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• Изследванията на перифитонни организми 
са провеждани по време на курсове за 
подготовка на водолази извършвщи научна 
дейност

• Организатор и главен инструктор на тези 
курсове е инженер д-р Илия Кръстев –
ръководител на групата за подводни 
научни изследвания към Институт по 
Океанология БАН.

• Съорганизатор на Курсовете за научни 
водолази е Българската Национална 
Асоциация по Подводно Дело

Инженер д-р Илия Кръстев



Теренната база на Институтът по 

Океанология на БАН в района на 

Маслен нос – място за провеждане 

изследванията



Маслен нос – поглед от залива



Маслен нос Югоизточна част – скалист бряг и дъно



Изследванията на обрастателни (перифитонни)

водни организми върху изкуствени субстрати 

(повърхности) – създадени от човека, бяха част от 

теренните и лабораторни занятия по 

Хидробиология в научно водолазните курсове 

проведени през 2015, 2016, 2017 години.



Водолазна група подготвяща се за 

практическо хидробиологично занимание



Водолази спускащи се за изследване на рифове 

образувани в миналото от мидата Ostrea edulis –

Дълбочина 20 m. – Южно от Маслен нос. O. edulis също 

е перифитонен организъм.



• Хидробиологичните лекции и практически 
занятия бяха фокусирани върху няколко теми:

• Типове водни басейни и обитаващите ги 
съобщества.

• Пелагични съобщества и методи за 
изследванията им.

• Дънни съобщества и методи за изследванията 
им.

• Изследвания на обрастателни – перифитонни 
организми. Положителни и отрицателни страни 
на обрастателите. 

• Екологични проблеми в Черно море.



• Какво са перифитонните (обрастателни) 

организми? 

• - Растения и животни закрепващи се по 

различни субстрати, както естествени, така и 

такива произведени от хората. Способни са 

с висока скорост да натрупат количество и 

биомаса върху съответната повърхност. 

Имат както много полезни за екосистемите и 

за хората качества, така и такива които са 

отрицателни. 



Обраствания от Mytilaster lineatus 

и Balanus improvisus върху 

контролна плочка след 

експозиция от една година. 

Контролната плочка е удобен 

метод за изследване на 

перифитона. 



Перифитонните организми обрастващи по изкуственни субстрати 

дават възможност и на други хидробионти да се заселят около

тях – така се създават изкуственни зони на  концентрация на водни 

организми.



Обраствания от Balanus sp. върху

жив организъм - Carcinus sp. –

Маслен нос – 2015 г.



Actinia equina и водни гъби върху скали 

от района на Маслен нос 



Разясняване  на основни понятия и принципи на работа с водни организми. 



Обяснения на особености на организми обитаващи 

литоралната зона в Черно море 



Събиране на литорални обрастателни организми 

обитаващи скалист субстрат от доцент Любомир 

Кендеров



Демонстриране  на  събраните 

литорални организми



Обучение за работа с планктонна мрежа Апщайн – 30 cm 

входящ диаметър и 38 mkm размер на отворите. Повечето 

перифитонни организми имат планктонни ларви.



Измерване на 

прозрачност на 

водата със Secci диск 

– важен показател за 

установяване на 

дълбочината на 

проникване на 

слънчевите лъчи във 

водата 



Водолази събиращи количественна дънна проба с 

количественна рамка 25 X 25 cm. – дълбочина 8m



Събиране на количественна дънна проба с рамка 25 X 25 cm. 

на дълбочина 13м.



Риф образуван в миналото от стриди – Ostrea edulis.

Района на Маслен нос изобилства от такива остраци



Концентрация на големи количества от изоподното раче 

Idotea baltica привлечено от светлната на водолазните 

осветления по време на нощно спускане.



Трансектно 

изследване на 

обраствания на 

Mytilus 

galoprovincialis на 

източната 

сублиторална зона 

на Маслен нос.



На път към дълбоководна 

станция за изследвания.



Подготовка за събиране на материал от тинесто -

глинест субстрат на дълбочина 42 m – югоизточно 

от Маслен нос



Обработка на събран 

материал в базата на 

Маслен нос чрез 

използване на 

стереомикроскоп 

МБС – 9.



Разнообразни обрастателни 

организми по мотор Минск –

дълбочина 11м. 



Определяне на подходящи 

пунктове за събиране на 

биологични проби



Почистване на паметната плоча на Цончо Родев от 

обрастатели след отчитане на състава и количествените 

им параметри



Подготовка за създаване на изкуствен риф 

(изкуствен субстрат) чрез потапяне на стар 

мотоциклет – фаза 1 







Поставяне на дъното на стар мотоциклет 

като изкуствен риф/субстрат – фаза 2



Поставяне на стар мотоциклет 

на дъното като изкуствен риф –

фаза 3



Новият  изкуствен риф (Мотор ИЖ  с 

кош) – на мястото му – 16.08.2014 г.



Изкуственият риф (Мотор ИЖ) –

една година по-късно  – 16.07.2015 г.



Обща численост – екз/м2 на обрастателни организми върху потопени 

мотори и паметна плоча – Маслен нос 2015 – 2018г.



Паметната плоча на Цончо Родев след поредно 

почистване от обрастателни организми



Численост – екз/м2 на организми обрастатели по потопени 

мотори и по паметната плоча на Цончо Родев в района на 

Маслен нос през 2016 г. 



Заливът на Тюленовата пещера – Маслен 

нос



Изследване на обрастванията по скалите на входа 

на Тюленовата пещера



Обраствания от Mytilus galoprovincialis – мощен филтратор 

подобряващ състоянието на морските води 



Освен научни 

изследвания в 

базата на 

Маслен нос се 

извършват и 

други важни 

дейности –

например 

приготвяне на 

вкусна вечеря 

по специална 

Испанска 

рецепта



Вечер в базата



Снимките включени в настоящата 

презентация са любезно предоставени 

от авторите им Николай Христакиев и 

Евгени Калейков. 

Авторът благодари на колегите за 

предоставения висококачествен 

снимков материал. 



Благодаря за вниманието


