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Лабораторни анализи, проведени в Лабораторията по Морска Екология към ИБЕИ-БАН,
на
водни
проби,
взети
от
водолаз
(Найден
Недев,
Субдайвинг,
https://youtu.be/aYvnLDlRFWQ?t=311 в непосредствена близост до носа на заседналия
край Яйлата товарен кораб Vera Su на 25.09.2021 г. , потвърждават наличието на
замърсяване с неорганични азотни съединения в района на инцидента. Данните от
анализа на пробите показват многократно завишени концентрации на общ и
неорганичен азот, на нитратен азот, амониев азот, както и фосфатен фосфор. Измерените
концентрации са близки до измервания от води в непосредствена близост до точкови
източници на замърсяване (градски канализации със заустване на непречистени води,
течове на аварирали канализационни тръби) и не са типични за ‚естествени‘ морски води.
Предвид наличието на 3300 тона карбамид (CH4N2O) на борда на кораба Vera Su и
наличието на пробойни в корпуса, както и отсъствието на други източници на
замърсяване с азотни компоненти в района на Яйлата, единственото възможно обяснение
за измерените високи концентрации е ‚теч‘ от трюмовете на кораба на разтворен в
морски води карбамид. Наблюдаваното на 27.09.2021 г. разсипване на урея в морето при
спасителното разтоварване на товара на кораба със сигурност е допринесло за
допълнителното замърсяване на района около кораба, макар че изсипаните количества
са незначителни на фона на общия товар на кораба.
Замърсяване с азот в Черно море – ефекти
Замърсяването на морската околна среда с азотни компоненти е един от най-големите
екологични проблеми в Черно море. Увеличената концентрация на биогени (азотни и
фосфорни компоненти) води до каскада от процеси, обединени под общото
наименование ‚еутрофикация‘ . Повишението на концентрациите на биогени в морската
среда стимулира развитието на фитопланктонни организми във водния стълб, което води
до повишаване мътността на водата, и създаване на органична материя, която се утаява
и натрупва на морското дъно. Утаената органична материя бива разграждана от
бактериални съобщества, при което те използват наличния в придънните слоеве
разтворен кислород. При определени условия, тази бактериална консумация на
органичната материя може да доведе до значително намаление (хипоксия) или
изчерпване (аноксия ) на кислорода в морската вода, което пък да има необратими
последствия (загиване) за всички немобилни придънни морски организми –
макроводорасли, морски треви, безгръбначни животни, прикрепени към скалите, или
обитаващи пясъчното дъно, както и върху слабо мобилните рибни видове (фиг. 5).
Високи концентрации на азотни компоненти в морската вода могат да имат и директен
токсичен и летален ефект върху морската флора и фауна. Допълнителни негативни
ефекти върху естествените крайбрежни морски екосистеми възникват и от бурното
развитие на зелени макроводорасли опортюнисти, които обрастват плиткото морско
дъно и ‚задушват‘ естествени крайбрежни скални екосистеми ( гори от кафяви
водорасли, мидени банки). При определени условия - подходящо високи концентрации

на азотни и фосфорни компоненти и микроелементи, подходяща температура на
морската вода, наличие на оптимално слънчево осветление, може да се наблюдават и
цъфтежи на вредни и токсични фитопланктонни видове от род Pseudo-nitzschia, които да
доведат до допълнителни екологични проблеми, свързани с токсичните вещества,
синтезирани от тях.
Еутрофикацията на крайбрежните морски води в Черно море е била значително позасилена през 80-те години на 20-ти век, когато в големи зони в СЗ шелф на Черно море
пред река Дунав, и в крайбрежни зони по българското Черноморие (Варненски и
Бургаски залив), в следствие от продължителните и силни цъфтежи на фитопланктон, по
гореописаните механизми, са настъпили трайни и необратими увреди на морските
екосистеми. С намаляването на еутрофикационния натиск през последните 20 години,
към момента в тези зони се наблюдава много бавно и непълно възстановяване на
биоразнообразието и продуктивността на морските екосистеми.
Екологични ефекти върху екосистемите в района на аварията
Според дългогодишните проучвания на ИБЕИ-БАН, ИО-БАН и други научни
организации, района на Яйлата и нос Калиакра е една от зоните с най-добре запазени и
‚естествени‘ крайбрежни дънни и пелагични екосистеми по Северното ни Черноморие.
Поради това, тази крайбрежна зона е включена в акваторията на Натура 2000 защитената
зона BG0000573 ‚Комплекс Калиакра‘ , която има предмет на опазване местообитанията
на кафяви, червени и зелени макроводорасли върху скално дъно, както и зообентосни
съобщества върху пясъчни дъна в района, а и високото разнообразие от рибни видове,
обитаващи тези екосистеми (фиг. 4). Наличието на източник на азотно замърсяване в
акваторията на Яйлата със сигурност ще доведе до негативни промени в тези екосистеми
– деградиране и загуба на дънни екосистеми, и обитаващите ги безгръбначни и риби.
Степента и обхвата на тази увреда зависи от количествата азотни биогени отделени в
морската вода, скоростта на тяхното отделяне във водата, посоката на разпространение
на замърсяването и степента на ‚разреждане‘ на замърсителите вследствие от
сместването им с чисти морски води в района. Точният обхват и степен на негативни
въздействия от едно такова постепенно и хронично , или катастрофално еднократно
освобождаване на азотни компоненти в морето е предмет на океанографски и
биогеохимични моделирания на разпространение на биогените в района според
скоростта и посоката на морските течения, и скоростта на биологичните процеси в
екосистемите. Бързото и навременно изготвяне на такива моделни прогнозирания са част
от ‚аварийните‘ планове за действие при разливи на нефтопродукти в Черно море. За
съжаление не е наличен работещ и калибриран модел , симулиращ разпространението и
разреждането на разтворими неорганични соли като карбамида.

Фиг. 1 Картa на типове субстрати и налични морски местообитания в района на
заседналия кораб Vera Su

Наличните на борда на заседналия кораба карбамид (3300 тона) е значително на фона на
общите количества азот, навлизащ в крайбрежните морски води от официално
регистрирани източници на азотно замърсяване – непречистени и частично пречистени
отпадни води, индустриално замърсяване, реки и крайбрежни езера. Като пример,
отчетеното в доклади и анализи на Басейонва Дирекция-Черноморски район към МОСВ
годишен вток на азот от канализациите на град Варна е около 800 тона годишно, а на
град Бургас – около 165 тона годишно, а общите годишни втокове на азот от канализации
по цялото ни Черноморие е около 1400 тона. Освобождаването на наличните на борда на
кораба количества азот в морската среда ще е еквивалента на заустването на отпадните
води на повечето населени места по Черноморското ни крайбрежие в една точка в района
на Яйлата. Ефектите от такова замърсяване ще зависят и от скоростта от освобождаване
на товара на борда на Vera Su – постепенно изтичане в рамките на няколко
седмици/месеца, или еднократно освобождаване след нарушаване целостта на корабния
корпус.
Предвид дългогодишните изследвания и наблюдения на въздействията на обогатяване
на крайбрежните морски води с биогени, в случай че авариралия кораб и товарът му не
бъдат изведени скоро от зоната, е много вероятно в района на Яйлата в непосредствена
близост до кораба има сериозен риск от увреда и унищожение на дънните крайбрежни
екосистеми, популациите на безгръбначни и риби. В по-обширна зона около района на
арарията може да се очаква влошаване на качеството на морската вода вследствие от
стимулиране на развитие на фитопланктона ( ‚цъфтежи‘). Тази зона би се формирала по
посока на основните течения в района, които варират според метеолорологичните
условия през съотвените периоди на годината - в посока към нос Калиакра и северната
част на Варненски залив, или в посока към нос Шабла (фиг. 2,3).
Последствията върху биоразнообразието и екологичното състояние на крайбрежието в
района на Яйлата и нос Калиакра от такива процеси ще бъдат дълготрайни и необратими,
и за съжаление добре описани и изследвани в други части на Черно море в миналото.
Единственият начин това да бъде избегнато това развитие на събитияте е разтоварването
на товара на заседналия в крайбрежието кораб , или неговото извличане от района и
транспортирането му в пристанище, преди нарушаването на целостта на корпуса на
кораба да предизвика катастрофичното освобождаване на целият у товар в морската
вода. Как и дали това може да бъде изпълнено в идните дни и седмици, оставям на
компетенцията на специалистите по морско корабоплаване и спасителни операции.

Фиг. 2 Средна посока и скорост на повърхностни морски течения през месец септември
2020 г., (Copernicus Marine Services)

Фиг. 3 Средна посока и скорост на повърхностни морски течения през месец октомври
2020 г., (Copernicus Marine Services)

Фиг. 4 Крайбрежна морски местообитания с кафяви макроводорасли в район без
замърсяване и еутрофикация (Созопол)

Фиг. 5 Скални дънни екосистеми в крайбрежна морска зона в район с дългосрочно
замърсяване с азотни компоненти (Дуранкулак).

