европейски съюз 

 

ИИЗ – Изключителна Икономическа Зона 

 

БГ ИИЗ - Изключителна Икономическа Зона на Р.България 

 

ПС – Природозащитно състояние 

 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

 

N (number)  - численост 

 

CV (Coefficient of variation) – коефициент на вариация 

 

CI (Confidence interval) – доверителен интервал 

 

df  (degree of freedom) – степен на свобода 

 

NRV (National reference value) – национална референтна стойност 

 

FRV (Favourable reference value) – благоприятна референтна стойност  
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HRV (Habitat refrence value) – референтна стойност за „Местообитание“ 
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1. Цел на доклада 

 

Определянето на референтни стойности е от ключово значение за планиране на бъдещи 

дейности за мониторинг, опазване и възстановяване на целевите видове.  

 

В настоящия доклад е направен анализ на най-добрите практики прилагани за определяне 

на референтни стойности в рамките на европейската общност, както и аналогични проучвания 

в рамките на Черноморския регион извън европейската общност. Въз основа на този анализ 

подробно са разработени националите подходи за определяне на референтни стойности 

на трите целеви вида китоподобни. 

 

Извън ЕС практиката за опазване на видовете е специфична за всяка държава с 

разработени специфични за нея критерии. Поради това те не могат да бъдат прилагани 

директно за целите на  настоящия доклад.  
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2. Характеристика на видовете 

 

2.1. Характеристика на Tursiops truncatus 

 

Вид Tursiops truncatus ssp. ponticus 

Българско име Афала 

Код 1349 

Таксономия Cetacea, Odontoceti, Delhinidae 

 

 

 
 

 

Афалата е единственият представител на род Tursiops и един от двата вида от сем. 

Делфинови във фауната на Черно море (Birkun, 2012). Афалата в Черно море е призната за 

подвид на близките видове от Атлантическия и Тихия океан въз основа на морфологични 

различия (Barabasch-Nikiforov, 1960; Geptner et al., 1976). Генетичните данни подкрепят 

подвидовия статус на T. t. Ponticus, базиран на ясна диференциация на черноморската 
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популация от други популации и субпопулации на афала от източната и западната част на 

Средиземно море, южните и северните части на Североизточен Атлантически океан (Natoli et 

al., 2005). Според тези данни, черноморската популация е изолирана от Средиземно море чрез 

екологична бариера, макар че e възможен ограничен генетичен обмен и е установено 

навлизане на индивиди от черноморската популация в западната част на Средиземно море 

(Natoli et al., 2005). 

Фигура 1. Физическа характеристика на Tursiops truncatus 

 

 
Дължина: 2.2м    до 3.3 м 

 

 

Таблица 1. Физическа характеристика на Tursiops truncatus 

Големина Мъжки:  средно 2.3 -2.5  м (макс. 3,3 м) - 150-200 кг 

Женски: средно 2.0-2.1 м  (макс. 3.1) 

Новородени:  0.9 - 1.2 м, 10-12 кг 

Глава Муцуната е със средна дължина, издадена напред долна 

челюст. Рострума ясно отделен от челното възвишение с 

бразда, широко разположени очи. 

18-26 конични зъба на всяка страна на челюстите; често 

много захабени при по-старите индивиди. 
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Тяло Присвито и масивно. Предна част е широка и добре развита. 

Оцветяване: равномерно сиво (срещат се тъмно-сиви и 

светло сиви индивиди), преминаващи в бял цвят на корема. 

Гръбна перка Висока, със сърповидна форма, широка в основата, с 

сдълбоко полулунно изрязване на задния край. Разположена 

в средата на тялото. 

Гръдна перка Средна големина, тъмна и тънка, широка в основата, със 

заострени върхове. 

Опашка Вдлъбната с добре изразен прорез по средата. 

Поведение Поведението се различава значително при различните 

популации. В Средиземно море живеят на групи от около 20 

индивида или по-малко, въпреки че се наблюдават и по-

големи групи. Социалните контакти са много и животните 

често показват акробатични номера, играят с вълните от 

корабите и т.н. Самотните делфини, т. нар. "Делфини 

посланици" често са от този вид. 

Продължителност на 

живота 

Дълъг жизнен цикъл, около 25-30 г. 

Гмуркане Обикновено кратко и плитко, но може да продължи до 5-7 

минути, макс. 15 минути и да достигне до 90 метра в Черно 

море и до 300 метра в океаните. 

Полова зрялост Самки - 5-6 г. макс. 12 г, самци - 8-12 г.   

Размножаване Пик на сексуалната активност през пролетта и началото на 

лятото.;  

Бременност Около 12 месеца 

Кърмене Около 18 месеца 

Хранене Храни се с дънни и пелагични видове риби: кефалови, 

меджид, калкан, морска лисица, барбуня, скорпид, зарган, 

хамсия, паламуд и др.    
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2.2. Харакетристика на Phocoena phocoena 

 

Вид Phocoena phocoena relicta 

Българско име Черноморска морска свиня 

Код 1351 

Таксономия Cetacea, Odontoceti, Delhinidae 

 

 

 
 

 

Морската свиня е единственият представител на сем. Phocoenidae и род Phocoena във фауната 

на Черно море (Birkun, 2008). Видът в Черно море е признат за отделен подвид, който се 

различава морфологично и генетично от останалите P. phocoena подвидове и популации в 
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други части на света (Tzalkin, 1938; Rosel et al., 1995, 2003; Fontaine et al., 2005), с изключение 

на Егейско море в североизточната част на Средиземно море (Rosel et al., 1995). Морските 

свине от Черно и Егейско море имат еднаква последователност в секвенциите на 

митохондриалната ДНК в определен нейн силно вариабилен контролен район (Rosel et al., 

2003) и вероятно представляват отделни субпопулации на този подвид (P. p. relicta). Досега не 

е установена детайлна популационна структура на вида в Черно море, независимо от факта, че 

е установен генетичен полиморфизъм по 11 микросателитни локуса при 61 екземпляра от 

западната (България), източната (Грузия) и северната (Украйна) част на басейна. Според 

Fontaine et al. (2005) черноморската популация показва по-ниско генетично разнообразие в 

сравнение с тези в Атлантическия океан. 

Фигура 2.  Физическа характеристика на Phocoena phocoena 

  

Дължина: 1.3-1.5м, макс. 1.8м; средно около 30кг 

 

Таблица 2. Физическа характеристика на Phocoena phocoena 

Големина 
Дължината на възрастните животни - 1.3-1.5 м, тегло около 30 

кг, самките са малко по-големи от самците 
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Новородени:  82-86 см, 3-8 кг  

Размерът и теглото варират значително в зависимост от 

популацията; най-малките са в Черно море. 

Глава 

 

Малка, къса, тъпа муцуна.  

Зъби: всяка страна на горна челюст - 24-27, всяка страна на 

долна челюст - 22-24.   

Тяло 

Дебело, силно, с до 4 см подкожна тлъстина.  

 Гръбната страна е тъмно-сива, понякога почти черна, 

коремната-светла. Тъмната окраска постепенно преминава в по-

светла, границата между тях е размита. Срещат се и албиноси-

бяло-снежен или леко жълт цвят на кожата и червени очи.   

Гръбна перка Типична, триъгълна, разположена в средата на тялото. 

Гръдна перка  
Малки, широки със сърповидна форма, леко заоблени, тъмни на 

цвят.  

Опашка Със средна дължина на прореза 

Поведение 

Шумно дишане, подобно на сумтене, грухтене, напомнящо 

домашната свиня; Често се среща сам или в малки групи (2-3 

индивида), но понякога и в по-големи групи. Въпреки това е 

относително социален тип. Незабележима на повърхността, 

рядко скача, стоят настрана от кораби; по този начин, 

наблюдението на този вид е трудно.  

Продължителност 

на живота 
7-8 г., макс. 13-15 г. 

Скорост на 

плуване 
до 22 км/час 

Гмуркане  Продължителност до 6 мин. и дълбочина до 50-75 м. 
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Полова зрялост 
Женските и мъжки индивиди достигат полова зрялост на възраст 

около 3-4 г.   

Сезон на 

размножаване 
Предимно през лятото. 

Хранене 
Малки дънни риби (попчета, меджид, барбуня, морски език, 

писия, кефалови) и масовите пелагични риби (хамсия, трицона) 

 

2.3. Харакетристика на Delphinus delphis 

 

Вид Delphinus delphis ponticus 

Българско име Обикновен делфин 

Код 1350 

Таксономия Cetacea, Odontoceti, Delhinidae 
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Обикновеният делфин в Черно море е приет за изолирана дискретна популация, притежаваща 

ясни генетични различия от D. delphis в източната и западната част на Средиземно море (IWC, 

2004; Natoli, 2004). Този вид е единствения представител на род Delphinus и един от двата 

вида от сем. Делфинови във фауната на Черно море (Birkun, 2008). Името на подвида, D. d. 

ponticus, е дадено въз основа на различия в някои морфологични характеристики (Barabasch, 

1935), които по-късно са критикувани като несъществени (Kleinenberg, 1956). Впоследствие 

сравнителният анализ на морфометричните характеристика на черепа (Amaha, 1994; Amaha et 

al., 1996) и генетичният анализ на девет микросателитни ДНК локуси (Natoli 2003) 

предполагат различия между обикновените делфини в Черно и Средиземно морета, въпреки 

че не бе открита значителна диференциация на ниво митохондриална ДНК, вероятно поради 

малкия брой на изследваните проби (Natoli, 2004). Според наличните данни, генетичният 

обмен между Черно и Средиземно морета е малък или не съществува (Birkun, 2008) и 

черноморската популация следва да се приема като отделна единицa (IWC, 2004). 

 

Фигура 3. Физическа характеристика на Delphinus delphis 

 

Дължина: мъжки: средно 1.7 - 1.8 м, макс. 2.2м; женски: средно 1.5-1.7 м, макс. 2.0м 
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Таблица 3.Физическа характеристика на Delphinus delphis 

Големина 

Мъжки:       1.7-1.8 м – около 55-60  кг 

Женски: 1.5-1.7 м - между около 50 кг 

Новородени:  80-95 cm –5-8  кг 

В Черно море средната дължина е 1.7м (макс 2.2м. при 

мъжките и 2м при женските индивиди).   

Глава 

 

Муцуната му е удължена като клюн, а на главата има 

изпъкнала мазна възглавничка. 

40 до 60 зъба на всяка на всяка страна на челюстите. 

Тяло 

Относително сложна окраска: черен гръб. Окото е 

заобиколено от тъмна окраска. Тялото е пропорционално, 

стройно и обтекаемо, цветен силует наподобяващ формата на 

пясъчен часовник, обикновено в черни, сиви, бели и жълти 

цветове. Цветове и шарките се различават значително при 

различните индивиди. Анатомичните характеристики, като 

например брой на зъбите или формата на тялото или скелета, 

също варират. 

Гръбна перка Сърповидна, черна  

Гръдни перки Сърповидна и заострена форма, черни. 

Опашка Тъмна на цвят, вдлъбната, с дълбок прорез по средата. 

Поведение 

В дълбоки води. В крайбрежните води се среща заедно с 

афала. Типично стадно животно, образува големи струпвания 

от десетки до стотици индивида в местата за размножаване и 

отхранване. Този вид се храни предимно през нощта, а през 

деня индивидите пътуват, общуват и почиват. Обикновено са 

много активни и често правят скокове над водата. 

Продължителност на 

живота 
30 години, понякога до 50 години 

Скорост на плуване До 45-55 км/ч 

Гмуркания 
Кратки и по-дълги гмуркания до 60-70 м, задържайки 

дишането до 3-5 мин. В океаните се спуска до 300 м. 
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Полова зрялост 2-4 години за женските и 3-4 години за мъжките,  

Сезон на 

размножаване 
Лято, пик през юли-август   

Бременност 11 месеца. Раждат през 2-3 години  

Кърмене  Най-малко 5-6 месеца 

Хранене 
Предпочитана храна - трицона, хамсия, морски игли; също 

ракообразни, зарган, сафрид, меджид, барбуня, лефер, и др. 
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3. Практики на страни-членки на ЕС при определяне на референтни стойности 

 

Таблица 4.  Информация за начина на определяне на референтни стойности от 

страни-членки на ЕС  

Държава Вид Благоприятен референтен 

ареал (Favourable reference 

range) – метод за определяне 

на референтната стойност 

Благоприятна референтна популация 

(Favourable reference population) - 

метод за определяне на референтната 

стойност 

UK Tursiops 

truncatus 

 

На базата на експертна 

оценка, настоящият ареал на 

разпространение на афалата 

във водите на 

Великобритания, има всички 

необходими екологични 

разновидности за дадения 

биогеографски регион, и е 

достатъчно голям, за да бъде 

считан за подходящ за 

оцеляването на видовете в 

близкото бъдеще. Ето защо, 

настоящият ареал на 

разпространение се счита за 

близък до благоприятните 

референтни стойности за 

разпространение.  

Очакваната стойност на числеността, 

изчислена за Великобритания от 

проучванията  SCANS-II (Хамънд и др.) 

и CODA (Маклеод и др. 2009) през юли 

2005 и 2007 г., е  12,758 (CV = 0.26) 

афали. Част от тази популация са местни 

и полу-пребиваващи популации, а 

тяхното обилие е във фокуса на 

проведените изследвания чрез 

фотоидентификация. При липсата на 

каквито и да било спадове в обилието на 

популацията от 1994 г., текущият й 

размер следва да бъде еквивалентен с 

Благоприятните Референтни Стойности. 

Получената прогнозна стойност за 

размера на популацията на афалата в 

Европейския континентален шелф от 

проучването SCANS-II, проведено през 

юли 2005г., е 16,485 (CV=0.42) 

(Hammond et al. in press). 

 Най-висока гъстота е отчетена в 

крайбрежните води на Югозападна 

Франция, Испания и Португалия, както и 

в Келтско море (Hammond et al, in press). 

Проучването CODA (Cetacean Offshore 

Distribution and Abundance in the 

European Atlantic), проведено през юли 

2007г. отчита, че е имало 19,295 

(CV=0.25) афали.  

Видовете са били най-преобладаващи в 



 
 

20 
Този документ е създаден във връзка с изпълнението на Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по 

процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на 

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

Оперативна програма околна среда 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски 

фонд за регионално развитие. 

Дейност  „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus 

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

 

Шотландия и Ирландия в Европейските 

офшорни води (извън континенталния 

шелф, край водите на Северозападна 

Шотландия и Северозападна Испания 

(CODA 2009).   

 

Пакстън и др.  отбелязва някои 

постоянни модели на разпространение на 

афалите, които не се променят нито в 

краткосрочен, нито в дългосрочен 

аспект. 

Животните предпочитат крайбрежните 

води, с конкретна по-висока плътност в  

Cardigan Bay, както и по западното 

крайбрежие на Ирландия.  

За разлика от офшорните популации, 

крайбрежните са значително по-малки по 

численост, включваща приблизително 

300 животни в Ирландско море (Evans, 

2012) и 200-300 в крайбрежните води на 

Шотландия (Cheney et al., 2013). 

В Шотландия параметрите на 

наблюдение са показали, че делфините 

по източното крайбрежие са 

изключително мобилни, докато тези по 

западното крайбрежие формират две 

отделни общности. 

Връзката между групите в офшорните 

води и тези, които се срещат в 

крайбрежните води остава несигурна, 

въпреки че по-детайлни проучвания в 

Северозападния Атлантик предполагат, 

че популациите, които обитават 

офшорните и крайбрежните води са 

често екологично и генетично обособени 

(Hoelzel et al. 1998). Въпреки това, някои 

животни, които обитават офшорните 

води могат да използват от време на 

време крайбрежните води.  

Настоящата численост на популацията 

на афалите във водите на 

Великобритания се счита, че е 

приблизително равна на Благоприятната 

Референтна Стойност за числеността.  
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Delphinus 

delphis 

На базата на експертна 

оценка, настоящият ареал на 

разпространение на 

обикновения делфин във 

водите на Великобритания, 

има всички необходими 

екологични разновидности за 

дадения биогеографски регион 

и е достатъчно голям, за да 

бъде считан за подходящ за 

оцеляването на видовете в 

близкото бъдеще. Ето защо, 

настоящият ареал на 

разпространение се счита за 

близък до благоприятните 

референтни стойности за 

разпространение.  

 

Въпреки това, 

разпространението във водите 

на Великобритания е само 

част от общото 

разпространение на тези 

видове в Морския 

биогеографски регион, 

следователно изискуемия 

обхват на разпространението е 

по-голям от този само във 

водите на Великобритания.  

  Използването на този обхват 

на разпространение, също 

така, зависи от сезоните; 

обикновените делфини са по-

широко разпространени по 

поречието на континенталния 

шелф и в дълбоките офшорни 

води, също така и в Канал 

Сейнт Джордж по време на 

летния сезон (май-октомври), 

отколкото през зимата 

(ноември-април), когато има 

ясно изразена концентрация в 

шелфовите води на западния 

Ламанш, Канал Сейнт 

Обикновените делфини са едни от най-

широко разпространените китоподобни в 

североизточния Атлантик.  

Морфометричните и генетични оценки 

индикират, че има само една популация 

в този район (Murphy et al. 2009a), а 

водите на Великобритания са само малка 

част от нея.  

Изчислената приблизителна стойност на 

числеността за Изключителната 

икономическа зона на Великобритания 

от изследванията SCANS-II (Hammond et 

al. in press) и CODA (Macleod et al. 2009) 

през юли 2005 и 2007г. е 14,576 

(CV=0.24) обикновени делфина.  

Сравнително, приблизителната оценка на 

числеността на обикновения делфин в 

Европейския континентален шелф, 

простиращ се на 60N южно от 

Гибралтарския проток от проучването 

SCANS-II, проведено през юли 2007, е 

52,063 (CV=0.25) (Hammond et al. in 

press). 

Проучването CODA (Cetacean Offshore 

Distribution and Abundance in the 

European Atlantic), проведено през юли 

2007 г., посочва приблизителна стойност 

на обикновен делфин 116,709 (CV=0.34) 

в Европейския континентален шелф 

(извън континенталния шелф, покрай 

водите на Северозападна Шотландия и 

Северозападна Испания) (CODA 2009). 

Най-висока плътност е отчетена в 

повечето южни райони на обследваните 

региони, с повече наблюдения по 

континенталния склон на Западна 

Франция и Северна Испания. 

Комбинираните резултати от 

проучванията SCANS-II и CODA дават 

приблизителна стойност на числеността 

от 180 075 (95% CI: 106 000 – 305 000) 

(Hammond pers comm. in CP2 report). 

Числеността на обикновения делфин във 

водите на Великобритания варира 
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Джордж, и в офшорните води 

на Келтско море.  

Ареалът на разпространение, 

представен в този период на 

докладване се основава на 

целогодишни, дългосрочни 

данни (1994-2010), за да се 

предвиди разпространението 

през лято 2010 (Paxton et al. in 

prep). 

спрямо сезоните, с пик през есента, но 

също и с високи стойности през май и 

юни (Paxton, 2011). 

 

Phocoena 

phocoena 

На базата на експертна 

оценка, настоящият ареал на 

разпространение има всички 

необходими екологични 

разновидности за дадения 

биогеографски регион и е 

достатъчно голям, за да бъде 

считан за подходящ за 

оцеляването на видовете в 

близкото бъдеще. Ето защо, 

настоящият ареал на 

разпространение се счита за 

близък до благоприятните 

референтни стойности за 

разпространение.  

Настоящото разпространение 

на морската свиня включва 

целият континентален шелф 

на Великобритания и няма 

промени в разпространението 

от 1994г. (Paxton et al. in prep).  

Най-скорошните оценки на числеността 

на китоподобните в континенталния 

шелф, с покритие на водите във 

Великобритания, са тези от проучването 

SCANS-II (SCANS-II, 2008; Hammond et 

al. in prep). 

Проучването е завършено през юли 

2005г. и покрива водите на 

континенталния шелф, простиращи се от 

Северните острови, южно през Северно 

море и западните брегове на Шотландия 

и Ирландия, през Бискайския залив, 

надолу до залива Кадис. 

Обследванията са разработени 

специално за целите на оценката на 

обилието и методите, които се използват, 

вземат под внимание потенциалните 

източници на отклонение, които често се 

свързват с проучванията на 

китоподобни, за да се генерират точни и 

безпристрастни оценки.  

Областите за обследване са географски 

стратифицирани, както и оценките на 

плътността и обилието за всеки сектор на 

обследване.  

Тези оценки са основата за оценката на 

обилието, представена в този доклад. 

Секторите за наблюдение на морската 

свиня са картирани чрез GIS система 

(ArcMap10.1). 

Зоните за наблюдение на всяко 

обследване на морска свиня са измерени. 

Областите на разпространение, които не 

са били покрити при проучванията, също 
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са измерени и причислени към най-

близкия/съседен сектор за наблюдение. 

За всеки сектор на наблюдение са 

отчетени крайната оценка на обилието и 

съответния коефициент на вариация, а от 

това са получени и оценките за плътност 

с 95% доверителни интервали.   

Крайната оценка за плътността се 

използва, за да се получат оценките за 

обилието за всяка част от секторите на 

наблюдение в рамките на ареала на 

морската свиня; това се оценява като 

подходящата плътност за всеки отделен 

сектор се умножи по площта на ареала. 

Така всички получени стойности се 

сумират, за да се даде цялостна оценка 

на обилието на морската свиня в 

Изключителната икономическа зона на 

Великобритания. Общата стойност на 

обилието е 177,567 (CV=0.15). 

IE – 

Ireland 

Tursiops 

truncatus 

Ареалът на разпространение, 

посочен в картата на 

разпространение, се счита за 

изходен за тези видове.  

Тъй като няма доказателство 

за промяна след влязлата в 

сила Директива, настоящият 

ареал на разпространение се 

счита за благоприятна 

референтна стойност.  

Не са налични ясни данни за 

тенденциите на числеността на 

популацията на афалата във водите на 

Ирландия, откакто Директивата влиза в 

сила, въпреки знанията относно видовете 

и тяхното разпространение и 

повишаващата се численост през лятото. 

Въпреки това, настоящата стойност на 

числеността на популацията се използва 

за базова при определянето на бъдеща 

благоприятна референтна стойност. 

Следователно благоприятната референта 

стойност за този вид се счита за 

неизвестна. 

Delphinus 

delphis 

Ареалът на разпространение 

посочен в картата на 

разпространение се счита за 

изходен за тези видове.  

Тъй като няма доказателство 

за промяна след влязлата в 

сила Директива, настоящият 

ареал на разпространение се 

счита за благоприятна 

референтна стойност. 

Не са налични ясни данни за 

тенденциите на числеността на 

популацията на обикновения делфин във 

водите на Ирландия, откакто 

Директивата влиза в сила, въпреки 

знанията относно видовете и тяхното 

разпространение и повишаващата се 

численост през лятото. 

Въпреки това, настоящата стойност на 

числеността на популацията се използва 
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за базова при определянето на бъдеща 

благоприятна референтна стойност. 

Следователно благоприятната референта 

стойност за този вид се счита за 

неизвестна. 

Phocoena 

phocoena  

Ареалът на разпространение 

посочен в картата на 

разпространение се счита за 

изходен за тези видове.  

Тъй като няма доказателство 

за промяна след влязлата в 

сила Директива, настоящият 

ареал на разпространение се 

счита за благоприятна 

референтна стойност. 

Не са налични ясни данни за 

тенденциите на числеността на 

популацията на морската свиня във 

водите на Ирландия, откакто 

Директивата влиза в сила, въпреки 

знанията относно видовете и тяхното 

разпространение и повишаващата се 

численост през лятото. 

Въпреки това, настоящата стойност на 

числеността на популацията се използва 

за базова при определянето на бъдеща 

благоприятна референтна стойност. 

Следователно благоприятната референта 

стойност за този вид се счита за 

неизвестна. 

DK – 

Denmark 

Phocoena 

phocoena 

Цялата морска област на 

Дания в Атлантическия 

регион се счита за подходяща 

за ареал на разпространение 

на морската свиня.  

 

Числеността на популацията на морските 

свине в Северно море, включително 

протокът Скагерак, е оценена (базирана 

на визуални наблюдения) през 1994г. на 

288,000 индивида, а през 2005г. – 

231,000 индивида. 

SE – 

Sweden 

Phocoena 

phocoena 

Експертна оценка.  

Границата между 

Атлантическия и Балтийския 

регион се е променила от 2007 

г.  

Числеността на популацията се отнася за 

водите на Швеция. Броят на стадата 

морския свине в Балтийско море са 

приблизително 93 (10-460) през 2005г. 

Във всяка група са регистрирани 1,2-1,5 

индивида. В превод това означава, че 

има 172 (12-1150) индивида в Балтийско 

море.  

Благоприятна референтна стойност на 

числеността: за разумна референтна 

стойност в Балтийско море  се счита 

15 000 индивида, като за Швеция се 

приема, че е 50% от тази стойност или > 

7 500 индивида. 

LV – 

Latvia 

Phocoena 

phocoena 

Всички териториални води се 

считат за подходящи за 

местообитание на видовете, 

тъй като няма нито 
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географски, нито екологични 

бариери, които да 

възпрепятстват тяхното 

разпространение.  

PL – 

Poland 

Phocoena 

phocoena 

Посочените в доклада от 2007 

г. повърхностни води на 

морските райони на Полша. 

 

CY – 

Cyprus 

Tursiops 

truncatus 

Експертна оценка и 

референции. 

Експертна оценка 

 

DE – 

Gemany 

Phocoena 

phocoena 

Благоприятните референтни 

стойности на ареала на 

разпространение са посочени 

в доклада от 2007 г. и са 

приети за доклада от 2013 г. 

при положение, че не се 

налагат корекции. Преценено 

бе, че благоприятния ареал на 

разпространение не трябва да 

бъде по-малък от този, 

посочен при влизането в сила 

на Директивата, както и да 

бъде достатъчно голям, за да 

се осигури дългосрочното 

оцеляване на видовете.  

Благоприятните референтни стойности 

на числеността са определени в 

последния доклад от 2007 г. и са 

адаптирани към доклада от 2013 г., тъй 

като не се налагат корекции. Счита се, че 

числеността на популацията не трябва да 

спада под определената референтна 

стойност, приета при влизане в сила на 

Директивата за местообитанията (за 

Германия 1994г.) и трябва да бъде 

достатъчно висока, за да се осигури 

дългосрочно оцеляване на видовете.    

Източник: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=3&group=Mammals&subject=De

lphinus+delphis&region= 

 

 

Представените в таблицата съкратени данни за аналогични проучвания и 

подходи в ЕС показват, че референтните стойности за численост се определят преди 

всичко въз основа на експертни оценки, въпреки че проучванията имат специфични 

научни методи. Това може да бъде обяснено с факта, че проучваните видове са силно 

мобилни и обективните резултати от обследванията (ако не са комбинирани с 

експертен подход) сами по себе си могат да бъдат силно подвеждащи. В някои от 

случаите ареалът на вида по наша преценка не е определен с необходимата прецизност, 

като се приема, че ареала е цялата акватория на конкретната държава. В сравнение с 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=3&group=Mammals&subject=Delphinus+delphis&region=
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=3&group=Mammals&subject=Delphinus+delphis&region=
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този подход, настоящото проучване се базира на по-детайлен анализ и съвременни 

прогностични методи, даващи конкретни и прецизни резултати.  

Въпреки това и в случая тези резултати трябва да бъдат комбинирани с 

експертна оценка.  

Анализът на данните, специално при афалата, показва наличието на крайбрежна 

популация и такава за откритите води. Липсата на специфични проучвания на 

Черноморския район в това отношение не изключва възможността за наличие на две 

обособени популации при афалата, а вероятно и при морската свиня, като в тази насока 

са необходими допълнителни проучвания и специални научни подходи. Поради това 

при определянето на референтните стойности ние ще се базираме на утвърдената до 

момента концепция за наличието на една Черноморска популация на всеки един от 

целевите видове, като отбележим необходимостта от специфични проучвания в тази 

насока в бъдеще. 
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4. Референтни проучвания за китоподобни в Черно море  

 

4.1. Обследване на китоподобни от морски съд в северната и източна част на 

Черно море, 2003 

 

Наименование на обследването: Обследване на китоподобни от морски съд в 

северната и източна част на Черно море през 2003г. 

Цел: 

(а) Изследване на струпванията, миграцията и местообитанията на афалата в Черно 

море и крайбрежните води на Русия и Украйна (Афалина-2003 г.); 

(б) Оценка на състоянието в Черно / Азовско море на морските бозайници и тяхната 

популация, изброени в Червената книга на Украйна (MS-2003) 

Основни участници по проекта: Проектът е реализиран от лаборатория Брема в 

сътрудничество със Севастополския Институт за екология и еволюция към Руската 

академия на науките (Москва) и с финансовата подкрепа на Министерството на 

околната среда на Украйна и Утришски Делфинариум ООД (Москва). Подготовката и 

изпълнението на проучванията са осигурени в сътрудничество с L. Mukhametov и D. 

Glazov. Наблюденията на китоподобните са провеждани с помощта на O. Shpak, E. 

Назаренко, A. Stanenis, G. Radygin, A. Zanin, J. Sadykhova и E. Birkun. 

Наименование на морската обследвана зона: Територията на Украйна и Русия в 

Черно море 

Държава(и): Украйна и Русия 

Период на обследването: Септември - Октомври 2003 

Площ на обследваната територия в км2: 31,780 км2 

Усилие на наблюдение, км: 2,230 км 

Морски съд/самолет: Яхта "Марго" 

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/h 13-17 

Брой на платформите за обследване на борда: 1 

Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), m:  2.6-3.4 

Състояние на морето: Бофорт: 0 -4 

Екипировка: GPS, поляризиращи слънчеви очила, часовници, бинокли 

Обработка на данни: Distance 3.5  

Източник на информацията: Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) / Биркун A., 

Джр. и Кривохижин С. 
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Притежател на данните (институция/хора): Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) / 

Биркун A., Джр. и Кривохижин С. 

 

Фигура 4. Разпределение на проучваните трансекти в рамките на зоната за 

изследване в Северната и източната част на Черно море 
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Фигура 5. Регистрирани наблюдения на Phocoena phocoena 
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Фигура 6. Регистрирани наблюдения на Delphinus delphis 
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Фигура 7. Регистрирани наблюдения на Tursiops truncatus 

 

Таблица 5. Резултати от статистически анализ на данните от проучването 

Украински и руски вътрешни и териториални води в Черно море  

  

Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 20 78 86 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди**  76 334 212 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) 0.038±0.018 0.169±0.054 0.132±0.034 

     Коеф. на вариация, % 48,12 31,96 25,99 

     95% доверителен интервал 0.015 - 0.094 0.091 - 0.314  0.079 - 0.219  

Численост (в обследваната територия) 1215±585 5376±1718 4193±1090 

     Коеф. на вариация, % 48,12 31,96 25,99 

     95% доверителен интервал 492 - 3002 2898 - 9972 2527- 6956 
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Украински вътрешни и териториални води  

  

Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 17 17 72 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 73 123 183 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) 0.043±0.024 0.065±0.033 0.146±0.043 

     Коеф. на вариация, % 54,58 51,24 29,23 

     95% доверителен интервал 0.016 - 0.119 0.025 - 0.169  0.083 - 0.258  

Численост (в обследваната територия) 1040±568 1557±798 3522±1029 

     Коеф. на вариация, % 54,58 51,24 29,23 

     95% доверителен интервал 367 - 2871 595 - 4072 1934- 6222 

 

   Руски вътрешни и териториални води 

  

Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 3 61 14 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 3 211 29 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) - 0.471±0.158 0.155±0.083 

     Коеф. на вариация, % - 33,51 53,4 

     95% доверителен интервал - 0.242 - 0.915  0.056 - 0.426  

Численост (в обследваната територия) - 3601±1207 1185±633 

     Коеф. на вариация, % - 33,51 53,4 

     95% доверителен интервал - 1853 - 6998 431 - 3260 

 

      *  включително наблюдения на единични индивиди или групи  

   **  включително единични индивиди и индивиди в групи  

 

 

4.2. Обследване на китоподобни от морски съд северозападната част на Черно 

море, 2004 г. 
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Наименование на обследването: Обследване на китоподобни от морски съд 

северозападната част на Черно море. 

Цел: Разпространение, обилие и фото-идентификация на китоподобните в 

северозападните шелфови води на Черно море (Афалина-2004) 

Основни участници по проекта: Проектът е реализиран от лаборатория Брема в 

сътрудничество със Севастополския Институт за екология и еволюция към Руската 

академия на науките (Москва) и с финансовата подкрепа на Утришски Делфинариум 

ООД (Москва). Подготовката на проучването бе осигурена в сътрудничество с L. 

Mukhametov. Наблюденията на китоподобните са провеждани с помощта на O. Shpak, 

E. Назаренко, A. Stanenis, E. Birkun и A. Zanin. 

Наименование на морската обследвана зона: Изключителната икономическа зона на 

Украйна без северозападната шелфова зона от Черно море. 

Държава(и): Украйна 

Период на обследването: септември 2004г.  

Площ на обследваната територия в км
2
: 22,630 км2 

Усилие на наблюдение, км: 388 км 

Морски съд/самолет: Яхта "Петър Велики" 

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/ч 14-18 

Брой на платформите за обследване на борда: 1 

Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), m:  2.7-3.5 

Състояние на морето: Бофорт 0-3 

Екипировка: GPS, поляризиращи слънчеви очила, часовници, бинокли 

Обработка на данни: Distance 3.5 

Източник на информацията: Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) / Биркун A., 

Джр. и Кривохижин С. 
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delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море“ 

 

Притежател на данни (институция/хора): Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) 

/ Биркун A., Джр. и Кривохижин С. 

 

 

Фигура 8. Разпределение на проучваните трансекти в рамките на 

Северозападната шелфова зона на Черно море 
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Фигура 9. Регистрирани наблюдения нa Phocoena phocoena  
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Фигура 10. Регистрирани наблюдения нa Delphinus delphis 
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фонд за регионално развитие. 

Дейност  „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus 

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

 

 

Фигура 11. Регистрирани наблюдения нa Tursiops truncatus 

 

Таблица 6. Резултати от статистически анализ на данните от проучването 

  

Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 8 17 13 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 25 80 83 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) - 0.116±0.072 0.078±0.035 

     Коеф. на вариация, % - 62,53 44,95 

     95% доверителен интервал - 0.026-0.507 0.029-0.211 

Численост (в обследваната територия) - 2619±1637 1776±798 

     Коеф. на вариация, % - 62,53 44,95 

     95% доверителен интервал - 598-11467 660-4776 

 

      *  включително наблюдения на единични индивиди или групи  
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   **  включително единични индивиди и индивиди в групи  

Забележка: Регистрациите на Phocoena phocoena (8 бр. регистрации) са недостатъчни 

за получаване на надеждна оценка за численост и плътност. 

 

 

4.3. Проучване от кораб за китоподобни, базирано в централната част на Черно 

море, 2005 г. 

 

Наименование на обследването: Проучване от кораб за китоподобни, базирано в 

централната част на Черно море през 2005 г. 

Цел: Оценка на разпространението и обилието на китоподобни в централната част на 

Черно море 

Основни участници по проекта: Проектът е реализиран от лаборатория Брема в 

сътрудничество със Севастополския Институт за екология и еволюция към Руската 

академия на науките (Москва) и с финансовата подкрепа на Утришски Делфинариум 

ООД (Москва). При подготовката и изпълнението на проучванията бяха осигурени в 

сътрудничество с L. Mukhametov. Наблюденията на китоподобните са провеждани с 

помощ от O. Shpak, E. Nazarenko, A. Stanenis, R. Alexeev и A. Kryukova. 

Наименование на морската обследвана зона: Изключителна икономическа зона на 

Украйна и Турция в централната част на Черно море 

Държава(и): Украйна и Турция 

Период на обследването: Септември - Октомври 2005 г. 

Площ на обследваната територия в км
2
: 31 200 

Усилие на наблюдение, км: 600 

Морски съд/самолет: круизна яхта "Инеса"  

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/h: 11 - 13 

Брой на платформите за обследване на борда: 1 
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Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), m:  2.3 - 2.7 

Състояние на морето: 0 - 3 по Бофорт 

Екипировка: GPS устройства, поларизирани слънчени очила, часовници, бинокли 

Обработка на данни: Distance 3.5 (произведена от the Research Unit for Wildlife 

Population Assessment, University of St. Andrews, UK) 

Източник на информацията: Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) / Биркун A., 

Жр. и Кривохижин С. 

Притежател на данни (институция/хора): Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) 

/ Биркун A., Жр. и Кривохижин С. 

 

 

Фигура 12. Разпределение на проучваните трансекти в рамките на зоната за 

изследване 
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Фигура 13. Регистрирани наблюдения на морски свине 
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Фигура 14. Регистрирани наблюдения на обикновен делфин 

 

 

Таблица 7. Резултати от статистически анализ на данните от проучването 

Централно Черно море в ИИЗ на Украйна и Турция 

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 22 33 0 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 169 107 0 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) 0.264±0.208 0.153±0.080 - 

     Коеф. на вариация, % 78,66 52,38 - 

     95% доверителен интервал 0.055-1.269 0.046-0.511 - 
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delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море“ 

 

Численост (в обследваната територия) 8240±6482 4779±2503 - 

     Коеф. на вариация, % 78,66 52,38 - 

     95% доверителен интервал 1714-39605 1433-15945 - 

 

   Централно Черно море в ИИЗ на Украйна  

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 13 23 0 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 67 72 0 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) 0.247±0.251 0.270±0.146 - 

     Коеф. на вариация, % 101,47 54,3 - 

     95% доверителен интервал 0.017-3.599 0.066-1.106 - 

Численост (в обследваната територия) 2523±2560 2750±1493 - 

     Коеф. на вариация, % 101,47 54,3 - 

     95% доверителен интервал 173-367 670-11278 - 

 

      *  включително наблюдения на единични индивиди или групи  

   **  включително единични индивиди и индивиди в групи  

 

 

4.4. Корабно проучване за китоподобни, базирано в северната част на Черно 

море, югозападно от Кримския полуостров,  2005 г. 

 

Наименование на обследването: Корабно проучване за китоподобни, базирано в 

северната част на Черно море, югозападно от Кримския полуостров през 2005 г. 

Цел:  Подобряване на Украинската национална мрежа за опазване на китоподобни 

(NNCC) 
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Основни участници по проекта: Този проект се изпълнява от лаборатория Брема с 

подкрепата на Министерството на околната среда, храните и селските райони на 

Обединеното кралство и управляван от Британски съвет - Украйна. Наблюденията на 

китоподобните са провеждани с помощ от Г. Рагин. 

Наименование на морската обследвана зона: Крайбрежието на Черно море между 

нос Фиолент и нос Ая, югозападно от Кримския полуостров 

Държава(и): Украйна  

Период на обследването: Май 2005 г. 

Площ на обследваната територия в км
2
: 60 

Усилие на наблюдение, км: 28 

Морски съд/самолет: круизна яхта "Шели"  

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/ч : 12 - 15 

Брой на платформите за обследване на борда: 1 

 Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), m:   2 

Състояние на морето: 0 - 1 по Бофорт  

Екипировка: GPS устройство, поляризирани слънчеви очила, часовници, бинокли 

Обработка на данни: Distance 3.5 (produced by the Research Unit for Wildlife Population 

Assessment, University of St. Andrews, UK) 

Източник на информацията: Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) / Биркун A., 

Жр. и Кривохижин С. 

Притежател на данните (институция / хора): Лаборатория Брема (Севастопол, 

Украйна) / Биркун  А., Жр. Кривохижин С. 
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Фигура 15. Разпределение на проучваните трансекти в рамките на Крайбрежните 

води на Черно море в близост до Балаклава, Крим, Украйна 
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Фигура 16. Регистрирани наблюдения на морска свиня 
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Фигура 17. Регистрирани наблюдения на обикновен делфин 
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Фигура 18. Регистрирани наблюдения на афала 

 

 

Таблица 8. Резултати от статистически анализ на данните от проучването 

  

Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 20 7 9 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 37 24 21 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) - - - 

     Коеф. на вариация, % - - - 

     95% доверителен интервал - - - 

Численост (в обследваната територия) - - - 

     Коеф. на вариация, % - - - 

     95% доверителен интервал - - - 

 

      *  включително наблюдения на единични индивиди или групи  

    **  включително единични индивиди и индивиди в групи  

 Забележка: Регистрациите на Phocoena phocoena, Delphinus delphis и Tursiops  

truncatus са недостатъчни за получаване на надеждна оценка за численост и плътност. 

 

 

4.5. Корабно проучване на китоподобни, базирано в югоизточната част на 

Черно море ,  2005 г. 

 

Наименование на обследването: Корабно проучване на китоподобни, базирано в 

югоизточната част на Черно море през 2005 г.  

Цел: Оценка на разпространение и обилие на китоподоби в югоизточните крайбрежни 

води на Черно море (Афалина-2005) 
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Основни участници по проекта: Този проект се изпълнява от лаборатория Брема в 

сътрудничество с Морски изследователски институт по екология и рибарство (Батуми) 

и Севастополския институт по екология и еволюция (Москва), с финансовата подкрепа 

на Утришски Делфинариум ООД (Москва). Подготовката и провеждането на 

проучването, бяха осигурени в сътрудничество с A. Komakhidze, L. Mukhametov, G. 

Komakhidze, I. Goradze, O. Shpak и A. Kryukova. 

Наименование на морската обследвана зона: териториално море и вътрешните води 

на Грузия в Черно море (с изключение на крайбрежните води на Абхазия) 

Държава(и): Грузия  

Период на обследването: Януари 2005 г. 

Площ на обследваната територия в км
2
: 2 320 

Усилие на наблюдение, км: 210.8 

Морски съд/самолет: моторна лодка "Еко-Делфин" 

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/ч: 21.9 (19.6-25.1) 

Брой на платформите за обследване на борда: 1 

Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), m:  2 

Състояние на морето: 0 - 2 по Бофорт 

Екипировка: GPS устройства, поляризирани слънчеви очила, часовници, бинокли 

Обработка на данни: Distance 3.5 (produced by the Research Unit for Wildlife Population 

Assessment, University of St. Andrews, UK) 

Източник на информацията: Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) / Биркун A., 

Жр. и Кривохижин С. 

Притежател на данни (институция/хора): Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) 

/ Биркун A., Жр. и Кривохижин С. 
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Фигура 19. Разпределение на проучваните трансекти в рамките на зоната за 

изследване - териториалното море на Грузия между грузинско-турската граница 

на юг и Абхазия на север. 
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  Фигура 20. Регистрирани наблюдения на морска свиня 
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Фигура 21. Регистрирани наблюдения на обикновен делфин 
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Таблица 9. Резултати от статистически анализ на данните от проучването 

  

Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 66 84 0 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 356 608 

0 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) 1.537±0.407 4.184±1.312 - 

     Коеф. на вариация, % 26,48% 31,36% - 

     95% доверителен интервал 0.893 - 2.645  2.159 - 8.109  - 

Численост (в обследваната територия) 3565±944 9708±3045 - 

     Коеф. на вариация, % 26,48% 31,36% - 

     95% доверителен интервал 2071 - 6137 5009 - 18814 - 

 

      *  включително наблюдения на единични индивиди или групи  

    **  включително единични индивиди и индивиди в групи  

 Заблежка: Видът Tursiops truncatus не е наблюдаван по време на 

проучването 

  

 

4.6. Корабно проучване на китоподобни, базирано в северната част на Черно 

море, югоизточно от Кримския полуостров,  2011 г. 

 

Наименование на обследването: Корабно проучване на китоподобни, базирано в 

северната част на Черно море, югоизточно от Кримския полуостров през 2011 г. 

Цел: Оценка на разпространение и обилие на китоподобни в крайбрежните води 

югоизточно от Кримския полуостров. 

Основни участници по проекта: Този проект се изпълнява от лаборатория Брема с 

участието на Г. Радигин и с подкрепата на M. Поляков и Л. Ярош (Природен парк 

Карадаг) 
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Наименование на морската обследвана зона: Крайбрежните води на Черно море 

между нос Меганом и нос Кийк-Атлама, югоизточно от Кримския полуостров 

Държава(и): Украйна 

Период на обследването: април 2011 г. 

Площ на обследваната територия в км
2
: 105 

Усилие на наблюдение, км: 45.2 

Морски съд/самолет: моторна лодка 

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/ч : 12 

Брой на платформите за обследване на борда: 1 

Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), м:  2 

Състояние на морето: Бофорт 1-3 

Екипировка: GPS устройства, поляризирани слънчеви очила, часовници, бинокли 

Обработка на данни: Distance 3.5 (produced by the Research Unit for Wildlife Population 

Assessment, University of St. Andrews, UK) 

Използвана литература: Krivokhizhin S.V., Birkun А.А. Jr., Radygin G.Yu. 2012. 

Seasonal changes of cetaceans’ diversity and abundance near the south-eastern coast of 

Crimea. P. 115-118. Current fishery and environmental problems of the Azov-Black Sea 

Region : materials of VII International Conference. Kerch, 20-23 June 2012. Kerch: 

YugNIRO Publishers’, 2012. V. 1. 300 p. (In Russian) 

Източник на информацията: Лаборатория Брема (Севастопол, Украйна) / Биркун A., 

Жр. и Кривохижин С. 

Притежател на данни (институция / хора): Лаборатория Брема (Севастопол, 

Украйна) / Биркун A., Жр. и Кривохижин С. 
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Фигура 22. Разпределение на проучваните трансекти в рамките на зоната за 

изследване - крайбрежните води на Черно море в близост до Коктобел, Крим, 

Украйна 
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Фигура 23. Регистрирани наблюдения на морска свиня 

 

Фигура 24. Регистрирани наблюдения на обикновен делфин 
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Таблица 10. Резултати от статистически анализ на данните от проучването 

  

Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 24 0 12 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 63 0 20 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) 4.857±2.975 - 1.471±0.873 

     Коеф. на вариация, % 61,26 - 59,32 

     95% доверителен интервал 1.420-16.615 - 0.459-4.713 

Численост (в обследваната територия) 510±312 - 155±92 

     Коеф. на вариация, % 61,26 - 59,32 

     95% доверителен интервал 149-1745 - 48-495 

 
      *  включително наблюдения на единични индивиди или 

групи  

     **  включително единични индивиди и индивиди в групи  

   

4.7. Корабно проучване на китоподобни, базирано в западната част на Черно 

море ,  2007 г. 

 

Наименование на обследването: Корабно проучване на китоподобни, базирано в 

западната част на Черно море през 2007 г. 

Основни участници по проекта: Инстанбулският университет, Турска морска 

изследователска фондация (TUDAV) и проф. д-р Bayram Ozturk 

Наименование на морската обследвана зона: Районът на шелфа между Истанбул и 

Констанца 

Държава(и): Турция, България и Румъния 

Период на обследването: октомври - ноември 2007 г. 

Площ на обследваната територия в км2: -  
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Усилие на наблюдение, км: 417 

Морски съд/самолет: изследователски морски съд "Юнус-С" 

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/ч: 10 км/ч 

Брой на платформите за обследване на борда: 1 

Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), м:   -  

Състояние на морето: 1 - 4 по Бофорт 

Екипировка: GPS устройство, бинокъл 

Източник на информацията: Инстанбулския Университет и Турска морска 

изследователска фондация (TUDAV) / Деде A. 

Притежател на данните (институция / хора): Деде A. 

 

 

Таблица 11. Разпределение на проучваните трансекти 

Обща дължина, км Дати на обследване 

417 27.10 -- 02.11.2007 

 



 
 

58 
Този документ е създаден във връзка с изпълнението на Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по 

процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на 

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

Оперативна програма околна среда 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски 

фонд за регионално развитие. 

Дейност  „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus 

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

 

 

Фигура 25. Разпределение на проучваните трансекти 
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Фигура 26. Регистриран наблюдения на китоподобни 
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Таблица 12. Резултати от статистически анализ на данните от проучването 

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации (наблюдения)* 1 8 7 

Брой регистрирани (наблюдавани) 

индивиди** 1 61 29 

Плътност (бр. индивиди/ 1 км
2 
) 

       Коеф. на вариация, % 

        95% доверителен интервал       

Численост (в обследваната територия) 

      Коеф. на вариация, % 

        95% доверителен интервал       

 

      *  включително наблюдения на единични индивиди или групи  

   **  включително единични индивиди и индивиди в групи  

Заблежка: Регистрациите на Phocoena phocoena, Delphinus delphis и Tursiops  

truncatus са недостатъчни за получаване на надеждна оценка за численост и плътност.  

 

 

4.8. Въздушно проучване за китоподобни в западно Черно море, 2013г. 

 

Наименование на обследването: Въздушно проучване за китоподобни в западно 

Черно море 2013г. 

Източник на информацията: European Commission, Directorate-General for Maritime 

Affairs and Fisheries, проект „Негативно въздействие на риболова върху популациите на 

китоподобните в Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2“ 

Наименование на морската обследвана зона: офшорните води в рамката на 

изключителните икономически зони на България, Румъния и Украйна в западно Черно 

море. 

Държава(и): България, Румъния и Унгария 
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Период на обследването: юли 2013г. 

Площ на обследваната територия в км
2
: 88015 

Усилие на наблюдение, км: 4445,4 

Морски съд/самолет: Partenavia P68 

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/ч: 180 

Брой на платформите за обследване на борда: 2 

Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), m:  84-123 

Състояние на морето: Бофорт 0-4 

Екипировка: GPS, клинометри,алтиметър, поляризирани слънчеви очила, часовници, 

тетрадки 

Обработка на данни: Distance 6.0  

 

Собственост на данните: 

- предоставящ данните (институция/хора): Европейската Комисия 
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Фигура 27. Разпределение на проучваните трансекти в рамките на зоната за 

изследване 
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Фигура 28. Регистрирани наблюдения на P. p. relicta 
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Фигура 29. Регистрирани наблюдения на  D. d. ponticus 
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Фигура 30. Регистрирани наблюдения на T. t. ponticus 

 

 

 



 
 

66 
Този документ е създаден във връзка с изпълнението на Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по 

процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на 

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

Оперативна програма околна среда 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски 

фонд за регионално развитие. 

Дейност  „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus 

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

 

Таблица 13. Резултати от статистически анализ на данните от проучването  

Резултати от статистическия анализ на данни от проучването в ИИЗ на 

България 

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации 

(наблюдения)* 94 120 42 

Брой регистрирани 

(наблюдавани) индивиди** 127 277 78 

Плътност (бр. индивиди/ 1 

км
2 

) 0.353 0.834 0.359 

     Коеф. на вариация, % 33.61 37.71 37.89 

     95% доверителен интервал 0.18112 - 

0.68644 0.38493 - 1.8103 0.16400 - 0.78906 

Численост (в обследваната 

територия) 9960 23580 10162 

     Коеф. на вариация, %       

     95% доверителен интервал 5116 - 19390 10874 - 51136 4633 - 22289 

    

    Резултати от статистическия анализ на данни от проучването в ИИЗ на 

Румъния 

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации 

(наблюдения)* 11 20 29 

Брой регистрирани 

(наблюдавани) индивиди** 12 59 74 

Плътност (бр. индивиди/ 1 

км
2 

) 0.034 0.217 0.295 

     Коеф. на вариация, % 41.39 45.31 50.30 

     95% доверителен интервал 0.014889 - 

0.079327 

0.088532 - 

0.53237 0.18151 - 0.48715 

Численост (в обследваната 

територия) 799 5047 6863 

     Коеф. на вариация, %       

     95% доверителен интервал 346 - 1844 2058 - 12376 2459 - 19154 
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    Резултати от статистическия анализ на данни от проучването в ИИЗ на 

Украйна 

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации 

(наблюдения)* 40 104 52 

Брой регистрирани 

(наблюдавани) индивиди** 50 263 90 

Плътност (бр. индивиди/ 1 

км
2 

) 0.15 0.503 0.297 

     Коеф. на вариация, % 23.95 33.44 24.30 

     95% доверителен интервал 0.090455 - 

0.23653 0.25268 - 1.0026 0.18151 - 0.48715 

Численост (в обследваната 

територия) 5342 18381 10860 

     Коеф. на вариация, %       

     95% доверителен интервал 3303 - 8638 9228 - 36613 6629 - 17791 

 

 

4.9. Корабно проучване за китоподобни в западно Черно море, 2013г. 

 

Наименование на обследването: Корабно проучване за китоподобни в западно Черно 

море. 

Източник на информацията: European Commission, Directorate-General for Maritime 

Affairs and Fisheries, проект „Негативно въздействие на риболова върху популациите на 

китоподобните в Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2“ 

Наименование на морската обследвана зона: Дванадесет милната зона в западната 

част на Черно море включително териториалните води на България и Румъния 

Държава(и): България, Румъния и Украйна 

Период на обследването: юли.2013г. 
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Площ на обследваната територия в км
2
: 31781 

Усилие на наблюдение, км: 1591,1 

Морски съд/самолет: моторна лодка "Тори" 

Скорост на морския съд/самолет по време на обследване, км/ч: 11,8 

Брой на платформите за обследване на борда: 2 

Височина на наблюдение спрямо морското равнище (обследване от кораб) или 

надморска височина на полета (въздушно обследване), m:  3 (долна палуба) - 6 

(горна палуба) 

Състояние на морето: Бофорт 0-4 

Екипировка: ъгломери, мерителни линии, GPS, бинокли с разграфени окуляри, 

поляризирани слънчеви очила, часовници  

Обработка на данни: Distance 6.0  

Орган на данните: Европейската Комисия 
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Фигура 31. Разпределение на проучваните трансекти в рамките на зоната за 

изследване 
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Фигура 32. Регистрирани наблюдения на P. p. relicta 
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Фигура 33. Регистрирани наблюдения на D. d. ponticus 
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Фигура 34. Регистрирани наблюдения на T. t. ponticus 
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Таблица 14. Резултати от статистическия анализ на данни от проучването  

Резултати от статистическия анализ на данни от проучването в ИИЗ на 

България 

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации 

(наблюдения)* 17 34 48 

Брой регистрирани 

(наблюдавани) индивиди** 24 79 95 

Плътност (бр. индивиди/ 1 

км
2 

) 0.14354 0.71831 0.69575 

     Коеф. на вариация, % 49.11 34.59 27.73 

     95% доверителен интервал 0.055126-

0.37374 0.35629-1.4482 0.39637-1.2213 

Численост (в обследваната 

територия) 1003.0 5019.0 4861.0 

     Коеф. на вариация, % 49.11 34.59 27.73 

     95% доверителен интервал 385.0-2611.0 2489.0-1011.8 2769.0-8533.0 

    Резултати от статистическия анализ на данни от проучването в ИИЗ на Румъния 

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации 

(наблюдения)* 143 35 30 

Брой регистрирани 

(наблюдавани) индивиди** 204 52 44 

Плътност (бр. индивиди/ 1 

км
2 
 1.2053 0.27868 0.21712 

     Коеф. на вариация, % 33.66 42.23 24.23 

     95% доверителен интервал 0.58877-2.4675 0.11333-0.68529 0.13149-0.35851 

Численост (в обследваната 

територия) 7023.0 1624.0 1265.0 

     Коеф. на вариация, % 33.66 42.23 24.23 

     95% доверителен интервал 3431.0-14378.0 660.0-3993.0 766.00-2089.0 
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Резултати от статистическия анализ на данни от проучването в ИИЗ на Украйна 

  
Phocoena 

phocoena 

Delphinus 

delphis 

Tursiops  

truncatus 

Брой регистрации 

(наблюдения)* 97 95 74 

Брой регистрирани 

(наблюдавани) индивиди** 150 210 132 

Плътност (бр. индивиди/ 1 

км
2 

) 0.273 0.52298 0.34347 

     Коеф. на вариация, % 32.1 52.84 30.45 

     95% доверителен интервал 0.14385-0.51810 0.18922-1.4454 0.18784-0.62807 

Численост (в обследваната 

територия) 5178.0 9919.0 6515.0 

     Коеф. на вариация, % 32.10 52.84 30.45 

     95% доверителен интервал 2728.0-9827.0 35989.0-27415.0 3563.0-11913.0 
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5. Примерни подходи при сходни референтни проучвания за бозайници, в 

рамките на Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура 

№BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на 

видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата 

страна – I фаза“ 

 

По-долу е представени и анализиран подходът за изготвяне на референтни оценки в 

рамките на Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура 

№BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на видове/ 

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

за видовете Благороден елен (Cervus elafus),  Чакал (Canis aureus), Вълк (Canis 

lupus), Видра (Lutra lutra), Дива котка (Felis silvestris). От проекта са достъпни 

данни за тринадесет вида бозайници включващи копитни, хищници и гризачи. Всички 

те се базират на общ статистически подход при определянето на референтните 

стойности.  При определянето им, обаче, значителна роля има и експертния подход 

както следва:  

„Референтните стойности на параметрите за оценка, предложени в резултат на 

пилотния мониторинг, както и на заплахите и влиянията, предложени по експертно 

мнение, не трябва да се считат за окончателни. Необходимо е провеждане на ежегоден 

мониторинг от минимум 5 години, като оптималният период е от 10 до 15 години, за да 

се диференцира цикличната компонента в промените на популационните параметри. 

След като се натрупа достатъчно сравнима информация, която да се обработи чрез 

създаване на времеви редове за мониторираните видове, трябва да се дадат 

окончателните референтни стойности.“ 
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Коментар 

 Като анализ от подхода можем да заключим, че въпреки приложения  

статистически модел даващ точни стойности в изготвянето на референтните оценки  

преобладава експертния подход, като изрично се подчертава, че те не се считат за 

достатъчни  и би следвало да търпят промяна  при натрупване на допълнителни 

времеви серии от проучвания с цел достигане на висока достоверност. В тази връзка 

следва да подчертаем, че в сравнение с проучванията за китоподобните, проучванията 

на сухоземни видове са дългогодишни и има множество специфични разработки в тази 

област  за продължителни периоди от време. Такива периоди в миналото (на обхватни и 

продължителни проучвания при китоподобните) са изключително оскъдни и са се 

случили през последните години.  

В тази връзка отбелязваме, че в резултат на настоящото проучване не можем да 

определим  окончателни референтни стойности, но е много важно да фиксираме 

периода на последващи проучвания, в който да се натрупат необходимите времеви 

серии.   



 
 

77 
Този документ е създаден във връзка с изпълнението на Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по 

процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на 

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

Оперативна програма околна среда 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски 

фонд за регионално развитие. 

Дейност  „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus 

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

 

6. Научно-експертен подход за определяне на референтни стойности 

 

Определянето на национални референтни стойности е специфична политика на ЕС 

за  определяне на природозащитното състояние на видовете. Насоките на ЕС за 

докладване на природозащитния статус на видове и местообитания, изискват от 

държавите-членки  да се оцени консервационния статус на видовете, да се оценят 

техните демографски тенденции и да се посочат благоприятни референтни стойности 

(FRV) за всеки вид (Европейска комисия 2005).  

 

6.1. Насоки на ЕК за определяне на национални референтни стойности 

Националните референтни стойности се определят на научна основа, на базата на 

най-добрите налични знания за опазване на видовете и по прозрачен начин. Подходът  

за определяне на национални референтни стойности (NRVs) трябва да е насочен към 

намирането на подходящ компромис между достъпни данни и научна прецизност. При 

липса на други данни, най-добра експертна преценка може да бъде използвана, за 

определяне на референтни стойности (Европейска комисия 2005 г.).  

В Директивата за местообитанията са заложени критерии за благоприятен 

природозащитен статус, както следва: 

 Те трябва да са в състояние да формират основа при мониторинг  на 

природозащитния статус  на типа местообитания или на видовете; 

 Те трябва да са с биологично значение и да предоставят основа за опазване на 

природата; 

 Те трябва да бъдат лесно разбираеми и базирани на професионални 

опростявания в нормални граници ; 

 Методите за контрол трябва да бъдат работещи и повторяеми; 

 Те следва да бъдат количествено измерими.  
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Критериите трябва да съдържат сходни характеристики за типовете местообитания. 

Освен това критериите трябва да определят граничните стойности, в които 

биологичните видове да достигнат благоприятен природозащитен статус. 

По принцип, показателите и критериите за благоприятен природозащитен статус 

следват проект, разработен в Англия (Anon. 1999a, 1999b).   

Набор от показатели се предвижда за всеки тип местообитание и вид, които взети 

заедно  осигуряват адекватна оценка на природозащитния статус на вида или видовете.  

Всеки един от тези показатели трябва да уточни: 

 Особеностите, които те описват; 

 Използваната мерна единица; 

 Критерии / прагови стойности, които трябва да бъдат изпълнени, за да се 

постигне благоприятен природозащитен статус. 

Критериите за благоприятен природозащитен статус са представени на 

национално и съответно на местно ниво.  

Критериите на национално ниво обобщават тези, които са използвани на местно 

ниво, в рамките на общите критерии за благоприятен природозащитен статус.  

На местно ниво, критериите представляват състояния, които могат да бъдат 

оценени или описани по стандартизиран начин в рамките на отделното 

местоположение. 

 В много случаи, е необходимо изпълнението на всички критерии, ако общата 

оценка на статуса е „благоприятна“, но до известна степен, изключения могат да се 

направят за съответните видове , в зависимост от детайлната индивидуалната оценка. 

Като основно правило, мониторингът е ограничен до задължителните показатели, 

когато видове имат благоприятен природозащитен статус, докато останалите 
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показатели, които предимно се отнасят за местообитанията и тяхното качество, следва 

да бъдат включени в мониторинга, когато природозащитния статус е оценен като 

неблагоприятен. 

 В редица случаи има фактори, чиято стабилност е не достатъчна да гарантира 

дългосрочното състояние и по този начин благоприятен природозащитен статус. Това е 

така, например, където популацията на даден вид е намалена толкова много, така че 

видът вероятно ще изчезне, като следствие от ниския брой на индивидите. В такива 

случаи се налага повишение на определена прагова стойност, за да може да се постигне 

благоприятен природозащитен статус. По същия начин, някои от критериите за 

типовете местообитания могат да бъдат критични прагови стойности, които са от 

решаващо значение за дългосрочното състояние на вида. За други параметри, за които 

са установени критични  прагови стойности, се залагат коментари в колона в 

съответните таблици, и тези коментари следва да бъдат, че тези нива трябва да бъдат 

наблюдавани или вниманието да е насочено към тях, за да се гарантира, че не се 

наблюдава влошаване. Ако не се постигне заложената в коментарите цел, трябва да се 

направят подобрения за да се постигне благоприятен природозащитен статус.  

FRV индикират прагови стойности (или диапазон от стойности) по отношение 

на различни параметри, които трябва да позволят дългосрочно и устойчиво 

съществуване на вида или популацията. Благоприятните референтни стойности (FRVs) 

основно се отнасят до три параметъра: численост, разпространение и местообитание. 

Референтните стойности могат да бъдат посочени като диапазон от стойности за 

различните параметри и трябва да отразяват благоприятно състояние на видовете. 

Видове, за които всички параметри са със стойности над  FRVs се определят в 

"благоприятно" природозащитно състояние, докато видове с един или повече 

параметри под съответните референтни стойности се определят с „лош“ 
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природозащитен статус. (Gustin et al. 2009 , 2010 ). Когато техните параметри силно се 

отклоняват от FRVs , те могат да се считат за "по-изложени на риск" . 

Според указанията на ЕС, благоприятно природозащитно състояние - Favourable 

conservation status (FCS) за видове може да се постигне само, когато всички от 

изброените условия са изпълнени и данните за популацията показват, че: 

- видовете, ще оцелеят в дългосрочен план и ще бъдат жизнеспособен елемент в 

рамките на своя ареал;  

- вида не намалява, нито има риск от спад; 

- местообитанието на вида е с достатъчна големина и ще остане така в 

дългосрочен план. 

 

6.2. Подход при определяне на национални референтни стойности по Дейност 

„Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena 

phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа 

зона (ИИЗ) в Черно море“  на  проект „Теренни проучвания на 

разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати 

на територията на цялата страна – I фаза“ 

Определянето на референтни стойности се базира на два основни подхода – 

научен и експертен. При прилагането на научния подход стойностите се определят от 

обективни научни методи и анализи, като мнението на учените провеждащи 

изследванията относно конкретните стойности е от второстепенно значение, тъй като 

те се получават по обективен начин. За прилагането на научния подход, обаче, са 

необходими продължителни проучвания върху конкретен научно-изследователски 

проблем, формулиране на научно-изследователски въпроси с цел получаване на 

достоверни повторяеми и проверяеми резултати.  Това включва залагане на научни 

експерименти, организирани на принципа проба и контрола. Научно-изследователските 

проекти имат високи изисквания към научния колектив, който следва да се ръководи от 
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хабилитирани учени, а членовете на колектива публично да са доказали способността 

си да извършват научни изследвания чрез защита на докторски дисертации.  

Експертния подход е различен. Той се базира на необходимостта от бърза 

преценка на застрашаващи съществуването на видовете и местообитанията сценарии, 

като проектите в тази област са с обществена насоченост и целят само практическото 

приложение на вече постигнати научни резултати. Този подход е доминиращ в 

стратегията за опазване на околната среда, като дадена стойност (вкл. Референтна 

стойност) се преценява от експерти имащи компетентност в дадената област. Тези 

експерти може да са както учени, така и специалисти в различни доста широки сфери 

на дейности. Мнението на конкретния експерт е водещо за определяне на дадената 

стойност като тя се получава по субективен, преценен от експерта начин. Този подход 

основно е залегнал в превантивната дейност на ОВОС и ОС и е водещ в 

консервационните проекти свързани с околната среда. 

 Самите проекти и резултатите от тях се преценяват също от експертни 

колективи без изготвянето на рецензии, като няма изисквания за научна дейност на 

участниците в такива проекти, както и за научни степени и звания. Изискванията са 

само конкретни доказателства за компетентността на даден експерт. 

Подходът при изготвянето на националните референтни стойности би следвало 

да съчетае тези два основни подхода, но следва да се подчертае, че самия проект не е 

със строго научен дизайн, което автоматично дава превес на експертния подход като 

цяло. 

Използването на референтни стойности може да допринесе за определянето на 

природозащитния статус на видовете (Gustin и др. 2009, 2010) и за ефективното 

планиране на опазването на видовете или популациите. Определенето на благоприятни 

референтни стойности (FRVs) може да подпомогне определянето на консервационния 

статус на даден вид заедно с други критерии, в рамките на видовото генетично 
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разнообразие и функционални характеристики на екосистемите (Mehtala и Vuorisalo 

2007).  

 

6.3. Практически стъпки при определянето на референтни стойности 

 

За България до момента не са предложени референтни стойности за 

разпространение, численост и местообитание на китоподобните, въпреки че тези 

параметри се препоръчват и в процеса на мониторинг, предложен от Европейския съюз 

в рамките, определени от Директивата за местообитанията на ЕС (92/43 / CEE). 

Ако състоянието на даден вид ясно се отклонява от благоприятните референтни 

условия, предложени за това, то не може да се счита, че видът има благоприятен 

природозащитен статус.  

 

6.3.1. Ареал на разпространение  

Разпространението на даден вид е ключов параметър, въз основа на който се 

определя световния и националния ареал на даден вид. Използването на картируеми 

единици за определяне на разпространението е широко утвърден подход в научната и 

консервационната практика, даващ възможност за бъдещи мониторингови проучвания, 

които да проследяват и съпоставят този параметър във времето.  

 Разпространението на всеки един от целевите вида китоподобни представлява 

част от действителния им ареал и следва да бъде преценена степента на устойчивост на 

това разпространение и дали то има устойчив или случаен характер при изготвянето на 

моментната снимка в настоящото проучване.  

 За да бъде изготвена такава преценка, е необходима повтаряемост на 

проучванията в минимум три последователни години, като моментните снимки от тези 

отделни проучвания бъдат съпоставени. Тези проучвания следва да бъдат извършени в 

кратък период от време, в който принципно (без значителни паузи между отделните 
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години) не са възможни значителни промени в тенденциите и не са се случили значими 

събития, влияещи на разпространението. Тези проучвания дават възможност за 

устойчиво определяне на тенденциите по отношение на този параметър. Ако 

параметърът разпространение показва тенденция за намаляване на ареала по 

отношение на праговите стойности, това безспорно говори за факта, че вида клони към 

неблагоприятно природозащитно състояние.  

Параметърът разпространение сам по себе си е недостатъчен за пълно 

определяне на състоянието на вида, тъй като тенденциите в него трябва да бъдат 

свързани с реално съществуващи компоненти на околната среда, които представляват 

местообитанията на вида и тяхното състояние. В тази връзка, параметърът 

разпространение е в тясна зависимост от местообитанията и се влияе от тях.  

 

6.3.2. Численост 

Числеността на вида е ключова стойност за определяне на неговото състояние. 

Определянето на референтна стойност, в това отношение, е от много важно значение за 

преценка на състоянието на националната и световна популация на вида. Като се има 

предвид, че акваторията обхващаща  ИИЗ на България в Черно море във всички случаи 

включва по-голяма или по-малка част от черноморската популация на трите вида 

китоподобни. Следва да се очаква неустойчивост във времето на този параметър, което 

е свързано с голямата мобилност на целевите видове.  

 За определянето на тази стойност, следователно, са необходими последователни 

проучвания в годините, като подобно на „Разпространение”, считаме че тя коректно 

може да бъде определена в минимум три-годишен период на последователни 

проучвания. Числеността на вида, подобно на разпространението, е в пряка зависимост 

от подходящите местообитания и тяхното качество. По отношение на местообитанията, 

обаче, може да имаме сезонни вариации в числеността на целевите видове, които 

зависят и от факта, че те могат да ползват аналогични местообитания извън нашите 
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води. Това говори в подкрепа на необходимостта от повтаряемост на проучванията в 

поне три последователни години. 

 

6.3.3. Местообитание 

Определянето на национални референтни стойности за китоподобните е трудна 

задача, поради високата им мобилност и зависимостта им като хранителна база от също 

така силно мобилни видове плячка, които извършват миграции или сезонни 

придвижвания. В много случаи този сложен проблем се избягва и остава без решение, 

като за подходящо местообитание се определя цялата изследвана акватория. За 

настоящия проект, обаче, този подход е неприемлив, тъй като местообитанията са 

единствената постоянно присъстваща компонента в нашите териториални води, която е 

устойчива и има константен характер по отношение на числеността и 

разпространението. В тази връзка считаме, че определянето и детайлния анализ на 

местообитанията са от ключово значение. 

Националните референтни стойности за местообитание на китоподобни, трябва да 

включват качество и размер на  местообитанието, които да гарантират дългосрочна 

устойчивост на популацията. За да се определят референтните стойности са 

необходими поредни наблюдения на заетите и/или подходящи местообитания.  

Хабитатната референтната стойност като двустранна концепция трябва да обхване 

следните аспекти: местообитание и хабитатна пригодност. Хабитатната пригодност 

може да се определи като площта потенциално подходяща за дадения вид китоподобно, 

която е достатъчно голяма, за да дава възможност на популацията да бъде в 

благоприятно състояние в дългосрочен план. Качеството на местообитанията 

представлява "способността на околната среда да осигури условия подходящи за 

индивидуално и  групово оцеляване, възпроизводството и устойчивост  на популацията 

(Hall и др. 1997”) и трябва теоретично да бъде оценено чрез анализ на минимум 

тригодишни проучвания. 
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 Създаването на модели на местообитания на видовете може да позволи 

отличаване на фактори и относителни стойности, влияещи върху присъствието на 

видовете, тяхното възпроизвеждане и определянето на пространственото разпределение 

и количеството на потенциално подходящи зони на местообитание. Тези модели се 

основават на определянето на отношенията между видовете и екологичните 

характеристики на местообитанието и могат да се позоват на индивидуализиране на 

факторите и относителните стойности, засягащи видовете и определянето на 

пространственото им разпределение. 

На базата на настоящите теренни проучвания, получихме стойности, определящи 

площта на потенциалните и подходящи местообитания на всеки вид китоподобно. 

Подходът при определянето им е с подчертано консервационна насоченост. За 

определяне на хабитатната пригодност бе използван софтуера MaxEnt  при изграждане 

на Correlative species distribution models (SDMs). MaxEnt оценява вероятността на 

присъствие в дадена клетка на базата на екологичните характеристики в тази клетка и 

се счита за един от най-ефективните подходи за SDM (Elith и др. 2006 г., 2011 г.). Чрез 

софтуера MaxEnt бяха разработени карти, които демонстрират практическо 

приложение на подхода по настоящия проект, чрез определяне на хабитатната 

пригодност.  

При трите вида китоподобни, се очаква да има регионални различия в 

предпочитанията на местообитания и фактори, влияещи върху качеството на 

местообитаният. Поради това е важно наблюдаващите да избягват формулирането на 

последващи референтни стойности на регионално или поднационално ниво. 

Подходящите местообитания може да варират по отношение на зони и региони според 

специфични за региона модели на присъствие.  
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7. Предложение за референтни стойности за Tursiops truncatus, Phocoena phocoena 

и  Delphinus delphis  за България  

 

Предложените референтни стойности следва да не бъдат считани за окончателни, 

като са необходими допълнителни проучвания в рамките на минимум три 

последователни години, като считаме за оптимално натрупването на данни в рамките 

на 10 годишен период. 

Следвайки логиката на директивите на ЕС и комбинацията от научен и експертен 

подход при изследванията, нашия подход се базира на компромиса между достъпните 

данни и научната прецизност на проучванията. 

Стойностите предложени по-долу могат се използват като временни референтни 

стойности с цел определяне природозащитния статус на китоподобните в БГ ИИЗ на 

Черно море. 

Окончателните национални референтни стойности на китоподобните следва да 

бъдат определени чрез провеждане на мащабни проучвания в период от минимум три 

последователни години, като оптималния период за изследване е 10 годишен. 

Анализът в настоящия доклад показва, че дори и при сухоземни видове бозайници, 

за които има дългогодишни научни и приложни изследвания в миналото, които (напр. 

Благороден елен) са обект на редовни таксации и интензивна ловно-стопанска дейност 

окончателни референтни стойности у нас също  не са определени. Това с още по-голяма 

сила важи за китоподобните, тъй като при определяне на тези стойности в страните 

членки на ЕС подчертано доминира експертния подход. 

Въз основа на изложените по-горе аргументи, считаме за целесъобразно да приемем 

за референтни стойностите вече приетите от ЕС, като се има предвид, че 

Великобритания се е наложила като водеща държава в ЕС, по отношение проучване на 

китоподобните.  
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По-долу представяме обобщени данни от наблюдения на китоподобни в Черно море 

извършвани в периода 2003-2013г. и съпоставени с резултатите от настоящото 

проучване (таблици 15, 16 и 17 ). Сравнителния анализ показва, че настоящото 

проучване обследва най-голяма площ, положено е най-голямо усилие, има най-голям 

брой регистрации и най-голям брой наблюдавани индивиди. В допълнение следва да  

подчертаем, че това е единственото проучване обхващащо изцяло изключителната 

икономическа зона на дадена държава. Единствено по-голяма е площта на изследваната 

акватория по проект „Негативно въздействие на риболова върху популациите на 

китоподобните в Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2“, тъй като той обхваща 

три държави – България, Румъния и Украйна. Тъй като се счита, че китоподобните имат 

една черноморска популация това е важен аргумент, за да използваме данните от това 

проучване като референтни.  

Основанието за използване на данните от проекта „Негативно въздействие на 

риболова върху популациите на китоподобните в Черно море" на 

MacAllisterElliott&Partners, с цел доказване на неблагоприятен природозащитен статус 

по някои параметри, се подкрепя от сравнителен анализ на долупосочените данни за 

плътност при извършените изследвания през периода 2003-2013 г.  

При афалата плътността в резултат на настоящите проучвания е най-ниска – 0,03 

индивида/км
2
, което изключва възможността тази стойност да бъде взета като 

референтна и очертава силно неблагоприятно състояние на вида.  

При другите два вида китоподобни - морска свиня и обикновен делфин, получените 

стойности от настоящото проучване, сравнени с останалите проучвания също са ниски. 

От долупосочените таблици се вижда, че тези стойности за морската свиня са  0,14 

индивида/км
2
, а за обикновения делфин -0,2 индивида/км

2
.  

Тези стойности аргументират представената от нас оценка в съответствие с 

принципа на превантивността, състоянието на трите вида да бъде прието за 

неблагоприятно.   
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Таблица 15. Обобщени данни с цел анализ от референтни проекти в Черно море за Tursiops truncatus 

  

Обследване 
в източна 
част на 
Черно море 
през 2003 г. 
Украйна и 
Русия 

Обследване в 
северозападната 
част на Черно 
море през 2004 
г. 
Украйна 

Проучване в 
централната 
част на 
Черно море 
през 2005 г. 
Украйна и 
Турция 

Проучване 
в Черно 
море, 
югозападно 
от Крим 
през 2005 
г. 
Русия 

Проучване в 
югоизточната 
част на 
Черно море 
през 2005 г. 
Грузия  

Проучване в 
северната 
част на 
Черно море, 
югоизточно 
от Крим през 
2011 г. 
Украйна 

Проучване 
в 
западната 
част на 
Черно 
море през 
2007 г 
Турция, 
България 
и Румъния 

Въздушно проучване в 
западно Черно море 

2013г. 

Корабно проучване в 
западно Черно море 

2013г. 
Теренно 

проучване на 
китоподбните 
в БГ ИИЗ на 
Черно море, 
2014-2015г.  BG RO UA BG RO UA 

Площ на 
обследваната 
територия 31,780 км

2
 22,630 км

2
 31,200 км

2
 60 км

2
 2,320 км

2
 105 км

2
 - 88,015 км

2
 31,781 км2 34156 

Усилие на 
наблюдението 2,230 км 388 км 600 28 км 211 км 45.2 км 417 км 4445,4 км 1591,1 км 17889 

Брой 
регистрации 
(наблюдения) 86 13 0 9 0 12 7 42 29 52 48 30 74 93 

Брой 
регистрирани 
(наблюдавани) 
индивиди 212 83 0 21 0 20 29 78 74 90 95 44 132 217 

Плътност (бр. 
индивиди/ 1 
км

2 )
 0.132±0.034 0.078±0.035 - - - 1.471±0.873 - 0.359 0.295 0.297 0.69575 0.21712 0.34347 0.03 

Численост (в 
обследваната 
територия) 4193±1090 1776±798 - - - 155±92 - 10162 6863 10860 4861 1265 6515 1057 
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Таблица 16.Обобщени данни от референтни проекти в Черно море за Phocoena phocoena 

  

Обследване 
в източна 
част на 
Черно море 
през 2003 г. 
Украйна и 
Русия 

Обследване в 
северозападната 
част на Черно 
море през 2004 
г. 
Украйна 

Проучване в 
централната 
част на 
Черно море 
през 2005 г. 
Украйна и 
Турция 

Проучване 
в Черно 
море, 
югозападно 
от Крим 
през 2005 
г. 
Русия 

Проучване в 
югоизточната 
част на 
Черно море 
през 2005 г. 
Грузия  

Проучване в 
северната 
част на 
Черно море, 
югоизточно 
от Крим през 
2011 г. 
Украйна 

Проучване 
в 
западната 
част на 
Черно 
море през 
2007 г 
Турция, 
България и 
Румъния 

Въздушно проучване в 
западно Черно море 

2013г. 

Корабно проучване в 
западно Черно море 

2013г. Теренно 
проучване на 
китоподбните 
в БГ ИИЗ на 
Черно море, 
2014-2015г.  BG RO UA BG RO UA 

Площ на 
обследваната 
територия 31,780 км

2
 22,630 км

2
 31,200 км

2
 60 км

2
   105 км

2
 - 88,015 км

2
 31,781 км2 34156 

Усилие на 
наблюдението 2,230 км 388 км 600 км 28 км 211 км 45.2 км 417 км 4445,4 км 1591,1 км 17889 

Брой 
регистрации 
(наблюдения) 20 8 22 20 66 24 1 94 11 40 17 143 97 633 
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Брой 
регистрирани 
(наблюдавани) 
индивиди 76 25 169 37 356 63 1 127 12 50 24 204 150 1365 

Плътност (бр. 
индивиди/ 1 
км

2 )
 0.038±0.018 - 0.264±0.208 - 1.537±0.407 4.857±2.975 - 0.35 0.03 0.15 0.14 1.20 0.273 0.14 

Численост (в 
обследваната 
територия) 1215±585 - 8240±6482 - 3565±944 510±312 - 9960 799 5342 1003 7023 5178 4886 

 

 

 

Таблица 17.Обобщени данни от референтни проекти в Черно море за  Delphinus delphis 

  

Обследване 
в източна 
част на 
Черно море 
през 2003 г. 
Украйна и 
Русия 

Обследване в 
северозападната 
част на Черно 
море през 2004 
г. 
Украйна 

Проучване в 
централната 
част на 
Черно море 
през 2005 г. 
Украйна и 
Турция 

Проучване 
в Черно 
море, 
югозападно 
от Крим 
през 2005 
г. 
Русия 

Проучване в 
югоизточната 
част на 
Черно море 
през 2005 г. 
Грузия  

Проучване в 
северната 
част на 
Черно море, 
югоизточно 
от Крим през 
2011 г. 
Украйна 

Проучване 
в 
западната 
част на 
Черно 
море през 
2007 г 
Турция, 
България 
и Румъния 

Въздушно проучване в 
западно Черно море 

2013г. 

Корабно проучване в 
западно Черно море 

2013г. 
Теренно 

проучване на 
китоподбните 
в БГ ИИЗ на 
Черно море, 
2014-2015г.  BG RO UA BG RO UA 

Площ на 
обследваната 
територия 31,780 км

2
 22,630 км

2
 31,200 км

2
 60 км

2
 2,320 км

2
 105 км

2
 - 88,015 км

2
 31,781 км2 34156 



 
 

92 
Този документ е създаден във връзка с изпълнението на Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на 

разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по Оперативна програма 

околна среда 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Дейност  „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона 

(ИИЗ) в Черно море“ 

 

Усилие на 
наблюдението 2,230 км 388 км 600 28 км 211 км 45.2 км 417 км 4445,4 км 1591,1 км 17889 

Брой 
регистрации 
(наблюдения) 78 17 33 7 84 0 8 120 20 104 34 35 95 712 

Брой 
регистрирани 
(наблюдавани) 
индивиди 334 80 107 24 608 0 61 277 59 263 79 52 210 2484 

Плътност (бр. 
индивиди/ 1 
км

2 )
 0.169±0.054 0.116±0.072 0.153±0.080 - 4.184±1.312 - - 0.834 0.217 0.503 0.71831 0.27868 0.52298 0.2 

Численост (в 
обследваната 
територия) 5376±1718 2619±1637 4779±2503 - 9708±3045 - - 23580 5047 18381 5019 1624 9919 8207 
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7.1.  Ареал на разпространение  

За референтни стойности по параметър „Ареал на разпространение“ предлагаме 

стойностите посочени в докладването на България по чл. 17 от Директива 92/43 за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна за периода 2007-2012. 

Референтните стойности са посочени в т. 2.3.1 от формата за докладване. Считаме тези 

данни за подходящи, тъй като за тяхното изчисляване е използван един и същ метод 

(Range tool) и данните са приети и одобрени както на национално ниво, така и на 

европейско равнище. Тези референтни стойности не трябва да бъдат считани за 

окончателни и е възможно да претърпят промяна при натрупването на данни от 

минималния период на последователни проучвания в годините, разгледан по-горе в 

настоящия доклад. 

 

Таблица 18. Референтни стойности за параметър „Ареал на разпространение“ 

Вид Референтна стойност Забележка 

Tursiops truncatus 15 300 км
2
  

Phocoena phocoena 12 400 км
2
  

Delphinus delphis 40 700 км
2
 Площта от 40 700 км

2
 надвишава 

площта на ИИЗ,  поради което 

приемаме за рефернтна стойност 

площта на ИИЗ, равна на 34 156 км
2
 

 

7.2. Численост  

За референтни стойности по отношение на параметър „Численост“ предлагаме 

публикуваните данни по проект „Негативно въздействие на риболова върху 

популациите на китоподобните в Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2“ , 

изпълнен от нашия партньор MacAllisterElliot&Partners. Считаме тези стойности за 

подходящи, тъй като за тяхното изчисляване са използвани данни получени по една и 
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съща методика (обследване от кораб и  самолет по линейни трансекти) и е използван 

един и същ софтуер (Distance 6.0) за статистически анализ на данните. Данните са 

приети и одобрени от European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and 

Fisheries. 

 

Таблица 19. Референтни стойности за параметър „Численост“ 

Вид Референтна стойност 

Tursiops truncatus 9947 

Phocoena phocoena 8539 

Delphinus delphis 30737 

 

7.3.  Плътност  

За референтни стойности по отношение на параметър „Плътност“ предлагаме 

публикуваните данни по проект „Негативно въздействие на риболова върху 

популациите на китоподобните в Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2“ , 

изпълнен от нашия партньор MacAllisterElliot&Partners. Считаме тези стойности за 

подходящи, тъй като за тяхното изчисляване са използвани данни получени по една и 

съща  методика (обследване от кораб и  самолет по линейни трансекти) и е използван 

един и същ софтуер (Distance 6.0) за статистически анализ на данните. Данните са 

приети и одобрени от European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and 

Fisheries.  

 

Таблица 20. Референтни стойности за параметър „Плътност“ 

Вид Референтна стойност 

Tursiops truncatus 0,282 
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Phocoena phocoena 0,242 

Delphinus delphis 0,872 

 

7.4.  Площ на заетите местообитания 

За референтни стойности по параметър „Площ на заетите местообитания“ 

предлагаме стойностите посочени в докладването на България по чл. 17 от Директива 

92/43 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна за периода 

2007-2012. Стойностите са посочени в т. 2.5.1 от формата за докладване. Считаме тези 

данни за подходящи, тъй като за тяхното изчисляване е използван един и същ метод 

(Range tool) и данните са приети и одобрени както на национално ниво, така и на 

европейско равнище. Тези референтни стойности не трябва да бъдат считани за 

окончателни и е възможно да претърпят промяна при натрупването на данни от 

минималния период на последователни проучвания в годините, разгледан по-горе в 

настоящия доклад. 

 

Таблица 21. Референтни стойности за параметър „Площ на заетите 

местообитания“ 

Вид Референтна 

стойност 

Забележка 

Tursiops truncatus 10 649 км
2
  

Phocoena phocoena   7 599 км
2
  

Delphinus delphis 35 150 км
2
 Площта от 35 150 км

2 
надвишава площта 

на ИИЗ,  поради което приемаме за 

рефернтна стойност площта на ИИЗ, 

равна на 34 156 км
2
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7.5.  Площ на потенциалните местообитания 

В рамките на Дейност  „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, 

Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона 

(ИИЗ) в Черно море“, за определяне на параметъра „Площ на потенциални 

местообитания“ е използвано GIS картиране и моделиране чрез програмата MaxЕnt. 

Използвани са данни от четири обследвания от самолет, три от кораб и наблюдения от 

стационарни точки. MaxEnt оценява вероятността на присъствие на вида в дадена 

клетка на базата на екологичните характеристики в тази клетка и се счита за един от 

най-ефективните подходи за изграждане на Correlative species distribution models 

(SDMс) (Elith и др. 2006 г., 2011 г.). Използвайки софтуера MaxEnt са разработени 

карти, които демонстрират практическо приложение на този подход за определяне на 

хабитатната пригодност. Поради липса на референтни стойности за параметъра и тъй 

като е обособена достатъчна база данни за захранване на модела в MaxЕnt и е 

използван модел, който е световно признат и широко използван за определяне на 

потенциални местообитания на видове, то предлагаме данните получени по настоящия 

проект  да бъдат използвани за референтни. 

Таблица 22. Референтни стойности за параметър „Площ на потенциалните 

местообитания“ 

Вид Референтна стойност 

Tursiops truncatus 17 318 км
2
 

Phocoena phocoena 14 559 км
2
 

Delphinus delphis 22  969 км
2
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7.6.  Подходящи места за хранене и размножаване 

Съгласно методиката за определяне на ПС на целевите видове параметър ‘Площ на 

подходящите места за хранене и размножаване” се приравнява на параметър „Площ на 

потенциалните местообитания” (виж таблица 22).  

 

7.7.  Заплахи, смъртност в следствие на антропогенни и естествени 

фактори 

 

7.7.1.  Заплахи и смъртност в следствие на антропогенни фактори 

Констатираните заплахи от антропогенен характер за китоподобните в БГ ИИЗ са:  

- Риболов и събиране на водни ресурси; 

- Улов с дънни тралове; 

- Улов с пелагични тралове. Бракониерски улов; 

- Замърсяване на повърхностни води (пресни, вътрешни, морски и бракични); 

- Разсредоточено замърсяване на повърхностни води от транспорта; 

-  Разсредоточено замърсяване на повърхностни води от инфраструктура без 

връзка с канализацията /метачи. Нефтени разливи в морето; 

- Замърсяване на морски води на макро ниво (т.е. пластмасови торбички, 

стиропор); 

-  Шум, дискомфорт, шумово замърсяване от преминаващи кораби; 

- Точков източник или непостоянно шумово замърсяване от ехолоти; 

- Военнни учения. 

По експертно мнение за референтна стойност за параметър „Заплахи и 

смъртност в следствие на антропогенни фактори“ приемаме до 15 % от 

територията на БГ ИИЗ. Стойността е 5123 км
2
. 
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7.7.2. Смъртност в следствие на естествени фактори 

По време на полевите наблюдения през 2014-2015г. не са регистрирани значими 

събития, свързани със смъртност в следствие на естествени фактори, като също така не 

са регистрирани и трупове на китоподобни, за които категорично да е установена 

причината за смъртта. Практиката показва, че трудно може да бъде установена 

действителната причина за смъртта на даден индивид, тъй като обикновено труповете 

са в напреднал процес на разлагане. Към този момент като естествени фактори за 

негативно влияние не е изследвано влиянието на сероводорода и каламитетите на 

определени видове. Инвазивните видове във всички случаи се очаква да имат 

подчертано негативно въздействие върху китоподобните и следва тяхното 

разпространение, численост и динамика на популациите да бъдат следени и 

контролирани.   По-високите стойности могат да говорят за негативни въздействия от 

типа на пандемии и/или значими негативни въздействия от антропогенен произход, 

например военни учения, и трябва да бъдат сигнал за спешни и подробни проучвания 

относно причините за смъртта. Ако това е невъзможно, да се прилага тълкуване на база 

принципа на превантивността с последващи консервационни мерки.  

 

По експертно мнение за благоприятна референтна стойност за параметър 

„Смъртност в следствие на естествени фактори“ считаме до 1 % смъртност като 

процент от популацията. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предложените референтни стойности в настоящия доклад се базират на сериозен 

анализ на научните данни, опит и становища на водещи национални и световни 

експерти.  

Приложеният научно-експертен подход отчита направените до този момент 

наблюдения в Черно море и приема за референтни данните за параметри „Численост“ и 

„Плътност“ от проект „Негативно въздействие на риболова върху популациите на 

китоподобните в Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2“ , изпълнен от нашия 

партньор MacAllisterElliott&Partners предвид одобреният доклад от ЕК, а относно 

„Площ на заетите местообитания“ - от докладването по чл.17 от Директива 92/43. 

Референтните стойности на „Площта на потенциалните местообитания“, „Подходящите 

места за хранене и размножаване“ се базират на данните от направените проучвания по 

настоящия проект.  Референтните стойности за параметри „Заплахи и смъртност, в 

следствие на антропогенни фактори“ и „Смъртност в следствие на естествени фактори“ 

се определят по експертно мнение. 

Предложените от нас референтни стойности трябва да се считат за временни, 

защото нито едно от посочените в доклада изследвания не е направено в необходимия 

пълен времеви обхват.   

За постигане на реални национални референтни стойности е необходимо 

настоящето проучване да се повтори поне в три последователни години, а в 

оптималния случай 10-15 години, във времеви серии през 2 години, поради 

изключителната динамика и вариабилност на заплахите към китоподобните в 

Черно море. 
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