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Крайбрежни морски екосистеми  - защо са 
важни ?

Крайбрежни морски екосистеми

• минимален % от площта на световния 
океан

• Най-продуктивните и богати на видове 
морски зони

• 80% от глобалните добиви на риба

• Над 1.2 млрд. души живеят на до 100 
км от бреговете на океаните и 
моретата

• Екосистемни услуги, оценявани на 12.6 
трилиона USD годишно

• Концентрация на индустрия, туризъм, 
транспорт, добив на ресурси 

Юбилейна Конференция 20 години БНАПД, Варна 11.05.19 
г. Д. Беров 

2



Крайбрежни морски екосистеми  -
проблеми

Крайбрежни морски екосистеми

• Уязвими на негативни 
въздействия от човешки 
дейности: замърсяване, 
унищожение на хабитати, 
преексплоатиране на ресурсите

• Нужда от активно управление 
на човешките дейности в 
крайбрежните зони и постоянен 
мониторинг на екологичните 
качества и състояние

• Основна задача на морските 
екологични изследвания
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Особености на Чернo море

- Геологично млад воден басейн 

- Затворено вътрешноконтинентално 
море със засилен вток на сладка вода  
и слаба обмен на вода със 
Средиземно море (Босфора)

- Силно вариращ и сезонни 
температури ( от 0 до 30 С )

- Постоянна стратификация на водните 
слоеве- най-големия анаеробен 
морски басейн с света  (под 1-150 м 
дълбочина)



Особености на Чернo море -
стратификация

Black Sea Commission

‚безкислородна зона‘
~90% от обема на Ч. море

‚кислородна зона‘
~10% от обема на 
басейна



Екологични проблеми през 20-ти век 
- еутрофикация

• Увеличен вток на азот и фосфор в Ч. Море:

- От 400 kt/година азот и 40 kt/година фосфор през 50-те 
години на 20-ти век, до 900 kt/година азот и 115 
кt/година фосфор през 80-те години 

- засилена биопродуктивност, цъвтежи на фитопланктон, 
деградация на дънни екосистеми



Екологични проблеми през 20-ти век 
- еутрофикация
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Екологични проблеми през 20-ти век 
– риболов 

Несебър, 30-те години

Созопол, 30-те години



Екологични проблеми през 20-ти век 
– риболов 
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• Рапан ( Rhapana 
venosa)

• ‚Медузи‘ : Rhizostoma
pulmo

• Ктенофори: 
Mnemiopsys leidyi, 
Beroe ovata

Екологични проблеми през 20-ти век 
– инвазивни видове

Л. Клисуров

Л. Клисуров



Крайбрежни екосистеми – къде са те?



Дънни екосистеми по българското 
Черноморие – къде са те?
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Екосистеми на мекото дъно 
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Натура местообитание 1110 Постоянно 
покрити от морска вода пясъчни и 
тинести плитчини 
Разпространение: меки дъна – пясъци и 
тини от 0-1 до 120-150 м дълбочина; 
преобладаващи по площи по Бг 
крайбрежие
Огромно разнообразие от подтипове, 
доминирани от различни зообентосни 
безгръбначни организми

Чувствителни на еутрофикационни 
въздействия, замърсяване, дънно 
тралиране, депониране на драгажни 
маси, инвазивни видове и др. Л. Клисуров



Биогенни рифове на Mytilus
galloprovincialis на меко дъно

Л. Клисуров

Натура местообитание 1110, подтип 
Сублиторални мидени банки на Mytilus 
gallorpovinvialis върху седимент
Разпространение: пясъчно и тинесто 
дъно на дълбочини 30-80 м
Биология:  изгражда стабилни субстрати 
върху пясъчни дъна, среда за живот и 
храна на множество безгръбначни и 
риби; важна роля на биологичен филтър, 
включващ първичната продукция в 
хранителните вериги в Ч. море
Площ от 10 хил. км2 в СЗ шелф през 70-те 
години на 20-ти век!
Заплахи: основна заплаха е хищническия 
натиск от инвазивния вид Rapana venosa, 
както дънното тралиране; дънни 
хипоксии в силно еутрофизирани райони



Митилусова биоценоза (Маринов,1967)

(Тодорова et al. 2011)



(Тодорова et al. 2011)

Митилусова биоценоза – проучвания 2011 г.



Биогенни рифове - M. galloprovincialis –
заплахи от тралиране

Доклад по чл. 8,9 и 10 от РДМС 2008/56/ЕО. ИО-БАН. 2012



Биогенни рифове - M. galloprovincialis –
заплахи от тралиране

Доклад по чл. 8,9 и 10 от РДМС 2008/56/ЕО. ИО-БАН. 2012



Дънно тралиране за бяла мида Chamelea gallina
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Годишен улов бяла мида Chamelea gallina
[kg]

станция година екз.м-2 г.м-2

н. Чукаля 2013 103.33 11.97

н. Чукаля 2014 306.67 21.71

н. Чукаля 2018 0.00 0.00

Залив Св 
Парашкева

2013 1586.67 131.36

Залив Св 
Парашкева

2014 2480.00 1305.91

Залив Св 
Парашкева

2018 40 n/a

Данни – С. Клайн (ИБЕИ-БАН)

Данни – ИАРА



Инфралиторални растителни съобщества  1. 
Cystoseira –‘подводните гори‘ на Черно море

Созопол

М. Къркаличева

Натура местообитание 1170 Растителни 
съобщества на кафяви водорасли от р. 
Cystoseira
Разпространение: по скални
инфралиторални дъна в чисти 
крайбрежни води, от 0-1 м до 10-12 м ( по 
Бг крайбрежие)
Средообразуващи организми -
‘подводните гори‘ на нашето Черноморие

- високо растително и 
животинско биоразнообразие

- място за хрърляне на хайвер и 
отрастване на много рибни видове

- продуценти на органична 
материя, захранващи морските 
хранителни вериги
Силно чувствителни на еутрофикационни 
въздействия; Индикатори за добро 
екологично състояние на морето 



Съобщества на пясъчно дъно – морски 
ливади р. Zostera

Натура местообитание 1110, подтип
‚Асоциация морски треви Zostera’
Разпространение: в чисти води, на пясъчни 
дъна, в закрити заливи,  на дълбочини 1-7 
метра
Видове: висши водни растения от р. Zostera, 
Zannichellia, Ruppia, макроводорасли-
епифити+ богато зообентосно съобщество
Функции:  средообразуващи видове, 
висока биопродукция , 
среда за живот и размножаване на риби и 
безгръбначни, стаблизация на седимента
~20% от първичната продукция на Земята

Заплахи: чувствителни на еутрофикация на 
водите, замърсяване на седиментите, дънно 
тралиране и други  
строителни дейности. Устойчиво 
разпространение от 70-те години до днес



Пода
Отманли Созополски залив

Помоrие

Св. Влас

Сарафово

Site ha
Gradina 22,7
Zlatna 
Ribka 16,2
Konski 4,4
Otmanli 43,5
Ropotamo 2,3
Vromos 16,0
Poda 45,4
Pomorie 14,3

Total
164,8

1,6 km2



Инфралиторални растителни 
съобщества - заплахи

Ефекти от периода на засилена 
еутрофикация през 80-те години : 

- Изместване на Cystoseira от зелени 
и червени водорасли-опортюнисти

- двойно намаляване на 
дълбочината на развитие на 
Cystoseira по Черноморието ни 
спрямо 70-те години : от 20-25 м на 
10-14 метра!

=> Загуба на ½ от площите на тези 
екосистеми в рамките на 2 
десетилетия!



Текущи изследвания
Национален мониторинг по РДМС, 2017

• Проучване на състоянието на крайбрежни скални 
екосистеми по цялото българско Черноморие ( 2017-
2018)

• 25+ трансекта от Резово до Дуранкулак
• 1500+ геореферирани снимки и измервания
• Оценка на състоянието по критерии на ЕС директиви 

(РДМС)
• Бърз и ефективен анализ на данните в GIS софтуерни 

пакети
• Резултати:

• Пространствени модели на разпространение на 
видове

• Оценка на площи заемани от основни скални 
екосистеми в Черно море

• Оценка на екологичното състояние на тези 
екосистеми
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Лавифнски риф, 09.2017

Резово-Кастрич

Поморие, 08.2017

Варвара



Дуранкулак, 09.2017

Карабурун, 09.2017

Каварна, 09.2017

Дуранкулак , 09.2017



Нови подходи за проучвания на дънни 
екосистеми от научни водолази
• Комбиниране на 

дигитална 
фотограметрия с 
георефериране и 
автономни 
измервателни уреди ( 
физикохимични и 
биологични параметри 
на водния стълб)
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Нови подходи при изследване и картиране 
на дънни екосистеми
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Нашата цел: Инструмент за събиране на данни за биоразнообразието и 
екологичното състояние на „Златна рибка-Градина“
Какво ще се наблюдава:
• Биоразнообразие: масови и редки видове риби и др. морски обитатели
• Фотографско наблюдение на маркирани ‚квадрати‘ по дъното за проследяване на 

прмени в дънните екосистеми
• Екологични проблеми:  напр. замърсяване с отпадни води, нефтопродукти, 

цъфтежи на планктон и др.
Как?
• Наблюдения по време на водолазни гмуркания, посещения на района
• Регистриране на наблюденията в онлайн платформа ( мобилна, на компютър)
• Изпращане на данните до съответните отговорни институции 

Кой?
• Заинтересовани граждани – рибари, водолази, любители на морето
• Водолазни и природозащитни клубове и НПО
• Представители на институциите?

‚Платформа за наблюдение на дънните 
екосистеми от граждани-учени‘
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Фотографско набюдение на подводни ‚квадрати‘ : 
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Фотографско набюдение на подводни ‚квадрати‘ : 
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Благодаря Ви!


