
 
 

Методика за събиране на данни за заседнали и мъртви китоподобни по 
Българското Черноморие 

 
І. Въведение 

 
В Черно море обитават три вида китоподобни, които са с различна численост и 

консервационен статус. Поради полузатворения и изолиран характер на нашето море, 
те са еволюирали като ендемични подвидове – черноморска афала (Tursiops truncatus 
ponticus), реликтен муткур (Phocoena phocoena relicta) и черноморски обикновен 
делфин (Delphinus delphis ponticus). Трите вида са защитени от Закона за биологичното 
разнообразие на Република България и множество международни споразумения 
(Конвенция за мигриращите видове, Конвенция за опазване на дивата европейската 
флора и фауна и природните местообитания, Директива за хабитатите на ЕС 
92/43/ЕЕС). Ендемичните подвидове от Черно море са включени в Международния 
Червен списък на Международния Съюз за Опазване на природата (IUCN Red List): 
афалата и муткура са в категория „Застрашен”, обикновения делфин е в категория 
„Уязвим”.  

Степента на проучване и опазване на китоподобните в държавите около Черно море 
(България, Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция) са на различно ниво. Най-
мащабни проучвания на китоподобните в Черно море през последните 20 години са 
провеждани от учени от Украйна. Според д-р Алексей Биркун (Черноморски Съвет за 
Морски бозайници, Украйна) на база серия от проучвания на китоподобните в различни 
части на Черно море, популацията на трите вида се оценява ориентировъчно със 
следните числености: 

1. Tursiops truncatus рonticus - не по-малко от няколко хиляди индивида; 
2. Phocoena phocoena relicta - няколко хиляди или приблизително около 10 000 

индивида; 
3. Delphinus delphis ponticus - най-малко няколко десетки хиляди; 

Тези данни са съвсем приблизителни особено що се касае за цялостната популация в 
Черно море, но за момента са най – изчерпателната информация по въпроса и са добра 
основа за бъдещото надграждане и по-точни оценки. Сред факторите затрудняващи 
точната оценка на числеността на китоподобните са екологичните особености на тези 
видове – придвижват се интензивно на големи разстояния, обитават обширни морски 
пространства чието изследване по едно и също време изисква голям материален и 
експертен ресурс, следват мигриращите рибни пасажи и са дисперсирани в различни 
части на акваторията. Също така, държавните граници на отделните държави са 
допълнителна пречка за изследователите да проучат изцяло акваторията на Черно море. 
В България липсват дори и приблизителни данни за числеността на обитаващите  
акваторията на страната видове. Трябва да се има предвид че числеността на трите вида 



не е постоянна, а е в зависимост от сезонната активност, размножаването, отглеждането 
на малките и миграцията и е силно променлива.   
Набавянето и надграждането на актуална информация за китоподобните е във фокуса и 
на Национална Система за Мониторинг на Биологичното Разнообразие – НСМБР, 
разработена и координирана от Изпълнителна Агенция по Околна Среда (ИАОС) към 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ).  
Изграждане и функциониране на мрежа за събиране на информация за заседнали 
(изхвърлени на брега) китоподобни (делфини) (Cetacean Stranding Network (CSN)) - се 
прилага и развива системно в България от Института по рибни ресурси – Варна и 
Сдружение „Зелени Балкани”. Данни се събират и от регионалните звена на МОСВ: 
РИОСВ Бургас и РИОСВ Варна. Събирането на информация за изхвърлени на брега, 
както живи индивиди, така и трупове на мъртви животни, загинали по различни 
причини, са добър съвременен подход за проучване и изследване на популацията им и 
за последващо прилагане на различни природозащитни мерки за опазването на 
китоподобните.  
 
 
ІІ. Цели 
ГЛАВНА ЦЕЛ:  

Укрепване и разширяване, изграждане, където е необходимо, и оптимално 
функциониране на мрежа за събиране на информация за заседнали (изхвърлени на 
брега) китоподобни (делфини) (Cetacean Stranding Network (CSN)) по българското 
черноморско крайбрежие; 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

1. Събиране и надграждане на база данни с информация за мъртви китоподобни; 
2. Осъвременяване на информация относно популацията на трите вида в 

българската акватория – биометрични показатели, разпространение, структура и 
т.н.; 

3. Локализиране на места с чести случаи на изхвърлени на брега мъртви 
китоподобни; 

4. Определяне на най-често срещаните причини за смъртта; 
5. Попълване и комплектоване на специализирана бланка MEDACES заедно със 

съпътстващ снимков материал; 
6. Ангажиране на нови участници в Мрежата.   

 
ІІІ. Методика 
Събирането на информацията за заседнали китоподобни се извършва по метода на 
линейните трансекти, които следват бреговата ивица на избраните целеви плажове за 
изследване.  
За целите на проучването е необходимо да се изберат няколко или повече подходящи 
плажове отговарящи оптимално на следните условия:  

 задържане за по дълъг период на изхвърлените трупове; 
 наличие на обширни и дълги плажни ивици без отвесни стръмни скали и 
крайбрежни камъни; 

 наличие на удобни условия за обхождане, лесен достъп до тях и добра 
видимост на района;  

 територии попадащи в обхвата на общоевропейската екологична мрежа 
НАТУРА 2000.  



Едно от най-важните условия в този контекст е възможността труповете на 
изхвърлените на брега китоподобни да се задържат там възможно най-дълго време. 
Това условие дава възможност мъртвият индивид да бъде открит и в по-късен етап след 
изхвърлянето му на брега, в случай че графика на обходите не съвпада с деня, в който 
трупа е изхвърлен на плажа. Друг важен фактор при избора на целеви плажове е те да 
разполагат с лесен достъп до едно, две или повече места от брега, до които може да се 
достигне по асфалтирани или ,,меки” горски и полски пътища.  
 
ІІІ. Периодичност и териториален обхват 
Обхвата на проучванията е българската крайбрежна ивица, която е и източната граница 
на страната. На север започва от нос Картал - северно от с. Дуранкулак (N43°44'19.6'', 
Е28°34'45.3'') и завършва до устието на р. Резовска (с. Резово N41°58'47.8'',  Е28° 
1'31.1''). Дължината на бреговата ивица, следваща всички извивки по заливи, носове и 
плажове, се изчислява на около 415 км. Подходящи за проучване са равни и широки 
пясъчни ивици по крайбрежието – плажове, които позволяват изхвърлените на брега 
трупове да се задържат по-продължително време, лесно достъпни са и могат да бъдат 
обхождани и оглеждани.  
Подходящ период за провеждане на теренни проучвания е ежегодно от март до 
ноември. Периодичността в най-добрия случай е желателно да е седмична, но поради 
ограничения ресурс и периодичност на 2 седмици или месечно също може да 
предостави данни.  

Защитени зони от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, които 
включват морска акватория са показани в следната таблица:  

N код / code име / name - bg име / name - en 
площ / 
area (hа) 

Phocoena 
phocoena 

Tursiops 
truncatus

1 BG0000574 
Ахелой- Равда- 
Несебър 

Aheloi - Ravda - 
Nesebar 3186,74 Х Х 

2 BG0000103 Галата Galata 1237,88 Х Х 
3 BG0000154 Езеро Дуранкулак Ezero Durankulak 3765,87 Х Х 

4 BG0000621 Езеро Шабла - Езерец
Ezero Shabla - 
Ezeretz 1704,91 Х Х 

5 BG0001004 Емине Иракли Emine_Irakli 2164,18 Х Х 
6 BG0000116 Камчия Kamchiya 744,19 Х Х 
7 BG0000573 Комплекс Калиакра Komplex Kaliakra 39565,68 Х Х 
8 BG0000271 Мандра-Пода Mandra-Poda 207,74     

9 BG0000110 
Острови Св. Иван и 
Св. Петър 

Ostrovi Sv. Ivan I 
Sv. Petur 1,27     

10 BG0000146 
Плаж Градина - 
Златна рибка 

Plazh Gradina - 
Zlatna ribka 939,39     

11 BG0000100 Плаж Шкорпиловци Plazh Shkorpilovzi 1114,87 Х Х 
12 BG0000620 Поморие Pomorie 1128,14     
13 BG0001001 Ропотамо Ropotamo 2953,83 Х Х 
14 BG0001007 Странджа Strandzha 2294,69 Х Х 
15 BG0000242 Ченгене скеле Chengene skele 98,92     
 
V. Полеви формуляр. Насоки за попълване. 
Данните и събраната информация се използват за попълване и окомплектоване на 
специализирана бланка MEDACES заедно със съпътстващ снимков материал. Всяка 



попълнена бланка ще съдържа данни за един индивид. Тоест за един полеви ден ще са 
необходими няколко бланки. 
Първата страница включва обща информация: данни за лицето намерило изхвърленото 
китоподобното; вид; територия; дата; час; географски координати; състояние на трупа. 
Втората страница се състои от детайлни биометрични измервания на индивида. 
 
 
VІ. Техническо оборудване и екипировка. 
1. Ръкавици – ВИНАГИ ПОЛЗВАЙТЕ РЪКАВИЦИ! 
2. Пинсети и клещи 
3. Фотоапарат 
4. Линийка, метър  
5. GPS-устройство 
6. Превозно средство 
 

 
МОЛЯ, ВСЯКА СЪБРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИ 
ИЗХВЪРЛЕНИ НА БРЕГА КИТОДОБНИ ИЗПРАЩАЙТЕ НА 
НАШИТЕ КОНТАКТИ: 
 
СНЦ „Зелени Балкани”   Посетителски център „Поморийско езеро” 
Гр. Пловдив 4004,   Гр. Поморие, ул. Веслец 2, до Музея на  
ул. „Скопие” 1, офис 10 солта 
тел. 032 626 977    gmeschkova@greenbalkans.org 
office@greenbalkans.org   dpopov@greenbalkans.org 
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