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Каталог „БУЛФИНС 2012” е изготвен в 

рамките на проект „Пилотни дейности 

за фотоидентификация на китоподобни 

(Cetacea) по южното Черноморско край-

брежие на България” с финансовата под-

крепа на Секретариата на ACCOBAMS.

ACCOBAMS (Споразумение за опазване 

на китоподобните в Черно море, Сре-

диземно море и прилежащата Атлан-

тическа зона) е междуправителствено 

споразумение за опазване на морското 

биологично разнообразие в Средиземно 

и Черно море. Неговата цел е да се на-

малят заплахите за китоподобните и 

да се увеличат познанията ни за тях. 

Споразумението е част от Конвенция-

та за опазването на мигриращите ви-

дове диви животни (Бонска Конвенция) 

и е договорено в Монако през 1996 г. 

като влиза в сила от 2001 г. Република 

България е страна по Споразумението 

от 1 юни 2001 г.

В каталога са ползвани снимки на следните автори: Виолета Евтимова, Градимир Градев, Галина Мешкова, 
Димитрина Андреева, Павлин Желев, Ивайло Зафиров, Фолкерт де Бур.

Благодарим на д-р Марина Панайотова от Института по Океанология към БАН за предоставените кадри! 
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Заснемане на перките и изработване на каталог с отделните индивиди. Техниката 
се базира на факта, че с времето по тялото и особено по гръбните перки на 
делфините се образуват петна и белези, в резултат на наранявания, инфекции и 
социално поведение, които са индивидуални. По този начин се дава възможност за 
създаване на един вид паспорт на отделният индивид. В Черно море е подходящо 
да се прилага за обикновения делфин и афалата, поради размера на техните гръбни 
плавници и поведение.

Чрез тази методика се събира информация за следното: относителна численост 
на отделните видове; честота на посещение на отделни райони; социални отноше-
ния; използвани местообитания; миграции.

За успешното прилагане на тази методика е нужно следното: малък плавателен 
съд; полеви формуляр; качествени фотографии; час и дата на заснемането; гео-
графски координати на мястото, където са заснети делфините.

Повече за методиката може да намерите в приложения диск!

ФОТОИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 
КИТОПОДОБНИ

КАТАЛОГ
БУЛФИНС

Най-разпространеният метод за идентификация на делфини 
е чрез използване на белезите по техните гръбни перки.

ВАЖНО: При среща с делфини в морето, задължително спазвайте 
следните правила на поведение:

• Не преследвайте делфините, не приближавайте лодките директно към тях;

• Ако искате да се доближите до група делфини, направете го много бавно, движете 
се паралелно с тях и избягвайте резки промени на посоката или скоростта, което 
може да ги обърка и дезориентира;

• Дайте им шанс те да ви приближат, делфините са изключително предпазливи, но и 
много любопитни животни;

• Уверете се, че не повече от една лодка е на дистанция 100 метра от делфините, 
или не повече от три лодки при дистанция 200 м.;

• Не оставайте близо до делфините повече от 30 минути;

• За своя сигурност, а и тяхна, избягвайте да се гмуркате и плувате в близост до 
делфини и никога не се опитвайте да ги докосвате;

• Не изхвърляйте отпадъци през борда – торбички, чашки, храна.


