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Крайбрежните зони са безценни простран-
ства, където континентът се среща с морето, 
сладката вода се среща със солената и раз-
лични форми на живот намират подходящи 
условия за развитие. Това са и места, където 

хората са се заселили от векове, прекосявали ги за търговия или, както е напоследък, 
посещават, за да отдъхнат за няколко дни.

Българското крайбрежие на Черно море обединява всички тези характеристики с мно-
гобройните си геоложки феномени, разнообразие от екосистеми, флора, фауна, както и 
селища, съхранили древната и богата история на региона.

TOTAЛ има за основна цел да бъде енергийно отговорна компания, което означава да 
доставя достъпна енергия, като същевременно спазва най-добрите стандарти за безо-
пасност и опазване на околната среда, участвайки в икономическото развитие на държа-
вите, в които развива дейност.

Ето защо за ТОТАЛ бе особена чест да насърчи този проект за картографиране на чувст-
вителността на Българската черноморска крайбрежна зона, който в сътрудничество с  
Института по океанология във Варна обединява труда на някои от най-изявените в об-
ластта си български специалисти. 

КЗАВИЕ ФОЖРАС

Управител (2014-2018 г.)

Тотал E&П България Б.В. 

КЕВИН ХАНАФОРД

Управител (от 2018 г.)

Тотал E&П България Б.В. 

Този алманах е една от първите книги, които прегледах, когато 
дойдох в България, и бях много впечатлен от него заради детайлното 
и пълно представяне на разнообразната природа на Българското 
черноморско крайбрежие.

След много положителното възприемане на първото издание 
на английски, решихме да преведем книгата на български и да 
продължим да я даряваме, за да стане тя достъпна за възможно най-
много хора.

Комбинацията от научни данни, карти и снимки превръща „Анализ и 
картографиране на чувствителността на Българската черноморска 
крайбрежна зона“ в ценен ресурс за всички, които се интересуват 
от наука, природа и археологически обекти.

Инж. ДЕСИСЛАВА 
КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция 

„Черноморски район“

Настоящата книга обобщава голяма част от наличното към момента научно познание, свързано 
с крайбрежната и морската околна среда, включително и с културно-историческото наследство 
на българския черноморски бряг. Идентифицирането и картографирането на чувствителните 
зони е извършено на база наличната към момента информация по отношение на геоложките, 
физикогеографските, океанографските и консервационно-природозащитните характеристики 
на Българската черноморска крайбрежна зона.

Публикацията ще подпомогне определянето на основните източници на негативно въздействие, 
което ще допринесе за оптимизиране на използването на морските ресурси. В допълнение,  
картите на чувствителността биха могли да се използват при оценки на въздействието върху 
отделните компоненти на крайбрежната и морската околна среда.

Инициативата за изготвянето и издаването на настоящата книга доказва ангажимента и отговор-
ността на ТОТАЛ Е&П БЪЛГАРИЯ Б.В. по отношение на опазването на морската и крайбрежната 
околна среда при извършването на дейности, имащи потенциала да й повлияят негативно.



Проф. дгн КРИСТАЛИНА СТОЙКОВА 

Геологически институт при БАН

Публикацията представя резултати от уникално мултидисциплинарно изследване, обединяващо няколко ос-
новни природни науки (геология, география, морска геология, океанология, ботаника, зоология и екология) 
с науки, изследващи културно-историческото ни наследство (археология и история) с цел получаване на 
комплексна оценка за чувствителността, а оттам и уязвимостта на Българската черноморска крайбрежна зона. 
Изложението следва логичния ход на описание на особеностите на неживата и живата природа, както и кул-
турно-историческите феномени. 

Една от най-съществените приносни глави е научното описание на бреговите и морски обитания и защи-
тените природни обекти и зони. Характеристиката на най-важните археологически обекти, паметниците на 
историческото и културното наследство по нашето Черноморие представлява естествено продължение и над-
граждане на цялостната картина, тъй като те са вписани в естествената природна среда.

Предпоследната глава съдържа оценка на чувствителността към нефтени разливи на Българската черномор-
ска крайбрежна зона, представена под формата на набор от карти. Те са изградени на базата на екологичния 
анализ, с използване на най-съвременни научни подходи, включително ГИС приложения и дистанционни ме-
тоди за наблюдение. 

Огромен плюс на работата са великолепните фотографии, които илюстрират всички части на книгата, доку-
ментирайки уникалността и красотата на българската природа заедно с населяващата я флора и фауна. 

Публикацията, със своите професионално оформени данни и анализи, имплицира успешно увереност в чи-
тателя относно значимостта на постигнатите от творческия колектив резултати, отнасящи се към такива час-
ти от ландшафтната сфера, които са преходни между три коренно различни по своя характер и динамични 
състояния геосфери, а именно – литосфера, хидросфера и атмосфера.

В контекста на съвременните глобални екологични предизвикателства резултатите от комплексното изслед-
ване предлагат едновременно обосновани нива на детайлизация на геокомпонентните анализи и коректно 
изведени синтезни резултати, имащи своите рефлексии във видовото ландшафтно дешифриране.

Към сложността, във връзка с изпълнението на авторовите намерения, е подходено систематично и отговор-
но, особено що се отнася до същностното и функционалното представяне на природни обекти и ареали със 
специален статут. 

Изцяло положително е впечатлението от намерението да авторите да навлязат в дълбочина в проблемати-
ката, отнасяща се до големия въпрос за антропогенното натоварване на бреговите и морски ландшафти и 
тяхната сложна и многопосочна реакция. 

Съдържанието на книгата предлага разширяване на познавателния момент за Българското черноморско 
крайбрежие за специалисти и неспециалисти, както от черноморския регион, така и от други части на света. 
Правят се ясни заявки за практико-приложност по отношение обслужване на бъдещи инвестиционни наме-
рения в повече от една област на българската икономика. 

Доц. д-р КАМЕН НАМ 

СУ „Св. Климент Охридски“, 

Геолого-географски факултет, 

Катедра „Ландшафтознание и опазване 

на природната среда“
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ПРЕДГОВОР

Черно море е типичен междуконтинентален 
басейн от полузатворен тип, разположен 

между Европа и Азия, който редица автори раз-
глеждат като част от Големия средиземноморски 
басейн. То запълва т. нар. Черноморска котлови-
на, граничеща с Източноевропейската (Руска) 
равнина на север, Понтийските планини на п-в 
Мала Азия на юг, гънковите морфоструктури на 
Балканидите на запад, Кавказката планинска ве-
рига и Колхидската низина на изток [1]. 

Дългата 432 км брегова линия на България 
[2] е съставна част от западната периферия 
на черноморския басейн. Българското черно-
морско крайбрежие се простира между нос 
Сиврибурун на север (маркиращ държавната 
граница с Румъния) и устието на р. Резовска 
на юг (маркиращо държавната граница с Тур-
ция) [3]. Българската черноморска крайбрежна 
зона представлява богата мозайка от реликтни 
и съвременни морфоложки форми като дену-
дационни повърхнини, морски тераси, абрази-
онни клифове, ерозионни долове, свлачища, 
пясъчни плажове с дюни, речни устия, лимани 
и лагуни. Най-големи заливи са Варненският и 
Бургаският, носещи имената на едноименните 
крайбрежни градове, които представляват две-
те най-важни морски пристанища на държавата 
членка на Европейския съюз. 

Биологичното и хабитатното разнообразие на 
Българската черноморска крайбрежна зона е 
изключително. То включва най-малко 27 типа 
брегови и дънни морски местообитания от 
фундаментална консервационно-природоза-
щитна значимост, както и впечатляващ общ 
брой растителни и животински видове, вписа-
ни в Червената книга на Република България 
[4]. От крайбрежните степи на Добруджа през 

Географско 
местоположение на 
България спрямо 
останалите черноморски 
държави 

Контурите в червено 
илюстрират границите на 
изключителната икономическа 
зона на България в Черно 
море. Черната щриховка 
показва приблизителния 
пространствен обхват на 
изследвания район. 

мезофилните и термофилните гори на север-
ните крайбрежни плата, минавайки през енде-
мичните хигрофилни лонгозни гори в долните 
течения на Батова, Камчия, Ропотамо и Веле-
ка, достигайки до нископланинските и субсре-
диземноморски ландшафти на Източна Стара 
планина и Странджа, изследваният район е 
безспорно сред най-хетерогенните природни 
области на Балканския полуостров. В допълне-
ние, по българското крайбрежие се регистрира 
огромно орнитологично разнообразие, тъй като 
то представлява част от миграционния маршрут 
на прелетните птици, наречен Виа Понтика [5]. 

Чудното археологическо, историческо и кул-
турно наследство на Българското черноморско 
крайбрежие е също от изключително значение 
[8; 9; 10; 11 и др.]. Безспорен е фактът, че заедно 
със съседния егейски регион, черноморското 
крайбрежие принадлежи към онези класически 
земи, които често биват наричани от авторите 
люлка на съвременната европейска цивилиза-
ция. Споделяйки съществени прилики в своето 
историческо и културно развитие през антич-
ността, черноморското и егейското крайбрежие 

формират обща Понто-Егейска провинция със 
значително влияние върху развитието на ран-
ните човешки общества в Югоизточна Европа, 
Мала Азия, Северна Африка, Кавказ и т.н. 

Обширните пясъчни ивици с дюни и мекият 
влажен субтропичен (подобен на средизем-
номорския) климат [6; 7 и др.] са причината 
Българското черноморско крайбрежие да е 
предпочитана и достъпна дестинация за лятна 
рекреация, с активен сезон приблизително от 
началото на май до началото на октомври. Тури-
змът е главен източник на приходи за повечето 
крайбрежни селища, но и сред основните при-
чини за оказвания антропогенен натиск върху 
природната среда [12; 13; 14 и др.]. Популярни 
дестинации в международен аспект са Албена, 
Златни пясъци, Варна, Обзор, Слънчев бряг, Не-
себър, Бургас, Созопол, Приморско и др. [1; 15; 
16 и др.]. Всички тези специфики на Българско-
то черноморско крайбрежие го правят изклю-
чително важен и същевременно чувствителен 
регион от гледна точка на неговите природни, 
екологични, социални и икономически характе-
ристики. 
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ЦЕЛИ

Комплексната оценка на чувствителността 
на крайбрежната и морската околна сре-

да е многоетапен процес, който включва де-
тайлен екологичен и социално-икономически 
анализ на даден изследван район. Българ-
ската черноморска крайбрежна зона включ-
ва внушително разнообразие от брегови и 
дънни ландшафтни комплекси, богато кул-
турно-историческо наследство, датиращо 
от различни периоди, както и широк набор 
от стопански дейности и начини на използ-
ване на крайбрежните и морските природни 
ресурси. Не на последно място, в обхвата й 
е концентрирана значителна като обем и ко-
личество критично важна инфраструктура. 
С оглед на това, целта на тази публикация е 
да даде точна оценка относно значимостта 
на екологичната и социално-икономическата 
чувствителност на следните пространстве-
но-структурни елементи на Българската чер-
номорска крайбрежна зона: 

● Брегови и морски природни компоненти и 
ресурси;

● Защитени природни обекти, археологиче-
ски и исторически места;

● Стопански дейности и критична инфра-
структура.

Настоящата публикация представлява осно-
вополагаща стъпка в политиките по интегри-
рано управление на българските крайбрежни 
и морски пространства, що се касае до след-
ното: 

● Съхраняване на крайбрежната и морската 
природна среда: оценката на чувствител-
ността позволява идентифицирането на 
силно уязвими зони, които следва да бъдат 
опазвани приоритетно;

● Съхраняване на археологическото, истори-
ческото и културното наследство на Бъл-
гарското черноморско крайбрежие;

● Дефиниране на щадящи околната среда 
стопански дейности: съпоставката на аби-
отичните и биотичните характеристики 
спрямо практикуваните стопански дейнос-
ти (риболов, екстракция на морски без-
гръбначни, отглеждане на аквакултури, зе-
меделие, зони за отдих и жилищни нужди, 
туризъм, рекреация и т.н.) ще спомогне при 
идентифицирането на потенциално кон-
фликтни зони;

● Определяне на елементи от стратегически 
план за управление на чувствителността на 
крайбрежната зона, които да обединяват 
основните цели, описани по-горе. Чрез на-
слагване на специализираните карти и съ-
пътстващите ги анализи могат да се иден-
тифицират местата с потенциално високи 
нива на чувствителност и риск. По този 
начин за всяка чувствителна зона ще бъде 
възможно изготвянето на цялостна препо-
ръка, което да доведе до избор на прио-
ритети за интервенция и предприемане на 
специфични подходи за интегрирано упра-
вление [17].
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ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ НА 

БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ И ШЕЛФ 
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Българското черноморско крайбрежие обхваща най-източните час-
ти на три от главните морфотектонски единици, изграждащи тери-

торията на страната – Мизийската епиплатформена равнина, Балка-
нидите (епигеосинклиналната система на Старопланинската верига) 
и Средногорската блоково-разломна област. В допълнение, авторите 
класифицират Черноморската депресия като самостоятелна едини-
ца. В техните граници се диференцират следните основни структури 
– Мизийската (Дунавската) платформа, Варненската депресия, Долно-
камчийското понижение, Източнобалканската зона и Бургаската де-
пресия (Бургаски синклинорий) с вложената Бургаска грабен-син-
клинала [1]. На изток, в посока към морския басейн, гореизброените 
морфоструктури постепенно се трансформират в шелфовата зона и 
континенталния склон на Черноморската депресия [2]. 

1. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ НА КРАЙБРЕЖНАТА ЗОНА 

Мизийската платформа oбхваща северната част на Българското чер-
номорско крайбрежие, като се простира между държавната граница с 
Румъния на север и долината на река Камчия на юг. Литоложкият със-
тав на скалите по крайбрежието е представен от миоценски седименти, 
в т. ч. варовици, пясъчници, мергели, глини и др. Най-отличителна ли-

толожка характеристика на брега в обхвата на Добруджанското плато 
между нос Сиврибурун и нос Шабла се явява образуваната през ква-
тернера льосова покривка, чиято дебелина на места достига до 19 m 
[1]. С изключение на посочения участък, геоложкият строеж на остана-
лата част от Крайморска Добруджа се състои от сарматски седименти, 
които заедно с такива, датиращи от миоцена (конк, караган, чокрак и 
тархан), преобладават и в литоложкия състав на прилежащото Фран-
генско плато [3; 4]. В южна посока в геоложкия строеж на Авренското 
плато отново преобладават изброените литостратиграфски единици 
на миоцена [5].

В геотектонско отношение Долнокамчийското понижение представля-
ва транзитна зона, разделяща Мизийската платформа от източната част 
на Старопланинската младонагъната алпийска система. Неговият фун-
дамент се състои от валанжки до горнокредни седименти, впослед-
ствие припокрити от дебели неозойски седиментни пластове [3]. Ква-
тернерните отложения са представени от неспоени алувиални наслаги 
като чакъли, пясъци, глини и др. В литоралната зона на Долнокамчий-
ското понижение доминират съвременни пясъчни акумулации, като ге-
незисът им е свързан с процесите на ерозия и абразия на пясъчници с 
чокракска възраст [1].

Крайбрежната зона на Източна Стара планина е изградена предимно 
от горнокредни и палеогенски седиментни скали като флиш, пясъч-
ници, мергели, конгломерати, варовици и др. [4]. Тук осите на край-
брежните синклинали и антиклинали ясно се проследяват в обхвата 
на прилежащите участъци от подводния брегови склон и същинския 
континентален шелф [3]. 

Крайбрежните участъци на Бургаската низина, Медни рид и Странджа 
попадат в източната част на обширната Бургаска депресия (Бургаски 
синклинорий). Геоложкият строеж е преимуществено представен от 
горнокредни ефузивни скали като андезити, трахиандезити, трахити, 
вулканокластични туфи и др., докато литоложкият състав на Бургаска-
та грабен-синклинала е доминиран от горноеоценски въгленосни фор-
мации и по-млади плиоценски, плейстоценски и холоценски наслаги 
[3]. В частност крайбрежният участък на Бургаската депресия е изгра-
ден от палеогенски и неогенски пластове, припокрити от по-млади ква-
тернерни алувиални отложения. В южна посока бреговете на Медни 
рид и Странджа са изградени от характерен горнокреден (сенонски) 
вулканогенно-седиментен комплекс, състоящ се от ефузивни скали 
като андезити, андезитни туфи, базалти и др. с прослойки от морски 
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седименти. В геоложкия строеж на отделни места по крайбрежието се 
разкриват интрузивни скали като монцонити, монцодиорити, сиенити, 
монцосиентити и др. [4]. 

2. ДЪННИ СЕДИМЕНТИ 

Българският континентален шелф представлява сравнително плитък 
участък от морското дъно (с дълбочина до 200 m), чиято ширина вари-
ра от 90-100 km на север в близост до морската граница с Румъния до 
едва 45-50 km пред устието на река Резовска, маркиращо изходната 
линия на морската граница с Турция. Сумарната площ на българския 

шелф е приблизително 12 200 km2 [6]. Седиментите с кватернерна въз-
раст повсеместно доминират в литоложкия строеж на морското дъно. 
Преобладаващи отложения в обхвата на подводния брегови склон са 
холоценските пясъци с теригенен произход и разнообразен грануло-
метричен състав, както и широк спектър от седиментни, магмени и 
метаморфни скали, чиито геоложка възраст и състав отразяват палео-
графското развитие на прилежащите клифови участъци. 

Тъй като пространствените вариации в темповете на седиментация би-
ват контролирани от набор от хидродинамични фактори, българският 
черноморски шелф може да бъде поделен на три крупни района на 
базата на разликите в условията на седиментация.

Северният шелфов район обхваща морското дъно между държавната 
граница с Румъния и нос Калиакра, достигайки дълбочина до 90-95 m. 
Неговата площ е приблизително 2850 km2. Южната му окрайнина бе-
лежи границата на разпространение на специфична седиментна фор-
мация, която се състои от натрупвания на мидени черупки от видовете 
Modiolula phaseolina и Mytilus galloprovincialis, примесени с относител-
но малки количества песъчливи тини и алевритови тини, типични за 
подводния участък пред добруджанския бряг [7]. Освен упоменатите 
дънни седименти често наблюдавани в западната част на този шелфов 
район са зеленикаво-сивите до светлозелени меки пластични тини с 
широки вариации на процентното съотношение на биогенните към те-
ригенните компоненти [6]. 

Централният шелфов район обхваща участъка от акумулативната шел- 
фова равнина, простиращ се между нос Калиакра на север и нос Еми-
не на юг, като заема площ от около 3470 km2. Дънните отложения са 
доминирани от меко- и среднопластични тини, примесени с черупки и 
черупчест детрит, като цветът им варира от зелен през зеленикаво-сив 
до тъмносив и сиво-черен [6]. 

Южният шелфов район се простира между нос Емине на север и дър- 
жавната граница с Турция на юг с площ от около 2924 km2. Притежа-
вайки геоложки строеж, сходен с този на съседния централен шелфов 
район, неговата северна част се характеризира с хомогенен състав на 
дънните седименти, доминирани от меки и среднопластични тини, при-
месени с черупки и черупчест детрит, докато южният му участък се 
характеризира с присъствието на значително количество седиментен 
материал с теригенен произход, еродиран и транспортиран от брего-
вите подхранващи провинции в обхвата на Медни рид и Странджа [6]. 
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Геоложка картосхема на Българското черноморско  
крайбрежие с прилежащата територия 
(по Чешитев и др., 1989 [4] с модификации от авторите) 

КВАТЕРНЕР:

01. Алувиални образувания (чакъли и пясъци от заливните и надзаливните тераси); 
морски тераси и плажни пясъци; блатни образувания

02. Алувиално-пролувиални и делувиално-пролувиални образувания (валуни, чакъли, 
пясъци) 

03. Еолични образувания (льос, песъчлив льос, глинест льос)

НЕОГЕН: 

А. Предимно морски образувания в Северна България; 

А.2. Евксино-Каспийски басейн

Миоцен: 

04. Среден-горен сармат: Карвунска свита (мактрови варовици): в Балчишко и 
Каварненско и Тополската свита (ивичести сиви глини и карбонати)

05. Среден сармат: Одърска свита (варовици)

06. Долен-среден сармат: Франгенска свита (пясъци)

07. Караган-среден сармат: Евксиноградска свита (глини)

08. Тархан-конк: Галатска свита (пясъци с прослойки от глини); западно от гр. Аксаково 
– само нейният Ботевски член (пясъчници и варовици)

09. Тархан: Карапелитска свита (органогенни варовици)

Б. Континентални образувания в наложените депресии на Южна България 

10. Неогенски теригенни седименти на Елховската свита в Горнотракийския грабен 
(конгломерати, пясъци и глини) и неподелен неоген в Северна България

ПАЛЕОГЕН: 

А. Морски седиментни скали в Северна България

11. Горен еоцен-олигоцен: Русларска свита (глини, мергели, туфи, манганови руди)

12. Горен еоцен: конгломератна задруга (екзотични конгломерати)

13. Горен еоцен: задруга на детритусните пясъчници

14. Среден-горен еоцен: Авренска свита (мергели, на места с прослойки от 0детритусни 
пясъчници)

15. Долен еоцен: Белославска, Дикилиташка и Аладънска свита (глинести пясъци; 
пясъчници и пясъци; нумулитни варовици) 
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16. Долен еоцен: Кривненска свита (мергели, на места под нея – пясъчници)

17. Палеоцен-среден еоцен: алевролитова и пясъчникова задруга (палеоценска възраст); 
пясъчникова, мергелна и флишоидна задруга (еоценска възраст)

18. Палеоцен-среден еоцен: флишка алтернация на пясъчници, алевролити и глини 

19. Палеоцен (танет): Комаревска и Божуришка свита (варовици с кремък, глауконитни варовити 
пясъчници и мергели) 

20. Неподелен палеоцен: песъчливо-глинеста задруга (флишка алтернация на глини и пясъчници)

21. Неподелен палеоцен: груб флиш (алтернация на пясъчници, песъчливи варовици с флинт, 
глинести мергели, глини, пачки от брекчоконгломерати)

Б. Континентални, отчасти и морски образувания с вулканити в наложените депресии на Южна 
България

22. Олигоцен: континентално-моласови въгленосни седименти (конгломератово-пясъчникова, 
въгленосно-битуминозна, на места само аргилитно-битуминозна; пъстроцветно-моласова; 
въгленосна; аргилитна, на места и битуминозна задруга)

23. Еоцен-олигоцен: Мугриска свита (мергели)

24. Горен еоцен: континентално-моласови, на места и морски, въгленосни седименти 
(брекчоконгломератово-пясъчникова, въгленосно-битумолитна; флишоподобна, варовиково-
мергелно-пясъчникова; пъстроцветно-моласова, слабо въгленосна задруга; в Подбалканските 
грабени – и пясъчниково-варовиково-мергелна задруга с морска фауна)

КРЕДА: 

А. Северноевропейски тип

25. Горен маастрихт: Кайлъшка свита (варовици)

26. Сантон-маастрихт: Аспаруховска свита (алевритови варовици; варовици с кремък; варовици)

27. Горен турон-маастрихт: Добриндолска, Добринска, Венчанска и Шуменска свита (теригенни, 
богати на карбонати скали)

28. Ценоман-среден турон: Мадарска и Могиленска свита (варовити пясъчници, алевролитови 
варовици; в Шуменското плато – само Мадарската свита; югозападно от с. Марково – само 
Могиленската свита; в Източния Предбалкан – ценоманска пясъчникова задруга)

Б. Средиземноморски тип

29. Интрузивни магмени скали в Средногорието (габра, сиеномонцодиорити, гранодиорити, 
кварцмонцонити и монцонити)

30. Маастрихт: теригенно-карбонатна задруга (конгломерати, пясъчници, глини, мергели, 
органогенни варовици)

31. Кампан-маастрихт: флишки задруги в Средногорието – Еминска флишка свита в Източна Стара 
планина (алтернация на пясъчници, алевролити, варовици и мергели)

32. Сантон-кампан: карбонатна задруга (сиви и червени варовици, варовици с кремък); в Източна 
Стара планина – кампан-маастрихт

33. Кониас-сантон: Бургаска група – вулканити (трахибазалти, трахиандезитобазалти, трахити, 
калиеви трахити) в ефузивен, експлозивен и субвулкански фациес и пакети от седименти 
(пясъчници, алевролити, мергели, глинести варовици)

34. Кониас-сантон: Мичуринска (Царевска) група – вулканити (базалти, андезитобазалти) в 
ефузивен, експлозивен и субвулкански фациес и редки пакети от седименти (пясъчници, 
алевролити, аргилити)

35. Tурон-сантон: Вършиловска група в Източното Средногорие; мергелна, пясъчниково-
брекчоконгломератна и мергелно-варовита задруга в Източна Стара планина (мергели, 
пясъчници и брекчоконгломерати, флишки и флишоидни седименти)

36. Турон-кониас: Грудовска (Средецка) група – седименти (дребнокъсови до блокови брекчи 
с пакети от пясъчници, алевролити, аргилити, мергели, глинести варовици) и вулканити 
(базалти, трахибазалти, трахиандезитобазалти) в ефузивен, експлозивен и субвулкански 
фациес

37. Ценоман-турон: флишка задруга в Лудокамчийския дял на Източна Стара планина (пясъчници, 
алевролити, глини, туфи и андезити) 

38. Ценоман: пясъчникова задруга в Източна Стара планина; Зеленковска свита в Източното 
Средногорие (конгломерати, пясъчници, кварцити, аргилити, въглища, мергели, рифови 
варовици)

39. Хотрив-апт: Русенска свита (варовици); североизточно от с. Тодор Икономово – и глинести 
варовици на Разградската свита

40. Хотрив-апт: Горнооряховска свита (мергели и глинести мергели с прослойки от пясъчници)

41. Хотрив-апт: Разградска свита (глинести варовици и мергели)

42. Валанжин-хотрив: Камчийска свита (дебели пачки и пясъчници и мергели)

43. Валанжин-хотрив: Каспичанска свита (интракластични, органогенни и афанитови варовици)

ЮРА:

44. Средна юра: аргилити, флиш (алтернация на аргилити и пясъчници), с олистолити от 
долноюрски и триаски скали

45. Хетанж-бат: Източнотракийска група (нискометаморфозирани седиментни скали – кварцити, 
кварцитизирани пясъчници, алевролити, прекристализирали варовици, ожелезнени 
биодетритни варовици, глинести шисти)

ТРИАС: 

А. БАЛКАНИДЕН ТИП

46. Долен-горен триас: Искърска карбонатна група (варовици, доломитни варовици, доломити и 
по-малко аргилити, пясъчници, алевролити)

Б. ИЗТОЧНОБАЛКАНСКИ ТИП

47. Долен-горен триас: мергели, варовици, флиш (алтернация на мергели, алевролити, пясъчници, 
конгломерати) с олистолити от кампил-карнски скали 

В. САКАРСКИ ТИП

48. Долен триас: Тунджанска група (аркозни пясъчници, алевролити, глинести шисти, 
метаконгломерати, метапясъчници) 

Г. СТРАНДЖАНСКИ ТИП

49. Аниз-нор: Босненска група (карбонатни скали – мрамори, варовици и прекрестализирали 
варовици) 

50. Долен триас-аниз: Грахиловска група (нискометаморфни скали – метапясъчници, метапелити, 
мрамори и метавулканити) 

КАРБОН:

51. Къснопалеозойски (херцински) интрузивни скали (гранити в Южна България)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАРТОГРАФСКИ СИМВОЛИ:

52. Вътрешни водни басейни (езера, лимани, лагуни, язовири)

53. Държавна граница на България с Румъния (север) и Турция (юг)
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І. ХОЛОЦЕН: 

01. Пясъци; 

02. Скали (с различни геоложки възрасти); 

03. Черупчести натрупвания от Modiolula phaseolina и Mytilus galloprovincialis сред пясъчно-
глинест матрикс; 

04. Мекопластични теригенни тини с цели черупки и черупчест детрит; 

05. Средно-пластични теригенни тини с цели черупки и черупчест детрит; 

06. Интракластични брекчи; 

07. Тини – биогенен фациес (сапропели); 

08. Тини – варовито-биогенен фациес; 

09. Тини – силициево-биогенен фациес; 

10. Тини – глинест фациес; 

II. ПЛЕЙСТОЦЕН: 

11. Глинести тини с цели черупки и черупчест детрит; 

12. Теригенни варовито-глинести тини; 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ (СПОМАГАТЕЛНИ) СИМВОЛИ: 

13. Граници на изключителната икономическа зона на България в Черно море; 

14. Сухоземни държавни граници с Румъния (на север) и Турция (на юг); 

15. Съвременна брегова линия; 

16. Областни и общински центрове

Картосхема на повърхностния литоложки слой в обхвата на българския 
сектор от Черно море (по Кожухаров и др., 2010 [7]; Димитров и др., 
2013 [6]; Проданов, 2017 [8], с модификации от авторите): 
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Равнинният облик на земеделските ландшафти в обхвата на Добруджанското крайбрежие (горна част на фотографията) се дължи на широкото разпространение  
на денудационни повърхнини с левантийска възраст в обхвата му. Лява част на фотографията – ерозионният дол в местността „Дълбока“, намираща се в околностите  
на село Българево.

1. ГЕОМОРФОЛОЖКА СТРУКТУРА И МОРФОЛОЖКИ ФОРМИ НА КРАЙБРЕЖНИЯ И ДЪННИЯ РЕЛЕФ 

Формирането на съвременния релеф на Българското черноморско 
крайбрежие и шелф е резултат от комплексното взаимодействие меж-
ду тектонските и неотектонските движения на земната кора, ерозион-
ните, абразионните и акумулативните процеси [3; 9; 10; 11; 12; 13 и др.]. 

Геоморфоложката еволюция на бреговата линия е тясно свързана с 
климатичните промени и свързаните с тях трансгресии и регресии на 
морския басейн през неогена и кватернера [3; 14; 15; 16; 17; 18 и др.], как-

то и с проявата на съвременните екзогенни (морфоскулптурни) гео- и 
морфодинамични процеси в крайбрежната зона [19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25 и др.]. Комплексността на релефа и изключителната хетерогенност 
на морфоложката структура на Българското черноморско крайбрежие 
се дължат на гореописаните морфогенетични фактори, като в резул-
тат от това се характеризира с голямо разнообразие от типове бряг 
– клифов, акумулативен плажно-дюнен, лиманен, лагунен, нисколежащ 
в обхвата на заливи и др. [3; 9; 24; 25]. 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Фрагменти от морски тераси във варненската Морска градина (горе) и в района на 
нос Галата южно от гр. Варна (долу)

Един от ерозионните долове в Морската градина на гр. Варна, превърнат в 
туристическа атракция 

1.1. БРЕГОВА МОРФОЛОГИЯ 

Денудационни повърхнини. Денудационни повърхнини със сарма-
то-понтийска (среден-късен миоцен), понтийска (късен миоцен) и 
левантийска (късен плиоцен) възраст се наблюдават повсеместно в 
обхвата на вътрешните крайбрежни райони. Тяхното хипсометрично 
ниво варира от 80 m до 400 m над морското равнище в зависимост от 
конкретния участък [3; 14; 26]. 

Морски тераси. Терасите от палеоабразионен или палеоакумулативен 
тип са отличителна и широко разпространена морфоложка черта на 
Българското черноморско крайбрежие. Точното геохроноложко дати-
ране на тези земеповърхностни форми остава отворена тематика и е 
предмет на текущи палеографски, геоложки и геоморфоложки изслед-
вания в черноморския регион [3; 9; 15; 28 и др.]. 

Ерозионни долове и ровини. Доловете и ровините и в частност тези, 
формирани в лесно поддаващи се на ерозия литоложки разновидности 
(напр. льос, неспоени пясъци, пясъчници и др.), са от решаващо значе-
ние за естествените литодинамични процеси в крайбрежната зона, тъй 
като имат ключова роля в транспорта на седиментен материал, ероди-
ран от подхранващите провинции и последващата му акумулация в об-
хвата на пясъчните ивици [24; 29; 30 и др.]. Генезисът и еволюцията на 
тези ерозионни морфоложки форми са свързани с набор от фактори, 
сред които вертикалните движения на крайбрежните морфотектонски 
блокове [31], спецификите на литостратиграфския стреж [2], наличие/
отсъствие и тип на растителната покривка, както и на антропогенната 
дейност. 
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Примери за активни и стабилизирани свлачища по българския бряг: 

1 и 2. Нос Екрене (Варненска крайбрежна зона) 

3. Геотекстил и армиране с бетон на свлачищен склон във варненската Морска градина

4 и 5. Свлачищни склонове в близост до нос Лахна в околностите на квартал „Сарафово“, 

          гр. Бургас, с илюстрирани методи за тяхното стабилизиране чрез залесявания и дамби

6 и 7. Естествено облесени свлачищни склонове в близост до нос Галата 

          и над плаж Аспарухово, гр. Варна

8 и 9. Спорадично облесени свлачищни клифове по Северното Черноморие, 

          в близост до гр. Балчик и археологически резерват „Яйлата“ 

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Свлачища. Въпреки че представлява многолик геодинамичен процес, 
свлачищната активност в обхвата на Българската черноморска край-
брежна зона се дължи предимно на екзогенни процеси, а именно въл-
новата абразия на клифа, повърхностната ерозия, водоизноса на под-
почвени води и др. Действащи паралелно с неотектонските движения 
и свързани с човешката дейност фактори, проявата на свлачищата е 
провокирана от литостратиграфския строеж на засегнатите брегови 
участъци, обикновено състоящ се от редуващи се плътни и слабо спо-
ени (често глинести) седиментни пластове [21]. 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Различни типове клиф по българското крайбрежие: 
1. Клифът при археологическия резерват „Яйлата“ (северна част на крайбрежието)

2. Забележителният, близо 70-метров варовиков клиф при нос Калиакра  
    (северна част на крайбрежието)

3. Природната забележителност „Белите скали“ край гр. Бяла (средна част на крайбрежието)

4. Клифът при нос Емине (средна част на крайбрежието)

5 и 6. Клифове, формирани при вулканични скали (южна част на крайбрежието)

1

4

2

5

3

6

Свлачищата по българския бряг наброяват 79 и заемат 12% от него-
вата дължина (около 45 km), като са с обща площ от около 37 km2 
[38]. Те са концентрирани главно в обхвата на бреговите склонове на 
Добруджанското плато (Северно черноморско крайбрежие) и особе-
но в обхвата на Франгенското плато (околностите на гр. Варна). Тези 
свлачища представляват най-обширният геоморфоложки комплекс 
от този тип в обхвата на Българската черноморска крайбрежна зона. 
Също така по-малки свлачищни комплекси са формирани в обхвата на 
Авренската брегова зона, бреговите участъци на Камчийска и Еминска 
Стара планина, Бургаския залив, крайбрежието на Медни рид и Стран-
джа [2; 3]. 

Клифове. Клифовият тип бряг е най-разпространеният по Българското 
черноморско крайбрежие, съставляващ 49.3% или 213 км от дължина-
та на цялата брегова линия [35]. Сред най-представителните примери 
са клифовете по северното крайбрежие (нос Калиакра, нос Галата), в 
средната част на крайбрежието (Бели нос, нос Емине) и по брега на юг 
от Созопол (Маслен нос, нос Резово). 
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Ерозионно-денудационен склон в близост до лимана на р. Паша дере, формиран в 
льосово-глинест фациес, Авренска брегова зона (горе); 

Ерозионно-денудационен склон, образуван в песъчливо-варовиков фациес над 
курорта „Златни пясъци“, Франгенско плато (долу) 

Ерозионно-денудационни склонове. Този тип земеповърхностни фор-
ми са повсеместно разпространени по българския бряг в обхвата на 
терени, чийто наклон надхвърля 5° [27] и където субаералните мор-
фоскулптурни процеси преобладават над тези, свързани с вълновата 
дейност. Ерозионно-денудационните склонове обикновено предста-
вляват силно динамични стръмни участъци в обхвата на по-горе опи-
саните денудационни повърхнини, морски тераси, ерозионни долове и 
ровини, свлачища и абразионни клифове. 

Карстови форми. Карстовият релеф по Българското черноморско 
крайбрежие е най-вече обвързан с разпространението на неогенски 
седиментни скали, напр. сарматски варовици и варовити пясъчни-
ци. Сред откритите карстови форми най-известни са т. нар. кайряци 
– карни полета с рядка растителност, наблюдавани в обхвата на До-
бруджанското крайбрежие, които в миналото местното население е 
използвало като пасища. Други характерни форми са морските арки, 
морските пещери и клипи, често наблюдавани в обхвата на Северното 
Черноморие [2]. 

Черноморски острови. Пет малки острова и множество скалисти 
островчета в Черно море спадат към територията на България. Цити-
раните пет острова са разположени по протежение на южната част от 
крайбрежието – Света Анастасия (Бургаски залив), Свети Кирик (днес 
част от пристанищния комплекс на гр. Созопол), Свети Иван и Свети 
Петър (Созополски залив) и Свети Тома (разположен северозападно 
от нос Маслен нос). Тези ненаселени острови са от континентален тип, 
като техните геолого-геоморфоложки характеристики са аналогични с 
тези на съседните брегови участъци [34]. 

Лимани и лагуни. Общо 28 лимана и 5 лагуни са образувани в обхвата 
на Българската черноморска крайбрежна зона. В общия случай лима-
ните представляват удавени речни устия, докато лагуните са плитки 
бивши заливи, отделени от морето чрез пясъчни коси. И двата вида 
езера се образуват в резултат на комбинираното действие на повиша-
ване на морското ниво и потъване на земната кора по време на холо-
цена. Релефът от този тип е най-характерен по Южното Черноморие, 
като най-големият лиманен комплекс е формиран в околностите на  
гр. Бургас [3; 24; 34 и др.]. 
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Представителни форми на карстовия релеф в обхвата на Северното черноморско 
крайбрежие: 

1. Морската арка край с. Тюленово

2 и 3. Кайряци в Крайморска Добруджа в близост до нос Шабла и в обхвата на археологически 
резерват „Яйлата“

4. Морски пещери в обхвата на добруджанския бряг между селата Тюленово и Камен бряг

5. Окарстен валун в обхвата на Авренската брегова зона 
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Четири от петте по-големи 
български черноморски 
острова: 

1. Света Анастасия

2. Свети Иван и Свети Петър

3. Свети Тома 

1

2 3
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Примери за акумулативен релеф от лиманен и лагунен тип по българския бряг: 

1. Шабленската тузла в района на гр. Шабла (Северно черноморско крайбрежие)

2. Мандренското езеро (превърнато в язовир) в района на гр. Бургас  
   (Южно черноморско крайбрежие)

3. Лагуната Алепу южно от гр. Созопол (Южно черноморско крайбрежие)

1

2

3

Плажове и дюни. Плажовете и дюните са ценни природни рекреацион-
ни ресурси по Българското черноморско крайбрежие. Броят на пясъч-
ните плажове надвишава 70 и тяхната обща дължина е 121 km [1; 2; 3; 
24; 25; 32; 33 и др.]. Най-общо, пясъчните дюни са неразделна част от 
активните плажно-дюнни системи, като се характеризират с динамич-
ни пясъчни ивици и мобилни фронтални дюни и по-стабилизирани и 
неподвижни дюни, разположени откъм сушата [24; 36]. По българското 
крайбрежие са идентифицирани 28 местоположения на пясъчни дюни 
[36]. Четири големи дюнни комплекса се намират между нос Картал-
бурун и нос Шабла (северно от нос Калиакра). Пет обширни дюнни 
комплекса са разположени в средната част на българското крайбре-
жие между нос Калиакра и нос Емине. Останалите 19 дюнни полета са 
разположени по протежение на южното крайбрежие между носовете 
Емине и Резово. Най-обширният дюнен комплекс, с дължина 7 180 m и 
площ 2,40 km2, е формиран в района на устието на р. Камчия, в тилната 
част на най-дългия плаж по българския бряг Камчия-Шкорпиловци [3; 
36; 37]. 

Най-малко 20 от общо 28-те дюнни местоположения по българското 
крайбрежие са обект на определена форма на защита поради тяхната 
значителна консервационнo-природозащитна стойност на уникални 
местообитания и повечето от тях са важни защитени зони от екологич-
ната мрежа НАТУРА 2000 [39].

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Три от най-забележителните плажно-дюнни 
системи, формирани в обхвата на Българската 
черноморска крайбрежна зона: 

1. Плаж Шабла  
   (северна част на българското крайбрежие)

2. Плаж Камчия-Шкорпиловци  
    (средна част на българското крайбрежие); 

3. Плаж Аркутино  
    (южна част на българското крайбрежие)

1
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Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Примери на най-широко използваните брегозащитни съоръжения по българския бряг: 

1. Вълнозащитна стена с вълногасящи камери (северно от нос Шабла, северната част на 
крайбрежието)

2. 12-километрова брегова дамба (северната част на крайбрежието)

3. Масивна У-образна буна (Варненски залив, северната част на крайбрежието) 
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3

Техногенен тип бряг. От 80-те години на миналия век по Българското 
черноморско крайбрежие са изградени много на брой и различни по 
тип брегозащитни съоръжения с цел овладяване на абразионните и 
свлачищните процеси. Най-често прилаганите съоръжения са: брегови 
диги (дамби) или каменно-насипни съоръжения, буни и вълнозащитни 
стени. Изграждането на вълнозащитни стени и дамби по протежение 
на бреговата линия, както и строителството на пристанищна инфра-
структура (пристанищни молове, вълноломи и подходни навигационни 
канали) е довело до бетониране на бреговата линия и понастоящем 
16,2% (или 70 km) от българския бряг е превърнат в техногенен тип 
бряг. Строителството на такива съоръжения зависи най-вече от необ-
ходимостта за защита на бреговата линия и изградената инфраструк-
тура на крайбрежни участъци, които са най-уязвими към заливане от 
повишено морско ниво и към абразия. Съществуват брегови участъци 
с изключително висока степен на техногенно натоварване: в северна-
та част на българското крайбрежие, между град Балчик и нос Галата, 
където са идентифицирани 111 различни по тип морски и брегови хи-
дротехнически съоръжения с обща дължина 46 km, и в южната част, 
между градовете Несебър и Созопол, където са изградени 186 на брой 
хидротехнически съоръжения [25; 35; 40].

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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1.2. ПОДВОДНА МОРФОЛОГИЯ 

Геоморфоложка структура и райониране на българския черноморски 
шелф. В обхвата на българския шелф могат да бъдат диференцирани 
три основни геоморфоложки зони: плитководна, централна и пери-
ферна [6; 8; 41; 42; 43 и др.]. 

Плитководната (прибрежна) зона се простира успоредно на брего-
вата линия и обхваща подводния брегови склон заедно с комплекс от 
реликтни и съвременни подводни тераси. Долната граница на подвод-
ния брегови склон се маркира от 25-30 m изобата, т.е. от максимални-
те дълбочини, при които шормовите вълни оказват морфоложко въз-
действие върху морското дъно [6; 29; 44; 45 и др.]. 

Централната шелфова зона заема най-голяма площ от шелфа, като се 
простира от 25-30 m до 90-95 m дълбочина. В геоморфоложки аспект 
тя може да бъде разделена на четири подзони: подзона на предвало-
вото понижение, подзона на акумулативните валове, подзона на слабо 
разчленената хълмиста акумулативна шелфова равнина (диференци-
рана единствено на север от паралела на нос Калиакра) и подзона на 
разчленената шелфова равнина [6; 42; 43; 44; 45 и др.]. 

Периферната шелфова зона е с ширина до 10 km и обхваща морското 
дъно на дълбочини между 90-95 m и 130-180 m, но достига до 200 m на 
определени места. Релефът на морското дъно се характеризира с мно-
жество реликтни форми като пясъчни валове и акумулативни тераси, 
най-вероятно формирани по време на късния плейстоценски регреси-
вен етап от развитието на морския басейн [6; 42; 43; 44; 45 и др.]. 

Подводни тераси. Съвременни тераси от абразионен, абразионно-аку-
мулативен и акумулативен тип се срещат на различни дълбочини в гра-
ниците на подводния брегови склон. Техните геоморфоложки харак-
теристики и литоложки състав са аналогични на тези на прилежащите 
участъци от сушата. По този начин абразионни бенчове обикновено се 
разкриват пред клифовите и свлачищните участъци, съответно абрази-
онно-акумулативните и акумулативните тераси се наблюдават предим-
но пред акумулативните типове бряг (напр. лимани, лагуни, по-малки и 
големи заливи) или пък на по-големи дълбочини [28]. Реликтни тераси 
от упоменатите три разновидности също са често наблюдавани в дъл-
боководието, с висока концентрация на такива морфоложки форми 
най-вече в обхвата на централната и периферната шелфова зона [3; 8; 
13; 42; 43; 44; 45 и др.]. 
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Представителни форми на плиткия 
подводен релеф: 

1. Абразионен бенч

2. Вертикален подводен клифов участък

3. Блоково-валунни натрупвания пред  
    абразионно-свлачищно-срутищен участък  
    от брега

4. Акумулативен плитък участък от морското  
    дъно с пясъчен субстрат и пясъчни вълни

Пясъчни банки. Най-представителната пясъчна банка в плитководния 
морски участък на България е Кокетрайс, която се намира на около  
5 km южно от нос Емине, на входа на Несебърския залив. Банката пред-
ставлява система от реликтни пясъчни валове, образувани от р. Па-
леохаджийска [1]. Подобна, но по-малко представителна акумулативна 
форма на дънния релеф се наблюдава в обхвата на подводния брегови 
склон пред Поморийската лагуна [42]. 

Скални банки. Многобройни скални банки се наблюдават в oбхвата на 
подводния брегови склон пред българския бряг. Сред тях най-предста-
вителни са: Аладжа банка, образувана пред курортите Златни пясъци 
и Ривиера; плитко разположената банка, простираща се паралелно на 
Камчийско-Шкорпиловския плаж; Кресчент (Кръстова), Поморийска, 
Ставро и Чимос в района на гр. Поморие; Лахна, Спитфайър, Сока и 
Блонд (или Бургаска) в близост до гр. Бургас и неговия квартал „Са-
рафово“; Китенският риф в акваторията между Маслен нос и Царево 
и др. [1]. 

Акумулативни валове. В рамките на централната шелфова зона се 
наблюдават две големи акумулативни форми на подводния релеф, 

наречени Калиакренски и Емински вал. Дължината на калиакрен-
ския вал надхвърля 100 km, а ширината му достига до 15 km. Емин-
ският вал има по-малки размери (72 km дължина и до 6 km ширина).  
Специфична особеност на тяхната морфология са асиметричните про-
фили с по-стръмни западни и по-полегати източни склонове. Други, 
доста по-малки акумулативни валове присъстват също в обхвата на 
шелфа (особено в централната и периферната шелфова зона), като 
сред тях Странджанският вал е най-представителен [6; 8; 44; 45 и др.]. 

Акумулативни и структурни понижения. Тези форми на дънния релеф 
са най-характерни за централната и периферната шелфова зона, обик-
новено в дълбоководни участъци, съседни на големите акумулативни 
валове [6; 8; 44; 45 и др.]. 

Структурно-морфоложки стъпала. Тези дънни форми маркират пе-
риферната зона на шелфа. Те са развити под формата на субмери-
дионален пояс на дълбочина между 95 и 200 m, образувайки ясно 
разграничаваща се структурно-морфоложка граница между шелфа и 
континенталния склон [6; 8; 44; 45 и др.].

© Любомир Клисуров © Любомир Клисуров

3 4



34 АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА



35АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

Генерализирана картосхема на крайбрежния и дънния релеф 
(по Попов, 1975 [46] и Кръстев, 1992 [42], с модификации от авторите): 

I. БРЕГОВА МОРФОЛОГИЯ: 

01. Плажове и дюни

02. Лимани и лагуни

03. Свлачища

04. Морски тераси

05. Речно-морски тераси

06. Речни тераси

07. Денудационни повърхнини и денудационни склонове

 II. ПОДВОДНА МОРФОЛОГИЯ: 

08. Подводни тераси, формирани на 4-5, 8-12 и 20-25 m дълбочина

09. Подводни тераси, формирани на 4-5, 8-12 и 20-25 m дълбочина, припокрити от по-млади 
      пясъчни валове

10. Подводни тераси, формирани на 30-40 m дълбочина

11. Подводни тераси, формирани на 30-40 m дълбочина, припокрити от по-млади пясъчни валове

12. Подводни тераси, формирани на 60-100 m дълбочина

13. Подводни тераси, формирани на 60-100 m дълбочина в обхвата на хълмистата шелфова
     равнина

14. Пясъчни банки

15. Акумулативни валове

16. Морфоложки изразена зона на Калиакренския разлом

17. Акумулативни понижения

18. Структурни понижения

19. Структурно-морфоложки стъпала 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СИМВОЛИ НА КАРТОСХЕМАТА: 

20. Потопени реликтни клифови участъци

21. Съвременна брегова линия

22. Долна граница на подводния брегови склон

23. Долна граница на шелфовата зона

24. Сухоземни държавни граници на България с Румъния (север) и Турция (юг)

25. Морски граници на изключителната икономическа зона на България (ИИЗ) в Черно море 
      с Румъния (север) и Турция (юг) (илюстриран е само участъкът от ИИЗ между бреговата линия
      и периферията на шелфа)
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2. КЛИМАТ НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
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Климатограми 
за станциите 
Шабла, Варна, 
Бургас и 
Царево

Климатичните специфики оказват значително въздействие върху ком-
плексната физикогеографска структура, консервационно-природоза-
щитните характеристики и социално-икономическия профил на край-
брежието. Климатичното влияние на морския басейн до голяма степен 
зависи от крайбрежния релеф и се усеща до 40-60 km навътре в су-
шата [2; 47; 48; 49 и др.]. 

Съгласно Велев (2002) [50], Българското черноморско крайбрежие 
попада в обхвата на континентално-средиземноморската климатична 
област, като климатът му се формира главно под влияние на близост-
та на морето. Климатът на северното крайбрежие се влияе основно 
от континенталните въздушни маси. Преобладаващите ветрове са се-

вероизточни, а годишните валежи са около 450-500 mm, с максимум 
през юни и минимум през февруари. Средната януарска температура 
е около 0°С, като спада до -2 °C във вътрешността на района. По юж-
ното крайбрежие и по-специално на Медни рид и Странджа климатът 
е преходно-средиземноморски. Средногодишното количество вале-
жи е около 500-600 mm, с максимум най-вече през есента и зимата.  
Средната температурата е 2-3 °C през януари и 22 °C през юли. Сухият 
летен период продължава от юли до септември. Ветровете са предим-
но от югоизток и рядко от североизток. Средногодишните валежи в 
планинските крайбрежни райони (над 500 m н. в.) варират между 600 
и 1000 mm [50].
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Докато повечето публикации (предимно от български изследователи) 
класифицират климата по Българското черноморско крайбрежие като 
континентално-средиземноморски [47; 48; 50; 51; 52; 57 и др.], доста 
по-правилни изглеждат възгледите на чуждестранни автори, които 
прилагат класификационната система на Köppen-Geiger [53; 54; 55 и 
др.]. Съгласно нея климатът по Българското черноморско крайбре-
жие е влажен субтропичен, което по-добре описва по-студените зими, 
сравнително по-влажните преходни сезони и топлите, но значително 
по-хладни летни месеци в сравнение с континентално-средиземномор-
ската климатична област. Характерна особеност на изследвания район 
е постепенно отслабващото умерено-континентално климатично вли-
яние в посока от север на юг, изразяващо се в покачване на средните 
годишни температури и увеличаване на средните годишни количества 
на валежите, заедно с изместване на максимума на последните от къс-
нопролетен/раннолетен към късноесенен/зимен. При все това, както 
е описано от Велев [50], в близост до бреговите участъци на Източна 
Стара планина и Странджа тези климатични свойства са допълнително 
частично модифицирани от надморската височина. 

В общи линии летата по Българското черноморско крайбрежие са топ-
ли и сравнително влажни, докато зимите са хладни, но с положителни 
януарски температури, вариращи от 0,6 °C на север (станция Шабла) 
до 3,2 °C на юг в близост до границата с Турция (станция Царево). Ва-
лежите са неравномерно разпределени през годината, като варират 
между 480 mm в близост до границата с Румъния и 655 mm по Южно-
то Черноморие [48]. Характерна особеност на крайбрежния климат са 
поройните дъждове, явяващи се основен фактор за екзогенните мор-
фоложки процеси, а оттам и за естествената динамика на крайбрежни-
те ландшафти [56; 57].

Мекият климат със средиземноморски черти на Българското черноморско 
крайбрежие предоставя отлични условия за морска рекреация

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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1. Батова

2. Камчия

3. Фъндъклийска

4. Двойница

5. Хаджийска

6. Ропотамо

7. Дяволска

8. Караагач

9. Велека

10. Резовска

Някои от големите реки, вливащи се в българския сектор на Черно море: 

1

5

6

2

Режимите на овлажнение са сред основните екологични фактори, дик-
туващи пространственото разпределение на растителните съобщества 
по Българското черноморско крайбрежие. Отличителна черта е посте-
пенното увеличение на наличните водни количества от север на юг. 
Това се дължи на особеностите на климатичното влияние, геоложкия 
строеж и релефа на водосборните басейни и отточните области, които 
на свой ред предопределят модула на повърхностния отток, водоиз-
носа на подпочвени води, пространственото разпределение на черно-
морските притоци, наличието на крайбрежни езера и др. [56]. 

3.1. ПРИТОЦИ НА ЧЕРНО МОРЕ 

Формирането на съвременната хидрографска мрежа до голяма степен 
зависи от структурно-геоложките условия на крайбрежието, които, 
от друга страна, са резултат от палеогеографската еволюция на мор-
ския басейн и прилежащите му територии [2]. Значителен брой реки 
и по-малки притоци (долове) се вливат в българския сектор на Чер-
но море или в крайбрежните езера, като общата им водосборна площ 
надхвърля 16 900 km2 [48; 58; 59; 60 и др.]. 

Най-дълги реки с най-големи водосборни басейни и значителен це-
логодишен отток са Батова, Провадийска и Девненска (Северно чер-
номорско крайбрежие), Камчия (най-дългият български черноморски 
приток с отток, равен приблизително на 1/3 от целия речен отток по 
крайбрежието) [напр. 58; 59; 60], Фъндъклийска и Двойница (средна 
част на крайбрежието), Хаджийска, Средецка, Русокастренска, Факий-
ска, Ропотамо, Велека и Резовска (Южно черноморско крайбрежие) и 
др. (Таблица 1). Особеност на реките по Северното Черноморие е тях-
ното значително карстово подхранване [58].   

3. ХИДРОГРАФСКА СТРУКТУРА НА
    БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Таблица 1: По-големи български реки и долове с ерозионен произход, вливащи се в Черно море  
                 (по Иванов и др., 1961 [58]; Попов и Мишев, 1974 [3]; Мишев и Данева, 1979 [2]; Пейчев и Димитров, 2012 [1], с допълнения от авторите) 

Наименование на притока Тип Крайбрежен район Вливащ се в Дължина (km) Водосборен басейн (km2) 

Болата дере Постоянен Северен Черно море   5,94 4,19 

Каварненско дере Постоянен Северен Черно море   3,10 12,30 

Балчишко дере Постоянен Северен Черно море   2,65 2,32 

Двореца (Балчик) Постоянен Северен Черно море   3,93 5,10 

Фиш-Фиш дере Временен Северен Черно море   2,04 1,00 

Батова Постоянен Северен Черно море   38,70 338,80 

Краневска Постоянен Северен Черно море   13,90 84,50 

Кайнак дере Постоянен Северен Черно море   4,80 2,69 

Фатрико дере Постоянен Северен Черно море   4,34 3,82 

Шокъра  
(Кемер дере и Караджа дере) 

Постоянен Северен Черно море   5,04 4,10 

Франга дере Постоянен Северен Варненско езеро   5,94 2,36 

Балъм дере Постоянен Северен Варненско езеро   5,57 2,14 

Девненска Постоянен Северен Белославско езеро   27,00 201,10 

Провадийска Постоянен Северен Белославско езеро   119,00 2131,80 

Галенско дере Постоянен Северен Черно море   1,00 1,80 

Манастирско дере Постоянен Северен Черно море   1,46 2,70 

Сакъма дереси Временен Северен Черно море   5,13 16,90 

Паша дере Постоянен Северен Черно море   10,90 41,40 

Карасулар дере Временен Северен Черно море   1,38 3,80 

Камчия Постоянен Централен Черно море   244,50 5445,50 

Фъндъклийска 
(Шкорпиловска) 

Постоянен Централен Черно море   26,90 78,70 

Кара дере Постоянен Централен Черно море   6,30 17,80 

Беленско дере Постоянен Централен Черно море   3,20 14,40 

Перпери дере Постоянен Централен Черно море   14,90 58,20 

Двойница Постоянен Централен Черно море   52,50 478,80 

Кокарбунар Постоянен Централен Черно море   4,37 4,93 

Вая Постоянен Централен Черно море   10,30 40,40 

Козлука Постоянен Централен Черно море   11,64 23,41 

Хаджийска Постоянен Южен Черно море   49,68 427,10 

Ахелой Постоянен Южен Черно море   35,71 157,30 

Азмак Постоянен Южен Атанасовско езеро   19,67 280,20 

Айтоска Постоянен Южен Бургаско езеро   44,37 692,10 

Чукарска Постоянен Южен Бургаско езеро   37,00 129,00 

Средецка Постоянен Южен Мандренско езеро   72,14 2482,60 

Русокастренска Постоянен Южен Мандренско езеро   65,40 525,00 

Факийска Постоянен Южен Мандренско езеро   87,30 641,00 

Изворска Постоянен Южен Мандренско езеро   35,00 109,00 

Отманли Постоянен Южен Черно море   7,52 24,00 

Ропотамо Постоянен Южен Черно море   43,97 265,70 

Дяволска Постоянен Южен Черно море   34,66 137,00 

Караагач Постоянен Южен Черно море   28,09 223,00 

Велека Постоянен Южен Черно море   147,00 995,00 

Силистар Постоянен Южен Черно море   11,37 43,50 

Резовска Постоянен Южен Черно море   112,00 183,00 
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Някои от представителните лимани, 
лагуни и свлачищни езера в обхвата 
на Българската черноморска 
крайбрежна зона: 

ЛИМАНИ

1. Дуранкулашкото езеро

2. Шабленско-Езерецкият комплекс

3. Варненско-Белославският езерен 
комплекс

4. Устието на р. Камчия

5. Атанасовското езеро

6. Бургаското езеро

7. Мандренското езеро (язовир)

1 2 3

54

3.2. ЛИМАНИ, ЛАГУНИ И СВЛАЧИЩНИ ЕЗЕРА

Техният генезис обикновено е свързан с комбинираното действие на 
повишаване на морското ниво и потъване на брега през холоцена. Об-
щият брой на естествено образуваните крайбрежни езера в обхвата 
на Българската черноморска крайбрежна зона е 35, от които 28 ли-
мана, 5 лагуни и 2 езера със свлачищен произход. Техният общ обем 
е около 223 млн. m2, като заемат площ от около 291 km2 [2; 3; 58 и др.]. 
Най-големи лимани са Дуранкулашкото езеро, Шабленско-Езерецки-
ят комплекс, Варненско-Белославският езерен комплекс (превърнат 
в плавателен естуар) по Северното Черноморие, устията на Камчия, 

Двойница и Перпери дере в обхвата на средната част от крайбрежието, 
Атанасовското езеро (което макар и соленоводно е лиман), Бургаското 
и Мандренското езеро по Южното Черноморие и др. Най-големи лагу-
ни са Шабленска тузла (Северно Черноморие) и Поморие (Южно Чер-
номорие). Двете езера със свлачищен произход са Наневска тузла и 
Балчишка тузла. И двете представляват суперхалинни водоеми с дъна, 
покрити от типични лагунни отложения [3] (Таблица 2). Подобно на 
реките в обхвата на Северното Черноморие, водните количества на 
повечето лимани (напр. Орлово блато, Дуранкулашко езеро, Шаблен-
ско-Езерецки комплекс и др.), както и на двете свлачищни езера се 
подхранват от карстови източници [58]. 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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ЛАГУНИ

8. Шабленската тузла

9. Поморийското езеро

10. Алепу

11. Аркутино

12. Стомопло

СВЛАЧИЩНИ ЕЗЕРА

13. Наневската тузла

14. Балчишката тузла

6

10

12 13 14

11

7 8Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Таблица 2: 

По-големи естествени езера и речни устия от лиманен тип в обхвата на Българската черноморска 
крайбрежна зона (по Иванов и др., 1961 [58];. Попов и Мишев, 1974 [3]; Мишев и Данева, 1979 [2]; 
Пейчев и Димитров, 2012 [1], с допълнения от авторите) 

9

43

Наименование Тип Крайбрежен район Площ (km2) 

Карталийско (Орлово) блато Лиман Северен <0,10 

Дуранкулашко езеро Лиман Северен 4,90 

Шабленско-Езерецки комплекс Лиман Северен 4,11 

Шабленска тузла Лагуна Северен 0, 57 

Наневска тузла Свлачищно езеро Северен 0,10 

Устие на Болата дере Лиман Северен 0,11 

Балчишка тузла Свлачищно езеро Северен 0,10 

Устие на р. Батова Лиман Северен 13,00 

Варненско-Белославски езерен 
комплекс 

Лиман Северен 41,80 

Лиман (устието на р. Паша дере) Лиман Северен 5,20 

Устие на р. Камчия Лиман Централен 37,70 

Устие на р. Фъндъклийска Лиман Централен 0,40 

Устие на Кара дере Лиман Централен             <0,10 

Устие на Двойница-Перпери дере Лиман Централен 2,99 

Устие на р. Вая Лиман Централен 0,10 

Устие на р. Хаджийска Лиман Южен 19,20 

Устие на р. Ахелой Лиман Южен 0,14 

Поморийско ез. Лагуна Южен 8,50 

Атанасовско ез. Лиман Южен 25,00 

Бургаско и Мандренско езеро 
(заедно с ез. Узунгерен) 

Лиман Южен 108,60 

Устие на р. Маринка Лиман Южен 1,10 

Устие на р. Герена Лиман Южен 3,45 

ез. Алепу Лагуна Южен 0,14 

ез. Аркутино Лагуна Южен            <0,10 

Устие на р. Ропотамо Лиман Южен 2,20 

ез. Стомопло Лагуна Южен            <0,10 

Устие на р. Дяволска Лиман Южен 6,54 

Устие на р. Караагач Лиман Южен 4,20 

Устие на р. Потурнашка Лиман Южен 0,36 

Устие на Лисово дере Лиман Южен 0,49 

Устие на р. Папийска Лиман Южен            <0,10 

Устие на р. Велека Лиман Южен 0,15 

Устие на р. Бутамята Лиман Южен            <0,10 

Устие на р. Силистар Лиман Южен 0,10 

Устие на р. Резовска Лиман Южен 0,17 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Вертикален профил на температурата [°C] с изразен СМСОбичайни температури на повърхностните води [°C] през зимата
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4. ФИЗИЧЕСКА ОКЕАНОГРАФИЯ И ХИДРОХИМИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

4.1. ФИЗИЧЕСКА ОКЕАНОГРАФИЯ

Черно море е най-големият аноксичен басейн на Земята. В югозапад-
ната му част през Босфорския проток нахлуват плътните водни маси, 
които потъват, а същевременно по-слабосолената вода, произхождаща 
от речния вток, остава на повърхността. Дълбоките слоеве не се смес-
ват с повърхностните, обменът на газове с атмосферата там е възпре-
пятстван, като вследствие на биохимичната активност кислородът се 
изчерпва напълно, без възможност запасите му да се възстановят. Ус-
тановената структура на водния стълб, характеризираща се със силно 
развита вертикална стратификация, определя състоянието на физич-
ните параметри [61; 62; 63; 64; 65; 66].

Температура. Температурата на повърхностните води в българската 
акватория на Черно море е сравнително равномерно разпределена 
по цялата площ, като през летния сезон достига 25–30 °C, а през зим-
ния намалява до 4–6 °C. През особено студени сезони в крайбрежните 
води температурата може да спадне до 1–2 °C [66].

Структурата на водния стълб се определя от следните особености:

• горен еднороден слой и сезонен (летен) термоклин, свързани ос-
новно с процесите на ветровото смесване и годишния цикъл на потока 
топлина през повърхността на морето;

• студен междинен слой (СМС) с минимална в дълбочина температура, 
която възниква в резултат на есенно-зимната конвекция и от преноса 
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Вертикален профил на солеността [‰]Обичайна соленост [‰] на повърхностните води през зимата
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чрез теченията на студени води от северозападната част. За граница на 
СМС се приема изохалина 8 °C. Квазипостоянното присъствие на СМС 
в откритите води на дълбочина средно между 50 и 100 m е една от ос-
новните хидрологични особености на Черно море;

• дълбочинен слой от 200 m до дъното с относително еднородни прос-
транствени характеристики, в който няма сезонни изменения.

Соленост. Солеността на повърхностните води в Българската черно-
морска акватория варира в широки граници: от 11–13 ‰ през летния се-
зон в случай на обилни валежи до 18–19 ‰ в открити води през зимния 
сезон. Докато през лятото разпределението се влияе силно от конкрет-
ните климатични особености през съответната година, то през преход-
ните сезони и зимата солеността е закономерно по-ниска в крайбреж-
ните води и заливите (около 16 ‰) и по-висока в открити води [66].

Пресните води, постъпващи чрез речния отток (основно в североза-

падната част) и валежите, се преразпределят от теченията и турбулент-
ността в горния слой на морето с дебелина от 5–10 m през пролетта до 
40–60 m в края на зимата и соленост до 17,5–18,5 ‰ в дълбоководната 
акватория. Притокът на средиземноморска вода през Босфора под-
хранва дълбочинните слоеве с по-солена вода над 20 ‰, постъпваща 
на дълбочини около 60  m. Този хоризонт определя средно-многого-
дишната граница на непосредственото влияние на тези две „външни“ 
за Черно море първични водни маси. Отделят се следните основни вер-
тикални компоненти:

• горен еднороден слой;

• постоянен халоклин (пикноклин)  – слой с високи вертикални гра-
диенти на солеността и плътността, разположен между 120 и 200 m в 
зоната на контакта между горната (черноморска) и дълбочинната (мра-
морноморска) водна маса. Градиентите на плътността способстват за 
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Морски течения по Българското черноморско крайбрежие през зимата (синьо) и 
през лятото (червено)

блокиране на процесите на вертикално смесване между тези два типа 
водни маси и поддържат съществуването на устойчиви слоеве на кис-
лорода и сероводорода;

• дълбочинен слой от 200 m до дъното с относително еднородни прос-
транствени характеристики, в който няма сезонни изменения.

Течения. Главните фактори, отговорни за циркулацията на повърхност-
ните води в Черно море, са вятърът, разпределението на плътността на 
морската вода, речните потоци, бреговите и батиметричните характе-
ристики. Те оформят няколко затворени циклонални вихъра, разпреде-
лени в целия басейн.

Основното черноморско течение (ОЧТ) е най-мащабната циркулация 
на повърхността. Тя е циклонална, като водните маси обтичат бре-
говете на целия басейн. ОЧТ достига максимална скорост от около  
50–100 cm/s и се движи на приблизително разстояние от 10–30 nm от 
брега. Струята му приблизително съвпада с района на материковия 
склон, разделяйки шелфа от вътрешността на морето [67; 68; 69; 70; 71; 
72; 73]. За ОЧТ са характерни процесите на меандриране и генерира-
не на разнообразни средномащабни динамични образувания – вихри, 
вихрови диполи и струи.

Във вътрешността на басейна в пръстена на ОЧТ са затворени три ста-
билни циклонални вихъра (западен, централен и източен). Освен това 
се оформят няколко квазистационарни антициклонални вихъра (бос-
форски, калиакренски, севастополски, дунавски и др.). Един от тях се 
намира западно от нoс Калиакра, а друг, по-слабо интензивен – в Бур-
гаския залив.

Крайбрежното течение от постъпилите речни води в северозападната 
част на Черно море достига своите истински мащаби, когато приеме 
дунавските води. Край румънския и българския бряг това течение се 
насочва на юг и в района на нoc Калиакра се слива с ОЧТ, образувайки 
мощно (особено в близост до континенталния склон) течение с пре-
обладаваща посока в южната четвърт и регистрирани абсолютни за 
целия басейн максимални скорости [74]. Вдясно на течението – откъм 
брега, солеността намалява, скоростта на течението отслабва и се по-
явяват условия за възникване на противотечения, насочени на север. 
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Брегови щорм през зимата във Варненския залив (Северно Черноморие)

Непосредствено до брега, в зависимост от неговата конфигурация, съ-
ществуват местни течения, те са слаби и върху тях по-силно влияят 
ветровете, като цяло обаче доминира южният пренос.

Южното течение е най-интензивно през зимата и пролетта, през лятото, 
когато то отслабва, северното противотечение е по-забележимо, а през 
есента понякога даже е значително.

При силни и продължителни ветрове откъм сушата се наблюдава из-
тласкване на повърхностни води от брега към вътрешността и компен-
сиращо издигане на води от подповърхностните слоеве (ъпуелинг). 
През зимата обратното явление (даунуелинг), в съчетание със силно-
то охлаждане на крайбрежните води, създава условия за образуване 
на вертикална циркулация и спускане на води по склона на шелфа до 
по-големи дълбочини.

Най-характерната черта на течението и на всички негови характеристи-
ки в шелфовата акватория и прилежащия континентален склон е зна-
чителната мезомащабна и синоптична изменчивост, особено във вре-
мето. През зимата и в началото на пролетта доминират едромащабните 
особености, а струята на ОЧТ е по-устойчива; през лятото и ранната 
есен то отслабва от 1,5 до 2 пъти, давайки възможност за оформянето 
на средномащабни вихри. Тези структури влияят както на хоризонтал-
ния, така и на вертикалния водообмен.

Вихрите от местно значение са с мащаб от 15 до 100 km и обхващат 
горния слой от 150 до 400 m. Орбиталната им скорост е между 10 и 
60 сm/s с максимум непосредствено под сезонния термоклин. Пони-
жението на температурата в центровете на антициклоните по отноше-
ние на периферията и прилежащите води е около 1–3,5 °C. За разлика 
от вихрите, скоростта на движението на меандрите рядко превишава 
10 – 15 сm/s. Тези структури остават стабилни от една седмица до пет 
месеца. Постоянно се образуват и затихват по-нестабилни вихри, фор-
миращи една сложна и нерегулярна вихрова структура на течението в 
западната част на Черно море.

Особеностите на системата от течения силно влияе на вертикалния об-
мен на кислород и биогенни елементи и вследствие – на биологичната 
продуктивност. Също така тяхната интензивност е фактор в снабдява-
нето на акваторията с биогенни елементи, навлизащи в басейна чрез 
речния вток.

Вятър и вълнение. През цялата година западната част на Черно море 
се отличава с по-високи скорости на вятъра отколкото в останалите  

акватории на морето. Средните скорости на вятъра, наблюдавани в 
открито море, са по-високи от тези по крайбрежието. През студеното 
полугодие в западната половина на Черно море средната скорост над-
хвърля 7 m/s. Преобладават ветровете от северната четвърт, а най-ряд-
ко се срещат югоизточните. През лятото постепенно се увеличава бро-
ят на случаите с ветрове от южната четвърт.

Според характера на ветровата активност над морето силно вълнение 
се развива най-често през есента и зимата. В откритоморските аква-
тории доминират вълни с височина 1–3 m, но максималната височина 
на вълната може да достигне 5–6 m. Силните източни и североизточ-
ни ветрове през есенните, зимните и пролетните месеци предизвик-
ват значителна вълнова активност, която има силно негативно влияние 
върху брега.

В Черно море приливно-отливната дейност е незначителна – не повече 
от 15 сm, но често се проявяват сейши (приливи, предизвикани от раз-
лики в атмосферното налягане в различни точки) с височина до 7 сm. 
Все пак, макар и рядко, те могат да достигнат 1–2 m. Продължителност- 
та им е от по няколко часа.
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4.2. ХИДРОХИМИЯ НА МОРСКИТЕ ВОДИ

Химичният режим на Черно море, като вътрешно изолирано море, се 
контролира както от хидрологичните особености на басейна, така и от 
външни фактори, каквито са климатът и речният вток [61; 75; 76].

Кислород. Кислородът се доставя в морската вода благодарение на 
дифузията от въздуха, конвекцията на водните маси и биохимични-
ят процес фотосинтеза. Изчерпва се при жизнената дейност на мор-
ските организми и поради разграждането на органичната материя. В 
зависимост от преобладаващите процеси се стига до пресищане или 
изчерпване. Вследствие на вертикалната стратификация повърхност-
ният слой (0–100/150 m) е добре аериран, докато дълбочинният слой 
под халоклина е безкислороден. Между кислородния повърхностен и 
безкислородния дълбочинен слой се намира субокси-зоната (прибли-
зително около 100–120 m), където съдържанието на кислород е мини-
мално. 

В повърхностния слой през зимата концентрацията на кислород в сту-
дените повърхностни води достига до 360 µM, в преходните сезони 
(пролет, есен) намалява до 250–300 µM, като по-високите концентра-
ции са измерени в крайбрежните води. През лятото кислородното съ-
държание пада до 220–230 µM с изключение на по-богатата в биоло-
гично отношение тримилна зона, където то е около 250 µM.

Вертикалното разпределение на разтворения кислород е обусловено 
не само от изменението на хидрологичните характеристики, но и от 
протичащите биологични процеси. Максимумът е обикновено на дъл-
бочината на флуоресцентния максимум в горния повърхностен слой. 
От термоклина до студения междинен слой (СМС) кислородът остава 
относително постоянен, като от средата на СМС започва типично за 
басейна намаление до концентрация 20–30 µM преди началото на се-
роводородната зона. Слоят на рязко понижение на кислородното съ-
държание (оксиклин) практически съвпада с главния пикноклин.
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През лятото са измерени по-ниски стойности на кислородно съдържа-
ние и наситеност в придънните води, дължащи се на лятната страти-
фикация на водните маси и консумацията на кислород на дъното при 
окислителни процеси. Насищането с кислород в придънния слой обик-
новено е 68–86 %. В случай на по-ниски стойности настъпва хипоксия 
– смъртоносна за морските организми.

Биогенни елементи. Биогенните елементи са необходими за съществу-
ването на живите организми. Наличието им в морската среда обуславя 
възможността за генериране на първична продукция. Отсъствието на 
някой от тях би възпрепятствало растежа на фитопланктона, докато 
установяването на определено съотношение между тези компоненти 
би довело до прекомерен растеж, цъфтежи и еутрофикация. През 90-
те години на XX век цъфтежите се превърнаха в редовно явление по 
Българското черноморско крайбрежие. След 2000 г. настъпи период 
на относително умерено развитие на планктона. Биогенните елементи 
навлизат главно чрез речния вток от северозападната част на басейна, 

но също така се внасят и от брегови потоци, валежи и минерализация 
на органичното вещество. Изчерпват се при генерирането на първич-
ната продукция от фитопланктона.

Обикновено в еуфотичната зона (горният светъл слой на водния стълб) 
се изчерпва един от биогенните елементи. Този елемент се нарича ли-
митиращ. В по-дълбоките слоеве, поради разграждането на органич-
ното вещество, биогенните елементи отново преминават в минерални-
те си форми (разтварят се) и съдържанието им значително нараства. 
Поради специфичната хидрологична структура на водния стълб в ак-
ваторията някои от биогенните елементи преминават в редуцираните 
си форми под СМС.

Крайбрежният и шелфовият район се обособяват като по-богати на 
биогени, съпоставени с откритоморския район, като това определено 
важи за горния еднороден слой. Студеният междинен слой има своя 
специфика и неговата характеристика зависи основно от климатичните 
условия през годините и възможностите за неговото обновяване.
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Азот. Нитратният азот е основна форма на неорганичния азот в кис-
лородни условия. В повърхностните води той се намира под силното 
влияние на биологичната активност на морските организми. През зи-
мата концентрацията му в близките крайбрежни води е средно 5–6 µM 
и постепенно спада до 0,2 µM в откритата акватория. През преходните 
сезони в района на шелфа нитратното съдържание е по-ниско (1–2 µM), 
а през лятото намалява до 0,2 µM и е сравнително равномерно разпре-
делено по цялата акватория.

Докато в горния слой тяхната концентрация е сравнително постоян-
на (0,5–0,8  µM), в дълбочина се наблюдава нарастване с максимум  
(> 3 µM) в СМС. Акумулацията на нитратен азот в СМС се обуславя от 
минерализацията на органичното вещество, от една страна, и от по-
дхранването на този слой с води, богати на биогени през зимния пери-
од. Към долната граница на СМС и началото на редокс-слоя нитратите 
намаляват до пълното им изчезване вследствие промяната в окисли-
телно-редукционните условия [62; 64; 65; 66; 75; 76].

Пространственото разпределение на азотните форми се характери-
зира с по-високи концентрации в северния район на шелфа, където 
е по-осезателно влиянието на трансформираните води от дунавския 
вток [61]. При обилни валежи съдържанието на нитрати се повишава в 
заливните крайбрежни застойни области.

Фосфор. Концентрацията на фосфатния фосфор варира от 0 до 12 µM 
в целия воден слой. През зимата концентрацията на фосфатите на по-
върхността се изменя в границите 0–0,5 µM и намалява с отдалечава-
не от брега. През пролетта и лятото вариабилността на фосфатите е 
в по-широк интервал 0–2,7 µM. Пълното изчерпване е често явление 
особено за дълбоководната част на района. През лятото диапазонът на 
изменение е от 0 до 1,5 µM с доминиращи ниски концентрации.

Фосфатното разпределение по вертикала се характеризира с изчерп-
ване в повърхностния 0–10 m слой. При появата на термоклина през 
пролетта (между 10 и 25 m) средната концентрация е 0,1 µM. Фосфатно-
то съдържание постепенно нараства в студения слой между 50 и 100 m 
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и средните стойности са 0,3–0,5 µM. Вертикалното разпределение по-
казва два максимума при различна плътност, като дълбочината на раз-
положение зависи от сезона. Постепенното нарастване на концентра-
цията на фосфатите под 200 m е аналогично през всички сезони [62; 
64; 65; 66; 75; 76].

Както  азотните форми, така и фосфорните се влияят съществено от 
втока на големите черноморски притоци, посоката на теченията, ха-
рактера на бреговата линия и количеството на валежите. В резултат 
обичайното им разпределение в повърхностните води се характеризи-
ра с по-високи концентрации по северното крайбрежие и в заливните 
застойни зони.

Силиций. Силицият (Si) варира в интервала 0–390  µM. В крайбреж-
ните води Si бележи минимуми през преходните сезони пролет/есен 
поради пълно изчерпване и максимуми през зимата. Изчерпването му 
се наблюдава преди всичко в горния 10 m слой. Откритата акватория 
се характеризира със следната сезонна динамика: през зимния сезон 

той варира в диапазона 0–100 µM, през преходните сезони — 0–390 µM, 
а през лятото — 0–370 µM. През лятото, когато вертикалният профил 
е ясно изразен, силицият бележи намаляване до изчерпване в горния 
еуфотичен слой. Силикатното съдържание в дълбочина плавно се уве-
личава. На дълбочини около 200 m концентрацията му възлиза на око-
ло 100 µM и на максимална дълбочина достига 400 µM [62; 64; 65; 66; 
75; 76].

Повърхностните води в българската акватория на Черно море са срав-
нително бедни на разтворен силиций, като рядко надхвърлят 3–4 µM. 
При това по-високите концентрации се откриват в крайбрежните води. 
Разпределението и стойностите на силикатното съдържание в близост 
до брега силно се влияе както от речния вток, така и от климатичните 
особености на съответния сезон. Последното може да надхвърли 10 µM 
при обилни валежи.

В открити води концентрациите на силиция в повърхностния слой ви-
наги са ниски.
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5. ПОЧВЕНА И РАСТИТЕЛНА ПОКРИВКА НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ 

5.1. ПОЧВЕНА ПОКРИВКА 

В общия случай почвите са продукт от процесите на изветряне на ска-
лите в резултат от взаимодействието на климата, повърхностно теча-
щите води и растителността, протичащи в дадена топографска среда. 
Изброените фактори представляват основният двигател на педолож-
ките процеси. 

Общо 14 почвени типове с редица спадащи към тях подтипове се на-
блюдават в обхвата на Българското черноморско крайбрежие [77; 78; 
79]. Болшинството от тях са с азонален характер и са тясно обвързани 
със съществуващите литоложки и геоморфоложки условия. 

Пясъчните почви (arenosols) се срещат в обхвата на големите плаж-
но-дюнни системи в бреговата зона. Преобладаващата част от тези 
акумулативни форми на релефа попадат в бреговите участъци южно от 
нос Емине, например в околностите на Слънчев бряг, Несебър, Равда, 
Созопол, Приморско и др. [77]. Пясъчните почви също присъстват в 
обхвата на някои от денудационните повърхнини на Авренското плато, 
където такива терени са превърнати в лозя и овощни градини [56]. 

Регосолите (regosols) представляват беден на хумус почвен тип, обик-
новено образувани в обхвата на ерозионни терени, където литология-

Пясъчни почви 
в местността 
„Камчийски 
пясъци“ 
(средна част 
на Българското 
черноморско 
крайбрежие) 

Делувиални 
почви в 
обхвата на 
Авренската 
крайбрежна 
зона 
(Северно 
черноморско 
крайбрежие)

та е представена от глинести пясъци и други неконсолидирани неоген-
ски материали, почти лишени от растителна покривка [77]. Тези почви 
са типични за изложените към морето безлесни склонове на Франген-
ското плато, както и крайбрежните участъци на Камчийска и Еминска 
Стара планина [79]. 

Плитките почви (leptosols) са представени от три основни подтипа – 
литосоли (lithic), рендзини (rendzic) и ранкери (umbric). Тези азонални 
почви са често срещани при терени с денудирана литология. Избро-
ените три педоложки подтипа обикновено се формират в обхвата на 
клифови участъци, стръмни ерозионни долове и ровини, свлачищни 
участъци, денудационни повърхнини с рядка растителна покривка и 
др. В повечето случаи тези почви са плитки и с неблагоприятни усло-
вия за развитие на дървесни съобщества [77]. 

Делувиалните почви (сolluviosols) не съществуват като педоложки так-
сон в класификационната система на ФАО [78]. Въпреки това този пе-
доложки тип често присъства в схемите, разработени за България, и по 
този начин е официално приет за страната [77]. Както подсказва името, 
тези почви се срещат в обхвата на акумулирани делувиални материа-
ли и са често срещани в подножията на клифове, склонове, свлачища, 
дъна на ерозионни долове и ровини и др. В зависимост от останалите 
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Плитки червеноземи или просто рендзини? Някои изследователи класифицират 
червеноцветните, богати на карбонати плитки почви в района на нос Калиакра като 
червеноземи, известни още като тера роса 

фактори на средата на конкретната локация (обезпеченост с влага, из-
ложение, наклони на склона и др.) делувиалните почви са в състояние 
да поддържат гъста растителна покривка. 

Солончаците (solonchaks) в обхвата на Българската черноморска край-
брежна зона обикновено се срещат в перифериите на соленоводните 
езера. Тези почви се наблюдават в района на Шабленската тузла, На-
невската тузла и Балчишката тузла (Северно черноморско крайбре-
жие), Поморийската лагуна и Атанасовското езеро (Южно черномор-
ско крайбрежие) и др. [79]. 

Солончаци в периферията на Шабленска тузла (Северно черноморско крайбрежие) 
с ясно видима солна кора

Блатните почви (gleysols) се наблюдават изключително в обхвата на 
преовлажнените лиманни, бракични и лагунни участъци. Този педо-
ложки тип обикновено е зает от хигрофилни растителни съобщества 
[77]. 

Наносните почви (fluvisols) по крайбрежието са представени от три 
подтипа – тъмни (mollic), карбонатни (calcaric) и наситени (еutric) [77]. 
Заемат крайречните зони и обикновено са формирани в обхвата на 
речните тераси на по-големите черноморски притоци като Провадий-
ска, Камчия, Ропотамо, Велека, Резовска и др. 

Наличието на червеноземи (nitisols) в България все още представлява 
обект на текущи научни дискусии. Някои автори, например Колева-Ре-
калова (1998) [80], описват този педоложки тип за районите със сар-
матски скали в Североизточна България. 

Жълтоземите (аlisols) са една от типичните черти на Странджа, къде-
то заемат площ от около 27 000 ha. Тези почви са се формирали под 
реликтни южноевксински гори и влиянието на субсредиземноморски 
климат [77]. 

Метаморфните почви (cambisols) по Българското черноморско край-
брежие са представени от подтип типични канелени (chromic cambisols). 
Разкриват се в обхвата на крайбрежната зона на Еминска Стара плани-
на, в района на гр. Приморско и др., обикновено под нископродуктивни 
широколистни гори, сухи тревни и ксерофитни храстови съобщества 
[77]. 

Смолниците (vertisols) обикновено заемат котловинните дъна в Южна 
България [34]. По крайбрежието те се наблюдават южно от Източна 
Стара планина и по-специално в Бургаската низина.

Черноземите (chernozems) и по-конкретно карбонатните черноземи 
(kastanic/calcic chernozems) [77] са отличителна черта на Добруджан-
ското и Франгенското плато. Формирани върху льосова покривка, тези 

Карбонатни черноземи в околностите на гр. Шабла (Северно черноморско 
крайбрежие) 
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Светли (горе) и канеленовидни (долу) лесивирани почви в обхвата на Камчийската 
крайбрежна зона (Централен крайбрежен район)

плодородни земи в обхвата на Северното черноморско крайбрежие са 
почти изцяло превърнати в земеделски ландшафти. 

Файоземите (phaeozems) заемат по-ограничени площи в обхвата на 
Българската черноморска крайбрежна зона. Тези почви са развити из-
ключително върху льосовидни глини и са почти повсеместно заети от 
дървесни широколистни съобщества. 

Лесивираните почви (luvisols) в обхвата на Българската черноморска 
крайбрежна зона са представени от три подтипа – карбонатни (calcic), 
канеленовидни (chromic) и светли (albic). Присъствието на тези почви в 
даден брегови участък е в слаба зависимост от релефа или литологията, 
но до голяма степен наличието им се предопределя от климата, кой-
то заедно с широколистната дървесна растителност се явява основен 
фактор за тяхното формиране [77]. Карбонатните лесивирани почви са 
често срещани в крайбрежната зона на Добруджанското плато. Кане-
леновидните лесивирани почви са широко застъпени по изложените 
към морето склонове в обхвата на Франгенското плато, в южната част 
на Еминска Стара планина, местността „Боаза“ на север от устието на  

Файоземи в обхвата на Авренската крайбрежна зона (Северно черноморско 
крайбрежие) 

р. Камчия, по брега на Медни рид, Странджа и др. Светлите лесивирани 
почви заемат обширни площи в обхвата на Авренското плато, Камчий-
ска Стара планина и северните склонове на Еминска Стара планина, 
където се разкриват под гори, доминирани от цер и габър [56].
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Южноевксински гори от източен бук (Fagus orientalis) с подлес от странджанска 
зеленика (Rhododendron ponticum), Странджанско крайбрежиеСмесени дъбови гори в природен парк „Странджа“, Южно Черноморие

5.2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПО КРАЙБРЕЖИЕТО

Естествената растителност на Българското черноморско крайбрежие 
се характеризира с доминиране на листопадни дъбови гори от цер 
(Quercus cerris L.) и благун (Q. frainetto Ten.), разпространението на 
които е свързано с Европейската широколистна горска област. Тези 
гори са разпространени в низините и хълмистите райони, както и в Из-
точна Стара планина и Странджа.

Големи площи в Странджа са заети от съобществата на източния горун 
(Quercus polycarpa Schur.) и обикновения габър (Carpinus betulus L.), в 
състава на които също така участват полският клен (Acer campestre L.) 
и сребролистната липа (Tilia tomentosa Moench). По влажните долове 
на Странджа се срещат реликтните южноевксински гори от източен 
бук (Fagus orientalis Lipsky) с подлес от вечнозеления храст стран-
джанска зеленика (Rhododendron ponticum L.).

При устията на реките, вливащи се в Черно море, се срещат перио-
дично заливаемите лонгозни гори. Основните им компоненти са пол-
ски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd.), полски бряст (Ulmus minor Mill.), 

обикновен габър (Carpinus betulus L.), дръжкоцветен дъб (Quercus 
pedunculiflora C. Koch) и черна елша (Alnus glutinosa (L.) Gaerth). Осо-
бено характерни за тях са дървовидните лиани: бръшлян (Hedera helix 
L.), гърбач (Periploca graeca L.), скрипка (Smilax excelsa L.), дива лоза 
(Vitis vinifera L.) и обикновен повет (Clematis vitalba L.).

Степната растителност е разпространена само в крайбрежната част 
на Южна Добруджа, Северно Черноморие (районът на нос Шабла и 
нос Калиакра). Характеризира се с доминиране на тревисти видо-
ве като лъжеовча власатка (Festuca pseudovina Hack. ex Wiseb.), са-
дина (Chrysopogon gryllus (L.) Trin.), белизма (Dichantium ischaemum 
(L.) Roberty), луковична ливадина (Poa bulbosa L.), брандзов житняк 
(Agropyron brandzae Pantu et Solac.), къс тънкокрак (Koeleria brevis 
Stev.), добруджанско коило (Stipa lessingiana Trin. et. Rupr.), лерхианов 
пелин (Artemisia lerchiana Weber), пролетен горицвет (Adonis vеrnalis 
L.), теснолистен божур (Paeonia tenuifolia L.).
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Защитена местност „Степите“ в близост до нос Калиакра (Северно Черноморие)

Средиземноморска растителност (асоциация на Phillyrea latifolia) в Странджа

Устието на река Камчия (ляво) с типични крайречни заливни гори (дясно), по-известни 
като лонгоз

Средиземноморската растителност се среща по Южното Черномо-
рие. Към нея се отнасят съобществата с доминиране на драка (Paliurus 
spina-christi Mill.), келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), грипа (Phyllirea 
latifolia L.), мъждрян (Fraxinus ornus L.), космат дъб (Quercus pubescens 
Willd.) и южна копривка (Celtis australis L.).

Водните и халофитните формации са разпространени по периферии-
те на крайбрежните езера. Те са доминирани от тръстика (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. Ex Steud.), широколистен папур (Typha latifolia L.), 
теснолистен папур (T. angustifolia L.) и eзерен камъш (Schoenoplectus 
lacustris (L.) Palla).

По крайморските пясъци, на ограничена площ е разпространена пса-
мофитна растителност с доминиране на разклонен леймус (Leymus 
racemosus (Lam.) Tzvel. subsp. sabulosus (Bieb.) Tzvel.), песъчар 
(Ammophila arenaria (L.) Link), пясъчна метличина (Centaurea arenaria 
Bieb.), островърха галилея (Galilea mucronata (L.) Parl), както и храсто-
вите ценози на изправеното клинавиче (Cionura erecta (L.) Grsb.) и др.
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Формации на тръстиката при устието на река Батова (горе) и Болата дере (долу), 
Северно Черноморие

Псамофитна растителност – асоциация на колхидската острица (Carex ligerica) в 
района на местността „Камчийски пясъци“

Пясъчна лилия (Pancratium maritimum)
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Морска краставица (Ecballium elaterium)

Белостъблен миск (Jurinea albicaulis subsp. kilaea) – балкански ендемит

Морски ветрогон (Eryngium maritimum)

Крайморско какиле (Cakile maritima subsp. euxina)
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ЛЕГЕНДА

5.3. РАСТИТЕЛНА ПОКРИВКА 

Съгласно Велчев (2002) [81] в обхвата на Българското черноморско крайбрежие са установени четири от шестте типа растителност в България: 
горска, степна, средиземноморска и аквална [81]. 

1. Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica L. subsp. 
Moesiaca (K. Maly) Hyelmg.), келяв габър (Carpinus orientalis 
Mill.) и обикновен габър (C. betulus L.)

2. Гори от обикновен габър (Carpineta betuli), частично смесени с 
келяв габър (C. orientalis Mill.)

3. Смесени гори от обикновен габър (Carpinus betulus L.) и 
полски клен (Acer campestre L.)

4. Смесени гори от обикновен габър (Carpinus betulus L.) и цер 
(Quercus cerris L.), отчасти с обикновен горун (Q. dalechampii 
Ten.) и полски клен (Acer campestre L.)

5. Гори от обикновен горун (Querceta dalechampii)

6. Смесени гори от обикновен горун (Querceta dalechampii) 
и келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), отчасти с вторичен 
произход

7. Гори от сребролистна липа (Tilieta tomentosae), отчасти с 
вторичен произход

8. Гори от източен бук (Fageta orientalis)

9. Смесени гори от източен бук (Fagus orientalis Lipsky), 
обикновен габър (Carpinus betulus L.) и сребролистна липа 
(Tilia tomentosa Moench.)

10. Смесени гори от източен бук (Fagus orientalis Lipsky) и келяв 
габър (Carpinus orientalis Mill.)

11. Гори от източен горун (Querceta polycarpae)

12. Смесени гори от източен горун (Quercus polycarpa Schur), 
благун (Q. frainetto Ten.) и цер (Q. cerris L.)

13. Смесени гори от източен горун (Quercus polycarpa Schur) и 
благун (Q. frainetto Ten.)

14. Смесени гори от източен горун (Quercus polycarpa Schur) 
и келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), отчасти с вторичен 
произход

15. Церови гори (Querceta cerris)

16. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Q. frainetto 
Ten.)

17. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), благун (Q. frainetto 
Ten.) и средиземноморски елементи

18. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), благун (Q. frainetto 
Ten.) и келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), отчасти с 
вторичен произход

19. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), космат дъб (Q. 
pubescens Willd.) и виргилев дъб (Q. virgiliana Ten.)

20. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и космат дъб (Q. 
pubescens Willd.) с подлес от смрадлика (Cotinus coggygria 
Scop.), с вторичен произход

21. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и келяв габър (Carpinus 
orientalis Mill.), отчасти и с мъждрян (Fraxinus ornus L.)

22. Благунови гори (Querceta frainetti)

23. Благунови гори (Querceta frainetti) със средиземноморски 
елементи

24. Смесени гори от благун (Quercus frainetto Ten.), космат дъб 
(Q. pubescens Willd.) и виргилиев дъб (Q. virgiliana Ten.)

25. Смесени гори от благун (Quercus frainetto Ten.) и мъждрян 
(Fraxinus ornus L.)

26. Смесени гори от благун (Quercus frainetto Ten.) и келяв габър 
(Carpinus orientalis Mill.)

27. Гори от космат дъб (Queceta pubescentis) с виргилиев дъб (Q. 
virgiliana Ten.)

28. Смесени гори от космат дъб (Quercus pubescens Willd.), 
виргилиев дъб (Q. virgiliana Ten.) и полски клен (Acer 
campestre L.)

29. Смесени гори от космат дъб (Quercus pubescens Willd.), 
виргилиев дъб (Q. virgiliana Ten.) и келяв габър (Carpinus 
orientalis Mill.)

30. Смесени гори от космат дъб (Quercus pubescens Willd.), 
виргилиев дъб (Q. virgiliana Ten.) и келяв габър (Carpinus 
orientalis Mill.) със средиземноморски елементи

31. Смесени гори от мъждрян (Fraxinus ornus L.) и частично келяв 
габър (Carpinus orientalis Mill.)

32. Смесени гори от келяв габър (Carpinus orientalis Mill.) и 
мъждрян (Fraxinus ornus L.), отчасти с вторичен произход

33. Гори от келяв габър (Carpineta orientalis)

34. Гори от келяв габър (Carpineta orientalis) със 
средиземноморски елементи

35. Степни съобщества с преобладаване на садина (Chrysopogon 
gryllus (L.) Trin.) и белизма (Dichantium ischaemum (L.) 
Roberty)

36. Формации на драката (Paliurus spina-christi Mill.)

37. Степни съобщества на лъжеовчата власатка (Festuca 
pseudovina Hack. Ex Wiseb)

38. Формации на грипата (Phyllirea latifolia L.) и драката (Paliurus 
spina-christi Mill.), с участието на храстов смин (Jasminum 
fruticans L.)

39. Формации на грипата (Phyllirea latifolia L.)

40. Ксеромезофитна степна растителност с преобладаване на 
луковичната ливадина (Poa bulbosa L.)

41. Изкуствени насаждения от салкъм (Robinia pseudoacacia L.)

42. Гори от дръжкоцветен дъб (Querceta pedunculiflorae), 
частично смесени с полски клен (Acer campestre L.)

43. Смесени гори от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora C. 
Koch) и цер (Q. cerris L.) или виргилиев дъб (Q. virgiliana Ten.)

44. Гори от полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd.) и полски бряст 
(Ulmusminor Mill.)

45. Гори от черна елша (Alneta glutinosae), върбови гори 
(предимно Saliceta albae, Saliceta fragilis) и тополови гори 
(Populeta nigrae, Populeta albae), частично комбинирани с 
изкуствени тополови насаждения и хигрофитни съобщества

46. Водна растителност

47. Халофитна растителност

48. Псамофитна растителност

49. Ливади

Br – голи скали

Bu – застроени площи

Ds – сметища

Up – градски паркове

Qm – кариери и мини

Аа – земеделски площи

Pa – изкуствени борови насаждения (още маркирани с

индекс А на картосхемите)

Wb – водни тела



60 АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

Генерализирана картосхема на съвременната растителна покривка  
в обхвата на Българското черноморско крайбрежие (по Бондев, 1991 [82]  
с модификации въз основа на CORINE Land Cover ver. 2006 [83])
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Благун (Quercus frainetto)

ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ

Най-характерни представители на този тип растителност са дървес-
ните съобщества с доминиране на широколистни листопадни видове, 
разпространението на които е свързано с европейската широколистна 
горска област: цер (Quercus cerris L.), благун (Q. frainetto Ten.), космат 
дъб (Q. pubescens Willd.), източен горун (Q. polycarpa Schur.), летен дъб 
(Q. robur L.), полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd.), мъждрян (F. ornus 
L.), обикновен и келяв габър (Carpinus betulus L., C. orientalis Mill.), изто-
чен и мизийски бук (Fagus orientalis Lipsky, F. sylvatica L. subsp. moesiaca 
(K. Maly) Hyelmg.) и др. [82].

Формация на цера (QUERCETA CERRIS)

Картни индекси на типичните асоциации: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Формацията на цера (Quercus cerris) е широко разпространена по 
склонове, заравнени терени и възвишения. Представител е на типич-
ната ксерофитна растителност. Формацията се отнася към коренната 
растителност, но част от съобществата й са се формирали вторично. 

Най-широко разпространени са асоциациите със смесени дървос-
тои, а между тях най-чести са тези със субдоминант благуна (Quercus 
frainetto). 

Формация на благуна (QUERCETA FRAINETTI)

Картни индекси на типичните асоциации: 22, 23, 24, 25, 26.

Тази формация е основен елемент на дървесната растителност в рав-
нините, хълмистите райони и ксеротермния дъбов пояс. Екотопите ù 
представляват заравнености и склонове с изпъкнал релеф. Представи-
тел е на ксерофитната растителност. Отнася се към автохтонната рас-
тителност. По-разпространени са асоциациите с монодоминантни дър-
востои, а в тези със смесени дървостои като субдоминант най-често 
участва церът (Quercus cerris), а в Странджа – източният горун (Quercus 
polycarpa). 

Формация на косматия дъб (QUERCETA PUBESCENTIS)

Картируеми единици: 27, 28, 29, 30.

Екотопите ù представляват полегати склонове с изпъкнал релеф и хъл-
мисти възвишения. Съобществата ù са по-ксерофитни и по-термофитни 
от тези на благуновата и церовата формация. По-широко са разпрос-
транени асоциациите с монодоминантни дървостои. В асоциациите със 
смесени дървостои най-често като субдоминант участва източният га-
бър (Carpinus orientalis Mill.). По произход формацията принадлежи към 
коренната растителност, като субсклерофилните горски формации на 
вида в Северна Странджа се отнасят и към средиземноморската рас-
тителност.

Формация на келявия габър (CARPINETA ORIENTALIS)

Картни индекси на типичните асоциации: 31, 32, 33, 34.

Обитаваните от съобществата ù екотопи представляват главно склоно-
ве с различен наклон, изпъкнал релеф и предимно южно изложение, а 
също така платовидни заравнености. По-ксерофитна е от предходните 
три формации. По-широко са разпространени монодоминантните съ-
общества. Като цяло формацията принадлежи към производната рас-
тителност – съобществата ù са се формирали на мястото на унищоже-
ни от човека различни коренни дървесни съобщества.
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Дървовидни лиани в лонгозните гори на река Ропотамо: 

1. Висока скрипка (Smilax excelsa)

2. Бръшлян (Hedera helix)

3. Обикновен повет (Clematis vitalba)

1

2

Формация на полския ясен (FRAXINETA OXYCARPAE)

Картен индекс на типичната асоциация: 44.

Разпространена е като основен елемент на лонгозните гори по край-
речните тераси в долните течения на вливащите се в Черно море реки – 
Батова, Камчия, Ропотамо, Велека и Резовска, както и в природния парк 
„Златни пясъци“. Формацията има автохтонен характер и реликтна при-
рода. По-разпространени са съобществата с монодоминантни дървос-
тои, а в тези със смесени дървостои като субдоминанти участват пол-
ски бряст (Ulmus minor Mill.), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora 
C. Koch), черна елша (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), полски клен (Acer 
campestre L.) и др. Масово се развиват лиани като висока скрипка 
(Smilax excelsa L.), гръцки гърбач (Periploca graeca L.), обикновен повет 
(Clematis vitalba L.), бръшлян (Hedera helix L.) и др. В някои съобщества 
се развива характерен пролетен синузий с участие на битински синчец 
(Scillа bithynica Boiss.) и блатно кокиче (Leucojum aestivum L.). 

3

Блатно кокиче (Leucojum aestivum)
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Формация на дръжкоцветния дъб 

(QUERCETA PEDUNCULIFLORAE)

Картни индекси на типичните асоциации: 42, 43.

Екотопите, които обитават съобществата й, представляват заравнени 
терени и понижения. Принадлежи към мезофитния екологичен тип. 
Формацията принадлежи към автохтонната растителност. По-широко 
са разпространени съобществата с монодоминантни дървостои. В съ-
обществата със смесени дървостои в камчийския лонгоз като субдо-
минанти участват полски бряст (Ulmus minor) и полски ясен (Fraxinus 
oxycarpa). 

Формация на източния горун (QUERCETA POLYCARPAE)

Картни индекси на типичните асоциации: 11, 12, 13, 14.

Екотопите на съобществата ù са полегати склонове и понижения с 
по-слабо нагряване и по-висока влажност от съседните изпъкнали 
части, заети от съобществата на благуна (Quercus frainetto) и цера (Q. 
cerris). Разпространението ù в Странджа има инверсионен характер. 
По произход формацията принадлежи към коренната растителност. 
По-широко разпространени са асоциациите с монодоминантни дър-
востои. 

Полски бряст (Ulmus minor)

В асоциациите със смесени дървостои най-често като субдоминант 
участва благунът (Quercus frainetto). В състава на съобществата ос-
вен едификатора участват и характерни южноевксински видове като 
странджанска зеленика (Rhododendron ponticum L.), кавказка боро-
винка (Vaccinium arctostaphylos L.) и понтийско (странджанско) бясно 
дърво (Daphne pontica L.). В някои съобщества се формира характерен 
пролетен синузий от розовата безстъблена иглика (Primula acaulis (L.) 
L. subsp. rubra (Sm.) Greut.). 

Формация на източния бук (FAGETA ORIENTALIS)

Картни индекси на типичните асоциации: 8, 9, 10.

Разпространена е в Странджа и ограничено — в Източна Стара пла-
нина. Нейните екотопи имат изразен инверсионен характер и са свър-
зани със сенчестите и влажни участъци на доловете, пониженията и 
склоновете. Формацията е реликтна и се отнася към автохтонната рас-
тителност. По-широко разпространени са съобществата с монодоми-
нантни дървостои. В състава на съобществата на някои места участват 
обикновен тис (Taxus baccata L.) и турска леска (Corylus colurna L.). 
Уникални по своя произход са съобществата с вечнозелен подлес от 
странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), медицинска лавро-
вишня (Laurocerasus officinalis Roem.) и др. 

Странджанска зеленика (Rhododendron ponticum)
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Южноевксински гори от източен бук (Fagus orientalis) с подлес от странджанска 
зеленика (Rhododendron ponticum)

Безстъблена иглика (Primula acaulis subsp. rubra)

Формация на обикновения габър (CARPINETA BETULI)

Картни индекси на типичните асоциации: 2, 3, 4.

Нейното разпространение е на ограничени площи в Странджа, Източ-
на Стара планина и платовидните възвишения в обхвата на Северното 
Черноморие. Принадлежи към мезофитния екологичен тип. Формация-
та се отнася към коренната растителност. Най-разпространени са мо-
нодоминантните дървостои, но образува и смесени с участието на цер 
(Quercus cerris), обикновен бук (Fagus sylvatica L. subsp. moesiaca (K. 
Maly) Hjelmq.) и др. 

Формация на мизийския бук (FAGETA MOESIACAE)

Картен индекс на типичната асоциация: 1.

Представена е в най-източната част на Стара планина. Мизийският по-
двид на обикновения бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca) формира 
монодоминантни и смесени съобщества на 100-200 m н. в. Принадлежи 
към мезофитния екологичен тип и се отнася към коренната растител-
ност.

Други горски съобщества

Картни индекси на типичните асоциации: 5, 6, 7, 41, 45, A.

На ограничена площ в планинските райони са разпространени асо-
циациите на обикновения горун (Querceta dalechampii) (5 и 6) и среб-
ролистната липа (Tilieta tomentosae) (7). Горите от черна елша (Alneta 
glutinosae), върбовите гори (Saliceta albae, Saliceta fragilis) и тополовите 
гори (Populeta nigrae, Populeta albae) (45) са разпространени на огра-
ничена площ локално, близо до водни тела. Изкуствените насаждения 
от салкъм (Robinia pseudoacacia L.) (41) и всички борови насаждения 
(Pinus spp.) (индекс А) се считат за вторично натурализирани.
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Теснолистен божур (Paeonia tenuifolia)

Грудеста метличина (Centaurea napulifera subsp. thirkei)

СТЕПНА РАСТИТЕЛНОСТ

Характерна черта на съвременната растителност на Българското чер-
номорско крайбрежие е разпространението на естествена степна рас-
тителност в Южна Добруджа. Характеризира се със съобщества от 
ксеротермни видове като лъжеовча власатка (Festuca pseudovina Hack. 
ex Wiseb.), садина (Chrysopogon gryllus (L.) Trin.), белизма (Dichantium 
ischaemum (L.) Roberty) и луковична ливадина (Poa bulbosa L.). Съоб-
ществата на перестото коило (Stipa pennata L.), влакнестото коило (S. 
capillata L.), добруджанското коило (S. lessingiana Trin. et. Rupr.), къ-
сия тънкокрак (Koeleria brevis Stev.), брандзовия житняк (Agropyron 
brandzae Pantu et Solac.), волжкия горицвет (Adonis volgensis DC.), тес-
нолистния божур (Paeonia tenuifolia L.), дребната перуника (Iris pumila 
L.), светлолюспестия пелин (Artemisia pedemontana Balb.) и лерхиано-
вия пелин (A. lerchiana Weber) заемат главно варовити терени.

Формация на лъжеовчата власатка (FESTUCETA PSEUDOVINAE)

Картен индекс на типичната асоциация: 37.

Екотопите на съобществата ù представляват полегати склонове, пла-
товидни възвишения и понижения, основно в близост до Балчик и 
Каварна. Отнася се към ксерофитния екологичен тип. По-широко са 
разпространени асоциациите със смесени тревостои, в които като 
субдоминантни участват пролетният горицвет (Adonis vernalis L.), на-
ведената какула (Salvia nutans L.), грудеста метличина (Centaurea 
napulifera subsp. thirkei (Sch.Bip.) Dostál), теснолистният божур (Paeonia 
tenuifolia) и др.

Дребна перуника (Iris pumila)
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Изключително рядката ресничеста белевалия (Bellevalia ciliata) 
(пезерват „Калиакра“, Северно Черноморие)

Пролетен горицвет (Adonis vernalis) 

Двугодишен лен (Linum bienne)

Формация на садината (CHRYSOPOGONETA GRYLLI)

Картен индекс на типичната асоциация: 35.

Екотопите на съобществата ù представляват главно заравнени и слабо 
наклонени терени. Принадлежи към ксерофитния екологичен тип. Като 
субдоминанти в асоциациите със смесени тревостои най-често участ-
ват белизмата (Dichantium ischaemum) и двугодишният лен (Linum 
bienne Mill.).



70 АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

Жълта 
водна лилия, 
бърдуче 
(Nuphar lutea)

Грипа  
(Phyllirea latifolia)

Формация на луковичната ливадина (POAETA BULBOSAE)

Картен индекс на типичната асоциация: 40.

Едификаторният вид има мезофитна природа, но се развива напълно 
през влажната пролет, а през сухото лято преживява под формата на 
приземни луковични образувания. Екотопите на съобществата ù пред-
ставляват заравнености и полегати склонове, често с леко изпъкнал 
релеф. Най-разпространена е като монодоминантна.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ

Към този тип растителност се отнасят съобществата с доминиране 
на вечнозеления твърдолистен широколистен храст грипа (Phyllirea 
latifolia L.). Към него се отнасят и ксерофитните съобщества с доми-
ниране на драка (Paliurus spina-christi Mill.), дървенист пирен (Erica 
arborea L.), храстов смин (Jasminum fruticans L.) и др.

Формация на грипата (PHYLLIREETA LATIFOLIAE)

Картни индекси на типичните асоциации: 38, 39.

Формацията на грипата (Phyllirea latifolia) и драката (Paliurus spina-
christi) е с участието на храстовия смин (Jasminum fruticans). Разпрос-
транена е по Южното Черноморие, най-вече по южните склонове на 
Странджа, където са типични монодоминантните асоциации. Принад-
лежи към ксерофитния екологичен тип. 

Формация на драката (PALIURETA SPINA-CHRISTI)

Картен индекс на типичната асоциация: 36.

Принадлежи към най-ксерофитните формации. Екотопите на съобще-
ствата ù представляват хълмисти възвишения, склонове и заравне-
ности с вълновиден релеф. Широко разпространени са монодоминант-
ните съобщества.

АКВАЛНА РАСТИТЕЛНОСТ

Картен индекс на типичната асоциация: 46.

Аквалната растителност по Българското черноморско крайбрежие е 
представена от съобществата с доминиране на висши растения, кои-
то се развиват във водна среда. Едни от тях са потопени изцяло във 
водата и са прикрепени – голяма морска трева (Zostera marina L.), или 
са свободно плаващи – плаващ роголистник (Ceratophyllum demersum 
L.). Други са с плаващи на повърхността на водата листа и са при-
крепени – водна лилия (Nymphaea alba L.), плаващ джулюн, дяволски 
орех (Trapa natans L.), бърдуче (Nuphar lutea (L.) Sm.), щитолистна ка-
кичка (Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze), плаващ ръждавец 
(Potamogeton natans L.) и др., или са свободно плаващи – тъполистна 
азола (Azolla filiculoides Lam.), многокоренчеста спиродела (Spirodela 
polyrhiza (L.) Schleid.), дребна водна леща (Lemna minor L.) и др. Тре-
ти са със стърчащи над водата стъбла – тръстика (Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud., теснолистен папур (Typha angustifolia L.), широко-
листен папур (T. latifolia L.) и др.
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Водна растителност в блатото Аркутино

Бяла водна 
лилия 
(Nymphaea 
alba) в река 
Ропотамо

Формацията на голямата морска трева (ZOSTERETA MARINAE) е раз-
пространена в Атанасовското и Варненското езеро, а също и в Черно 
море. В обитаваните водоеми водата е солена и с дълбочина до 4,5 m, a 
дъната – песъчливи или тинесто-песъчливи. Принадлежи към халофит-
ната растителност. Описана е една монодоминантна асоциация.

Формацията на бялата водна лилия (NYMPHAEETA ALBAE) е разпрос-
транена в устието на р. Камчия, по долното течение на р. Ропотамо, в 
Шабленско-Езерецкия езерен комплекс и в блатото Аркутино. Обита-
ваните от съобществата ù сладководни водоеми са с дълбочина над 
2–2,5 m, водата е застояла или слабо проточна, а дъната са песъчли-
во-тинести. Има случаи на временно обезводняване на участъци, заети 
от съобществата ù. Видът формира само монодоминантни асоциации.

Формацията на тръстиката (PHRAGMITETA AUSTRALIS) е разпростра-
нена в причерноморските блата и езера – Езерецко, Дуранкулашко, 
Варненско, Белославско, Мандренско, Бургаско, Алепу, както и лима-
ните на реките Дяволска и Караагач, както и азмаците при река Кам-
чия. Дълбочината на водата, при която се развиват съобществата, е 
най-често 0,5–1,5 m, но достига и 3-4 m. В по-дълбоките водоеми са 
формирани плаващи съобщества. Образува монодоминантни и смесе-
ни съобщества с теснолистния папур (Typha angustifolia L.). От описа-
ните асоциации най-широко разпространена е монодоминантната.

Формацията на теснолистния папур (TYPHETA ANGUSTIFOLIAE) е 
разпространена също в причерноморските блата и езера, но по-огра-
ничено от предходната формация. Обитаваните водоеми са глав-
но сладководни с тинести дъна, с дълбочина на водния слой между  
0,4 и 1,2 m. По-разпространена е монодоминантната асоциация, заема-
ща значителни площи в Дуранкулашкото езеро.

Формация на тръстиката в лонгозните гори при азмаците на река Камчия
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Обраствания от зелени водорасли върху срутени валуни в обхвата на Авренската брегова зона южно от гр. Варна (Северно Черноморие) 

Флората на Черно море включва 292 вида макрофитни водорасли, 
както и няколко вида покритосеменни растения [84]. Благодарение на 
тяхната роля като едификатори и същевременно с високо консерва-
ционно-природозащитно значение, някои от тези видове (или техните 
съобщества) са вписани в Червената книга на Черно море и Червена-
та книга на България [85; 86]. По правило макрофитните водорасли в 
Черно море растат върху твърд субстрат (най-вече в обхвата на плитки 
морфоложки форми на дънния релеф като блоково-валунни натрупва-
ния, подводни сектори на клифове, абразионни бенчове, структурни 
стъпала и т.н., но също така и потопени структури с антропогенен про-
изход), докато морските треви се срещат в плитки участъци от акуму-
лативен тип с рахло дъно (на дълбочина 0,5-10 m), при които дънните 
субстрати може да варират от черупчести пясъци през тинести пясъци 
до песъчливи тини [87]. 

Зелени водорасли (Chlorophyta). Те са представени от 84 вида и са 
типични за скалистите участъци, обикновено на дълбочини 0-10 m, но с 

6. МАКРОФИТНА ФЛОРА НА БЪЛГАРСКИЯ СЕКТОР НА ЧЕРНО МОРЕ 

най-високa концентрация на биомаса на дълбочина 0-1 m [84]. Типични-
те видове включват Cladophora coelothrix, Chaetomorpha аerea, Bryopsis 
plumosа, представители на Ulva spp. (напр. Ulva rigida, Ulva linza, Ulva 
intestinalis и др.), Cladophora spp. (напр. Cladophora sericea, Cladophora 
vadorum, Cladophora albida и др.), Urospora spp., Rhizoclonium spp. и др. 
[88]. Повечето от изброените зелени водорасли са известни с това, че 
формират съобщества заедно с набор от червени водорасли с подоб-
ни екологични изисквания, като присъствието на такива смесени съ-
общества се приема като индикатор за влошен екологичен статус на 
крайбрежните морски води [87]. Представители на харовите водорас-
ли (напр. Chara papulosa, Chara tomentosa и др.) са също често среща-
ни в крайбрежните лимани, лагуни и речни устия [84]. 

Кафяви водорасли (Phaeophyta). Видовете, принадлежащи към този 
тип, обикновено се наблюдават на дълбочина 0-20 m. Общо 74 вида 
кафяви водорасли се срещат в Черно море [84]. Сред най-характер-
ните от тях са Cystoseira crinita и Cystoseira barbata, които предпочитат 

Снимка: Любен Загорчев
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Обраствания от Cystoseira spp. в района на Стария град в Несебър 
(Южно Черноморие)

участъци с чисти прозрачни води, достатъчна осветеност, както и ниски 
концентрации на биогенни елементи. В резултат от изброените еколо-
гични изисквания наличието на тези два вида често се използва като 
индикатор за добър екологичен статус на крайбрежните морски води 
[87; 88]. Cystoseira barbata също така представлява потенциално важен 
промишлен вид, тъй като съдържа алгинова киселина, която се използ-
ва в хранително-вкусовата промишленост като естествен желиращ аг-
ент [84]. Cystoseira crinita и Cystoseira barbata формират съобщества с 
висока консервационно-природозащитна значимост, вписани като за-
страшени местообитания в Червената книга на България, а също така 
и в Червената книга на Черно море като видове, нуждаещи се от опаз-
ване на басейново ниво [86; 89]. 

Червени водорасли (Rhodophyta). Този тип е представен от 134 вида, 
чиято долна граница на разпространение в дълбочина се бележи от 
40-60 m изобата. Често наблюдавани са представители, принадлежа-
щи към родовете Laurencia, Palisada, Nemalion и др., обитаващи райони 
с чисти морски води; Corallina, Polysiphonia (видове от този род са ре-
гистрирани дори на дълбочина 45-50 m) [84], Gracilaria, Gracilariopsis, 
и др., които са силно приспособими, но рядко се срещат в участъци 
с влошено състояние на морската среда; Ceramium rubrum, Ceramium 

diaphanum var. elegans, Pyropia leucosticta и т.н., чието присъствие и ма-
сово развитие обикновено е знак за влошен екологичен статус [88]. 
Интересен вид е сциофилното червено водорасло Phyllophora crispa, 
който е вписан в Червената книга на Черно море като уязвим на реги-
онално ниво [86]. 

Покритосеменни (Magnoliophyta). Най-често срещаните хидрофити 
в плитките морски участъци и прилежащите им речни устия, сладко-
водни и солени езера са голямата морска трева (Zostera marina), мал-
ката морска трева (Zostera noltei), гребеновиден ръждавец (Stuckenia 
pectinata), рупията (Ruppia spiralis, Ruppia maritima) и цанихелията 
(Zannichellia major и Zannichellia palustris var. рedunculata) [84]. Те обра-
зуват типични подводни „ливади“ на дълбочина 0,5-10 m в места, защи-
тени от вълново въздействие и с рахли субстрати като дъна на речни 
устия, лимани, бракични лагуни, плитки заливи и др. Сред тях голямата 
морска трева (Zostera marina) и малката морска трева (Zostera noltei) 
формират съобщества, както са включени в Червената книга на Черно 
море, както и в Червената книга на България като застрашено место-
обитание [90]. Наличието на такива подводни „ливади“ от Zostera spp. 
често се използва като индикатор за добър екологичен статус на край-
брежните морски води [87; 88]. 

Обраствания от червени и зелени водорасли върху срутени валуни в обхвата на 
Авренската брегова зона южно от Варна (Северно Черноморие) 
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7. СУХОЗЕМНА ФАУНА НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ 

7.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

В зоогеографско отношение фауната на Българското черноморско 
крайбрежие се отнася към средиземноморската зоогеографска подоб-
ласт. Тя включва множество топлолюбиви понтомедитерански видове, 
наред с по-малобройни ирано-турански, понтийски, монтанмедитеран-
ски и холомедитерански фаунистични елементи [91; 92]. Фауната е из-
ключително богата и разнообразна, тъй като включва над 2 260 вида 
и подвида животни, обитаващи откритото море, крайбрежните езера 
и супралиторалната ивица. България е една от страните в Европа с 
най-голямо орнитологично разнообразие. 70% от всички видове пти-
ци в Европа могат да се видят и у нас – 420 вида. По черноморското 
крайбрежие преминава вторият по значимост миграционен маршрут 
на прелетните птици в Европа – Виа Понтика, през който ежегодно пре-
литат милиони екземпляри на път към Африка и обратно. В обхвата на 
Българската черноморска крайбрежна зона попада защитената мест-
ност „Пода“, която е мястото с най-много птици на квадратен киломе-
тър в Европа – 269 вида.

7.2. ПТИЦИ С ВИСОК КОНСЕРВАЦИОННО-ПРИРОДОЗАЩИ-
ТЕН СТАТУС СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИ-
ТА НА ПРИРОДАТА (IUCN) 

Червеногушата гъска (Branta ruficollis Pallas, 1769) е палеарктичен вид, 
който гнезди в руската тундра. 90% от популацията на вида мигрира до 
Шабленско-Езерецкия комплекс и Дуранкулашкото езеро (както и до 
Бургаското езеро понякога). През последните 10 години са наблюдава-
ни над 67 000 екземпляра годишно. Видът е включен в Червената книга 
на Република България с природозащитен статус уязвим [91].

Големият креслив орел (Aquila clanga Pallas, 1811) е палеарктичен вид, 
който гнезди в Североизточна Европа, Русия и Китай с обща численост 
810–1 100 двойки. Прелита редовно през зимата по Българското чер-
номорско крайбрежие (нос Калиакра, гр. Балчик, р. Батова, р. Камчия, 
Атанасовско езеро, р. Ропотамо). Видът е включен в Червената книга 
на Република България с природозащитен статус критично застрашен 
[91]. 

Къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus Bruch, 1832) е сарматски вид, 
който се среща по Българското черноморско крайбрежие по време 
на прелет и в околностите на гр. Бургас през зимата (Мандренско и 
Бургаско езеро). Единственото място за гнездене на вида в България е 
биосферният резерват „Сребърна“. Видът е включен в Червената книга 
на Република България с природозащитен статус критично застрашен 
[91]. 

Малката белочела гъска (Anser erythropus L., 1758) е монотипен па-
леарктичен вид с гнездови ареал тайгата, арктическия и субарктиче-
ския регион от Скандинавския полуостров до Далечния Изток. Може 
да бъде наблюдаван заедно с другите видове гъски най-вече в посеви 
от зимна пшеница и с остатъчни царевични зърна след прибиране на 
реколтата. Видът е включен в Червената книга на Република България 
с природозащитен статус критично застрашен [91].

Тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala Scopoli, 1769) е пале-
арктичен вид с фрагментиран гнездови ареал от Югозападна Европа и 
Североизточна Африка до Централна Азия и Китай. В България може 
да бъде наблюдаван през зимата, най-вече в района на Бургаското езе-
ро, където популацията наброява максимално 2 260 екземпляра. Видът 
е включен в Червената книга на Република България с природозащи-
тен статус застрашен [91].

Тънкоклюният свирец (Numenius tenuirostris Vieillot, 1817) е вид със си-
бирски тип на разпространение и на прага на пълно изчезване. В ми-
налото e обитавал зоната на лесостепите от Урал до долината на р. Об. 
Може да бъде наблюдаван по време на прелет и през зимата в Атана-
совското езеро, местността „Пода“ и залива Ченгене скеле край Бургас. 
След 1999 г. няма сигурни наблюдения в България. Възможно е еже-
годно през страната да преминават единични птици или малки групи 
от по 2-3 индивида. Видът е включен в Червената книга на Република 
България с природозащитен статус критично застрашен [91].

Голямата дропла (Otis tarda L., 1758) е вид с транспалеарктично раз-
пространение (от Португалия до Североизточен Китай), който гнезди 
в степните райони. Сега вероятно е изчезнал като гнездещ вид в Бъл-
гария. Видът е включен в Червената книга на Република България с 
природозащитен статус критично застрашен [91]. 
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Голяма бяла чапла (Egretta alba) 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

Левантинският буревестник (Puffinus yelkouan Acerbi, 1827) е медите-
рански вид, който гнезди на колонии в Средиземно море, където живее 
над 95% от световната популация. Между юни и октомври популацията 
се разпръсва из Черно море, а зимата прекарва в Атанасовското езеро 
и района на Ахтопол. Видът е включен в Червената книга на Република 
България с природозащитен статус застрашен [91].

7.3. ДРУГИ ВИДОВЕ ПТИЦИ OТ КОНСЕРВАЦИОННО- 
       ПРИРОДОЗАЩИТНО ЗНАЧЕНИЕ 

Белият ангъч (Tadorna tadorna L., 1758) е сарматски вид, гнездещ в Ев-
ропа и Азия. Най-големите му концентрации са установени през зимата 
в Атанасовското и Поморийското езеро. Видът е включен в Червената 
книга на Република България с природозащитен статус уязвим [91].

Бял ангъч (Tadorna tadorna) 

Голямата бяла чапла (Egretta alba L., 1758) е космополитен вид, който 
може да бъде наблюдаван по черноморското крайбрежие по време на 
прелет и през зимата, като изолирани двойки гнездят в Бургаския езе-
рен комплекс. Видът е включен в Червената книга на Република Бълга-
рия с природозащитен статус критично застрашен [91].

Малката бяла чапла (Egretta garzetta L., 1766) е космополитен вид. До-
сега са установени 147 гнездови находища в България с различна сте-
пен на достоверност. Някои от тях са в Бургаските влажни зони. Видът 
е включен в Червената книга на Република България с природозащи-
тен статус уязвим [91].

Източник: НПО Зелени Балкани

Източник: НПО Зелени Балкани
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Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

Кокилобегач (Himantopus himantopus)

Малки черноглави чайки (Larus melanocephalus)

Белошипата ветрушка (Falco naumanni Fleischer, 1818) е туркестан-
ско-медитерански вид. Мигрира над цялата страна, след 2000 г. – пре-
димно по Черноморието. Видът е включен в Червената книга на Репу-
блика България с природозащитен статус критично застрашен [91].

Кокилобегачът (Himantopus himantopus L., 1758) е космополитен вид с 
петнисто разпространение. Понастоящем гнезди по крайбрежните езе-
ра – Дуранкулашко (4 двойки), Шабленска тузла (8–15 двойки), мест-
ността Ятата край Белослав (10 двойки), Атанасовско езеро (40–55 
двойки), Поморийско езеро (10–15 двойки), язовир „Мандра“ (1–3 двой-
ки), местността Пода (10–15 двойки). За последните 10 години попула-
цията е намаляла с 50%. Видът е включен в Червената книга на Репу-
блика България с природозащитен статус застрашен [91].

Малката черноглава чайка (Larus melanocephalus Temminck, 1820) е за-
паднопалеарктичен вид. Основната гнездова популация е съсредото-
чена по черноморското крайбрежие на Украйна. По-големи концентра-
ции по време на есенната миграция са наблюдавани край нос Калиакра 
и Бургаските езера. Видът е включен в Червената книга на Република 
България с природозащитен статус уязвим [91].

Източник: НПО Зелени Балкани

Източник: НПО Зелени Балкани

Източник: НПО Зелени Балкани
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Саблеклюнът (Recurvirostra avosetta L., 1758) е космополитен вид с пет-
нист ареал в Европа: от Швеция до Испания и Черно море на изток. По 
време на миграции е най-многоброен в Атанасовското езеро, където 
зимува редовно. Видът е включен в Червената книга на Република Бъл-
гария с природозащитен статус застрашен [91]. 

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Речни рибарки (Sterna hirundo)

Неми лебеди (Cygnus olor)Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)

Кафявокрилият огърличник (Glareola pratincola L., 1766) е индо-аф-
рикански вид. В Европа е разпространен петнисто. Понастоящем има 
редовни гнездилища по черноморското крайбрежие – на север до Ша-
бленско-Езерецкото езеро (8 двойки), Поморийско езеро (8 двойки), 
Атанасовско езеро (25–30 двойки) [5] и на юг до Мандренското езеро 
(5–15 двойки). Видът е включен в Червената книга на Република Бълга-
рия с природозащитен статус застрашен [91].

Речната рибарка (Sterna hirundo L., 1758) е холарктичен вид с гнездо-
ви ареал, който обхваща Европа (без Португалия), Азия, Сибир, Се-
верна Америка и Карибско море. Понастоящем гнезди в 13 находища, 
по-важни от които са Атанасовско езеро, Поморийско езеро, защитена 
местност „Пода“, Змийския остров и устието на река Ропотамо. Видът е 
включен в Червената книга на Република България с природозащитен 
статус застрашен [91].

Немият лебед (Cygnus olor Gmelin, 1789) е палеарктичен вид, частичен 
мигрант. През зимата се среща основно по Черноморието, където зи-
муват от 193 до 4039 птици (средна численост 1377 индивида). Видът е 
включен в Червената книга на Република България с природозащитен 
статус уязвим [91].

Източник: НПО Зелени Балкани

Източник: НПО Зелени Балкани

Източник: НПО Зелени Балкани
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Големи корморани 
(Phalacrocorax carbo) 

Големият корморан (Phalacrocorax carbo L., 1758) е космополитен не-
застрашен вид, широко разпространен по българското крайбрежие на 
Черно море. Той може да бъде наблюдаван повсеместно във всички 
крайбрежни езера и по морските клифове. 

7.4. ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ  
       ЗА ПТИЦИТЕ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 

НАТУРА 2000 представлява европейска екологична мрежа от между-
народно признати защитени природни обекти, чиято цел на обявява-
не е да се гарантира дългосрочното опазване и оцеляване на консер-
вационно значими видове и техните местообитания. Паралелно със 

защитените зони, обявени в съответствие с Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на местообитания на дивата флора и фауна (Директива за 
местообитанията), НАТУРА 2000 включва и т. нар. зони за специална 
защита, обявени в съответствие с Директива 2009/147/ЕС (Директива 
за птиците). 

Сред важните обекти, обявени за защитени зони от европейската еко-
логична мрежа НАТУРА 2000 в България за опазването на птици, се 
включват Дуранкулашкото езеро, Шабленско-Езерецкият комплекс, 
долината на р. Батова, Варненско-Белославският езерен комплекс, 
долината на р. Камчия, Поморийската лагуна, Бургаският езерен ком-
плекс, местностите „Пода“ и „Ченгене скеле“ южно от гр. Бургас, Медни 
рид, долината на р. Ропотамо и др. [39]. 

Генерализирана картосхема на защитените 
зони по Българското черноморско 
крайбрежие от европейската екологична 
мрежа НАТУРА 2000, обявени в 
съответствие с Директива 2009/147/ЕС 
(Директива за птиците)  

(По данни от Национална информационна 
система за защитени зони от екологичната  
мрежа НАТУРА 2000 [39])  
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Европейска блатна костенурка (Emys orbicularis) 

7.5. ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ 

Балканската чесновница (Pelobates syriacus balcanicus Karaman, 1928) 
се среща в югоизточната част на Балканския полуостров. Много рядък 
вид жаба, разпространен от 0 до 350 m н. в. по Южното Черноморие. 
Самозаравя се в пясъците до 30 cm дълбочина. Видът е обект на защи-
та в съответствие със Закона за биологичното разнообразие [111]. 

Балканският гекон (Mediodactylus kotschyi danilewskii Strauch, 1877) е 
единственият представител на семейство Геконови в България. Среща 
се по цялото Черноморие на морски скали и в изоставени къщи, основ-
но в района на град Созопол. Видът не е застрашен. 

Червейницата (Typhlops vermicularis Merrem, 1820) е вид дребна змия, 
която може да достигне 40 cm дължина. Тя е сляпа и тъй като прекарва 
почти целия си живот под земята е розова на цвят и прилича на червей. 
Среща се по Южното Черноморие край Созопол и Маслен нос. Видът 
е обект на защита в съответствие със Закона за биологичното разно-
образие [111]. 

Змия червейница (Typhlops vermicularis)

Черновратата стрелушка (Platyceps collaris Muller, 1878) обитава каме-
нисти места, обраснали с треви и ниски храсти по Южното Черномо-
рие между градовете Созопол и Ахтопол. Видът е включен в Червената 
книга на Република България с природозащитен статус критично за-
страшен [91].

Обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis L., 1758) е широко 
разпространена във всички крайбрежни езера и долните течения на 
реките, вливащи се в Черно море. Предпочита местообитания, богати 
на водна растителност. Видът е обект на защита в съответствие със 
Закона за биологичното разнообразие [111]. 
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Шипобедрена костенурка (Testudo graeca ibera) 

Шипоопашатата сухоземна костенурка (Testudo hermanni boettgeri 
Mojsisovics, 1889) е подобна на шипобедрената сухоземна костенурка 
(Testudo graeca ibera Pallas, 1814), като и двете се срещат на много места 
заедно. Различават се по формата и разположението на роговите щит-
чета на гърба, особено на средния надлъжен ред от 5 щитчета. Опаш-
ката на T. Hermanni е значително по-дълга и завършва с рогов шип. И 
двата вида са включени в Червената книга на Република България с 
природозащитен статус застрашен [91]. В село Баня, община Несебър, 
е основан Спасителен и посетителски център за опазване на сухозем-
ните костенурки на Фондация „Геа Челония“.  

Малкият вечерник (Nyctalus leisleri Kuhl, 1817) е рядък вид прилеп, който 
живее в хралупи и къщички за птици около гр. Черноморец, южно от 
Бургас. Видът е включен в Червената книга на Република България с 
природозащитен статус уязвим [91].

Степният пор (Mustela eversmanii Lesson, 1827) е рядко срещан бозайник 
в степните местообитания в обхвата на Крайморска Добруджа, Север-
но Черноморие. Хищник, който често напада лалугера (Spermophilus 
citellus L., 1766). Видът е включен в Червената книга на Република Бъл-
гария с природозащитен статус уязвим [91].

Видрата (Lutra lutra L., 1758) e рядък вид, който обитава естествени реч-
ни течения и затворени водоеми, както и Черно море. Популацията му 
има висока плътност в Югоизточна България. Видът е включен в Чер-
вената книга на Република България с природозащитен статус уязвим 
[91].

Рисът (Lynx lynx L., 1758) доскоро се приемаше, че е изчезнал за Бълга-
рия вид. Има само едно съобщено наблюдение по Българското черно-
морско крайбрежие, в близост до Ропотамо. Застрашената автохтонна 
балканска популация обитава югозападна Сърбия, Черна гора, Македо-
ния, Албания, Босна и Херцеговина и вероятно Странджа (България и 
Турция). Видът е вписан в Червената книга на Република България като 
критично застрашен. 

Тюленът-монах е изчезнал вид. В миналото е имало групи (т. нар. леж-
бища) от по 50-100 животни всяка (например при нос Калиакра и на 
север от него). През изминалите десетилетия отделни индивиди са оби-
тавали пусти малки заливи и скалисти брегове. Пещери, които са били 
обитавани в миналото, са известни в района на нос Калиакра, Маслен 
нос, резервата „Ропотамо“, както и скалистият бряг между селата Сине-
морец и Резово. Възможно е малобройна популация все още да насе-
лява турските брегове на Мраморно море. Видът е вписан в Червената 
книга на Република България като изчезнал.
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Водни гъби в Черно море 

8. МОРСКА ФАУНА

МОРСКИ ГЪБИ (SPONGIA)

Морските гъби в Черно море обитават предимно участъците със скално 
дъно и черупки на мекотели. Те са едни от най-примитивните безгръб-
начни в Черно море, които се приспособяват лесно, срещат се в широк 
спектър от морски местообитания и в различни форми, като трудно 
могат да бъдат идентифицирани. Някои форми имат грануловидна по-
върхност, докато при други е гладка, дори стъклена. Видът Halichondria 
panicea (Pallas, 1766) е вписан в Червената книга на Черно море [86].

МОРСКИ ЧЕРВЕИ

Семейство Opheliidae

Морски червей офелия

Ophelia bicornis Savigny, 1822

Бидейки типичен контуробионт, видът обитава изключително дънни 
участъци с пясъци в обхвата на медиолиторалната (псевдолиторална-
та) зона. Предпочитаното му местообитание са чистите едрозърнести 
пясъци без съдържание на тиня или глина. Ларвите са потенциално 
способни да се разпространяват на големи разстояния, като приемат 
бентосен начин на живот след няколко седмици планктонен живот. O. 
bicornis е вид, вписан в Червената книга на Черно море [86].

МИДИ И МЕКОТЕЛИ (MOLLUSCA)

Семейство Mytilidae

Голяма черна мида 

Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819 

M. galloprovincialis е представена от две форми в Черно море. Първата е 
крайбрежна, обитаваща твърди субстрати в медиолиторалната зона и 
плиткия сублиторал [87]. Специфична особеност на M. galloprovincialisis 
е, че тя не обраства някои типове скали като например уплътнени гли-
ни, мергели и др. Втората форма се среща в дълбоководните участъ-

ци с рахло дъно, като формираните от нея съобщества представляват 
подводно местообитание от природозащитен интерес [93]. И двете 
форми на M. galloprovincialis имат важна екологична роля като едифи-
катори поради биофилтриращите им свойства.

© Любомир Клисуров
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Съобщества от големи 
(Mytilus galloprovincialis) и 
малки (Mytilaster lineatus) 
черни миди в обхвата на 
изложени на вълнение 
медиолиторални скали

Семейство Mytilidae

Малка черна мида 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791)

Подобно на Mytilus galloprovincialis, видът колонизира твърди субстра-
ти в медиолиторалната и инфралиторалната зона, образувайки общи 
съобщества с нея [87].

Семейство Donacidae

Бяла пясъчна мида 

Donax trunculus (Linnaeus, 1758)

D. trunculusis е мида от семейство Donacidae, която населява подвод-
ните участъци с едрозърнести и среднозърнести пясъци, формирайки 

големи по площ колонии. Обикновено обитава плитките дънни сектори 
на дълбочина до 7 m [35]. Черупките на D. trunculus могат да варират 
значително по цвят.

Семейство Mesodesmatidae

Пясъчна мида донацила

Donacilla cornea (Poli, 1791)

D. cornea е бързо заравящ се вид мида, който обитава медиолиторала 
на откритите пясъчни плажове със среднозърнести до едрозърнести 
пясъци в обхвата на прибойната зона. Вписан е в Червената книга на 
Черно море като застрашен [86]. D. cornea е доминиращ макробенто-
сен вид в обхвата на местообитания с медиолиторални едрозърнести 
пясъци в Средиземно и Черно море. Използва се като индикатор за 
състоянието на медиолиторалните пясъчни местообитания [94].
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Масово струпване на R. venosa

Семейство Венероидни миди (Veneridae)

Пясъчна бяла мида хамелея 

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)

Ch. gallina, представляващ вид бяла пясъчна мида, населява чистите, 
тинести или глинести пясъци, като се среща на дълбочини между 3 и 
30 m. Храни се чрез биофилтриране, като диетата й се състои от раз-
лични микроводорасли, бактерии и малки частици детрит [87; 95].

Мида-каменопробивач петрикола

Petricola lithophaga (Retzius, 1788)

Родът Petricola включва 24 вида двучерупчести молюски, разпростра-
нени главно в субтропичните и тропичните литорални зони. В Черно 
море този род е представен само от P. lithophaga. Видът обитава проби-
ти от него дупки в твърди, богати на карбонати скали като варовици и 
варовити пясъчници [87].

Семейство Pholadidaе

Мида-каменопробивач 

Pholas dactylus Linnaeus, 1758

За разлика от P. lithophaga, Ph. dactylus обитава предимно меки скали 
като мергели, флиш, уплътнени глини и др. в плиткия сублиторал, като 
копае ходовете си чрез въртеливи движения на своята назъбена черуп-
ка [87].

Семейство Muricidae

Морски охлюв рапана 

Rapana venosa

R. venosa е инвазивен вид в Черно море, който упражнява безпреце-
дентен хищнически натиск върху естествените запаси от черна мида 
М. galloprovincialis, както и върху популациите на други видове миди, 
характерни за пясъчното дъно. Обитава както рахли, така и скални дън-
ни субстрати на дълбочини до 40 m. Индивидите се събират на твърди 
повърхности като оголени скали и изкуствени конструкции, за да се 

възпроизвеждат в късните пролетни и летни месеци [96]. Видът е обект 
на промишлен улов.

Семейство Nassariidae

Морски охлюв трития

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)

Tr. reticulata е малък морски охлюв от семейство Nassariidae. Предста-
влява важен вид, осигуряващ черупки за раците-пустинници, срещащи 
се в Черно море [86].

© Любомир Клисуров
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Семейство Cerithiidae

Морски охлюв Церитиум 

Cerithium vulgatum (Bruguière, 1792)

C. vulgatum е морски охлюв от семейство Cerithiidae. Обитава всички 
видове субстрати, включително песъчливи тини, и често е привързан 
към разпространението на морската трева Zostera noltei, тъй като се 
храни с нейните ризоми. Диетата на охлюва се състои от диатоми и 
епибентосни микроводорасли. Подобно на Tritia reticulata, церитиумът 
също представлява вид, който осигурява черупки за раците-пустинни-
ци, срещащи се в Черно море [86].

РАКООБРАЗНИ (CRUSTACEA)

Семейство Portunidae  

Рак-плувец 

Liocarcinus navigator (Herbst, 1794)

L. navigator населява смесени пясъчни субстрати от плиткия сублито-
рал до офшорни участъци от морското дъно в обхвата на дълбоково-
дието [99].

Рак-плувец (Liocarcinus navigator) 

Скарида калианаса (Necallianassa truncata)

Семейство Callianassidae

Скарида калианаса

Necallianassa truncata (Giard & Bonnier, 1890)

N. truncata е широко разпространен вид скарида. Понякога се регис-
трират много високи плътности на популациите от зоната на прибоя 
поне до долната граница на подводния брегови склон. Среща се във 
всички видове среди – от бракични до еврихалинни и стенохалинни 
[100].

Семейство Portunidae

Средиземноморски (зелен) рак 

Carcinus aestuarii Nardo, 1847 

(Carcinus mediterraneus Czerniavsky, 1884)

Видът предпочита плитките сублиторални райони, речните устия, ли-
маните и лагуните, където често се среща сред подводните ливади от 
морски треви. През пролетта и лятото губи своя екзоскелет и тялото му 
остава меко за определен период от време, докато новият екзоскелет 
се втвърди. Евритермен и еврихалинен вид. Средиземноморският (зе-
лен) рак е хищник, хранещ се с малки рибки и скариди. Видът е вписан 
в Червената книга на Черно море [86].
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Рак пустинник (Clibanarius erythropus)

Семейство Upogebiidae

Скарида Упогебия 

Upogebia pusilla (Petagna, 1792)

U. pusilla обитава най-често пясъчни и песъчливо-тинести дънни учас-
тъци, правейки си дупки в тях [86]. Понякога след тежък щорм се реги-
стрира изхвърлен на брега. Специфична особеност на поведението на 
U. pusilla е, че напуска своите дупки нощем в търсене на храна. Размно-
жава се през лятото. Представлява плячка за много бентосни видове 
риби като писия, попчета и др. Вписан е в Червената книга на Черно 
море [86]. 

Средиземноморски (зелен) рак (Carcinus aestuarii)

Семейство Diogenidae

Рак-пустинник 

Clibanarius erythropus (Latreille, 1818)

Cl. erythropus е вид рак, който обитава литотелмите и сублиторалните 
участъци. Ракът-пустинник използва разнообразни черупки от морски 
охлюви. Подобно на останалите раци, C. erythropus се храни с орга-
нични остатъци, свежи и гниещи макроводорасли, малки безгръбнач-
ни, както и микроскопични фрагменти от мъртви и живи животински 
тъкани [101].

Рак-отшелник 

Diogenes pugilator (Roux, 1829)

Ракът-отшелник e типично морски организъм, въпреки че някои видове 
притежават физиологични и поведенчески адаптации, което им позво-
лява да обитават различни местообитания (плитки биотопи, включи-
телно слабо солени води). Повечето от тях са малки десетокраки ра-
кообразни, които търсят убежище в изоставени (празни) черупки на 
различни мекотели за защита от хищници и зависят от тях през целия 
си живот [102]. Обикновено стоят скрити в раковината и излизат само 
по време на прехвърляне в друго скривалище. Видът е вписан в Черве-
ната книга на Черно море [86].

© Любомир Клисуров
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Семейство Криви раци (Pilumnidae)

Мъхест рак 

Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1758)

P. hirtellus се среща на дълбочини до 80 m, но най-често в интервала 
0-10 m. Среща се на различни типове дъно, в т. ч. тинести, пясъчни и 
скалисти субстрати, под камъни и дори сред морски водорасли. В Чер-
но море видът е често срещан в обхвата на подводни скалисти участъ-
ци с изобилие от водорасли и миди. Диетата му се състои основно от 
мърша [103]. Видът е вписан в Червена книга на Черно море [86].

Рак пустинник (Diogenes pugilator)

Семейство Eriphiidae

Рак пагур 

Eriphia verrucosa (Forskall, 1755)

E. verrucosa живее сред камъните и водораслите в плитководието пред 
скалистите участъци, при дълбочини до 15 m. През пролетта мигрира 
към доста по-плитки сектори (0-1 m дълбочина). Храни се с мекотели 
и полихети. Видът е изключително застрашен от еутрофикацията и за-
мърсяването в Черно море. Вписан е в Червената книга на Черно море 
[86].

РИБИ (PISCES)

Семейство Сафридови (Carangidae)

Черноморски сафрид 

Trachurus mediterraneus ponticus Aleev, 1956

Черноморският сафрид е морска, бентопелагична риба от семейство 
Сафридови [104; 105]. През лятото се храни с малките на видовете хам-
сия, цаца, както и с някои ракообразни (напр. тези от разред Mysidacea) 
[106]. Младите рибки се хранят със зоопланктон [106; 107; 108]. Видът е 
обект на промишлен риболов.

Рак пагур (Eriphia verrucosa)© Любомир Клисуров
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Семейство Леферови (Pomatomidae)

Лефер

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)

Леферът се среща в големи заливи и дълбоки речни устия, както и в ак-
ваторията на целия континентален шелф. Възрастните риби са силни и 
агресивни и живеят в свободни групи. Има данни за канибализъм сред 
леферите, като жертва стават младите индивиди [109]. Видът е обект на 
промишлен риболов.

Черноморски сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus)

Лефери  
(Pomatomus saltatrix)

Семейство морски костури/Лавракови (Moronidae)

Лаврак (морски вълк)

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Лавракът (или морски вълк) обитава крайбрежните води на дълбочини 
до 100 m (обикновено през зимата), както и бракични води в лиманите 
и крайбрежните лагуни (през лятото). Младите риби формират пасажи, 
особено по време на сезонните миграции. Пасажи от възрастни инди-
види се наблюдават сравнително рядко. Ненаситен хищник, хранещ се 
с ракообразни, мекотели и риби [109]. Видът е обект на промишлен 
риболов. 

Лаврак (Dicentrarchus labrax)
© Любомир Клисуров
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Семейство Кефалови (Mugilidae)

Морски кефал 

Mugil cephalus Linnaeus, 1758

Морският кефал е крайбрежен вид, който често навлиза в речни ус-
тия и реки. Обикновено пасажите се срещат при пясъчни или тинести 
дъна, хранейки се със зоопланктон, бентосни организми и детрит. В 
хранителния спектър на възрастните се включват и водорасли. Размно-
жава се в открито море. Видът е еврихалинен и понася големи колеба-
ния на солеността [109].

Морски кефали (Mugil cephalus)

Морски дракон (Trachinus draco)

Тънкомуцунеста игла (Syngnathus tenuirostris)

Семейство Морски дракони (Trachinidae)

Морски дракон 

Trachinus draco Linnaeus, 1758

Видът обикновено обитава участъци с тинесто, пясъчно и чакълесто 
дъно. Най-често лежи полузарит в дънния субстрат, като единствено 
очите и гръбната му перка остават открити [109]. Храни се през но-
щта, пелагично, преследвайки ракообразни, скариди и раци, както и 
по-малки рибки [107]. 

Семейство Морски игли и кончета (Syngnathidae)

Тънкомуцунеста игла 

Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837

Видът обитава инфралиторалната зона на морето, криейки се сред во-
дораслите и морските треви. Грижи за поколението полагат мъжките 
индивиди, носейки яйцата в торбичка, която се намира под опашното 
стъбло [110]. Храни се предимно с планктон. Видът е вписан в Червена-
та книга на Черно море [86].
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Семейство Зарганови (Belonidae)

Зарган 

Belone belone euxini Günther, 1866

Зарганът е крайбрежна, пелагична хищна риба, хранеща се главно с 
хамсия и атерина. Младите екземпляри са най-често срещани в бли-
зост до съобществата от кафяви водорасли от род Cystoseira и мор-
ските треви от род Zostera. Видът е вписан в Червената книга на Черно 
море с категория застрашен [86].

Семейство Бодливи акули (Squalidae)

Черноморска бодлива акула 

Squalus acanthias Linnaeus, 1758

Черноморската бодлива акула е хищник, изобилен в местата, където 
ловува и където условията на морската среда са благоприятни както 
за размножаване, така и за хранене. Видът е толерантен към бракични 
води, поради което често се наблюдава и в затворени заливи, речни 
устия и лимани [107; 109; 110]. Обитава предимно придънните слоеве на 
водата, но също така често се наблюдава в пелагиала и в повърхност-
ните води. Видът е обект на промишлен риболов.

Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias)

Семейство Селдови (Clupeidae)

Карагьоз

Alosa immaculata Bennett, 1835

Карагьозът е проходна риба, приспособена е да живее както в сладки, 
така и в солени води. Разпространен е в Черно и Азовско море. Зимува 
в Черно море, а за размножаване навлиза в р. Дунав и другите големи 
реки [107; 109; 110]. Личинките се хранят главно с червеи и водорасли, 
а възрастните предимно с риба (трицона, хамсия, атерина) и висши 
ракообразни. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното раз-
нообразие на Република България [111]. Също така карагьозът е вписан 
и в Червената книга на България с категория уязвим [91].

Харип

Alosa caspia (Eichwald, 1838)

Разпространен в Черно, Азовско и Каспийско море, откъдето през раз-
множителния период навлиза в реките и крайбрежните езера. Основ-
ните местообитания на вида са открито море и постоянните реки. Пов-
семестно се среща в акваторията на Черно море на дълбочини до 10 m, 
вкл. в по-големи и по-малки заливи. Храни се с червеи, ракообразни, 
ларви на насекоми, дребни рибки и техните яйца [107; 109; 110]. Видът е 
защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие на Република 
България [111]. Също така карагьозът е вписан и в Червената книга на 
България с категория уязвим [91].

Цаца

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)

Цацата е една от най-масово срещаните риби в Черно море и обект 
на промишлен риболов. Служи за плячка на по-едрите видове риба. 
Цацата е разпространена в целия черноморски басейн, но най-масо-
во се среща в северозападните му райони и в шелфовата акватория. 
Основни видове, влизащи в състава на зоопланктона, с които се хра-
ни цацата, са представителите на Copepoda – Calanus helgolandicus, 
Pseudocalanus elongatus и Acartia clausi. 

© Любомир Клисуров
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Барбун (Mullus barbatus)

Стронгил (Neogobius melanostomus)

Семейство Хамсиеви (Engraulidae)

Хамсия

Engraulis encrasicolus ponticus Alexandrov, 1927

Хамсията е една от най-масово срещаните риби в Черно море и осно-
вен обект на промишления риболов. Представлява крайбрежен мор-
ски вид, образуващ големи пасажи. Пикът на размножителния период 
е през по-топлите месеци, поради което се категоризира като лятно-
размножаващ се вид. Храни се предимно с планктонни организми [107; 
109; 110].

Семейство Трескови (Gadidae)

Меджид

Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

Меджидът е морски бентoпелагичен вид, обикновено обитаващ край-
брежните участъци с пясъчно, каменисто или скално дъно. Меджидът е 
една от най-масово срещаните дънни риби в Черно море. Храни се със 
скариди, раци, мекотели, малки рибки и полихети. Видът представлява 
основен хищник на цацата [107; 109; 110].

Семейство Барбунови (Mullidae)

Барбун

Mullus barbatus (Linnaeus, 1758)

Видът представлява морска дънна риба. Обитава плитките пясъци и 
тинестите дъна, но се среща и на дълбочини до 60-80 m. Храни се 
предимно с малки дънни безгръбначни (раци, червеи и др.), но също и 
със зоопланктон, ларви на риби и растителни остатъци [107; 109; 110]. 
Барбунът е типична пасажна риба. Видът е вписан в Червена книга на 
Черно море като застрашен [86]

Семейство Попчета (Gobiidae)

Стронгил

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)

Стронгилът е дънна, еврихалинна, изключително приспособима риба. 
Предпочита медиолиторалните и сублиторалните участъци с малко ка-
мъни, мидени черупки и с пясъчно дъно, на дълбочини до 20 m (50-
60 m през зимата). Също така обитава долните и средните течения на 
постоянните черноморски притоци, както и крайбрежните езера, като 
успешно живее и се размножава в тях. Мъжките екземпляри охраняват 
хайвера, докато малките се излюпят – процес, продължаващ 2 до 3 сед-
мици, като обикновено след това те умират. Хранителният спектър се 
състои основно от различни безгръбначни и малки рибки [107; 109; 110].

© Любомир Клисуров

© Любомир Клисуров
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Семейство Скорпидови (Scorpaenidae)

Скорпид

Scorpaena porcus Linnaeus, 1758

Скорпидът е бентосен вид, обитател на обраслите дъна по крайбре-
жието на Черно море, замаскиран между камъни и водорасли. Води 
самостоятелен начин на живот и се храни предимно с попчета и морски 
кучки, десетоноги раци и други дънни ракообразни [107; 109; 110]. Видът 
е включен в Червената книга на Черно море [86].

Скорпид (Scorpaena porcus)

Морски кончета (Hippocampus hippocampus)

Семейство Морски игли (Syngnathidae) 

Морско конче 

Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)

Обитава плитките крайбрежни води сред морските треви или в смесе-
ни местообитания с пясъчни дъна, камъни и обраствания от водорасли, 
на дълбочини от 1 до 20 m. Диетата на вида се състои от дребни рако-
образни, ларви, личинки и хайвер на риби и други планктонни орга-
низми [107; 109; 110]. Мъжките носят оплодените яйца в специализирани 
торбички на тялото си. Яйцата се излюпват в тази люпилна торбичка на 
мъжкия, а малките биват изтласкани през надлъжен разрез в предната 
част на торбичката. Видът е вписан в Червена книга на Черно море като 
застрашен [86].
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Морска кучка звонимира (Aidablennius (Blennius) zvonimiri)

Морска кучка сфинкс (Aidablennius Blennius/sphynx)
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Морска кучка звонимира

Parablennius (Blennius) zvonimiri (Kolombatovic, 1892)

Морска кучка звонимира е плитководен вид, ендемичен за Средиземно 
и Черно море, където е изобилен. Яйценосен. Женските снасят хайвера 
си в празни мидени черупки и мъжките се грижат за яйцата до тяхното 
излюпване [107; 109; 110]. 

Малка морска кучка сфинкс

Aidablennius (Blennius) sphynx (Valenciennes, 1836)

Малката морска кучка сфинкс е единствен представител на род 
Aidablennius в Черно море. Обитател на плитководната зона. Видът 
предпочита плитките скалисти участъци от морското дъно, изложени 
на слънчева светлина. Храни се главно с водорасли и безгръбначни. 
Мъжките пазят яйцата в дупки на защитени от вълните места [107; 109; 
110]. Видът е вписан в Червената книга на Черно море [86].

Рогата морска кучка

Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768)

Възрастните се срещат върху пясъчни дъна с обрасли камъни. Рога-
тите морски кучки се скриват в пукнатини, където гнездата се пазят от 
мъжките. Видът е яйценосен [107; 109; 110].
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Морска лисица (Raja clavata)

Калкан (Psetta maxima)
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Рогата морска кучка (Parablennius tentacularis)

Семейство Морски лисици (Rajidae)

Морска лисица

Raja clavata Linnaeus, 1758

Морската лисица e дънна риба от семейство Rajidae. Обикновено се 
среща в обхвата на акумулативните типове морско дъно с тини, пясъ-
ци или чакъл, на дълбочина между 10 и 60 m. Хранителният спектър 
на младите риби се състои от ракообразни, по-специално амфиподи и 
скариди, обитаващи дъното, докато възрастните се хранят с раци, ска-
риди и малки рибки [107; 109; 110].

Семейство Калканови риби (Scophthalmidae)

Калкан

Psetta maxima (Pallas, 1814)

Калканът е типичен морски дънен вид, често срещан на пясъчни, ска-
листи или смесени дънни участъци. През зимата възрастните се наблю-
дават на дълбочини от 70-100 m, докато през пролетта (март – април) 
те мигрират в по-плитките райони (на дълбочина от 18 до 30 m), за да 
се размножат. След хвърляне на хайвера, възрастните се разделят и 
оттеглят отново към дълбоководните участъци [107; 109; 110]. Видът е 
подложен на масова експлоатация, въпреки че е вписан в Червената 
книга на България като застрашен [91].
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1 2

3

МОРСКИ БОЗАЙНИЦИ. КИТОПОДОБНИ (CETACEA)

В Черно море се срещат три вида китоподобни. Два от тях са предста-
вители от семейство Делфини (Delphinidae) като обикновеният делфин 
(Delphinus delphis ponticus Linnaeus, 1758) и афалата (Tursiops truncatus 
Montagu, 1821). Третият вид, морската свиня (Phocoena phocoena 
Linnaeus, 1758), принадлежи към семейство Морски свине (Phocenidae). 
И трите вида китоподобни в Черно море са обект на защита в съот-
ветствие с редица международни конвенции, както и съгласно Закона 
за биологичното разнообразие на Република България [111]. Афалата и 
морската свиня са вписани в Червената книга на България като уязви-
ми [91].

Трите вида китоподобни, които се срещат в Черно море:

1. Обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)

2. Афала (Tursiops truncatus)

3. Морска свиня (Phocoena phocoena)

Източник: НПО Зелени Балкани Източник: НПО Зелени Балкани

Източник: НПО Зелени Балкани
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Някои от най-често срещаните видове ландшафти  
по Българското черноморско крайбрежие: 

1. Денудационно-платовиден ландшафт със степна растителност  
(Добруджанско крайбрежие) 

2. Абразионно-клифов ландшафт с хигрофилна растителност и съобщества,  
доминирани от дива смокиня (Добруджанско крайбрежие)

3. Низинно-акумулативен ландшафт с лонгозни съобщества  
(долно течение на р. Батова в близост до курорта Албена)

4. Абразионно-свлачищно-срутищен ландшафт със сублонгозна растителност  
(Авренска брегова зона)

5. Ерозионно-денудационен ландшафт с псевдомаквисни съобщества  
(Авренска брегова зона)

6. Ерозионно-долинен ландшафт с горско съобщество, доминирано от цер и  
келяв габър (крайбрежна зона на Източна Стара планина)

7. Акумулативно-плажов ландшафт с псамофитна растителност  
(плаж Албена-Кранево)

8. Акумулативно-дюнен ландшафт с псамофитна растителност  
(Камчийско-Шкорпиловски плаж) 

1

2

3

4

9. ЛАНДШАФТНО РАЗНООБРАЗИЕ 

9.1. БРЕГОВИ ЛАНДШАФТИ 

Българското черноморско крайбрежие е обособено като отделна фи-
зикогеографска единица за първи път още през 1934 г. [112]. Детайлно 
проучване на неговата пространствено-времева ландшафтна структу-
ра е извършено от Мишев и Данева (1979) [2]. Независимо от това тази 
част от страната остава слабо проучена в ландшафтно-екологичен ас-
пект [49]. 

Черноморската физикогеографска област [49] демонстрира значител-
ни различия в сравнение с останалата част на страната, що се касае 
до крайбрежната ландшафтна структура и йерархичната организа-
ция на природно-териториалните комплекси (типове, родове и видове 
ландшафти). В зависимост от климатичното влияние на морския ба-
сейн отделните участъци от Черноморската физикогеографска област 
имат различен пространствен обхват в посока от бреговата линия към 
вътрешността на страната – от едва десетина km по крайбрежието на 
Странджа и Източна Стара планина до 40-60 km пo долината на р. Кам-
чия, по протежението на Варненско-Белославския езерен комплекс, в 
обхвата на Бургаската низина и др. 

Морфоложките характеристики на крайбрежието в комбинация с от-
слабващото субтропично климатично влияние от юг на север се явяват 
водещи фактори за изключително сложната ландшафтна структура на 
Българската черноморска крайбрежна зона. Тя бива допълнително ус-
ложнена поради наличието на цял набор от азонални природни фак-
тори, най-характерни сред които са присъствието на карстов релеф, 
локалните специфики на режима на овлажнение, съвременните брего-
ви гео- и морфодинамични процеси и др. [56]. Съществен научен инте-
рес представляват хидроморфните и субхидроморфните ландшафти, 
формирани в обхвата на соленоводните, бракичните и сладководни-
те влажни зони, които съхраняват някои от най-ценните екосистеми 
и местообитания по Българското черноморско крайбрежие [113]. От 
съизмеримо природозащитно значение са реликтните широколистни 
горски ландшафти в Източна Стара планина и Странджа, които спадат 
към Южноевксинската флористична провинция [82], както и бреговите 
дюнни ландшафти [114; 115; 116; 117]. В допълнение, по Българското чер-
номорско крайбрежие се намират едни от най-динамичните природни 

комплекси, а именно тези, формирани в обхвата на свлачищните учас-
тъци и естествените пясъчни ивици. 

Значителни са геоекологичните проблеми на Българското черноморско 
крайбрежие. Горещи екологични точки се явяват кариерите и петрол-
ната рафинерия „Лукойл“ в обхвата на Бургаската низина, танкерният 
терминал Росенец край гр. Бургас [49; 57; 118 и др.], Варненско-Бело-
славският езерен комплекс западно от гр. Варна и др. [48]. 
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Какъв ли потенциал лежи скрит под морската повърхност...? 

Снимка: Станислав Янков, ТОТАЛ Е&П България Б.В.

В допълнение, значителни нарушения в естествената ландшафтна 
структура и неподходящи нива на антропогенен натиск се регистрират 
в близост до големите морски курорти и населените места с рекреа-
ционни функции, например при Бялата лагуна недалеч от Каварна, Ал-
бена, Златни пясъци, Ривиера, Чайка и Варна (Северно Черноморие), 
Слънчев бряг, градовете Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Ца-
рево (Южно Черноморие) и др. [49; 57; 119; 120 и др.]. 

9.2. ПОДВОДНИ МОРСКИ ЛАНДШАФТИ

На басейново ниво българският сектор на Черно море остава най-сла-
бо проученият в ландшафтно-екологичен аспект. Това е един крайно 

неудобен факт, който е в ярък контраст с постиженията на останали-
те черноморски държави в интердисциплинарното поле на морските 
ландшафтни науки. Геокомплексно базираните изследвания на морско-
то дъно и морската природна среда са предизвикателство, пред което 
съвременната българска океанография е изправена. Инициирането (и 
целевото финансиране) на морски ландшафтни изследвания може да 
помогне в многобройни практически аспекти от ключово значение, на-
пример оценка на природно-ресурсния потенциал на морското дъно, 
изясняване на пространствения обхват и разпространение на дънни 
местообитания, идентифициране на подводни археологически обекти, 
оптимизация на морското пространствено планиране, оценка на риб-
ните запаси, по-добра морска консервационна природозащита и т. н. 
[56]. 
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NB:  I - III – класове ландшафти

         A - L – типове ландшафти

        A.1 - I.1 – подтипове ландшафти

        01 - 22 и Pa-Wb – родове ландшафти

I. РАВНИННИ И ПРЕДПЛАНИНСКИ ЛАНДШАФТИ

А. ХЪЛМИСТИ СУБТРОПИЧЕСКИ ХУМИДНИ 
ЛАНДШАФТИ

А.1. ЮЖНОЕВКСИНСКИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ

01. Предпланинско-хълмисти, ерозионно-денудационни 
ландшафти, с гори от източен бук (Fagus orientalis) или 
смесени дъбови гори

B. РАВНИННИ И ХЪЛМИСТИ 
СУБСРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СЕМИХУМИДНИ 
ЛАНДШАФТИ

В.1. ПРЕХОДНИ КЪМ ЮЖНОЕВКСИНСКИ ГОРСКИ 
ЛАНДШАФТИ (СУБЮЖНОЕВКСИНСКИ – 
СТРАНДЖАНСКИ ПОДТИП)

02. Предпланинско-хълмисти, ерозионно-денудационни 
ландшафти, със смесени дъбови гори (Quercus frainetto, 
Q. pubescens, Q. cerris, Q. hartwissiana) и псевдомаквисни 
съобщества

03. Хълмисти, ерозионно-денудационни ландшафти, със 
смесени дъбови гори (Quercus frainetto, Q. pubescens, Q. 
cerris) и със значително преместване на средиземноморска 
растителност и псевдомаквисни съобщества

04. Предпланинско-хълмисти, ерозионно-денудационни 
ландшафти, с гори от източен бук (Fagus orientalis) 

В.2. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ГОРСКИ И 
ПСЕВДОМАКВИСНИ ЛАНДШАФТИ

05. Предпланинско-хълмисти, терасирани ландшафти, със 
смесени дъбови гори (Quercus pubescens, Q. cerris,  
Q. frainetto) и псевдомаквисни съобщества 

06. Предпланинско-хълмисти ландшафти, със смесени дъбови 
гори и средиземноморска растителност 

С. РАВНИННИ СУБСРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 
СЕМИАРИДНИ ЛАНДШАФТИ

С.1. ПРЕХОДНИ КЪМ ТОПЛОУМЕРЕНИ ЛАНДШАФТИ 
СЪС СТЕПИ И ПСЕВДОМАКВИСНИ СЪОБЩЕСТВА

07. Низинно-акумулативни ландшафти, с дъбови гори (Quercus 
frainetto, Q. cerris, Q. robur) и степи

08. Низинно-акумулативни, ерозионно-денудационни 
ландшафти, със степи, псевдомаквисни съобщества и 
отделни петна от дъбови гори (Quercus pubescens, Q. 
frainetto)

D. РАВНИННИ И ХЪЛМИСТИ ТОПЛОУМЕРЕНИ 
СЕМИХУМИДНИ ЛАНДШАФТИ

D.1. ПРЕХОДНИ КЪМ СУБСРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 
ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ

09. Равнинни и хълмисти ландшафти със смесени дъбови гори 
(Quercus frainetto, Q. hartwissiana, Q. cerris) и с подлес от 
келяв габър (Carpinus orientalis) 

D.2. TOПЛОУМЕРЕНИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ

10. Акумулативни и ерозионно-акумулативни ландшафти, с 
псамофитна растителност

11. Платовидно-карстови ландшафти със смесени дъбови гори 
или гори от обикновен габър (Carpinus betulus) и степи

12. Платовидно-хълмисти ландшафти със смесени дъбови гори и 
рядко степи

Е. РАВНИННИ И ХЪЛМИСТИ СЕМИАРИДНИ 
ЛАНДШАФТИ

Е.1. СТЕПНИ ЛАНДШАФТИ

13. Равнинно-карстови ландшафти със сухи карстови долини и 
степна растителност

14. Равнинни, акумулативно-денудационни ландшафти, със 
степна растителност

Е.2. ЛАНДШАФТИ С ЛЕСОСТЕПИ И 
ПСЕВДОМАКВИСНИ СЪОБЩЕСТВА

15. Равнинни и акумулативно-карстови ландшафти с лесостепи 
(Quercus pubescens, Q. frainetto, Q. robur, Carpinus orientalis 
and Artemisia sp., Stipa sp., Andropogon sp.) 

F. ХЪЛМИСТИ И ПРЕДПЛАНИНСКО-ХЪЛМИСТИ 
ТОПЛОУМЕРЕНИ ХУМИДНИ ЛАНДШАФТИ

F.1. ГОРСКИ И ЛЕСОСТЕПНИ ЛАНДШАФТИ 
(ЛУДОГОРСКИ ПОДТИП)

16. Равнинни, ерозионно-денудационни ландшафти, с лесостепи

G. РАВНИННИ СЕМИАРИДНИ ЛАНДШАФТИ

G.1. СТЕПНИ И ЛЕСОСТЕПНИ ЛАНДШАФТИ 
(ДОБРУДЖАНСКИ ПОДТИП)

17. Равнинни, денудационно-ерозионни и акумулативни 
ландшафти, с лесостепи

18. Равнинно-хълмисти, ерозионно-акумулативни и карстови 
ландшафти, с лесостепи

Н. ХИДРОМОРФНИ И СУБХИДРОМОРФНИ 
ЛАНДШАФТИ

19. Низинно и долинно-акумулативни ландшафти, с крайречни 
заливни гори (лонгозен тип) и ливади или с аквална или 
халофитна растителност

II. ПЛАНИНСКИ ЛАНДШАФТИ

I.  ПЛАНИНСКИ СУБСРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 
ЛАНДШАФТИ

I.1. ПРЕХОДНИ КЪМ ЮЖНОЕВКСИНСКИ ГОРСКИ 
ЛАНДШАФТИ

20. Нископланински, ерозионно-денудационни ландшафти 
със смесени дъбови гори (Quercus frainetto, Q. cerris, Q.  
pubescens, Q. hartwissiana) и псевдомаквисни съобщества

21. Нископланински, ерозионно-денудационни ландшафти 
със смесени широколистни гори (Carpinus betulus, Fagus 
orientalis, Quercus frainetto)

22. Нископланински, ерозионно-денудационни и карстови 
ландшафти, със смесени широколистни гори (Carpinus 
betulus, Fagus orientalis, Quercus frainetto) и псевдомаквисни 
съобщества

 III. АНТРОПОГЕНИЗИРАНИ И АНТРОПОГЕННИ 
ЛАНДШАФТИ

J. НЕЗНАЧИТЕЛНО И СЛАБО ИЗМЕНЕНИ ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛАНДШАФТИ

Ра – Естествени горски ландшафти с допълнителни залесявания 
от бор (Pinus sp.)  

К. ЛАНДШАФТИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНА ДО ПЪЛНА 
ПОДМЯНА НА ЕСТЕСТВЕНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Аа – Земеделски площи (орни земи, овощни градини, лозя и др.)

La – Изкуствени залесявания от бяла и жълта акация (Robinia 
pseudoacacia, Laburnum anagyroides)

Up – Градски паркове

Br – Голи скали

L. ЛАНДШАФТИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНА ДО ПЪЛНА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРИРОДНИЯ КОМПЛЕКС

Bu – Урбанизирани територии (селища, индустриални   
  и търговски зони, транспортна и пристанищна  
  инфраструктура и др.)

Ds – Сметища

Qm – Кариери и мини

Wb – Водни площи (язовири, плавателни канали, водни  
  огледала на Варненско-Белославски езерен комплекс,  
  Бургаски езерен комплекс и др.)

ЛЕГЕНДА
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Генерализирана картосхема на съвременните ландшафти в обхвата  
на Българското черноморско крайбрежие (по Велчев и др. 2011 [49],  
с модификации от авторите въз основа на CORINE Land Cover вер. 2006 г. [83]) 
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III.
КРАЙБРЕЖНИ И МОРСКИ 

МЕСТООБИТАНИЯ. 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ 

ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА 
МРЕЖА НАТУРА 2000
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ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ Е ЕДНА ОТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ КОНЦЕПЦИИ В СЪВРЕМЕННАТА 
КОНСЕРВАЦИОННА ПРИРОДОЗАЩИТА. ТОЗИ ПОДХОД ГАРАНТИРА ЕФЕКТИВНО ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО 
РАЗНООБРАЗИЕ В ДАДЕН РАЙОН И ПРЕДСТАВЛЯВА ГРЪБНАКА НА ЕКОСИСТЕМНО БАЗИРАНИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА 
ПРИРОДНАТА СРЕДА [1].

©
 Л

ю
бо

м
ир

 К
ли

су
ро

в



107АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

1

2

1. КРАЙБРЕЖНИ МЕСТООБИТАНИЯ

1. Бреговете на Добруджа в района на гр. Балчик, Северно Черноморие

2. Странджанското крайбрежие в близост до с. Синеморец, Южно Черноморие

Чакълести плажове в обхвата на Българската черноморска крайбрежна зона с 
присъщата им растителност

МЕСТООБИТАНИЯ НА ПЛАЖОВЕТЕ И ДЮНИТЕ

Растителност на черноморските чакълести плажове [2]. Тези природ-
ни местообитания съществуват в обхвата на плажове с ерозионно-аку-
мулативен генезис, главно формирани в подножията на клифове, 
свлачища и др. Такива брегови акумулативни земеповърхни форми от 
прислонен тип се характеризират с тесен напречно-брегови профил, 
улесняващ заливането им по време на щорм и абразия на подножи-
ето на клифа [3]. Най-често са почти лишени от растителност, но на 
места върху тези плажове се развиват ценози на едногодишни и мно-
гогодишни растителни видове, най-често от клас Cakiletea maritimaе. 
Представляват разновидност на природно местообитание по НАТУРА 
2000 тип 1210 (Eдногодишна растителност върху морски крайбрежни 
наноси) [4]. Вписано e в Червената книга на Република България с ка-
тегория застрашено [2] и е обект на защита в съответствие със Закона 
за биологичното разнообразие [5]. 
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1

3

2

4

Растителност на черноморските пясъчни плажове [6]. Представлява 
разновидност на тип природно местообитание по НАТУРА 2000 с код 
2110 (Зараждащи се подвижни дюни) [4]. Първият етап от формирането 
на плажово-дюнния морфоложки комплекс може да се наблюдава в об-
хвата на пясъчни ивици между зоната на заплис и 30-метровия буфер 
навътре в сушата (измерено от бреговата линия). На типичните пясъч-
ни плажове има малочислени популации на някои облигатни псамофи-
ти като Cakile maritima subsp. еuxina, Crambe maritima susbp. pontica, 
Eryngium maritimum, Euphorbia peplis, Lactuca tataricа, Polygonum 
maritimum. Поради постоянното утъпкване и почистване тези плажни 
ивици обикновено са лишени от растителност и представляват подви-
жен пясъчен субстрат. Местообитанието е вписано в Червената книга 
на Република България с категория застрашено [6] и е обект на защита 
в съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5].

Черноморски ембрионални дюни [7]. Представлява разновидност на 
тип природно местообитание по НАТУРА 2000 с код 2110 (Зараждащи 
се подвижни дюни) [4]. Ембрионалните дюни се намират в преходната 
зона между типичните пясъчни плажове, от една страна, а от друга – на 
подвижните (бели) или стабилизираните (сиви) дюнни комплекси. При 
тях се наблюдава начален процес на стабилизиране и уплътняване на 
пясъка от корените и коренищата на многогодишни треви. Сред тях 
преобладават житните като Ammophila arenaria, Elymus farctus, Leymus 
racemosus subsp. sabulosus, но и много други псамофити – Centaurea 
arenaria, Crambe maritima, Eryngium maritimum, Lactuca tatarica, Xanthi-
um italicum и др. Местообитанието е вписано в Червената книга на Ре-
публика България с категория застрашено [7] и е обект на защита в 
съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5].

Представителна растителност на черноморските плажове: 

1. Crambe maritima susbp. pontica на варненския Централен плаж, Северно Черноморие

2. Смесени съобщества, доминирани от Eryngium maritimum, Lactuca tatarica и Leymus 
racemosus subsp. sabulosus на плаж Албена-Кранево, Северно Черноморие

3 и 4. Черноморски ембрионални дюни в местност „Камчийски пясъци“, Централно Черноморие
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1. Сиви дюни в местността „Камчийски 
пясъци“, Централно Черноморие

2. Aurinia uechtritziana в местността 
„Камчийски пясъци“, Централно 
Черноморие

3. Българският ендемит  
Linum tauricum subsp. bulgaricum

1

2 3

Бели дюни в обхвата на плаж Албена-Кранево, формирани пред 
устието на р. Батова, Северно Черноморие

Черноморски подвижни (бели) дюни [8]. Представлява разновидност 
на тип природно местообитание по НАТУРА 2000 с код 2120 (Подвиж-
ни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица, или бели дюни) 
[4]. Включва подвижни (бели) дюни с растителни съобщества, фор-
миращи дюнни валове с височина до 2–3 m, най-често ориентирани 
успоредно на морето. Характерни са за пясъчните коси, които разделят 
Дуранкулашкото, Шабленското и Поморийското езеро от морето. Тях-
ното формиране е както под влиянието на вятъра, така и под влиянието 
на колебанията на водното ниво в езерата. Подобни, но по-малки бели 
дюни са се образували в района на вливането на различни по големина 
реки в морето (Батова, Велека, Силистар и Вая). Тези дюни са по-ста-
билизирани от ембрионалните и са обрасли от ценози с доминиране 
на житни треви като Ammophila arenaria, Festuca vaginata и Leymus 
racemosus subsp. sabulosus. Местообитанието е вписано в Червената 
книга на Република България с категория застрашено [8] и е обект на 
защита в съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5].

Черноморски стабилизирани (сиви) дюни [9]. Представлява аналог 
на НАТУРА 2000 местообитание с код 2130 (Неподвижни крайбрежни 
дюни с тревна растителност или сиви дюни), определено като приори-
тетно за опазване на европейско ниво [4]. Неподвижните крайбрежни 
дюни са стабилизирани и колонизирани от много разнообразни цено-
зи, с преобладаването на многогодишни тревисти растения и на места 
с масово участие на лишеи и мъхове. Разпространени са повсеместно 
в обхвата на Българската черноморска крайбрежна зона, но предимно 
на юг от устието на р. Камчия. На север, в района на Дуранкулашко-
то езеро, има малък изолиран участък от сиви дюни, който силно се 
различава от останалите стабилизирани дюни в България. Характер-
ни видове са Artemisia campestris, Centaurea arenaria, Cionura erecta, 
Jurinea albicaulis subsp. kilaea, Aurinia uechtritziana, Linaria genistifolia 
subsp. euxina, Silene euxina, Teucrium polium, българският ендемит Linum 
tauricum ssp. bulgaricum и др. Местообитанието е вписано в Червената 
книга на Република България с категория застрашено [9] и е обект на 
защита в съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5].
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1. Ерозионни клифове с хазмофитна и калцифилна растителност в археологически резерват 
„Яйлата“, северно Черноморие

2. Морски копър (Crithmum maritimum)

3. Калиакренското плюскавиче (Silene caliacrae) е ендемичен вид за Българското 
черноморско крайбрежие [12]

Черноморски облесени дюни [10]. Представлява разновидност на НА-
ТУРА 2000 местообитание с код 2180 (Облесени дюни в обхвата на Ат-
лантическия, Континенталния и Бореалния биогеографски регион) [4]. 
Естествени или полуестествени дървесни или дървесно-храстови це-
нози по Българското черноморско крайбрежие се срещат единствено 
в обхвата на две от големите дюнни системи. Най-характерни са за ра-
йона на нос Кая в резерват „Ропотамо“, като заемат източните стръмни 
склонове на най-голямата дюна в България, висока около 50 m. Фраг-
менти на горски ценози има и по западните, по-полегати склонове на 
тази дюна, в близост до шосето Созопол–Приморско. Горските ценози 
върху дюната са с типични ксеротермни черти, дърветата са ниски и 
силно разклонени. В тези ценози доминират Carpinus orientalis, Fraxinus 
ornus, Quercus cerris, Q. frainetto, Q. pubescens. Местообитанието е впи-
сано в Червената книга на Република България с категория застраше-
но [10] и е обект на защита в съответствие със Закона за биологичното 
разнообразие [5].

КЛИФОВИ МЕСТООБИТАНИЯ

Растителност на крайморските скали [11]. Представлява разновидност 
на НАТУРА 2000 местообитание с код 1240 (Стръмни морски скали, об-
расли с ендемични видове Limonium) [4]. Включва отворени хазмофит-
ни ценози на крайморските скали и отвесните скални брегове, които се 
срещат повсеместно в обхвата на Българската черноморска крайбреж-
на зона. Тези ценози са халофитни и са формирани под въздействието 
на солените пръски на прибоя. Флористичният състав зависи от вида 
на скалата. Различават се два основни подтипа на това местообита-

Облесени дюни в резервата „Ропотамо“ (Южно Черноморие) 

ние. Първият подтип включва високите до 60 m варовикови скали по 
Северното Черноморие, особено в района между с. Тюленово и н. Ка-
лиакра. Характерни растения за съобществата са Crithmum maritimum, 
Gypsophila trichotoma и Silene caliacrae. На върха на скалния ръб се 
появяват някои понтийско-степни петрофити като Cephalaria uralensis, 
Alyssum caliacrae, Artemisia lerchiana, A. pedemontana, Kochia prostrata, 
Seseli tortuosum и др. Вторият подтип е по-характерен за вулканичните 
скали по Южното Черноморие, главно на юг от гр. Созопол и по Стран-
джанското крайбрежие. Характерни са Atriplex hastata, Convolvulus 
lineatus, Crithmum maritimum, Limonium gmelinii, Sagina maritima, Silene 
compacta. На места, предимно по Южното Черноморие, се формират 
неголеми по площ храстови ценози на смокинята (Ficus carica) с учас-
тието на Colutea arborescens, Ulmus minor и др. Местообитанието е впи-
сано в Червената книга на Република България с категория застраше-
но [11] и е обект на защита в съответствие със Закона за биологичното 
разнообразие [5].
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Морски пещери [13]. Аналог е на типа природно местообитание по НА-
ТУРА 2000 с код 8330 (Подводни или частично подводни морски пе-
щери). Почти всички пещери от този тип са образувани в резултат на 
вълновата дейност, предизвикваща абразия на клифа, както и на про-
цесите на карстификация в районите с богата на карбонати литология. 
Достъпът до всички пещери е възможен само откъм морето. Височина-
та на входа варира от 50 cm до 25 m. Дължината на водните галерии е 
между 5 и 50 m, последвани от сухи или полусухи галерии с пясък, ча-
къл и големи скални късове. Птичи видове често гнездят при входовете 
на пещерите. В миналото пещерите с пясъчни подземни банки са били 
обитавани от тюлена монах (Monachus monachus). Местообитанието е 
вписано в българската Червена книга като застрашено [13] и е обект на 
защита в съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5].

Морски пещери при нос Калиакра, Северно Черноморие
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Съобщества от подводни макрoфити в Поморийската лагуна, Южно Черноморие 

МЕСТООБИТАНИЯ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ, КРАЙРЕЧНИТЕ ГОРИ 
И ЛОНГОЗИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

Естуари [14]. Представлява аналог на НАТУРА 2000 местообитание с 
код 1130 (Естуари) [4]. Включва най-долните участъци на реките при 
вливането им в морето (Батова, Камчия, Ропотамо, Велека, Дяволска, Ка-
раагач, Силистар, Бутамята и др.). Развива се мочурна растителност (съ-
общества на Phragmites australis, Typha spp., Bolboschoenus maritimus) 
и на изобилна водна растителност в плитчините (Potamogeton spp., 
Myriophyllum spp., Zannichellia palustris, Lemna spp.). Местообитанието е 
вписано в Червената книга на България като застрашено [14] и е обект 
на защита в съответствие със Закона за биологичното разнообразие 
[5].

Устието на р. Камчия (естуар), Централно Черноморие

Съобщества от подводни макрoфити в свръхсолени водоеми [15]. 
Представлява разновидност на НАТУРА 2000 местообитание с код 1150 
(Крайбрежни лагуни), идентифициранo като приоритетнo зa опазване 
на европейско ниво [4]. Това са сравнително малки крайбрежни, хи-
перхалинни водни тела с глинести и тинести дъна. Те се образувани 
по цялото Черноморие – Шабленска тузла, Наневска тузла и Балчиш-
ка тузла, Атанасовско езеро, Поморийското езеро. Доминантни видове 
са Juncus maritimus, Lemna gibba, Phragmites australis, Ruppia maritima, 
Scirpus lacustris, S. triqueter, Typha angustifolia, T. latifolia, Zannichellia 
palustris. Местообитанието е вписано в Червената книга на Република 
България като критично застрашено [15] и е обект на защита в съответ-
ствие със Закона за биологичното разнообразие [5]. 

Свръхсолени крайморски езера и блата [16]. Представлява разновид-
ност на НАТУРА 2000 местообитание с код 1150 (Крайбрежни лагуни), 
идентифициранo като приоритетнo зa опазване на европейско ниво 
[4]. Тези езера са обикновено малки или средни по размер хипер- или 
микзохалинни, холо- или полимиктови водни тела, с глинести, тинести 
или пясъчни дъна и брегове. Атанасовското езеро и Поморийската ла-
гуна са единствените големи микзо-хиперхалинни водни тела, които 
покриват относително големи площи. Дълбочината им е малка, от 0,5 
до 2,5 m. Те са отделени от морето чрез пясъчни коси, които перио-
дично биват преодолявани от морските вълни, най-вече през есента и 
зимата, затова тогава солеността им е по-ниска. Дъждовете през про-
летта също намаляват солеността. През лятото и есента солеността се 
увеличава, тъй като изпарението е по-интензивно от притока на вода. 
Местообитанието е вписано в Червената книга на Република България 
като застрашено [16] и е обект на защита в съответствие със Закона за 
биологичното разнообразие [5].  
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Солниците в Поморийската лагуна

Стъкленка/
Европейска солянка 
(Salicornia europaea)

Съобщества от едногодишни халофити в черноморски солени езера 
[17]. Представлява НАТУРА 2000 местообитание с код 1310 (Salicornia 
и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни те-
рени) [4]. Това са съобщества от основно едногодишни видове от сем. 
Chenopodiaceae (най-вече от род Salicornia) или треви, които заемат 
периодично заливаеми тинести и пясъчни терени в перифериите на 
свръхсолени и по-рядко бракични блатисти места в обхвата на Бъл-
гарската черноморска крайбрежна зона, около свръхсолени и бракич-
ни езера – Атанасовското езеро, Поморийската лагуна, Мандренското 
езеро (защитена местност „Пода“), Варненско-Белославският езерен 
комплекс (кв. „Повеляново“ на град Девня и защитена местност „Ята-
та“), Балчишката тузла, Шабленската тузла и устието на р. Ропотамо. 
Местообитанието е вписано в Червената книга на Република България 
като застрашено [17] и е обект на защита в съответствие със Закона за 
биологичното разнообразие [5]. 

Средиземноморски халофитни съобщества от високи дзуки, остри-
цови и житни треви [18]. Представлява НАТУРА 2000 местообитание 
с код 1410 (Средиземноморски солени ливади Juncetalia maritimi) [4]. 
Това са съобщества от високи дзуки, острицови и житни треви в пе-
рифериите на свръхсолени или бракични крайморски езера (лагуни 
или лимани) в обхвата на Българската черноморска крайбрежна зона 
(Варненско-Белославски езерен комплекс, Дуранкулашко езеро, Бур-
гаско езеро, местност „Ченгене скеле“, кв. Крайморие на гр. Бургас, с. 
Равадиново и устието на р. Ропотамо). Местообитанието често включ-
ва доминиращите съобщества на Elymus elongatus, Juncus littoralis, J. 
maritimus. Общата площ на представителните съобщества, съставля-
ващи този тип местообитание, не надвишава 5 hа. Водата е плитка, с 
непостоянно ниво по време на вегетационния сезон и често солена до 
много солена. Местообитанието е вписано в Червената книга на Репу-
блика България като критично застрашено [18] и е обект на защита в 
съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5].

Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и 
блата с макрофитна растителност [19]. Представлява НАТУРА 2000 
местообитание с код 3150 (Естествени еутрофни езера с растителност 
от типа Magnopotamion или Hydrocharition) [4]. Сред тези водни обекти 
се включват както лимани (Дуранкулашко езеро и Шабленско-Езерец-
ки комплекс), така и лагуни (блатата Аркутино и Алепу) в обхвата на 
БЧКЗ. През последните години съобществата на жълтата водна роза 
(Nuphar lutea) са най-редките, които се наблюдават едва на няколко 
места по брега (Шабленско-Езерецки комплекс, р. Велека). Местооби-
танието е вписано в Червената книга на Република България като за-
страшено [19] и е обект на защита в съответствие със Закона за биоло-
гичното разнообразие [5].

Халофитни съобщества 
по брега на 
Шабленската тузла
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Мазният азмак в близост до р. Камчия

Преовлажнени и наводнени понижения в дюните [20]. Представлява 
НАТУРА 2000 местообитание с код 2190 (Влажни понижения между 
дюните) [4]. В България то е уникално за местността „Камчийски пясъ-
ци“, където р. Камчия е оставила стари речни корита и устия, нарече-
ни азмаци, между дюните. Това са няколко постоянни еутрофни блата 
със средна дълбочина около 1,5 m. Типични хидрофитни съобщества са 

Жълти водни рози (Nuphar lutea) в Шабленското езеро

тези на Ceratophyllum demersum, Lemna minor, L. trisulca, Myriophyllum 
spicatum, Potamogeton crispus, P. pectinatus и др. Местообитанието е 
вписано в Червената книга на Република България като критично за-
страшено [20] и е обект на защита в съответствие със Закона за био-
логичното разнообразие [5].
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1. Лонгозната гора в долното течение на р. Батова, 
   обявена като поддържан резерват „Балтата“ (Северно Черноморие)

2. Лонгозната гора в долното течение на р. Камчия, 
   обявена като биосферен резерват „Камчия“ (Централно Черноморие)

1

2

Смесени низинни и крайречни гори и лонгози [21]. Представлява раз-
новидност на НАТУРА 2000 местообитание с код 91F0 (Крайречни сме-
сени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 
angustifolia покрай големи реки, Ulmenion minoris) [4]. Лонгозните гори 
са типични за местата с преходно-континентален и средиземноморски 
климат с мека и влажна зима. Това е причината, поради която тези гори 
се срещат предимно в местата близо до Черно море, в долините на 
реките Велека, Ропотамо, Камчия, Батова и др., където близостта до 
морето допринася за по-мек климат. Наличието на много видове със 
свободни стъбла (лиани) е причината тези гори да се наричат лон-
гоз. Преобладаващите дървесни видове са Fraxinus oxycarpa и Ulmus 
minor. Присъствието на увивни растения с дървесни и тревисти стъбла 
е типична черта за тези гори: Calystegia sepium, Clematis vitalba, Hedera 
helix, Humulus lupulus, Periploca graeca, Smilax excelsa, Tamus communis 
и Vitis sylvestris. Местообитанието е вписано в Червената книга на Ре-
публика България като критично застрашено [21] и е обект на защита в 
съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5].

Снимка: Станислав Янков, ТОТАЛ Е&П България Б.В.
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МЕСТООБИТАНИЯ НА СКАЛНО ДЪНО 

Черни миди и/или жълъди върху медиолиторални скали [22]. Пред-
ставлява разновидност на НАТУРА 2000 местообитание с код 1170 
(Рифове) [4]. То е повсеместно разпространено в медиолиторалната 
(псевдолиторална) зона на българския сектор от Черно море, в участъ-
ци с твърди (скални) субстрати или потопени структури с антропоге-
нен произход. Характерни съобщества са тези, които са доминирани 
от морските жълъди Amphibalanus improvisus, A. eburneus и Chthamalus 
stellatus (всичките три са чужди видове в Черно море), както и мидите 
Mytilus galloprovincialis и M. lineatus. Тодорова и др. (2013) [23] разгра-
ничават три национални биотопа (подтипове местообитания), принад-
лежащи към горепосочения тип местообитание, а именно:

• Горен медиолиторал с Chthamalus stellatus (вид морски жълъд), 

2. МОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ Melarhaphe neritoides (вид морско охлювче) и Ligia italica (вид рако-
образно – като мокрица);

• Долен медиолиторал с големи (Mytilus galloprovincialis) и малки 
(Mytilaster lineatus) черни миди;

•  Медиолиторални скали с макроводорасли от родовете Corallina spp., 
Nemalion spp., Scytosiphon spp. и др.

Местообитанието е вписано в Червената книга на Република България 
като уязвимо [22] и е обект на защита в съответствие със Закона за 
биологичното разнообразие [5].

Инфралиторални скали и други твърди субстрати [24]. Представлява 
разновидност на НАТУРА 2000 местообитание с код 1170 (Рифове) [4]. 
То е разпространено в скалисти участъци на морското дъно и в абра-
зионно-свлачищните и абразионно-срутищните сектори с подводни 
натрупвания от блокове и валуни на дълбочини, вариращи между 0,5 
и 25 m. Епилитната флора се състои от различни видове водорасли, 
принадлежащи към типовете Chlorophyta, Phaeophyta и Rhodophyta. 
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Някои от разновидностите на местообитанията на скално дъно в българския сектор 
от Черно море: 

1. Валуни със зообентосни съобщества, доминирани от миди от сем. Mytilidae

2. Скален участък със смесено съобщество, доминирано от Mytilus galloprovincialis, Mytilaster 
lineatus, Cystoseira spp. и едногодишни зелени и червени водорасли

3. Валуни от варовик, колонизирани от миди-каменопробивачи (Petricola lithophaga)

4. Участък от скално морско дъно с Cystoseira spp. 
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Типични зообентосни съобщества са тези, образувани от голяма-
та (Mytilus galloprovincialis) и малката (Mytilaster lineatus) черна мида, 
морски жълъди от вида Balanus improvisus, морската анемония Actinia 
еquina, значително разнообразие на морски гъби, хидрозои, брио-
зои и т. н. В допълнение, няколко вида миди-каменопробивачи също 
са типични за тези дънни местообитания, например Pholas dactylus и 
Barnea candida, които колонизират мергели, флиш и твърди глини, как-
то и Petricola lithophagа, която се среща единствено и само в подводни 
сектори с варовици или други богати на карбонати скали. Тодорова и 
др. (2013) [23] диференцират пет национални биотопа (подтипове мес-
тообитания) от консервационно-природозащитно значение, принадле-
жащи към горепосочения тип местообитание, а именно: 

•  Долен инфралиторал със сциофилни асоциации на червеното макро-
водорасло Phyllophora crispa; 

•  Инфралиторални скали с епилитни съобщества, доминирани от Myti-
lus galloprovincialis и Mytilaster lineatus;

•  Скалисти участъци от морското дъно с миди-каменопробивачи;

•  Биогенни стридни рифове, изградени от Ostrea edulis (остраци);

•  Скалисти участъци от морското дъно с прикрепени зообентосни съ-
общества от морски гъби, хидрозои, бриозои и т.н. 

Местообитанието е вписано в Червената книга на Република България 
като уязвимо [24] и е обект на защита в съответствие със Закона за 
биологичното разнообразие [5].

Сystoseira spp. върху изложено на вълнение инфралиторално скално 
дъно и скални блокове [25]. Представлява разновидност на НАТУРА 
2000 местообитание с код 1170 (Рифове) [4]. То се среща в обхвата на 
скалисти участъци от дъното с чиста вода, незначителна мътност, добра 
осветеност и ниски концентрации на биогенни елементи на дълбочини 
обикновено между 0,5 и 15 m. Едификатори са двата представителя на 
род Cystoseira, срещащи се в българския сектор на Черно море, а имен-
но Cystoseira barbata и C. сrinita. Тези многогодишни кафяви водорасли 
са вписани в Червената книга на Черно море като видове, изискващи 
защита на басейново ниво [26]. Местообитанието е вписано в Черве-
ната книга на Република България като застрашено [25] и е обект на 
защита в съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5].
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Някои от местообитанията на рахло дъно в българския участък от Черно море: 

1 и 2. Литорални пясъци и тинести пясъци

3. Сублиторални пясъци с раци-отшелници 

4. Подводна „ливада“ от морски треви 

5. Сублиторални мидени банки върху седимент

МЕСТООБИТАНИЯ НА РАХЛО ДЪНО

Литорални пясъци и тинести пясъци [27]. Представлява разновид-
ност на НАТУРА 2000 местообитание с код 1140 (Тинесто-песъчливи 
крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска 
вода) [4]. Тъй като Черно море е безприливен басейн, пространствени-
ят обхват на медиолиторалната (или псевдолиторална) зона съвпада с 
прибойната зона, маркирана от зоната на вълнова деформация откъм 
морската страна и зоната на заплис откъм сушата [23]. Пясъчните ме-
диолиторални участъци са най-често срещани при акумулативни бре-
гове от открит тип, докато тинестите медиолиторални сектори обик-
новено се наблюдават в плитководието пред лимани, устия на реки и 
лагуни. Тодорова и др. (2013) [23] разграничават един основен нацио-
нален биотоп (подтип местообитание) от консервационно-природоза-
щитно значение, принадлежащ към горепосочения тип местообитание, 
а именно едри и средни медиолиторални пясъци, изложени на вълново 
въздействие с Donacilla cornea (вид пясъчна мида) и Ophelia bicornis 
(вид морски червей-полихета). И двата посочени зообентосни вида са 
вписани в Червената книга на Черно море като застрашени и изисква-
щи защита на басейново ниво [26]. Местообитанието е вписано в Чер-
вената книга на Република България като уязвимо [27] и е обект на 
защита в съответствие със Закона за биологичното разнообразие [5]. 

Подводни „ливади“ от морски треви [28]. Представлява разновидност 
на НАТУРА 2000 местообитание с код 1110 (Постоянно покрити от мор-
ска вода пясъчни и тинести плитчини) [4]. Основни едификатори са 
морските треви от родовете Zostera, Zannichellia, Potamogeton и Ruppia. 
Тези макрофитни растения образуват типични подводни „ливади“ на 
дълбочина 0,5-10 m в обхвата на защитени, близо до брега места, с 
рахли субстрати (напр. тинести пясъци, песъчливи тини, черупчести 
песъчливи тини и др.) като дъна на речните устия, лимани, бракични 
лагуни, плитки заливи и т.н. И двата вида морски треви – Zostera marina 
и Z. noltei, са вписани в Червената книга на Черно море [26]. Место-
обитанието е вписано в Червената книга на Република България като 
застрашено [28] и е обект на защита в съответствие със Закона за би-
ологичното разнообразие [5].

Сублиторални пясъци [29]. Местообитанието представлява разновид-
ност на това с код 1110 (Постоянно покрити от морска вода пясъчни и 
тинести плитчини) съгласно класификацията по НАТУРА 2000 [4]. То е 
разпространено повсеместно по крайбрежието на дълбочини 0,5-15 m, 

достигайки до 25 m в обхвата на пясъчните банки. Субстратите може 
да варират от дребни или много дребни чакъли и едрозърнести пясъци 
до дребни или много дребни пясъци. Тодорова и др. (2013) [23] раз-
граничават пет основни национални биотопа (подтип местообитания) 
от консервационно-природозащитно значение, принадлежащи към 
по-горе описания тип местообитание, а именно: 

• Едри и средни плитки пясъци с Donax trunculus (вид пясъчна мида);

• Дребни и средни пясъци с Lentidium mediterraneum (вид пясъчна 
мида);  

• Чисти пясъци, доминирани от Arenicola marina (вид морски червей) и 
Necallianassa spp. (род дънни скариди); 

• Пясъци и тинести пясъци с Chamelea gallina (вид пясъчна мида);

• Тинести пясъци с Upogebia pusilla (вид дънна скарида, вписан в Чер-
вената книга на Черно море [26]). 

Местообитанието е вписано в Червената книга на Република България 
като потенциално застрашено [29] и е обект на защита в съответствие 
със Закона за биологичното разнообразие [5].

Сублиторални мидени банки върху седимент [30]. Представлява раз-
новидност на НАТУРА 2000 местообитание с код 1170 (Рифове). Осно-
вен едификатор е голямата черна мида (Mytilus galloprovincialis), която 
формира характерните мидени банки върху широка гама от неконсо-
лидирани субстрати на морското дъно. Тези мидени банки са част от 
естествения циркум басейнов бентосен пръстен, формиран от зооце-
нозата на Mytilidae, имащ критично важно екологично значение, що се 
касае до самопречистващите способности на Черно море. Местообита-
нието е вписано в Червената книга на Република България като уязви-
мо [30] и е обект на защита в съответствие със Закона за биологичното 
разнообразие [5]. 
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Резерватът „Калиакра“ 

Българското черноморско крайбрежие е сред физикогеографските 
области в България с най-голяма концентрация на защитени природни 
обекти, обявени съгласно Закона за защитените територии на Репу-
блика България [31; 32]. Тук са обявени три природни резервата, чети-
ри поддържани резервата, два природни парка, множество защитени 
местности и природни забележителности, както и редица защитени 
зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 (обявени съгласно Зако-
на за биологичното разнообразие за опазване на птиците, природните 
местообитания, дивата флора и фауна). Независимо от това далеч не 
всички защитени природни обекти са определени единствено и само 
за опазване на биоразнообразието и природните местообитания. Мно-
го от тях също така притежават богато георазнообразие, археологиче-
ско, историческо, културно и научно наследство [33], например: 

• Дуранкулашкото езеро, защитена местност „Яйлата“, резерват „Ка-
лиакра“ и Ботаническата градина в Балчик (Добруджанско крайбре-
жие);

• Природен парк „Златни пясъци“ и защитена местност „Aладжа мана-
стир“ в обхвата на Варненската крайбрежна зона;

• Защитена местност „Побити камъни“ в околностите на Варнен-
ско-Белославския езерен комплекс;

• Природните забележителности „Белите скали“ и н. Емине в обхвата 
на Старопланинската крайбрежна зона;

• Защитена местност „Кокетрайс“ в Несебърския залив (нейните кон-
сервационно-природозащитни характеристики са описани по-под-
робно по-нататък в настоящия раздел);

• Защитени местности острови Свети Иван и Свети Петър, находящи 
се пред крайбрежието на Медни рид;

• Природните забележителности н. Червенка (Хризотира) и н. Агали-
на, както и защитена местност н. Колокита близо до Созопол (край-
брежната зона на Медни рид);

• Природен резерват „Ропотамо“ и защитена местност „Беглик Таш-Ро-
потамо“;

• Защитените местности „Устие на река Велека“ и „Силистар“ в тери-
ториалния обхват на природен парк „Странджа“.

3. НАЦИОНАЛНИ ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА  
    НАТУРА 2000

РЕЗЕРВАТИ

Три природни резервата попадат в обхвата на Българската черномор-
ска крайбрежна зона – Калиакра, Камчия и Ропотамо [35]. 

Резерватът „Калиакра“ в обхвата на добруджанския бряг е сред 
най-старите защитени природни обекти в България, първоначално 
обявен като народен парк през 1941 г. с цел опазване на популацията 
от тюлени монаси (Monachus monachus) [31] . Днес той обхваща едно-
именния нос недалеч от село Българево заедно с прилежащия пред-
ставителен клифов бряг североизточно от него и малкото, но китно 
заливче Болата. Целта на неговото обособяване е да се запазят харак-
терните добруджански степни ландшафти и екосистеми, многобройни 
редки реликтни и ендемични растителни и фаунистични видове заедно 
с техните типични местообитания, както и комплексът от интригуващи 
брегови и карстови форми на релефа. Освен това „Калиакра“ е орни-
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Биосферният резерват „Камчия“ Резерватът „Ропотамо“

тологично важен район за грабливи и мигриращи птици, както и един 
от двата защитени природни обекта, обявени със Закона за защитените 
територии на Република България, които включват морска акватория. 
Предмет на опазване са дънни биотопи, които представляват подтипове 
на местообитанията с кодове 1110 (Постоянно покрити от морска вода 
пясъчни и тинести плитчини) и 1170 (Рифове) съгласно класификацията 
по НАТУРА 2000 [34]. Накрая, но не на последно място, природният 
резерват „Калиакра“ се припокрива до голяма степен с едноименния 
археологически резерват [35].

Биосферният резерват „Камчия“ се намира в едноименния край-
брежен участък, който заема долното течение и лиманния сектор на 
най-дългия български черноморски приток – река Камчия. Основната 
причина за неговото обособяване е опазването на ендемичния заливен 
горски ландшафт, съдържащ най-представителните лонгозни екосис-
теми в Европа [31]. Резерват „Камчия“ е орнитологично важно място 
за мигриращи и водоплаващи птици, множество видове сладководни 

риби, земноводни, влечуги и някои бозайници, изключително зависи-
ми от речни местообитания, например видрата (Lutra lutra). Формално 
обявен през 1951 г., защитеният статут на камчийския лонгоз всъщност 
датира още от периода на Османската империя [36] .  

Резерватът „Ропотамо“ се намира на север от град Приморско (Южно 
Черноморие). Той е обявен през 1992 г. след заличаването на народ-
ния парк със същото име. Обхваща голяма част от бившата защитена 
територия, включително лагуната Аркутино, долното течение, устие-
то и плажно-дюнния комплекс на р. Ропотамо, района на Маслен нос 
и остров Свети Тома [31]. Благодарение на голямото разнообразие от 
включените геоморфоложки и ландшафтни видове (дъбови и лонгозни 
широколистни гори, бракична лагуна и лиман, скалист остров, край-
брежни дюни, ерозионни клифове, скални и акумулативни сектори от 
морското дъно и т. н.), разнообразието от местообитания в резервата е 
изключително голямо, което го прави най-разноликият резерват в об-
хвата на Българската черноморска крайбрежна зона. 
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ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ

Четири поддържани резервата са обявени в обхвата на Българската 
черноморска крайбрежна зона – „Балтата“, „Атанасовското езеро“, „Пя-
съчната лилия“ и „Водните лилии“.

Поддържаният резерват „Балтата“ се намира северно от Варненската 
крайбрежна зона, разположен между село Кранево и курорта Албена. 
Заема долното течение и лиманния участък на река Батова. Резерватът 
е обявен през 1962 г., следвайки препоръките на британските изследо-
ватели Гай Манфорд и Ерик Хоскинг, с цел да се запази най-северната 
лонгозна гора в Европа. Тази защитена територия е една от най-кон-
фликтните горещи точки на биологичното разнообразие в обхвата на 
Българската черноморска крайбрежна зона след изграждането на при-
лежащия курортен комплекс Албена, което дори довежда до заличава-
не на резервата от регистъра на защитените територии в България за 
периода 1974 – 1978 г. [31]. 

Атанасовското езеро се намира в Бургаската низина, северно от град 
Бургас. То е обявено за защитена местност през 1974 г., но е прекате-
горизирано в резерват през 1980 г. [31]. Въпреки че е хиперхалинен 

 Поддържаният резерват „Балтата“, граничещ с хотел на първа линия от курортен 
комплекс „Албена“ 

Поддържан резерват „Пясъчната лилия“

басейн, в геоморфоложки смисъл то представлява плитък лиман [37]. 
По-голямата част от езерото е превърната в солници след 1922 г. Езеро-
то е представителен пример за следните местообитания от Червената 
книга на България: съобщества от подводни макрoфити в свръхсолени 
водоеми [15], свръхсолени крайморски езера и блата [16], съобщества 
от едногодишни халофити в черноморски солени езера [17] и среди-
земноморски халофитни съобщества от високи дзуки, острицови и 
житни треви [18]. Резерватът е сред най-важните орнитоложки обекти 
в България [31] . 

Поддържаният резерват „Пясъчната лилия“ се намира в местността 
„Каваците“, южно от гр. Созопол (крайбрежната зона на Медни рид). 
Обявен през 1961 г. с цел да се запази едно от най-представителните 
дюнни местообитания на пясъчната лилия (Pancratum maritimum) в Ев-
ропа, днес той често е даван за пример като един от най-лошо упра-
вляваните защитени природни обекти в България [31]. Главна заплаха 
за резервата е разширяването на рекреационните зони в община Со-
зопол. 

Поддържаният резерват „Водните лилии“ заема старото речно кори-
то на река Ропотамо. Обявен е през 1962 г. с цел запазване на лон-
гозната гора и влажните местообитания на водната лилия (Nymphaea 
alba), жълтата водна роза (Nuphar lutea) и блатното кокиче (Leucojum 
aestivum) [31]. 
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Аладжа манастир, природен парк „Златни пясъци“ 

Крайбрежната зона на природен парк „Странджа“ 

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ

Два природни парка са обявени в обхвата на Българското черномор-
ско крайбрежие: „Златни пясъци“ и „Странджа“. 

Природен парк „Златни пясъци“ заема североизточната част на Фран-
генското плато. Обявен през 1943 г., днес той се намира на 17 km север-
но от Варна, между склона на платото и морския бряг, точно над ед-
ноименния черноморски курорт. Ландшафтната структура на парка се 
състои главно от широколистни гори, доминирани от обикновен габър 
(Corpinus betulus), цер (Quecus cerris) и благун (Q. frainetto) [31]. Паркът 
съхранява образци от характерните лонгозни и сублонгозни местооби-
тания, субсредиземноморски храсти, както и някои защитени растения, 
например недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum) – терциерен 
реликт, кавказка иглика (Primula acaulis subsp. rubra), горска съсънка 
(Anemone nemorosa), източен трахистемон (Trachystemon orientalis) 
и т.н. Oрнитофауната на природен парк „Златни пясъци“ включва 80 
птици, предимно типични горски видове. Регистрират се множество 
земноводни, влечуги и бозайници [37]. Природният парк съхранява и 
богато културно-историческо наследство от Античността до Късното 
средновековие. Най-видният монумент е Аладжа манастир (средно-
вековен скален комплекс от XIII-XIVв.), обявен като отделна защитена 
местност в рамките на парка [37]. 

Природен парк „Странджа“ заема най-югоизточната част на Бълга-
рия, прилежаща на държавната граница с Турция, като представлява 
най-голямата защитена територия по Българското черноморско край-
брежие. Обявен е през 1995 г. с цел да се запазят образците от юж-
ноевксинска флора и терциерни реликтни видове във водосборните 
басейни на реките Велека и Резовска. Подобно на резервата „Ропота-
мо“, природният парк „Странджа“ обхваща значително разнообразие 
от морфоложки форми и ландшафти, които заедно със спецификата 
на регионалния климат и флора допринасят за изключителното богат-
ство от местообитания, което не се среща никъде другаде в България. 
Геоложкото, културно-историческото и археологичното (в частност 
тракийско) наследство на Странджа е от първостепенно значение за 
изследователите. Паркът включва голям брой допълнително защитени 
природни обекти, а именно: 

• разположените във вътрешността на парка природни резервати 
„Силкосия“, „Тисовица“, „Лопушна“, „Витаново“ и „Средока“; 

• няколко природни забележителности, например „Наково кладенче“ 
в близост до крайбрежния град Ахтопол; 

• бреговите защитени местности „Устие на р. Велека“ и „Силистар“ 
[31]. 
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1 и 2. „Белите скали“ край Бяла

3. Нос Емине

4. Дюни в местността „Бабата“ между Слънчев бряг и гр. Несебър 

1

2

3

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Общият брой на природните забележителности по Българското чер-
номорско крайбрежие е впечатляващ. Сред тях се включват следните 
обекти (от север на юг): 

Белите скали – разположени в района на Бели нос (северно от град 
Бяла, Централно Черноморие), заемащи територията между северната 
част на градския плаж и лимана на Беленски дол (Ак дере). Обявени за 
опазване на геоложкото и геоморфоложкото наследство [38].

Нос Емине – представлява най-източната точка на Стара планина, раз-
положен на 2 km югоизточно от село Емона (община Несебър). Обявен 
за опазване на геоложкото и геоморфоложкото наследство [39];

Пясъчни дюни в местността „Бабата“ – Слънчев бряг – намират се меж-
ду курорта Слънчев бряг и гр. Несебър (Южно Черноморие). Обявени 
за опазване на типичния дюнен ландшафт с псамофитна растителност 
[35].

Нос Червенка (Хризотира) – разположен северно от гр. Созопол, 
в крайбрежната зона на Медни рид (Южно Черноморие). Обявен за 
опазване на геоложкото и геоморфоложкото наследство [35].

Пясъчни дюни между къмпинг „Златна рибка“ и къмпинг „Градина“ 
– разположени северно от гр. Созопол. Обявени за опазване на типич-
ния дюнен ландшафт с псамофитна растителност [35].

Нос Агалина – намира се южно от гр. Созопол. Обявен за опазване на 
геоложкото и геоморфоложкото наследство [35].
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5. Районът в близост до нос Агалина

6. Лагуната Алепу 

4

5

6

Пясъчни дюни в местността „Каваците“ – разположени южно от гр. Со-
зопол. Обявени за опазване на типичния дюнен ландшафт с псамофит-
на растителност [35].

Алепу – намира се южно от гр. Созопол. Обявен за запазване на хигро-
филните и хидрофитните растителни видове в бракичната лагуна, ва-
жни местообитания на мигриращи птици, както и на местната херпето-
фауна [35].

Пясъчни дюни в местността „Перла“ – разположени северно от гр. 
Приморско (крайбрежната зона на Странджа). Обявени за опазване на 
типичния дюнен ландшафт с псамофитна растителност [35].

Пясъчни дюни при Международния младежки център – намират се 
южно от град Приморско (Странджанска крайбрежна зона). Обявени 
за опазване на типичния дюнен ландшафт с псамофитна растителност 
[35].

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

Тази категория обхваща най-голям брой крайбрежни и морски защите-
ни природни обекти. Включва следните (от север на юг): 

Дуранкулашкото езеро и Шабленското езеро – намират се в обхвата 
на Добруджанското крайбрежие, община Шабла. Обявени основно за 
опазване на местообитанията на прелетни птици, херпето- и ихтиофа-
уна, както и съобществата от хигрофитна и водна растителност [35]; 

Яйлата – разположена на север от резервата „Калиакра“, защитената 
местност има многобройни геоморфоложки, ландшафтни, хабитатни и 
археологически прилики с него [35]; 

Степите – представляват буферната зона на резерват „Калиакра“ [35]; 

Блатно кокиче – представлява буферната зона на резерват „Балтата“ 
[35]; 

Казашко и Мочурището – разположени на северния бряг на Варнен-
ското езеро, тези две защитени местности са важни гнездови место-
обитания и места за хранене на птиците [35]; 

Побитите камъни – разположени в околностите на Варненско-Бело-
славския езерен комплекс, западно от гр. Варна. Защитената местност 
представлява геоморфоложки комплекс от 18 групи от колони (цимен-
тирани „комини“), разпръснати в ландшафта с полупустинен облик. 
Генезисът на тези стълбове е предмет на текущи научни дебати. De 
Boever et al. [40] твърдят, че той е свързан с древни газови извори на 
морското дъно; 

Лонгоза – представлява буферната зона на биосферния резерват 
„Камчия“ [35]; 

Иракли – разположена в крайбрежната зона на Еминска планина 
(Централно Черноморие), тя включва лимана на р. Вая с прилежащия 
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1. Дуранкулашкото езеро

2. Шабленското езеро

3. Яйлата

4. Казашко

5. Побитите камъни

6. Иракли

7. Поморийското езеро

8. Пода

9. Узунгерен

10. Устие на река Изворска

11 и 12. Беглик Таш – Ропотамо

8 9

10 11

12

7

плаж. Обявена за опазване на представителния плажен ландшафт с 
псамофитна растителност, както и на съобществата от хигрофилна и 
водна растителност [35]; 

Кокетрайс – разположена на юг от нос Емине, това е единствената из-
цяло морска защитена местност в България, обявена в съответствие 
със Закона за защитените територии. Частично литифицираните пясъч-
ни банки опазват дънни биотопи, които представляват подтипове на 
НАТУРА 2000 местообитания 1110 (Постоянно покрити от морска вода 
пясъчни и тинести плитчини) и 1170 (Рифове) [34]. 

Поморийско езеро – намира се близо до едноименния крайбрежен 
град (Южно Черноморие). Важна влажна зона (крайбрежна лагуна), 
обявена като защитена местност за опазване на 65 вида птици и техни-
те местообитания [35]; 

Бургаски солници, езерото Вая, Пода, езерото Узунгерен, Ченгене 
скеле и Устието на река Изворска – важни влажни зони в близост до 
Бургас (Южно Черноморие), основно обявени за опазване на место-

обитанията на прелетни птици, земноводни, влечуги, както и предста-
вителни хигрофилни и аквални растителни съобщества [35]; 

Острови Свети Иван и Свети Петър – разположени в акваторията пред 
Созополския залив, крайбрежната зона на Медни рид (Южно Черномо-
рие). Обявени за опазването на геоложко, геоморфоложко и археоло-
гическо наследство [35]; 

Беглик Таш – Ропотамо – представлява буферната зона на резерват 
„Ропотамо“ [35]; 

Стомопло – разположена на север от гр. Приморско. Това е бракична 
лагуна, обявена като защитена местност за опазване на хигрофилна и 
хидрофитна растителност, важни местообитания на мигриращи птици, 
както и на местната херпетофауна [35]; 

Устие на река Велека и Силистар – обявени за опазването на харак-
терни крайбрежни ландшафти, флористично и фаунистично разноо-
бразие [35 ]. 
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НАТУРА 2000 защитени зони, обявени в съответствие с Директива 
92/43 / ЕИО (Директива за местообитанията) 

Бидейки една от държавите членки на ЕС, България е поела ангажи-
мент да допринесе за създаването на кохерентна общоевропейска 
екологична мрежа, наречена НАТУРА 2000, опазваща защитени при-
родни местообитания, включени в Приложение I, както и местообита-
нията на видовете, посочени в Приложение II към Директива 92/43/
ЕИО (Директива за местообитанията) [4]. Също така страната трябва 
да гарантира, че местообитанията и популациите на видовете, предмет 
на опазване, ще бъдат поддържани или възстановени в благоприят-
но природозащитно състояние [41]. По този начин общо 28 НАТУРА 
2000 защитени зони са обявени по Българското черноморско край-
брежие и в българския сектор от Черно море [34]. След приключва-
нето на проект „Разширяване на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в 
Българската черноморска акватория“ [42] морските пространства, об-
хванати в шест предишно съществуващи защитени зони („Калиакра“, 
„Галата“, „Емине-Иракли“, плаж „Градина“ – „Златна рибка“, „Ропотамо“ 
и „Странджа“), бяха значително разширени. В допълнение, три нови 
изцяло защитени зони бяха предложени за обявяване („Аладжа банка“, 
„Емона“ и „Отманли“). По този начин днес 17 защитени зони, обявени 
в съответствие с Директивата за местообитанията, включват морска 
акватория. Тези, обявени на по-ранен етап, впоследствие разширени, 
както и напълно нови защитени зони от европейската екологична мре-
жа НАТУРА 2000 представляват основата на морската консервацион-
на природозащита в България. Те опазват национални дънни биотопи, 
които представляват разновидности на типовете местообитания 1140 
(Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са 
едва покрити от морска вода), 1110 (Постоянно покрити с морска вода 
пясъчни и тинести плитчини) и 1170 (Рифове). 

Целта на обявяването на посочените по-горе 17 НАТУРА 2000 защи-
тени зони е също така да се запазят популациите на трите китоподоб-
ни видове в Черно море, както и тези на рибните видове харип (Alosa 
caspia) и карагьоз (A. immaculata). 
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РЕЗЕРВАТИ:

01.  Калиакра

02.  Камчия

03.  Ропотамо

ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ:

04.  Балтата

05.  Атанасовско езеро

06.  Пясъчната лилия

07.  Водните лилии

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ:

08.  Златни пясъци

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ:

09.  Белите скали

10.  Нос Емине

11.  Пясъчни дюни в местността „Бабата“, 
Слънчев бряг

12.  Нос Червенка (Хризотира)

13.  Пясъчни дюни между къмпинг „Златна 
рибка“ и къмпинг „Градина“

14.  Пясъчни дюни в местността „Каваците“

15.  Нос Агалина

16.  Алепу

17.  Пясъчни дюни в местността „Перла“

18.  Пясъчни дюни при Международния 
младежки център (Приморско)

ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ:

19.  Дуранкулашко езеро

Обобщена картосхема на защитените зони от екологичната мрежа НА-
ТУРА 2000, определени в съответствие с Директива 92/43 (Директива 
за местообитанията) и най-важните защитени природни обекти по Бъл-
гарското черноморско крайбрежие, обявени съгласно Закона за защите-
ните територии на Република България (по данни от Регистъра на защи-
тените територии и НАТУРА 2000 защитени зони в България, 2015 [35]).

20.  Шабленско езеро

21.  Яйлата

22.  Степите

23.  Ароматна матиола

24.  Ботаническа градина  „Балчик“

25.  Блатно кокиче

26.  Аладжа манастир

27.  Казашко и Мочурището

28.  Побитите камъни   

29.  Ракитника

30.  Лимана

31.  Лонгоза

32.  Смриките

33.  Иракли

34.  Кокетрайс

35.  Ортото

36.  Поморийско езеро

37.  Бургаски солници

38.  Вая

39.  Пода

40.  Узунгерен

41.  Устие на р. Изворска

42.  Ченгене скеле

43.  Острови Свети Иван и Свети Петър

44.  Нос Колокита

45.  Беглик Таш – Ропотамо

46.  Стомопло

47.  Устие на река Велека

48.  Силистар
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IV.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, 
ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО ПО БЪЛГАРСКОТО 
ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
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Западното крайбрежие на Черно море още от древни времена е пре-
доставяло идеална среда за живот и развитие на човешките общ-

ности, обитаващи това пространство. Българското черноморско край-
брежие и неговият хинтерланд постоянно са били регион на взаимно 
етническо и културно влияние. Развитието на човешките общности в 
това пространство не може да бъде разбрано, без да се вземат предвид 
ресурсите на прясна вода, които са от съществено значение за всеки 
вид човешко обитаване (сезонно или постоянно). Най-старите дока-
зателства за обитаване на черноморското крайбрежие са кремъчните 
сечива от епохата на ранния палеолит. Такива оръдия на труда, заедно 
със следи от характерна палеофауна, са откривани в пещери.

Морските трансгресии обясняват донякъде отсъствието на ранния не-
олит в Добруджа (VI хил. пр. Хр.), но липсата на системни подводни 
изследвания не ни позволява да формулираме убедителни отговори 
на този проблем. Много от къснонеолитните и енеолитните селища по 
крайбрежието, културите Хаманджия (5200–4600/4500 г. пр. Хр.) и Гу-
мелница (4600/4500–4000 г. пр. Хр.) са възникнали в близост до ос-
новните водоизточници, особено в устията на палеодолините на Черно 
море, където са се образували и съвременните крайбрежни езера.

Общностите от културата Хаманджия са се заселили около основните 
източници на прясна вода. Селищата са групирани главно около голе-
ми заливи (понастоящем езера), в близост до устията на големи реки. 
Най-голямата концентрация на селища, с осем обекта, е локализирана 
при сегашния Варненско–Белославски езерен комплекс, който през V 
хил. пр. Хр. е представлявал голям морски залив при устието на река 
Палеопровадийска.

Броят на античните археологически и исторически паметници по Бъл-
гарското черноморско крайбрежие е достатъчно голям. През Антич-
ността, особено след елинската колонизация, пристанищната система 
по западнопонтийските брегове значително се разширила. През този 
период започнали да се изграждат първите пристанищни съоръжения, 
които били новост за архитектурния облик на крайбрежните градове 
[1]. По Българското черноморско крайбрежие има поредица от потъ-
нали пристанищни съоръжения (при местността „Карантината“, нос 
Галата, Аполония Понтика) [1], както и части на жилищни квартали на 
елинските полиси (Бизоне, Месaмбрия) [2; 3; 4]. На някои места вместо 
изкуствени съоръжения са били използвани естествените скални ри-
фове [5; 6; 7].

ДУРАНКУЛАК

Дуранкулак се намира в Североизточна България и е проучван в про-
дължение на десетилетия от екип, ръководен от Х. Тодорова. Разкопки-
те в Дуранкулак са проведени между 1974 и 1997 г., като са регистри-
рани 1204 праисторически гроба, а откритите жилища са 17. Селището 
в Дуранкулак е съществувало в периода 5200–4200 г. пр. Хр., като 
първите обитатели са били носителите на културата Хаманджия. Пра-
историческото селище включва няколко жилищни групи, добре ор-
ганизирани, с големи размери и с по няколко помещения (Фигура 1). 
През 4700/4600 г. пр. Хр. се появила каменната архитектура – явление, 
типично за последния етап на културата Хаманджия и подчертаващо 
социалните различия в рамките на общността [8]. Дуранкулак е едно 
от малкото запазени праисторически селища, даващи ни ценна архе-
ологическа информация за ежедневния живот на първите земеделци.

НОС ШАБЛА

В района на нос Шабла са запазени руините на античното селище 
Карон Лимен (Карея) (Фигура 2), което продължава под вода до 4 m 
дълбочина и на разстояние до 400 m от брега. В древни времена ук-
репеният град и пристанище Карея е заемал района на съвременния 
нос Шабла, отстоящ на 7 km източно от гр. Шабла, Добричка област. 
Селището просъществувало от V в. пр. Хр. до края на VI – началото на 
VII в. сл. Хр.

Градът при н. Шабла се споменава в редица древни писмени източници: 
Помпоний Мела (P. Mela 2, 22), Ариан (Ar. PPE 35), в Анонимния пери-
плус на Евксинския Понт (Ann. PPE 75) и др. Късноантичната крепост 
Карея била издигната върху руините на късноримски квадрибург, оби-
таван в края на Късната античност (края на III–средата на V в.). Укре-
пеният град и пристанището били възстановени към средата на VI в. 
(след 543-544 г.) по времето на император Юстиниан I [9].

Пристанището на древното селище Карон Лимен е описано в детайли 
от М. Лазаров [5], като първата работа, посветена на локализацията му, 
е дело на Л. Божков [10].

Най-ранната керамика връща живота на селището към VI–V в. пр. Хр. 
Произходът на най-ранните амфори е от остров Хиос, като се датират 
към втората и третата четвърт на V в. пр. Хр. [5].
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 1. Археологическият 
комплекс Дуранкулашко 
езеро

 2. Руините на античното 
селище Карон Лимен 
(Карея)
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 3. Тракийско скално светилище

  4. Останки от късноантичната крепост на територията на морския курорт Русалка

Понастоящем е запазена единствено северозападната част на селище-
то, като по-голямата част от него е унищожена в резултат на морската 
абразия. Покачването на черноморското ниво започва към края на ран-
ната елинистическа епоха и продължава през римския период, Късната 
античност и Средновековието. Това е причината, поради която е не-
възможно реконструирането на оригиналния облик на късноантичната 
Карея.

ЯЙЛАТА

Късноантичното укрепено селище при местността „Яйлата“ се намира 
на 2 km южно от с. Камен бряг, Добричка област. За него няма никак-
ви сведения в писмените известия на античните историци и географи. 
Крепостта е разположена на впечатляващо място с дължина 2 km и 
широчина 250 m. Брегът е съставен от сарматски варовикови карстови 
форми, образувани по време на палеосеизмично събитие. Геоморфо-
ложкият комплекс е представен от три свлачищни тераси. В района 
има представителен некропол, както и тракийски култов комплекс със 
светилище (Фигура 3). Тук има малък залив, а на изток от него са откри-
ти три каменни котви с отвори, датирани към Късната бронзова епоха 
[11]. Керамиката от ранновизантийската крепост се датира към IV–VI в. 
сл. Хр. [12]. РУСАЛКА

Малка късноантична крепост е локализирана в района на морския ку-
рорт „Русалка“ (Фигура 4). Обектът се намира на 3 km от с. Свети Нико-
ла, Добричка област. Крепостта най-вероятно е разрушена в края на VI 
или началото на VII в. сл. Хр., подобно на много други антични крепости 
по Българското черноморско крайбрежие [13].

КАЛИАКРА

Нос Калиакра и археологическият резерват на неговата територия се 
намират на 12 km югоизточно от гр. Каварна. Това е най-големият нос 
по Българското черноморско крайбрежие, вдаващ се на 2 km навътре 
в морето. Вертикалният клиф с височина на откоса до 70 m е изграден 
от окарстени сарматски варовици.

Най-древното име на съществувалото на нос Калиакра тракийско се-
лище е Тиризис. Градът се споменава от Страбон (Str. VII, 6, 1), Клавдий 
Птолемей (3, 10, 3), Помпоний Мела (P. Mela II, 22), както и в Табула Пев-
тингериана.



139АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

  5. Главната порта на средновековната 
фортификационна система

 6. Пристанищната акватория на древния Бизоне

Търговските кораби, които са пристигали в древния Тиризис, са използ-
вали за товарене и разтоварване на стоки дълбокия залив западно от 
носа, който е предоставял естествена защита от северните и източните 
ветрове. Най-рано заливът е бил използван през късната бронзова епо-
ха. В акваторията на нос Калиакра подводни археологически изслед-
вания се провеждат от 1959 г. [14]. Запазени и частично реставрирани 
са три фортификационни системи със стени, кули и порти, които са от 
туристически интерес. Датирани са към четири исторически периода: 
елинистически, римски, късноантичен и средновековен [9] (Фигура 5).

КАВАРНА

Мегарската колония Месамбрия основава няколко собствени колонии 
по западнопонтийското крайбрежие. Една от тях е Бизоне, чийто топо-
ним сочи несъмнен тракийски произход (Фигура 6). Някъде към IV в. пр. 
Хр. те основават една от последните колонии в Черно море. 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Градът се разраснал бързо и ако се съди по броя на котвите, открити 
на морското дъно, той се превърнал в един от значителните търговски 
центрове за своето време [15]. Псевдо-Скимнос (Ps.–Scymnos 758–760) 
споменава града като колония на Мегара, но според Анонимния пери-
плус е колония на варварите (Ann. PPE 76). Бизоне се споменава при 
различни поводи в най-разнообразни извори (Str. VII, 6, 1; Menip. Perg. 
Peripl. 156; P. Mela II, 22; Plin. E. NH IV, 11, 44 и др.).

БАЛЧИК

Името Дионисополис се появява в няколко кратки съобщения: Псев-
до-Скимнос (Ps.–Scymnos 751–757), Анонимния периплус (Ann. PPE 
78–79), Плиний Стари (Plin. E. NН 4, 11, 44), Страбон (Str. VII, 6, 1). Спо-
ред античните литературни източници, посветени на топографията на 
полиса, съвременният Балчик може да се отъждестви с древния Ди-
онисополис. Във всички писмени сведения се споменава, че по-рано 

 7. Храмът на Кибела в гр. Балчик

 8. Реставрирана секция от средновековния археологически обект Кастрици 

градът се е наричал Круной (Κρουνοι). Археологическите разкопки на 
този етап отнасят най-ранните материали не по-рано от IV в. пр. Хр. 
[16]. През пролетта на 2006 г. екип от археолози откри храм, посветен 
на елинистическата богиня Кибела [17] (Фигура 7).

По бреговете на Варненския залив има регистрирани най-малко че-
тири пристанища, които са започнали да функционират още през Ан-
тичността: в местността „Евксиноград“, при средновековната крепост 
Кастрици, Одесос, в местността „Карантината“ и при нос Галата. Две от 
тях имат пристанищна инфраструктура: Карантината и Галата.

КАСТРИЦИ

Най-северното пристанище в акваторията на Варненския залив е сред-
новековният Кастрици, разположен западно от нос Свети Яни, на ня-
колко метра от южната крепостна стена. Най-ранната керамика, откри-
вана тук, е ранновизантийска, която се датира през IV в. сл. Хр. Краят 
на функционирането на пристанището е някъде през началото на XV в. 
(Фигура 8).



141АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

 9. Реставрираните Морски бани в гр. Варна

ОДЕСОС

Според Псевдо-Скимнос (Ps.-Scymnos 748–750) Одесос е основан от 
милетски заселници по времето на мидийския цар Астиаг (втората чет-
върт на VI в. пр. Хр.). Същата информация е потвърдена и от Аноним-
ния периплус (Ann. PPE 79–80). Така според античните автори Одесос 
е бил създаден някъде през втората четвърт на VI в. пр. Хр. Към това 
време трябва да отнесем началото на функционирането на пристани-
щето в залива, западно от несъществуващия днес нос Варна.

По отношение на Одесос и неговото пристанище, внимание заслужа-
ват работите на Г. Тончева [18] и М. Лазаров [19; 20]. Най-ранната кера-
мика от акваторията е датирана от М. Лазаров [19] към средата на VI в. 
пр. Хр. Архаични материали, отново поставени към средата на века, са 
открити и от Г. Тончева [21], което потвърждава сведенията в изворите.

На този етап точното местоположение на античното пристанище остава 
неизвестно. Може да се предположи, че до започването на строител-
ството на съвременния порт Варна в края на XIX в. пристанището се е 
намирало на едно и също място още от създаването на Одесос през  
VI в. пр. Хр. Наблюденията върху строителни изкопи налагат мнението, 
че то се е намирало в района на днешната централна жп гара Варна. 
Това се потвърждава и от Г. Тончева [18]. Древната брегова линия се 
проследява по старите пристанищни складове (магазии) – големи ка-
менни сгради, строени по времето на османското владичество, като ми-
нава под съвременната ул. Девня.

Във Варна са разположени много археологически и исторически па-
метници: значителни участъци от крепостните стени на Одесос от ели-
нистическия (IV–III в. пр. Хр.), римския (I–III в.) и късноантичния (IV– 
VI в.) период, четвъртите по големина в Европа римски бани, руините 
на няколко раннохристиянски базилики, някои от които богато укра-
сени с мозайки, късноантичният/ранносредновековният вал, който е 
бил част от фортификационната система на Одесос, останки от сред-
новековната църква „Св. Георги“ от XIII в., много музеи – Археологи-
чески, Етнографски, Музей на Възраждането, Военноморски музей, 
Природо-научен, както и сгради от края на XIX и първата половина на  
XX в. – православният катедрален храм „Успение Богородично“, Мор-
ските бани (Фигура 9) и много други.

КАРАНТИНАТА

При проведените в началото на 60-те години на XX в. подводни ар-
хеологически проучвания е установено съществуването на антична 
пристанищна структура. Съоръжението е перпендикулярно на брега 
(посока север–юг), с дължина 250 m и е изградено от неголеми ломени 
камъни без спойка, според Г. Тончева облицовани с по-големи овални 
камъни [18]. Дълбочината на тази вълноломна стена е 2,5 m от водната 
повърхност и 4,5 m от дъното. Стената е предпазвала територията, за-
падно от нея, от вълните и ветровете, духащи от изток и североизток.

На запад от този „вълнолом“ и източно от стария железен мост при „Ка-
рантината“ е акваторията на древното пристанище. През 60-те години 
на XX в. по време на подводните археологически проучвания, а и по 
наблюдения на обекта, извършени от автора, тук са извадени и продъл-
жават да се вадят фрагменти от амфори, купи, питоси и котви.
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При подводни наблюдения на обекта, извършени от автора, никъде не 
се вижда предложеният от Г. Тончева напречен разрез на подводната 
стена [18]. Нещо повече, твърде е вероятно това да не е изкуствено 
съоръжение, а естествен риф, който днес се намира под съвременното 
морско ниво на 2–3 m дълбочина.

Освен многобройния и най-разнообразен керамичен материал от ра-
йона на „Карантината“ са извадени и три железни котви. Две от тях са 
т. нар. котви–четирирожки, а третата е Т-образна двурога котва. Хро-
нологически двурогата котва е по-древна, като този тип железни котви 
се използват от мореплавателите през периода VI–VIII в. сл. Хр., а че-
тирирогите са доста по-късни и влизат в употреба през Късното сред-
новековие.

ГАЛАТА

Друг подводен вълнолом е бил намерен под фара на нос Галата в нача-
лото на 60-те години на миналия век. Първите археологически находки 
оттук (котви и амфори) са извадени през 1962 г. През същата година е 
открит и подводният вълнолом в близост до съвременния кей на фе-
риботната линия Варна – Галата при ресторант „Романтика“. Системни 

 10. Срутени руини при нос Галата

 11. Късноантичният/ранносредновековен землен вал край с. Шкорпиловци, 
Варненска област

подводни проучвания по южния бряг на Варненския залив се провеж-
дат до края на 60-те години на XX в. (Фигура 10).

ШКОРПИЛОВЦИ

В района на с. Шкорпиловци се намира землен вал, подобен на този от 
кв. Аспарухово в гр. Варна (Фигура 11). Заедно с останалите подобни 
съоръжения при с. Кранево, при устието на р. Камчия и при градовете 
Бяла и Обзор те формират завършена отбранителна система.

СВЕТИ АТАНАС

Древното име на крепостта при нос Свети Атанас е неизвестно, но през 
Средновековието градът е познат като Виза. През последното десети-
летие бяха проведени редовни археологически разкопки и в момента 
са реконструирани и изложени раннохристиянска базилика, кръщел-
ната към нея, баня, както и други сгради от V–VI в. сл. Хр. [22].
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 12. Средновековната църква „Христос Пантократор“ (XIII - XIV в.)

 13. Типична дървена къща в гр. Поморие (XIX в.)НЕСЕБЪР

Съгласно сведението на Страбон за Месамбрия (Str. VII, 6, 1), може да се 
заключи, че апойкията е основана на място, заселено още преди това 
от траки. Херодот (Hdt. IV, 93) споменава Месамбрия в разказа си за 
скитския поход на Дарий I (521–486 г. пр. Хр.) през 519–513/512 г. пр. Хр. 
По-долу отново Херодот (VI, 33) посочва, че заселването е станало от 
жители на Бизантион и Калхедон, които бягали от финикийците по вре-
ме на Йонийското въстание през 493 г. пр. Хр. Месамбрия се споменава 
още от Скилакс (Peripl. 67), Плиний Стари (Plin. E. NH 4, 45), Помпоний 
Мела (P. Mela II, 22) и др.

С проблема за Месамбрия учените се занимават повече от сто години 
[3; 4]. Първите защитни стени датират към ранната желязна епоха. Ан-
тичните крепостни съоръжения са построени към края на VI – началото 
на V в. пр. Хр. Главната порта от Късната античност (V – VI в.) и Средно-
вековието (XI – XIV в.) е запазена великолепно.

Град Несебър е обявен за национален архитектурен и археологически 
резерват през 1956 г. През 1983 г. градът е включен в списъка на све-
товното културно наследство на ЮНЕСКО. Навсякъде могат да бъдат 
видени древни руини и сгради от различни исторически епохи. В съ-

временен Несебър са запазени много православни църкви от раннох-
ристиянския период до XVII в. Някои от тях са Старата митрополия „Св. 
София“ (V–VI в.), „Св. Йоан Кръстител“ (X–XI в.), „Свети архангели Ми-
хаил и Гавриил“ (XIII в.), „Христос Пантократор“ (XIII–XIV в.) (Фигура 12), 
„Св. Йоан Неосветени“ (XIV в.), “Св. Стефан“ (построена първоначално 
през XI–XIII в. и по-късно реконструирана и разширена през XVI–XVIII 
в.), „Св. Спас“ (1609 г.), дървени къщи от периода на Българското въз-
раждане (XIX в.) и много други.

ПОМОРИЕ

До момента в писмените извори няма данни за основаването на града. 
Старото име е Анхиало, като първият автор, който споменава полиса 
под това име, е Страбон (Str. VII, 6, 1). По-късно Анхиало се спомена-
ва от римския поет Овидий (Tr. 1, 10, 35) и Анонимния периплус (Ann. 
PPE 85–86). Според Страбон (Str. VII, 6, 1) селището било апойкия на 
Аполония Понтика (съвременния Созопол). Анхиалското пристанище 
е имало добре изградена инфраструктура, като на градски монети е 
изобразен неговият вход.
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Средновековни стени са запазени единствено в близост до съвремен-
ното пристанище. В гр. Поморие са запазени няколко дървени къщи от 
XIX в. (Фигура 13). От голям туристически интерес е Музеят на солта, 
който е единствен на Балканите.

АКРА

В най-северната част на полуостров Свети Никола при нос Акра (из-
вестен още и под името Акин) е локализирана късноантична крепост. 
Намира се на около 3 km от гр. Черноморец, Бургаска област (Фигура 
14). Носът има важна стратегическа позиция в южната част на Големия 
Бургаски залив. Укрепената част на античния град покрива площ от  
1,5 ha, но в миналото е бил може би два пъти по-голям [23]. Разположен 
е на неравна скална тераса, като най-високата част е заета от руини-
те на разрушени бивши военни сгради от миналия век. За съжаление, 
съвременните структури са разрушили най-интересната част от антич-
ния обект.

Най-ранните исторически и археологически сведения за крепостта са 
от братя Шкорпил от 1901 г. Археологически разкопки не са извършва-
ни преди 2012 г. поради факта, че нос Акин представлява военна база 
и достъпът е бил забранен [24].

СОЗОПОЛ

Древният град-държава Созопол е основан в края на VII в. пр. Хр. от 
колонисти от Милет (Ps.–Scymnos 728–731; Ann. PPE 84–87). Античното 
име е Аполония Понтика в чест на древногръцкия бог Аполон.

Археологическите проучвания в Созопол започват в края на XIX в.  
Според намерените артефакти човешката дейност в този район за-
почва още през късната каменно-медна и ранната бронзова епоха. 
В днешни дни са реставрирани фортификационните съоръжения от 
Късната античност и средните векове от VI до XIV в. [9]. Много сгра-
ди от различни исторически периоди са разкопани и реконструира-
ни (Фигура 15). При едни от последните археологически разкопки 
на средновековния манастир „Св. Йоан Предтеча“ на остров Свети 
Иван беше открит реликварий с мощи на свети Йоан Кръстител [25].  

 14. Фортификационната система на античната крепост Акра  15. Средновековни руини в Стария град на Созопол

Снимка: Иван Христов
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 16. Фортификация на крепостта при нос Урдовиза, гр. Китен (Бургаска област) 

 17. Руини от средновековната фортификационна система на гр. Ахтопол

В Стария град на Созопол са запазени много от традиционните дърве-
ни къщи от XIX в.

УРДОВИЗА

Районът на полуостров Урдовиза, както и прилежащата му акватория, 
поради своето разнообразие на находки представляват интерес за ши-
рок кръг специалисти.

Късноантичната крепост Урдовиза е разположена на малък полуостров 
със същото име при съвременния град Китен, Бургаска област. Името 
на селището има тракийски произход. Най-ранните археологически на-
ходки се отнасят към времето на късната бронзова епоха. По-голямо 
тракийско селище с пристанище се появява през V в. пр. Хр. Приста-
нището е отбелязано в средновековните морски карти и портулани.  

На обекта са извършени частични реконструкции върху крепостните 
стени от VI в. сл. Хр., както и на някои от средновековните участъци от 
периода между IX и XIV в. [26] (Фигура 16).

АХТОПОЛ

Античното име на Ахтопол е Агатополис. Ариан (Arr. РРЕ 36) спомена-
ва за апойкия, разположена между Херсонесос и нос Инеада. Същата 
информация е повторена и от Анонимния периплус (Ann. РРЕ 87). Се-
лището е локализирано при град Ахтопол [27]. Времето на основава-
нето на града е неизвестно, но може да се предположи, че апойкията 
възниква към V в. пр. Хр.

В наши дни в района на пристанището са запазени големи участъци  
от късноантичната и средновековната фортификационна система (V–
XV в.) [9] (Фигура 17). 
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Картирането на чувствителността на околната среда е основна стъп-
ка в подготовката, реакцията и усилията за сътрудничество при неф-

тени замърсявания, като картите са изключително важен инструмент за 
подпомагане на отговорните лица по време на инцидент [1]. Анализ на 
чувствителността на околната среда и картиране са проведени в много 
страни по протежение на хиляди километри брегови линии в цял свят, 
основно като част от националните усилия за създаване на система за 
реагиране на базата на знания за нефтени разливи, които биха засег-
нали крайбрежието. Използвани и описани са различни подходи, вклю-
чително ГИС приложения и дистанционни методи за наблюдение [1; 2].

Представените в тази глава карти на чувствителността бяха изготвени 
oт Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН през 2015 
г. за ТОТАЛ Е&П България Б.В. и техните партньори като част от подго-
товката за безопасност и опазване на околната среда при проучвател-
ните дейности в черноморския дълбоководен блок „1-21 Хан Аспарух“.

Процесът на картиране на чувствителността на Българското черномор-
ско крайбрежие включваше няколко взаимосвързани стъпки и задачи. 
Първата задача се състоеше в подробно литературно проучване, съби-
ране на нови данни и преглед на наличните такива. В резултат на това 
бе извършен анализ на съществуващите пропуски, както и преценка 
за избор на брегови участъци с необходимост от допълнителни терен-
ни проучвания. Втората задача бе да се изработи карта на Индекс на 
чувствителността на околната среда (ИЧОС). Процесът бе организиран 
в четири основни фази:

ФАЗА 1 

Брегова класификация: тя бе извършена в съответствие с методиката, 
описана от IPIECA [1]. Използвайки ортофото изображения с раздели-
телна способност 0,4 m от 2010 г. и 2011 г. [3], въздушни фотоснимки от 
2013 г. (съвместен проект между ИО-БАН и Програмата за изследване 
на антропогенизираните брегови линии на Университета в Западна Ка-
ролина, САЩ) и теренни проучвания от 2015 г., бе направена типизация 
на бреговата линия по различни типове сегменти, съответстващи на 10-
те нива (категории) на Индекса на чувствителността на околната среда 
(ИЧОС) по класификацията на IPIECA [1]: 

Индекс 1:

1A  Открити скалисти брегове; 

1B  Открити масивни хидротехнически съоръжения; 

1C  Открити скалисти клифове с натрупани каменни  
      блокове/валуни в основата.

Индекс 2:

2A  Открити скални платформи (бенч);

2B  Открити глинести откоси и стръмни склонове.

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Индекс 3:

3A  Дребнозърнести и среднозърнести пясъчни плажове;

3B  Открити пясъчни откоси и стръмни склонове.

Индекс 4:

Едрозърнести пясъчни плажове.

Индекс 5:

Смесени пясъчно-чакълести плажове.

Индекс 6:

6A  Дребночакълести плажове (гравий и чакъл); 

6B  Каменно-насипни съоръжения и едрочакълести плажове  
       (валуни и блокове).
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Индекс 7:

Открити приливно-отливни платформи  
(не са представени по българския бряг).

Индекс 8:

8A  Защитени откоси и защитени скалисти брегове;

8B  Защитени масивни хидротехнически съоръжения;

8C  Защитени каменно-насипни съоръжения;

8D  Защитени скалисти брегове от валуни и каменни блокове;

8E  Торфени брегове (не са представени по българския бряг).

Индекс 9:

9A  Защитени приливно-отливни платформи  
       (не са представени по българския бряг);

9B  Обрасли нисколежащи брегове;

9C  Хиперсалинни приливно-отливни платформи  
      (не са представени по българския бряг).

Индекс 10:

10A  Соленоводни и бракични блата; 

10B  Сладководни блата  
        (не са представени по българския бряг);

10C  Мочурища;

10D  Мангрови блата (не са представени по българския бряг);

10E  Заливаеми нисколежащи тундрови брегове  
        (не са представени по българския бряг).

ФАЗА 2 

Биологична чувствителност. Тази категоризация включва: 

• Плитки скални рифове; 

• Райони с рибни ресурси; например местообитания  
   и зони за  размножаване; 

• Морски треви; 

• Морски бозайници (китоподобни); 

• Морски и блатни птици: например мигриращи видове; 
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Ортофото изображения, покриващи Българския черноморски бряг

• Защитени зони: национални резервати,  
   зони по Рамсарската конвенция и НATУРА 2000; 

• Нисколежащи територии като крайбрежни заливи,  
   лимани и лагуни, отстоящи на разстояние от бреговата линия; 

• Застрашени видове/местообитания. 

ФАЗА 3 

Чувствителност на човешки дейности. 

Тази категоризация включва:

• Марини и пристанища; 

• Зауствания, водовземания и тяхното предназначение; 

• Нефтени терминали; 

• Морски платформи и тръбопроводи;  

• Търговски морски пътища; 

• Райони с крайбрежни аквакултури  
   и зони за традиционен риболов; 

• Места за разтоварване на рибарски лодки; 

• Места за плажуване и туристически дейности;

• Археологически и исторически обекти. 

ФАЗА 4 

Логистични и оперативни инфраструктури за борба с нефтени 
разливи: 

• Местоположение на оборудване за борба с нефтени разливи    
   (оператори) – на сушата и в морето; 

• Разрешени и забранени зони за използване на дисперсанти  
   (обикновено по дълбочини и разстояние от брега); 

• Достъп до крайбрежен път; 

• Достъп до плаж; 

• Места за спускане на лодки (хелинг);

• Летища. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОРТОФОТО ИЗОБРАЖЕНИЯТА

Прецизното определяне и измерване на положението на бреговата ли-
ния и нейната дължина са значително улеснени от наличието на голе-
ми пространствени бази данни и технологии за анализ, включително: 
LiDAR, диференциален GPS (глобална позиционираща система), сате-
литни изображения и аерофотоснимки/ортофото изображения с висо-
ка или много висока разделителна способност, а така също и географ-
ски информационни системи (ГИС) [ 3; 4; 5; 6; 7].
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Най-северната (горе) и най-южната част (долу) на българското крайбрежие

Самолетът и изследователите, заснели въздушните фотографии 

За дигитализация на бреговата линия бяха използвани съвременни 
цветни ортофото изображения. Те бяха предоставени от Министер-
ството на земеделието и храните на Република България в рамките на 
научно-изследователски проект, озаглавен „Съвместна ГИС базирана 
класификация на българо-румънския черноморски бряг за оценка на 
риска“. Изображенията са заснети през 2010 г. и 2011 г. с пространстве-
на разделителна способност 0,4 m. Общо 107 на брой изображения 
бяха използвани за цялото крайбрежие, като 56 от тях са заснети през 
2010 г., 51 – през 2011 г., а всяко изображение е с размер 4/4 km.

Ортоизображенията са регистрирани в проектна координатна систе-
ма: WGS_1984_UTM_ZONE_35N, като данните са предварително орто-
ректифицирани. Благодарение на високата (30 до 5 m) и много висока-
та (4 до 1 m или по-малко) разделителна способност на изображенията  
детайли от крайбрежната зона като пясъчни плажове, дюни, клифови 
подножия/ръбове на клифа, позиция на бреговата линия, хидротехни-
чески съоръжения и т. н. са ясно различими и това позволява прециз-
ното им картиране в ГИС среда [3]. Картирането на естествените мор-
фоложки форми, на хидротехническите съоръжения и техният анализ 
бяха извършени с помощта на ГИС софтуерa ArcInfo 10.2.

За по-точно идентифициране на бреговите форми и картиране на бре-
га бяха използвани голям брой въздушни дигитални снимки. Те бяха 
направени на 10 и 11 юли 2013 г. под ъгъл 45° на височина 200 m над 
морето [8]. Заснемането бе извършено със самолет Чесна с трима бре-
гови изследователи на борда: д-р Маргарита Станчева и д-р Христо 
Станчев от ИО-БАН, както и проф. Робърт Йънг от Университета в За-
падна Каролина, САЩ [9]. 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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По време на двудневното проучване бе заснето цялото Българско чер-
номорско крайбрежие (от границата с Румъния на север до границата 
с Турция на юг), като бяха направени повече от 2000 въздушни диги-
тални фотографии.

В допълнение, през лятото на 2015 г. бяха извършени теренни огледи 

на брегови сегменти с неясно различими черти на ортофото изображе-
нията. По време на бреговите експедиции бяха направени и множество 
наземни фотографии. В резултат на оцифроването на ортофото изо-
браженията общо 1337 отделни сегмента по българското крайбрежие 
бяха определени и картографирани (Таблица 1 и Таблица 2).

Таблица 1. 

Идентифицирани брегови геоморфоложки типове сегменти

Брегови геоморфоложки типове Брой сегменти

Изкуствени плажове 4

Плажове 441

Кейове за лодки 5

Валуни 1

Скалисти клифове 267

Каменни блокове и валуни 6

Рибарски лодкостоянки 2

Буни (проницаеми) 5

Масивни буни 231

Оградни съоръжения/Яхтени пристанища 42

Канали езеро-море 4

Льосови клифове 6

Нисколежащи територии 3

Яхтени пристанища 12

Блата, канали 3

Терминали за нефтени танкери 5

Платформи (бенч) 27

Пристанища 19

Пристанищни молове 26

Кейови стени 23

Каменнонасипни съоръжения 145

Брегови откоси 1

Вълнозащитни стени 42

Оградни съоръжения тип „шпора“ 17

ОБЩО 1337

Таблица 2. 

Идентифицирани типове брегови сегменти според класификацията  
на IPIECA за Индекс на чувствителността на околната среда (ИЧОС)

Типове брегови сегменти съгласно ИЧОС
Брой брегови 

сегменти

1A   Открити скалисти брегове 152

1B   Открити масивни хидротехнически съоръжения 99

1C   Открити скалисти клифове с натрупани каменни  
       блокове/валуни в основата

113

2A   Открити скални платформи (бенч) 28

2B   Открити глинести откоси и стръмни склонове 2

3A    Дребнозърнести и среднозърнести  
         пясъчни плажове

282

3B   Пясъчни откоси и стръмни склонове 1

4     Едрозърнести пясъчни плажове 37

5     Смесени пясъчни и чакълести плажове 96

6A   Дребночакълести плажове (гравий и чакъл) 11

6B   Каменно-насипни съоръжения и  
        едрочакълести плажове (валуни и блокове)

329

8A   Защитени откоси и защитени скалисти брегове 7

8B   Защитени масивни хидротехнически съоръжения  
        (проницаеми) 

1

8B   Защитени масивни хидротехнически съоръжения 111

8C   Защитени каменно-насипни съоръжения 56

8D   Защитени скалисти брегове от валуни  
        и каменни блокове

2

9B   Обрасли нисколежащи брегове 3

10A  Соленоводни и бракични  блата 7

ОБЩО 1337
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Карта на чувствителността на Българската черноморска крайбрежна зона

  Индекс на чувствителността на околната среда

  Биологични ресурси

Ресурси за човешки 
дейности

  Хидрографски данни

ИЧОС 1 - Открити скалисти брегове 

ИЧОС 2 - Открити скални платформи/склонове 

ИЧОС 3 - Дребно и среднозърнести пясъчни плажове 

ИЧОС 4 - Едрозърнести пясъчни плажове 

ИЧОС 5 - Смесени пясъчно-чакълести плажове 

ИЧОС 6 - Чакълести плажове и каменно-насипни съоръжения 

ИЧОС 7 - Открити приливно-отливни платформи (не са представени)

ИЧОС 8 - Защитени скалисти брегове

ИЧОС 9 - Обрасли нисколежащи брегове

ИЧОС 10 - Мочурища и блата

Птици 

Риби 

Китоподобни 

Морски треви 

Национален резерват 

Зона по Рамсарска конвенция

Натура 2000 - Директива за птиците

Натура 2000 - Директива за местообитанията

Исторически обекти 

Аквакултури 

Традиционен риболов

Хелинг 

Яхтено пристанище 

Пристанище

Водовземане 

Заустване 

Летище

Разтоварване на риба 

Газова платформа 

Градове 

Хотели

Морски курорти 

Места за къмпингуване 

Инсталация за обезсоляване 

Главен път

Тръбопровод

Рекреационен плаж 

Зона, забранена за 
използване на дисперсанти

Езера 

Реки

Изобати

Речни и езерни връзки

Проекция: UTM 35 N (WGS 84)
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Карти на чувствителността на Българската черноморска крайбрежна 
зона в мащаб 1:100 000
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Тъй като няма общоприет метод на приоритизиране на чувствителни 
райони и ресурси, данните за типа брегова линия, биологичните и со-
циално-икономическите характеристики бяха анализирани чрез при-
лагане на картографски подход с цел генерализиране и ранкиране на 
информацията за чувствителността. Авторите са следвали 3-етапния 
подход, препоръчан от IPIECA [1]:

Стъпка 1: 
Ранкиране на чувствителността на типовете бряг 

ИЧОС предварително ранкира чувствителността на бреговата линия 
в 10 нива. Те могат да бъдат обобщени в 3 до 5 класа, запазвайки само 
най-чувствителните типове бряг за стратегическата карта.

Стъпка 2: 
Ранкиране на чувствителността на екосистемите и природните 
ресурси

Екосистемите бяха ранкирани в зависимост от времето за възстановя-
ването им след нефтен разлив, като тези, които имат по-дълги периоди 
на възстановяване, са и по-чувствителни. В допълнение, бяха използ-
вани и други съществуващи системи за класификация (например Чер-
вения списък на IUCN). При ранкирането на чувствителността се взема 
предвид нивото на законова защита (например ниска до средна чувст-
вителност за законодателство на местно ниво, средна за национално 
законодателство и висока за международно законодателство). 

Стъпка 3: 
Ранкиране на социално-икономическите характеристики 

Характеристиките на социално-икономическите елементи и на човеш-
ките дейности бяха ранкирани според редица показатели, като напри-
мер икономическата стойност на дадена дейност, броя на служителите, 
продължителността на прекъсване на стопанските дейности при раз-
лични степени на замърсяване, броя на засегнати потребители/посе-
тители и т.н. 

Стратегическата карта на чувствителността може да бъде окончателно 
изработена, когато и трите типа чувствителност са ранкирани и инте-
грирани, както е описано по-горе. Стратегическите карти имат за цел 
да визуализират най-чувствителните райони и за предпочитане трябва 
да съдържат минимално количество информация, за да бъдат възмож-
но най-ясни. Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Стратегически карти на чувствителността на Българската черноморска 
крайбрежна зона в мащаб 1:300 000
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ВЪВЕДЕНИЕ

Процесът на комплексно базирано физикогеографско райониране е 
важен етап от всяко изследване, което разглежда даден участък от 

геосферата в качеството му на ландшафтна система [1; 2; 3; 4; 5 и ре-
ференциите в тях]. 

Съгласно най-актуалните физикогеографски и ландшафтни региона-
лизации на България, изследваният район съвпада с Черноморската 
физикогеографска/ландшафтна област, която е една от най-хетеро-
генните природни единици в страната [2; 3]. Водещи фактори за нейна-
та ландшафтно-базирана регионална диференциация са климатичното 
влияние на Черноморския басейн и палеографската еволюция на при-
лежащите му брегове [2; 6; 7], които до голяма степен предопределят 
формирането и пространственото разпределение на останалите гео-
компоненти [6; 8]. Това твърдение е особено валидно за „най-младите“ 
елементи на природно-териториалните комплекси, а именно зоналните 
почвени типове и растителната покривка [3]. Същевременно, климатът 
се явява и основен фактор за съществуването на конкретни типове зе-
меползване и свързаните с тях процеси на ландшафтна антропогени-
зация [напр. 9; 10; 11; 12; 13 и др.], както и главен виновник за определени 
специфики при съвременната динамика на бреговите ландшафти [14]. 

Авторите поделят Черноморската област на физикогеографски/ланд-
шафтни райони [напр. 2; 3] или подобласти [напр. 4], които предста-
вляват по-малки регионални единици. Авторите на настоящата публи-
кация споделят идеята, че на базата на комплексни физикогеографски 
(или ландшафтни) критерии Българската черноморска крайбрежна 
зона следва да бъде поделена на три района, а именно: 

• Северен крайбрежен район (нос Сиврибурун – нос Палеца), обхва-
щащ крайбрежните участъци на Добруджанското плато, долината на 
река Батова, Франгенското плато, долината на Варненско-Белослав-
ския езерен комплекс и Авренското плато; 

• Централен крайбрежен район (нос Палеца – гр. Свети Влас), обхва-
щащ крайбрежните участъци на Долнокамчийското поречие, Камчий-
ска и Еминска Стара планина; 

• Южен крайбрежен район (гр. Свети Влас – долно течение на река Ре-
зовска), обхващащ крайбрежните участъци на Долнохаджийското по-
речие, Бургаската низина и Бургаския езерен комплекс с прилежащите 
му влажни зони, Медни рид и Странджа. 

Така обособените три района могат да бъдат поделени на 11 крайбреж-
ни участъка, представляващи най-малките регионални физикогео-
графски/ландшафтни единици, дефинирани за целите на настоящия 
анализ. Поради липса на достатъчно данни за бентосната биота, дънни-
те местообитания или ландшафти границите им в обхвата на подводния 
брегови склон са прокарани въз основата на геолого-геоморфоложки 
признаци [14]. Определените 11 крайбрежни участъка са както следва: 

I. Северен крайбрежен район:

• Дуранкулашко-Шабленски крайбрежен участък  
   (нос Сиврибурун – нос Шабла);

• Шабленско-Балчишки крайбрежен участък  
   (нос Шабла – местност „Фиш-Фиш“);

• Батовски крайбрежен участък  
   (местност „Фиш-Фиш“ – нос Екрене);

• Варненски крайбрежен участък  
   (нос Екрене – местност Карантината“);

• Авренски платовиден крайбрежен участък  
   (местност „Карантината“ – нос Палеца).

II. Централен крайбрежен район

• Долнокамчийски крайбрежен участък  
   (нос Палеца – нос Черни нос);

• Източностаропланински крайбрежен участък  
   (нос Черни нос – град Свети Влас).

III. Южен крайбрежен район:

• Долнохаджийски крайбрежен участък  
   (град Свети Влас – Несебърски полуостров);

• Бургаски низинен крайбрежен участък  
   (Несебърски полуостров – нос Чукаля);

• Медноридски крайбрежен участък  
   (нос Чукаля – долно течение на р. Ропотамо);

• Странджански крайбрежен участък  
   (долно течение на р. Ропотамо – долно течение на р. Резовска).

Картосхема на предложеното райониране на Българската черноморска крайбрежна 
зона и прилежащия й плитководен участък от морското дъно  
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1. СЕВЕРЕН КРАЙБРЕЖЕН РАЙОН

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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1

3

2

ОБЩО ОПИСАНИЕ 

Северният крайбрежен район се простира между държавната грани-
ца с Румъния на север и долното течение на р. Камчия на юг, включ-
вайки крайбрежните участъци от Добруджанското плато, долината на 
р. Батова, Франгенското плато, долината на Варненско-Белославския 
езерен комплекс и Авренското плато. В обхвата на крайбрежната зона 
районът се ограничава между нос Сиврибурун на север (Добруджан-
ското крайбрежие) и нос Палеца на юг (крайбрежието на Авренското 
плато). 

Северният крайбрежен район обхваща най-източните части на Мизий-
ската платформа. Нейните морфоструктури се проследяват в обхвата 
на прилежащия подводен брегови склон и континенталния шелф. Ге-
оложкият строеж е доминиран от миоценски седиментни скали като 
варовици, песъчливи варовици, пясъчници, мергели, глини и др., заво-
алирани от льосова покривка в Приморска Добруджа, както и на огра-
ничени по териториален обхват участъци от Франгенското и Авренско-
то плато [15; 16; 17]. Литоложкият състав на прилежащия плитководен 
участък от морското дъно се състои от различни по гранулометричен 
състав холоценски пясъци, тини, както и от изброените по-горе видове 
споени седиментни скали [18].

Геоморфоложката структура на крайбрежната зона е доминирана от 
ерозионно-абразионни, свлачищни и клифови участъци, акумулативни 
сектори с чакълести и пясъчни плажове с дюни, лимани, лагуни и др. 
[например 16; 18; 19 и др.]. Благодарение на лесно поддаващата се на 
ерозия и абразия льосова покривка Дуранкулашко-Шабленският край-
брежен участък се характеризира с най-високите скорости на брегова 
ерозия (особено на вълнова абразия) в обхвата на Българската черно-
морска крайбрежна зона. Морфологията на подводния брегови склон 
се характеризира с наличието на пясъчни валове пред акумулативни-
тe брегови участъци, блоково-валунни натрупвания пред свлачищата, 
скални банки и абразионни бенчове в съседство с клифовите учас-
тъци. Аладжа банка (Варненски крайбрежен участък) представлява 
най-забележителната форма на дънния релеф в обхвата на Северния 
крайбрежен район. 

Клиф, образуван в льосов фациес в близост до с. Крапец, Добруджанско плато 
(Дуранкулашко-Шабленски крайбрежен участък) 

1. Линейното свлачище с тектонски произход и варовиковият клиф в обхвата на курорта 
„Русалка“, Добруджанско крайбрежие (Шабленско-Балчишки крайбрежен участък); 

2. Брегови дюни в обхвата на плаж Албена-Кранево (Батовски крайбрежен участък); 

3. Лиманът на ерозионния дол в местността „Дълбока“, Добруджанско крайбрежие 
(Шабленско-Балчишки крайбрежен участък) 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Водоизнос в подножието 
на клифов участък в 
местността „Зеленка“, 
западно от нос 
Калиакра, Добруджанска 
крайбрежна зона 
(Шабленско-Балчишки 
крайбрежен участък) 

В геолого-геоморфоложко отношение тя представлява скален риф от 
реликтни свлачищни стъпала, формирани в песъчливи варовици, гли-
ни и конгломерати [напр. 18; 20; 21 и др.]. 

Съгласно класификационната схема на Köppen-Geiger, климатът на 
Българското черноморско крайбрежие и съответно на разглеждания 
район се категоризира като влажен субтропичен [22]. Спецификите 
на регионалния климат са продиктувани от силното умерено-конти-
нентално влияние на север в Крайморска Добруджа, което постепен-
но отслабва на юг заедно с подобряване на режима на валежите [23]. 
Наличните количествени климатични данни показват, че средните го-
дишни температури варират между 11,8 °C на север (станции Шабла, 
Калиакра и Балчик, Добруджанско крайбрежие) и 12,1 °C на юг (стан-
ция Варна). Средните годишни валежи варират от 412 mm/г на север 
(станция Калиакра) до 603 mm/г на юг (станция Приселци, Авренско 
крайбрежие) [7; 24]. 

Главни обекти на хидрографската мрежа в обхвата на Северния край-
брежен район са: Карталийското (Орловото) блато, Дуранкулашкото 
езеро, Шабленско-Езерецкият комплекс и Шабленската тузла (Дуран-
кулашко-Шабленски крайбрежен участък); Наневската тузла, лиманът 
на Болата дере, лиманът на ерозионния дол в местността „Дълбока“ и 
Балчишката тузла (Шабленско-Балчишки крайбрежен участък); устия-
та на реките Батова и Краневска (Батовски крайбрежен участък); Вар-
ненско-Белославският езерен комплекс, представляващ плавателното 
устие на р. Провадийска (Варненски крайбрежен участък); лиманът на 
р. Паша дере (Авренски платовиден крайбрежен участък) и др. В до-
пълнение, клифовият добруджански бряг на запад от нос Калиакра в 

обхвата на склоновете с южно изложение, както и бреговата линия на 
Франгенското плато (Варненски крайбрежен участък) се характеризи-
рат със значителен водоизнос, което причинява интензивна свлачищна 
активност [напр. 16; 20; 25 и др.]. 

Почвеното разнообразие на Северния крайбрежен район до голяма 
степен се предопределя от неговите литоложки и климатични специ-
фики [напр. 4; 6; 7; 17 и др.]. Широко разпространение в обхвата на До-
бруджанското плато и по южните склонове на Франгенското плато (по 
протежение на Варненско-Белославския езерен комплекс) имат кар-
бонатните черноземи, чийто генезис е свързан с наличието на льосова 
покривка. Лесивираните почви съставляват втория най-разпространен 
почвен тип, заемащ обширни площи от вътрешността на Добруджан-
ското, Франгенското и Авренското плато. Други застъпени педоложки 
типове са наносните почви (например в долните поречия на реките 
Краневска и Батова), солончаците (перифериите на соленоводните 
езера Шабленска тузла, Наневска тузла и Балчишка тузла, бреговете 
на Варненско-Белославския езерен комплекс и др.), файоземите (в об-
хвата на Авренската крайбрежна зона северно от ерозионната доли-
на на р. Паша дере), делувиалните почви (повсеместно присъстващи 
в обхвата на клифовите подножия и при свлачищните участъци), пя-
съчните почви (естествените пясъчни ивици и дюни, както и в обхвата 
на най-високите в хипсометрично отношение денудационни повърхни-
ни на Авренското плато), блатните почви (перифериите на лиманите 
и речните устия), рендзините (в районите с епикарст), червеноземите 
или terra rossa (района на нос Калиакра в Крайморска Добруджа) и др. 
[17; 26; 27 и др.]. 

Естествената растителна покривка на Северния крайбрежен район е 
значително трансформирана поради хилядолетията човешко присъст-
вие и свързаната с него експлоатация на почвените и горските ресурси 
[28]. На много места съобщества от вторичен произход са заменили 
съвременната растителност. Степните съобщества заемат ограничени 
площи в крайбрежната част на Южна Добруджа. Запазените неантро-
погенизирани части в обхвата на изложените към морето склонове са 
заети предимно от гори, доминирани от цер и габър. Най-характерната 
черта на растителната покривка в обхвата на Северния крайбрежен 
район е лонгозната гора, образувана в долното поречие на р. Батова, 
както и сублонгозните съобщества в обхвата на свлачищните сектори 
с водоизнос на подпочвени води [10; 14; 29]. Хигрофитна и аквална рас-
тителност са характерни за лиманите, лагуните и свлачищните езера. 
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1. Степна растителност в близост до нос Шабла, Добруджанско крайбрежие  
   (Шабленско-Балчишки крайбрежен участък); 

2. Доминираната от келяв габър гора в обхвата на Франгенското плато  
   (Варненски крайбрежен участък); 

3. Хигрофитна растителност при лимана на р. Паша дере  
    (Авренски платовиден крайбрежен участък)

2

1

3

Псамофитни съобщества са разпространени в обхвата на пясъчните 
ивици и дюни, формирани пред лиманите и лагуните, например плаж 
Дуранкулак, плаж Крапец и Шабленски плаж (Дуранкулашко-Шаблен-
ски крайбрежен участък), плаж Албена-Кранево (Батовски крайбре-
жен участък), плаж Аспарухово (Варненски крайбрежен участък), 
плаж Паша дере (Авренски платовиден крайбрежен участък) и др. В 
допълнение, най-широкообхватните псамофитни съобщества в Бълга-
рия заемат вътрешно-континенталните дюни в обхвата на ЗМ „Побити-
те камъни“ (Варненски и Авренски крайбрежен участък) [30].

Антропогенизираните и антропогенните ландшафти (например земе-
делски площи, изкуствено залесени терени, застроени територии, бре-
гозащитна инфраструктура, пристанищни съоръжения и др.) преобла-
дават в пространствената структура на Северния крайбрежен район. 
Шабленско-Балчишкият и Варненският са сред участъците с най-ви-
соки нива на техногенна обремененост в обхвата на Българската чер-
номорска крайбрежна зона [31; 32; 33]. Значителни са геоекологични-
те проблеми във Варненско-Белославския езерен комплекс, дължащи 
се на драстичните промени в естествената езерна среда вследствие 
от прокопаването на плавателните канали и последващото нахлуване 
на морски води [34]. От друга страна, Батовският крайбрежен учас-
тък и крайбрежната зона на Авренското плато се характеризират със 
сравнително по-ниски нива на антропогенна трансформация. Но макар 
и добре съхранени като цяло, естествените ландшафти в обхвата на 
Батовския крайбрежен участък са значително изменени в близост до  
с. Кранево и особено в района на Албена въпреки факта, че цитираният 
курорт е сред най-добре управляваните в България. Поради тази при-
чина Батовският участък се смята за една от горещите точки по Българ-
ското черноморско крайбрежие от гл. т. на ефективността на консерва-
ционната природозащита в обхвата му [3; 14]. Като цяло, естествената 
ландшафтна структура на Авренския платовиден крайбрежен участък 
е добре съхранена поради особеностите на пространственото разви-
тие през периода на социализма. Строителство на нова рекреационна 
инфраструктура бе извършено в югоизточната му периферия, в бли-
зост до устието на р. Камчия (последното попада в границите на Цен-
тралния крайбрежен район). Естественото ландшафтно разнообразие 
е представено предимно от равнинно-карстови и акумулативно-кар-
стови комплекси със сухи карстови долини и степна или лесостепна 
растителност (Добруджанска крайбрежна зона), платовидно-карстови 
комплекси със смесени дъбови или габърови гори (Франгенско пла-
то), както и от равнинни и хълмисти или платовидно-хълмисти компле-
кси със смесени дъбови гори (Авренско плато). Характерни азонални 
комплекси са акумулативно-плажовите и ерозионно-акумулативните 
ландшафти с псамофитна растителност (пясъчни ивици и дюни), еро-
зионно- и абразионно-клифовите ландшафти с ксерофитна и литофит-
на растителност, ерозионно-свлачищните ландшафти със сублонгозни 
съобщества, както и низинно и долинно акумулативните ландшафти с 
лонгозни гори, ливади, аквална или халофитна растителност (в пери-
фериите на лиманите, лагуните и свлачищните езера) и др. [35].
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1. Kрайбрежната зона на курорта „Златни пясъци“ (Варненски крайбрежен участък) –  
   пример за силно урбанизиран ландшафт в обхвата на Северния крайбрежен район; 

2. Денудационно-платовиден ландшафт с изкуствено засадена гора от бял бор  
    и сребролистна липа (Авренски платовиден крайбрежен участък); 

3. Платовидно-хълмист ландшафт с доминирано от дъб горско съобщество  
    (Франгенско плато, Варненски крайбрежен участък); 

4. Ерозионно-свлачищен ландшафт със сублонгозна растителност  
    (Франгенско плато, Варненски крайбрежен участък); 

5. Низинно-акумулативен ландшафт с лонгозна гора (Батовски крайбрежен участък); 

6. Ерозионно-клифов ландшафт с храстовидна и вторична ксерофитна растителност  
    (Авренски платовиден крайбрежен участък) 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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1. Морска котка (Dasyatis pastinaca)

2. Писия (Platichthys flesus)

3. Платерина (Liza aurata)

1

2

3
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МОРСКА ФАУНА

Медиолиторалните и сублиторалните участъци с песъчливо и тинесто 
дъно са доминирани от различни местни миди и техните ценози, като 
тези на Donacilla cornea, Chamelea gallina, Donax trunculus, Lentidium 
mediterraneum, Abra alba, Mytilus galloprovincialis, Modiolula phaseolina и 
др. [36]. Чуждоземните миди Anadara inaequivalvis и Mya arenaria също 
често се регистрират [37]. Плитководните местообитания на скално и 
рахло дъно служат като места за размножаване на множество видо-
ве – разнообразие от зеленушки, попчета, морски кучки, морски игли 
и др. Голям брой видове риби са описани за района като например 
морска лисица (Raja clavata), морска котка (Dasyatis pastinaca), ев-
ропейска змиорка (Anguilla anguilla), зарган (Belone belone), меджид 
(Merlangius merlangius), деветиглена бодливка (Pungitius platygaster), 
триигла бодливка (Gasterosteus aculeatus), морско конче (Hippocampus 
hippocampus), кефал (Mugil cephalus), атерина (Atherina pontica), бар-
бун (Mullus barbatus), лефер (Pomatomus saltatrix), платерина (Liza 
aurata), морски език (Pegusa nasuta), писия (Platichthys flesus), скорпид 
(Scorpaena porcus), изключително редкият звездоброец (Uranoscopus 
scaber), морски дракон (Trachinus draco) и др. Основните видове, 
които са обект на промишлен риболов, са цацата (Sprattus sprattus), 
черноморският сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus), хамсия-
та (Engraulis encrasicolus), паламудът (Sarda sarda), карагьозът (Alosa 
immaculata), акулата (Squalus acanthias) и различни видове попчета 
(Gobiidaе). Калканът (Psetta maxima) е дънна риба, представляваща съ-

ществен дял от промишления морски риболов. Китоподобните бозай-
ници морска свиня (Phocoena phocoena), обикновен делфин (Delphinus 
delphis) и афала (Tursiops truncatus) са често наблюдавани в района, 
като носовете Шабла, Калиакра, Екрене, Галата и Иланджик са сред 
най-добрите места за наблюдение [38].
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БРЕГОВИ И МОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ,  
ВКЛЮЧЕНИ В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ

Северният крайбрежен район е богат на природни местообитания с 
консервационно-природозащитно значение. Поради тази причина  
значителна част от него попада в екологичната мрежа НАТУРА 2000 
[38; 69]. Плажoвите и дюнни местообитания с псамофити и клифовите 
хабитати с хазмофитна, калцефилна или ксерофитна храстова расти-
телност са широко разпространени. Важни влажни зони са формирани 
в обхвата на крайбрежните езера и при устията на реките, например 
при Дуранкулашкото езеро, Шабленско-Езерецкия комплекс, Шаблен-
ската, Наневската и Балчишката тузла, при устието на река Батова, 
Варненско-Белославския езерен комплекс, лимана на р. Паша дере и 
др. Така изброените влажни зони представляват орнитологично важни 
места, тъй като попадат на миграционния път на прелетните птици Виа 
Понтика [29].

Гривестата чапла (Ardeola ralloides), представляваща вид, вписан в Червената книга 
на България като застрашен, е чест посетител на влажните зони по Добруджанското 
крайбрежие Неми лебеди (Cygnus olor) на варненския плаж – вид, вписан в Червената книга на 

България като уязвим

Кафявоглави потапници (Aythya ferina) в Белославското езеро – вид, вписан в 
Червената книга на България като уязвим

Източник: НПО Зелени Балкани

Източник: НПО Зелени Балкани
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Разнообразие от видове птици, срещащи се в обхвата на Авренския платовиден крайбрежен участък 

Източник: НПО Зелени Балкани
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Степните съобщества на Приморска Добруджа в обхвата на суходо-
лията, клифовите и свлачищните участъци, особено тези в района на 
носовете Шабла и Калиакра, съвпадат с типа местообитание Западно-
понтийски петрофитни степи, категоризирано като застрашено в Чер-
вената книга на България [39].  

Ерозионните и абразионните клифови сектори с петрофитна растител-
ност (повсеместно присъстващи във всичките пет крайбрежни участъ-
ка, диференцирани в обхвата на Северния район) съответстват на типа 
местообитание Растителност на крайбрежните морски скали, катего-
ризирано като застрашено [40]. 

Примери за великолепната крайбрежна флора на Добруджа: 

1. Божури; 2. Люляци 

Балкански псевдомаквис в тила на плаж Родни Балкани (Авренски платовиден 
крайбрежен участък) 

Наличието на Балкански псевдомаквиси в изследвания район не е 
обозначено на картите на разпространение, публикувани в Червената 
книга на България. Въпреки това резултатите от теренни проучвания, 
проведени през 2007 и 2008 г., потвърждават съществуването им в об-
хвата на Авренската крайбрежна зона южно от лимана на р. Паша дере 
[14]. Съгласно Червената книга на България, местообитанието се кате-
горизира като потенциално застрашено [41]. 

Плажовете и дюните с псамофитни съобщества съответстват на типо-
вете местообитания Растителност на черноморските чакълести плажо-
ве [42], Растителност на черноморските пясъчни плажове [43], Черно-
морски ембрионални дюни [44], Черноморски подвижни (бели) дюни 
[45], Черноморски стабилизирани (сиви) дюни [46], всичките пет кате-
горизирани като застрашени. Черноморските облесени дюни (критич-
но застрашено местообитание) са описани за Батовския крайбрежен 
участък [47]. Типът местообитание Преовлажнени и наводнени пони-
жения в дюните (присъстващо например на плажовете при гр. Ша-
бла и с. Крапец в обхвата на Дуранкулашко-Шабленския крайбрежен 
участък) е с категория критично застрашено [48]. Защитена местност 
„Побитите камъни“ (Варненски и Авренски платовиден крайбрежен 
участък) съответства на типа местообитание Вътрешни дюни с побити 
камъни [49], категоризирано като застрашено. 
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1. Ембрионални дюни в обхвата на плаж Дуранкулак

2. Бели дюни в обхвата на плаж Шабла

3. Сиви дюни в обхвата на плаж Шабла

4. Облесени дюни на плаж Албена-Кранево

5. Вътрешни дюни с побити камъни в защитена местност „Побитите камъни“ 
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Морски пещери, образувани във варовиковия клиф между нос Шабла и нос 
Калиакра 

Литотелмите, 
формирани 
в бреговите 
окарстени тераси 
на Шабленско-
Балчишкия 
крайбрежен 
участък, 
представляват 
медиолиторално 
местообитание 
с изключително 
екстремни 
екологични 
условия 

Лагуната Шабленска тузла (Дуранкулашко-Шабленски крайбрежен 
участък) и свлачищните езера Наневска тузла и Балчишка тузла (Ша-
бленско-Балчишки крайбрежен участък) отговарят на типовете место-
обитания Съобщества от подводни макрoфити в свръхсолени водоеми 
(критично застрашено) [50], Свръхсолени крайморски езера и блата 
(застрашено) [51], Съобщества от едногодишни халофити в черномор-
ски солени езера (застрашено) [52] и Средиземноморски халофитни 
съобщества от високи дзуки, острицови и житни треви (критично за-
страшено) [53]. Последните два типа местообитания се срещат и по 
бреговете на Варненско-Белославския езерен комплекс (Варненски 
крайбрежен участък). 

Всички водни басейни от лиманен тип в обхвата на Северния крайбре-
жен район (например Орлово блато, Дуранкулашко езеро, Шаблен-
ско-Езерецки комплекс, Варненско-Белославски езерен комплекс, ус-
тията на реките Батова, Краневска, Болата дере, Дълбока, Паша дере и 
др.) съответстват на местообитанието Естествени или полуестествени 
мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна растителност, 
категоризирано като застрашено [54].

Лонгозните горски съобщества, формирани в долните поречия на реки-
те Батова и Краневска (Батовски крайбрежен участък), както и в пери-
ферията на лимана на р. Паша дере (Авренски платовиден крайбрежен 

участък), техните водни тела и речни устия съответстват на типовете 
местообитания Смесени низинни и крайречни гори и лонгози [55], и 
Естуари (и двата типа категоризирани като критично застрашени) [56]. 

Пространственото разпространение на важни подводни местообита-
ния на скално дъно като вписаните в Червената книга на България Чер-
ни миди и/или морски жълъди върху медиолиторални скали (уязвимо) 
[57], Инфралиторални скали и други твърди субстрати (уязвимо) [58], 
Сystoseira spp. върху изложено на вълнение инфралиторално скално 
дъно и скални блокове (застрашено) [59] и Морски пещери (застра-
шено, присъстващо единствено в обхвата на Шабленско-Балчишкия 
крайбрежен участък между нос Шабла и нос Калиакра) [60], е тясно 
свързано с клифовите и свлачищните участъци, както и със съвремен-
ните гео- и морфодинамични процеси в бреговата зона [21; 36; 38]. 

Mестообитаниятa на рахло дъно като вписаните в Червената книга на 
България типове Литорални пясъци и тинести пясъци (уязвимо) [61], 
Сублиторални пясъци (потенциално застрашено) [62] и Подводни „ли-
вади“ от морски треви (застрашено) [63] са разпространени в обхвата 
на подводния брегови склон предимно пред по-горе упоменатите ли-
мани и лагуни. Сублиторалните мидени банки върху седимент (уязви-
мо) [64] се регистрират в обхвата на дълбоководните участъци с рахло 
дъно при наличието на песъчливи тини и тини.Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Ниска степен: 

●

  Предизвикано от човека стъпкване на  
    съобщества и местообитания

●

  Професионален пасивен риболов и  
    разполагане на даляни

●

  Туризъм и свързаното с него шумово  
    замърсяване

●

  Освобождаване на горски терени за  
    последващи цели

●

  Наводнения в резултат от естествени процеси

●

  Торене с изкуствени торове

Умерена степен: 

●

  Нерегламентирано къмпингуване

●

  Паша на домашни животни

●

  Сечи

●

  Замърсяване с отпадъци от домакинствата  
    и туризма

●
  Изхвърляне на промишлени отпадъци

●

  Урбанизация и курортно строителство

●

  Изграждане и използване на туристически  
    пристани и кейове

●

  Депониране на отпадъци, отвоюване на  
    територии и пресушаване на терени

●

  Залесявания с неместни дървесни видове

●

  Търговски морски пътища

●

  Експлоатация на кариери

●

  Производство на ветрова енергия

●

  Сеизмични изследвания

●

  Изхвърляне на инертни материали

●

  Замърсяване на сухоземната, речната и  
    езерната околна среда

●

  Преса от страна на инвазивни видове

●

  Професионален активен риболов

●

  Брегова ерозия и абразия

Висока степен: 

●

  Военни учения

●

  Фрагментация на местообитанията

●

  Добив на пясък, чакъл и други инертни  
    материали

●

  Дънно тралиране и добив на пясъчна мида

●

  Лов и и бракониерство

●

  Пожари

●

  Техногенно натоварване на крайбрежната  
    зона

●

  Нефтени разливи

●

  Замърсяване на морските води и техният  
    пренос от теченията

●

  Експлоатация на сладководните ресурси и  
    свързани с тях промени във водния баланс

●

  Модифициране на структурата на речните  
    течения [38]

Литорални пясъци (ляво) и тинести пясъци (дясно) в бреговата зона на Авренския платовиден крайбрежен участък 

ОСНОВНИ ЗАПЛАХИ, ВИДОВЕ АНТРОПОГЕНЕН НАТИСК И ДЕЙНОСТИ С ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
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Пристанищният комплекс Варна-Запад продължава да бъде сред основните източници на замърсяване в обхвата на Варненско-Белославския езерен комплекс

Пасивен риболов с помощта на даляни (Варненски крайбрежен участък) 
Дребномощабен добив на нефт край нос Шабла (Дуранкулашко-Шабленски 
крайбрежен участък) 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 

Дуранкулашко-Шабленски крайбрежен участък: 

●

  Защитена местност (ЗМ) Дуранкулашко езеро 

●

  ЗМ Шабленско езеро 

●

  Защитена зона (ЗЗ) Езеро Дуранкулак (Директива за птиците и 
Директива за местообитанията) 

●

  ЗЗ Езеро Шабла-Езерец (Директива за местообитанията) 

●

  ЗЗ Крайморска Добруджа ( (Директива за местообитанията)1

●

  ЗЗ Шабленски езерен комплекс (Директива за птиците) 

●

  ЗЗ Било (Директива за птиците) 

Шабленско-Балчишки крайбрежен участък: 

●

  Резерват Калиакра 

●

  ЗМ Яйлата 

●
  ЗМ Степите 

●

  ЗМ Ароматна матиола 

●

  ЗМ Ботаническа градина – Балчик

●

  ЗЗ Крайморска Добруджа (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Комплекс Калиакра (Директива за местообитанията) 

●

  ЗЗ Калиакра (Директива за птиците) 

●

  ЗЗ Белите скали (Директива за птиците) 

●

  ЗЗ Балчик (Директива за птиците) 

●

  ЗЗ Долината на река Батова (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Батова (Директива за птиците)1 

Батовски крайбрежен участък: 

●

  Поддържан резерват Балтата 

●

  ЗМ Блатно кокиче 

●

  ЗЗ Долината на река Батова (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Батова (Директива за птиците)1  

Варненски крайбрежен участък: 

●

  Природен парк и ЗЗ Златни пясъци (Директива за 
местообитанията)

●

  ЗМ Аладжа манастир 

●

  ЗМ и ЗЗ Побитите камъни (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗМ Ятата 

●

  ЗМ Казашко 

●

  ЗМ Мочурището 

●

  ЗЗ Аладжа банка (Директива за местообитанията) 

●

  ЗЗ Варненско-Белославски комплекс (Директива за 
местообитанията) 

●
  ЗЗ Варненско-Белославско езеро (Директива за птиците)1 

●

  ЗЗ Долината на река Батова (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Батова (Директива за птиците)1

Авренски платовиден крайбрежен участък: 

●

  ЗМ Ракитника 

●

  ЗМ Лимана 

●

  ЗМ и ЗЗ Побитите камъни (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Варненско-Белославско езеро (Директива за птиците)1

●

  ЗЗ Галата (Директивата за птиците и Директива за 
местообитанията)  

●

  ЗЗ Камчия (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Комплекс Камчия (Директива за птиците)1 [65]

1 Защитени природни обекти,  
  попадащи в рамките на два съседни крайбрежни участъка
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2. ЦЕНТРАЛЕН КРАЙБРЕЖЕН РАЙОН

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Отличителни акумулативни и абразионни 
участъци в обхвата на Централния крайбрежен 
район: 

1. Камчийско-Шкорпиловският плаж

2. Клифът при Черни нос

3. Плаж Кара дере с природната забележителност  
   „Белите скали“ (лява част на фотографията)  
   в близост до нос Бели нос

4. Нос Свети Атанас

5. Плаж Иракли

6. Нос Емине 

1 2

3

5

4

6

ОБЩО ОПИСАНИЕ 

Централният крайбрежен район се простира между долното течение 
на река Камчия на север и курортния град Свети Влас на юг. В обхвата 
на крайбрежната зона, той е заключен между нос Палеца (Авренски 
платовиден крайбрежен участък, Северен крайбрежен район) и райо-
на на упоменатия по-горе морски курорт, разположен в южното подно-
жие на Еминска Стара планина. Централният крайбрежен район пред-
ставлява преходна зона между Северния и Южния крайбрежен район, 
като в множество аспекти демонстрира съществени различия по от-
ношение на своите ландшафтно-екологични характеристики. Поради 
тази причина от комплексна физикогеографска гледна точка е некоре-
ктно неговото причисляване към другите две регионални крайбрежни 
единици. 

Основни морфоструктури в обхвата на Централния крайбрежен район 
са Долнокамчийското понижение и най-източната част на Старопла-
нинската младонагъната система, включваща крайбрежните участъци 
от Камчийска Стара планина (част от Предбалкана) и Еминска Стара 
планина (част от Главната старопланинска верига). Тези морфотектон-
ски единици са ясно проследими на изток и югоизток върху подводния 
брегови склон и континенталния шелф [16; 20; 66; 67 и др.]. Геоложки-
ят строеж на Долнокамчийското понижение се състои от валанжин-
ски-горнокредни пластове, завоалирани от неозойски седименти [15; 
16]. Кватернерните отложения са представени oт неспоени материали 
с алувиален генезис като чакъли, пясъци, глини и др. В литорала на 
Долнокамчийското понижение доминират съвременните акумулативни 
процеси, като произходът на плажообразуващите материали е свързан 
с еродирането и абрадирането на чокракски пясъчници, транспортира-
ни от крайбрежните морски течения и речния отток на реките Камчия 
и Фъндъклийска [20]. Литостратиграфският строеж на крайбрежието 
на Източна Стара планина се състои предимно от горнокредни и пале-
огенски седиментни скали като флиш, пясъчници, мергели, конгломе-
рати, варовици и др. [15]. 

Главни морфоложки форми на акумулативния релеф в обхвата на из-
следвания район са Камчийско-Шкорпиловският плаж (12 km плажо-
во-дюнен геоморфоложки комплекс – най-обширният по Българското 
черноморско крайбрежие, чийто генезис е свързан с твърдия отток на 
реките Камчия и Фъндъклийска), плаж Кара дере (образуван пред еро-
зионните долове Кара дере и Беленско дере), плаж Бяла, плаж Обзор 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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(формиран пред устията на реките Перпери дере и Двойница), както и 
плаж Иракли (образуването му е преимуществено свързано с твърдия 
отток на р. Вая) и др. [6; 16; 18; 20; 68 и др.]. 

Клифове се наблюдават в обхвата на сравнително стръмните брегови 
линии на Камчийска и Еминска Стара планина. Забележителни клифо-
ви участъци са формирани при носовете Черни нос, Бели нос, Свети 
Атанас и Емине [16; 18; 20]. Участъците от крайбрежието на Източна 
Стара планина се характеризират с наличието на добре запазен ре-
ликтен геоморфоложки комплекс от морски тераси и денудационни 
повърхнини. Малки свлачища с тектонски произход са формирани при 
Черни нос, северно от Бели нос и нос Емине и др. [16; 20]. 

Типични лимани са устията на реките Камчия, Фъндъклийска (Долно-
камчийски крайбрежен участък), ерозионните долове Кара дере и Бе-
ленско дере, реките Перпери дере, Двойница и Вая (Източностаропла-
нински крайбрежен участък) [6; 16; 20]. 

Подводният брегови склон на разглеждания район представлява мо-
зайка от акумулативни, структурни и абразионни форми на дънния ре-
леф като подводни валове, структурни стъпала, бенчове, скални рифо-
ве, блоково-валунни натрупвания и др. Скална банка, дълга няколко 
километра, се простира успоредно на брега пред Камчийско-Шкорпи-
ловския плаж [16; 18; 20]. 

Свойствата на климата в обхвата на Централния крайбрежен район 
се диктуват преимуществено от континентално-средиземноморското 
влияние, което постепенно се засилва в южна посока заедно с уве-
личение на годишните валежи и подобряване на режимите на овлаж-
нение. Това твърдение е особено валидно за крайбрежната зона на 
Еминска Стара планина южно и западно от едноименния нос [4; 6; 7; 
23]. Наличните количествени данни за климата показват, че средната 
годишна температура при станция Обзор (Източностаропланински 
крайбрежен участък) е 12,4 °C, а средногодишното количество на вале-
жите – 593 mm/г [7]. 

Основни обекти на хидрографската мрежа са по-горе изброените реки 
и ерозионни долове, заедно с техните устия (типични лимани). В обхва-
та на изследвания район не се наблюдават соленоводни лагуни [16; 18; 
20; 34]. 

Педоложкото разнообразие е представено главно от лесивирани поч-
ви (разпространени в обхвата на териториите, заети от широколист-
ни гори, с изключение на камчийския лонгоз), рендзини (участъците с 

Хидроложки обекти в обхвата на Централния крайбрежен район:

1. Устието на р. Фъндъклийска; 2. Долното течение на р. Камчия; 3. Устието на р. Вая
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Урбанизираният 
северен участък 
от Камчийско-
Шкорпиловския плаж 
(Долнокамчийски 
крайбрежен участък) 

Аграрните ландшафти 
в района на гр. Бяла 
(Източностаропланински 
крайбрежен участък) са 
подложени на значителна 
трансформация поради 
усвояването им за 
строителни цели 

Крайбрежният ландшафт 
при гр. Обзор (горе)  
и с. Емона (долу) 
(Източностаропланински 
крайбрежен участък) 

епикарст), типични канелени почви (южните склонове на Еминска Ста-
ра планина в близост до с. Емона), блатни почви (лиманите на реките 
Камчия, Фъндъклийска, Перпери дере, Двойница, Вая и др.), наносни 
почви (в долните течения на реките Камчия, Фъндъклийска и Двойни-
ца), пясъчни почви (в обхвата на плажовете и дюните), делувиални поч-
ви (при клифовите подножия) и др. [26; 27]. 

Растителната покривка е доста разнообразна благодарение на инте-
ракцията между климат, условия на овлажнение и релеф [14; 29; 30]. 
Лонгозни гори, сладководни съобщества и ливади са формирани в 
долните поречия и около устията на реките Камчия, Фъндъклийска, 
Двойница и Вая. Смесени дъбови гори се наблюдават в крайбрежните 
райони на Камчийска и Еминска Стара планина, като последните също 
съхраняват горски съобщества от реликтния южноевксински тип [30]. 
Формации на грипата (Phyllirea latifolia) и степни съобщества с пре-
обладаване на Chrysopogon gryllus и Dichantium ischaemum присъст-
ват около нос Емине и на запад от него. Псамофитни съобщества са 

разпространени в обхвата на пясъчните плажове и дюни, докато хаз-
мофитна растителност расте по бреговите клифове [30]. 

Естествената ландшафтна структура е силно трансформирана в об-
хвата на рекреационните и аграрни райони в близост до селищата 
Шкорпиловци, Самотино, Бяла, Обзор, Емона и Свети Влас, по про-
тежение на долните поречия на реките Камчия и Фъндъклийска и т.н. 
Сравнително голяма концентрация на зони за отдих, къмпинги, както и 
рибарско селище се регистрират по протежение на северния бряг в 
долното поречие на р. Камчия, в тила на плаж Шкорпиловци, в близост 
до гр. Обзор, в местността „Кладери“, северно от защитената местност 
„Иракли“, както и в южното подножие на Еминска Стара планина меж-
ду нос Козлука и гр. Свети Влас. И все пак консервационно значими 
природни комплекси (например такива с дъбoви, лонгонзни и южно-
еквсински гори, псамофитни и хазмофитни съобщества и др.) са съх-
ранени в обхвата на биосферен резерват „Камчия“ и при трудно дос-
тъпните участъци от крайбрежието на Източна Стара планина [14]. 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Типични морски видове в обхвата на 
Централния крайбрежен район:

1. Лихнус (Mesogobius batrachocephalus)

2. Зеленушка (Лапина) (Symphodus tinca) 

3. Мида (Donax trunculus)

4. Афала (Tursiops truncatus)

1
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Плитките сублиторални райони с едрозърнести пясъци са обитава-
ни от ценозите на видовете миди Donacilla cornea и Chamelea gallina, 
докато тези със средно- и дребнозърнести пясъци са популирани от 
Donax trunculus, Lentidium mediterraneum и др. Морските райони с чис-
ти пясъци са обитавани от пясъчния червей Arenicola marina и скари-
дата Necalianassa truncata [37]. Местата с тинести пясъци и песъчливи 
тини на дълбочини, по-големи от 8 m, са населени от тинестата скари-
да Upogebia pusilla, представляваща основна храна за много видове 
дънни риби [36]. Участъците с мергелни, флишови, глинести и варо-
викови скали близо до нос Бели нос и нос Емине представляват ва-
жни местообитания за мидите-каменопробивачи (Petricola lithophaga, 
Pholas dactylus и Barnea candida). Сред видовете риби, които са чес-
то срещани, са карагьозът (Alosa immaculata), блеч (A. maeotica), ате-
рината (Atherina pontica), зарганът (Belone belone), критично застра-
шената моруна (Huso huso), лихнусът (Mesogobius batrachocephalus), 
морското конче (Hippocampus guttulatus), различни видове зеленуш-
ки, попчета, морски кучки и др. Трите китоподобни – морската свиня 
(Phocoena phocoena), обикновеният делфин (Delphinus delphis) и афа-
лата (Tursiops truncatus), са често наблюдавани в бреговата зона на Из-
точна Стара планина, представляваща едно от най-подходящите места 
за тяхното наблюдение по българския бряг [38].
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БРЕГОВИ И МОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ,  
ВКЛЮЧЕНИ В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ 

Централният крайбрежен район и прилежащият му плитководен мор-
ски участък са от ключово консервационно-природозащитно значе-
ние. Поради тази причина значителна част от него попада в границите 
на защитени природни обекти, обявени съгласно Закона за защитените 
територии на Република България и/или защитени зони от европей-
ската екологична мрежа НАТУРА 2000 [38; 65]. Сред важните обек-
ти от НАТУРА 2000 са защитените зони Камчия, плаж Шкорпиловци, 
Емине-Иракли (пространственият й обхват включва пясъчна банка 
Кокетрайс) и Емона, обявени в съответствие с Директивата за место-
обитанията [29; 38; 69]. Наличието на реликтни южноевксински гори 
от източен бук (Fagus orientalis) и източен горун (Quercus polycarpa) в 
Еминска планина правят Източна Стара планина един от най-важните 
природозащитни райони в България [напр. 14; 29; 30 и др.]. Репрезен-
тативни плажови и дюнни хабитати с псамофити, както и клифовите 
местообитания с хазмофитна и храстовидна растителност, са широко 
разпространени. Важни местообитания в обхвата на влажните зони са 
формирани при речните устия и лиманите на Камчия, Фъндъклийска, 
Кара дере, Беленско дере, Перпери дере, Двойница и Вая. Същевре-
менно, изброените хидроложки обекти представляват орнитологично 
важни места, тъй като попадат на миграционния път на прелетните пти-
ци Виа Понтика [29; 38]. 

Типични представители на херпетофауната в обхвата на Централния крайбрежен 
район

Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa) в долното поречие на р. Камчия 

Източник: НПО Зелени Балкани
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Облесени дюни в близост до изследователската база на Института по океанология 
при БАН (Долнокамчийски крайбрежен участък)

Балкански псевдомаквис в тила на плаж Обзор-юг (Източностаропланински 
крайбрежен участък) 

Бели дюни в местността Камчийски пясъци (Долнокамчийски крайбрежен участък) 

Сиви дюни в обхвата на Камчийско-Шкорпиловския плаж (Долнокамчийски 
крайбрежен участък)

Плажовете и дюните с псамофитни и халофитни съобщества съот-
ветстват на типовете местообитания Растителност на черноморски-
те чакълести плажове [42], Растителност на черноморските пясъчни 
плажове [43], Черноморски ембрионални дюни [44] и Черноморски 
подвижни (бели) дюни [45], всички категоризирани като застрашени. 
Типовете местообитания Черноморски стабилизирани (сиви) дюни (за-
страшено) [46], Черноморски облесени дюни [47] и Преовлажнени и 
наводнени понижения в дюните (последните две категоризирани като 
критично застрашени) [48] се срещат в обхвата на Камчийско-Шкор-
пиловския плаж. 

Клифовите участъци при Черни нос, Бели нос, нос Свети Атанас, нос 
Емине и др. корелират с типа местообитание Растителност на морски-
те скали, категоризирано като застрашено [40]. 

Участъците със степни съобщества около и западно от нос Емине съ-
ответстват на типа местообитание Субсредиземноморски петрофитни 
степи, категоризирано като уязвимо [73]. 

Местата с ксерофитна храстова растителност и средиземноморски 
елементи, срещащи се в крайбрежната зона на Източна Стара планина, 
съответстват на типа местообитание Балкански псевдомаквиси, кате-
горизирано като потенциално застрашено [41]. 
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Литорални пясъци (горе) и тинести пясъци (долу) (Долнокамчийски крайбрежен 
участък) 
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Лонгозните горски съобщества в долните поречия на реките Камчия, 
Фъндъклийска и в по-малка степен при Кара дере, Беленско дере, Пер-
пери дере, Двойница и Вая, техните водни тела и речни устия съответ-
стват на типовете местообитания Смесени низинни и крайречни гори 
и лонгози (критично застрашено) [55], Естествени или полуестествени 
мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна растителност 
(застрашено) [54] и Естуари (критично застрашено) [56]. 

Пространственото разпространение на важни подводни местооби-
тания на скално дъно като вписаните в Червената книга на България 
типове Черни миди и/или морски жълъди върху медиолиторални ска-
ли (уязвимо) [57], Инфралиторални скали и други твърди субстрати 
(уязвимо) [58] и Сystoseira spp. върху изложено на вълнение инфра-
литорално скално дъно и скални блокове (застрашено) [59], е тясно 
свързано с клифовите и свлачищните участъци, както и с проявата на 
съвременните гео- и морфодинамични процеси в бреговата зона [36; 
38]. 

Местообитанията на рахло дъно като вписаните в Червената книга на 
България типове Литорални пясъци и тинести пясъци (уязвимо) [61], 

Сублиторални пясъци (потенциално застрашено) [62] и Подводни „ли-
вади“ от морски треви (застрашено) [63], се срещат предимно в об-
хвата на подводния брегови склон пред лиманните участъци. Сублито-
рални мидени банки върху седимент (уязвим тип местообитание) [64] 
се наблюдават в обхвата на дълбоководните сектори с песъчливи тини 
и тини. 

Тези подводни структурно-морфоложки стъпала в близост до нос Емине 
(Източностаропланински крайбрежен участък) корелират с типа местообитание 
Инфралиторални скали и други твърди субстрати, категоризирано в Червената 
книга на България като уязвимо
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ОСНОВНИ ЗАПЛАХИ, ВИДОВЕ АНТРОПОГЕНЕН НАТИСК И ДЕЙНОСТИ С ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000

Долнокамчийски крайбрежен участък: 

●

  Биосферен резерват Камчия

●

  Защитена местност (ЗМ) Лонгоза

●

  Защитена зона (ЗЗ) Камчия (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Комплекс Камчия (Директива за птиците)1

 ●

  ЗЗ Плаж Шкорпиловци (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Камчийска планина (Директива за птиците)1 

Източностаропланински крайбрежен участък:

●

  Природна забележителност (ПЗ) Белите скали

●

  ПЗ Нос Емине

●

  ЗМ Смриките

●

  ЗМ Иракли

●

  ЗМ Кокетрайс

●

  ЗЗ Плаж Шкорпиловци (Директива за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Камчийска и Еминска планина (Директива за местообитанията)

●

  ЗЗ Емине-Иракли (Директива за местообитанията) 

●

  ЗЗ Eмона (Директива за местообитанията)

●

  ЗЗ Камчийска планина (Директива за птиците)1 

●

  ЗЗ Емине (Директива за птиците)1 [65]

1 Защитени природни обекти, попадащи в границите на два или повече  
  съседни крайбрежни участъка

Ниска степен: 

●

  Предизвикано от човека утъпкване на  
    съобщества и местообитания

●

  Туризъм и свързаното с него шумово  
    замърсяване

●

  Нерегламентирано къмпингуване

●

  Паша на домашни животни

●

  Освобождаване на горски терени  
    за последващи цели

●

  Професионален пасивен риболов и  
    разполагане на даляни

●

  Отглеждане на морски и сладководни  
    аквакултури

●

  Торене с изкуствени торове

●

  Търговски морски пътища 

Умерена степен: 

●

  Добив на пясък, чакъл и други инертни  
    материали

●

  Професионален активен риболов

●

  Замърсяване с отпадъци от домакинствата  
    и туризма

●

  Депониране на отпадъци, отвоюване на  
    територии и пресушаване на терени

●

  Изграждане на диги, насипи и създаване  
    на изкуствени плажове

●

  Урбанизация и курортно строителство

●

  Замърсяване на повърхностните води от  
   щормови заливания

●

  Бране/премахване на сухоземни растения

●

  Сеизмични изследвания

Висока степен:  

●

  Нефтени разливи

●

  Лов и бракониерство

●

  Продължителна урбанизация

●

  Промени в баланса на сладководните води

●

  Премахване на плажообразуващи материали  
    и дюни

●

  Замърсяване на речните и морските води 

●

  Дънно тралиране и добив на пясъчна мида

●

  Пожари [38]
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3. ЮЖЕН КРАЙБРЕЖЕН РАЙОН 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Мозайка от богато историческо и културно наследство, девствена при-
рода и прекрасни плажове, но също така и широк спектър от пробле-
ми, свързани с опазването на околната среда в резултат от неадекватно 
планиране на пространственото развитие. Това са думите, които може 
би най-добре описват Южния крайбрежен район на България. Той се 
простира между Източна Стара планина на север и границата с Турция 
на юг. В обхвата на крайбрежната зона Южният район се заключава 
между курортния град Свети Влас на север и устието на р. Резовска 
на юг. В така определените физикогеографски граници се включват 
крайбрежните участъци на следните главни геоморфоложки единици: 
Долнохаджийското долинно понижение, Бургаската низина, Медни рид 
и Странджа [4; 6; 7; 16; 70 и др.]. 

1. Хаджийското долинно понижение и морският курорт „Слънчев бряг“

2. Бургаската низина

3. Крайбрежието на Медни рид

4. Крайбрежието на Странджа
Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Основни морфоструктури в района представляват Бургаският синкли-
норий с вложената Бургаска грабен-синклинала и доста по-малкото 
Хаджийско долинно понижение, образувано южно от Старопланин-
ската младонагъната система (Източна Стара планина) [6; 16; 70 и др.]. 
Хаджийското долинно понижение е запълнено с кватернерни отложе-
ния и неспоени алувиални наслаги като чакъли, пясък, тини, глини и др. 
Геоложкият строеж на Бургаския синклинорий се състои предимно от 
горнокредни ефузивни скали като андезити, трахиандезити, трахити, 
вулканокласични туфи и др., докато при Бургаската грабен-синклина-
ла доминират горноеоценските въгленосни формации и по-младите 
плиоценски, плейстоценски и холоценски наслаги [4; 7; 15; 70 и др.]. 
Крайбрежието на Бургаската низина е изградено от палеогенски и не-
огенски пластове, покрити от кватернерни наслаги [6; 15; 16 и др.]. На 
юг, в обхвата на крайбрежието на Медни рид и Странджа, геоложкият 
строеж се състои от характерен горнокреден вулканогенно-седимен-
тен комплекс, образуван от ефузивни скали като андезити, андезитни 
туфи, базалти и т.н., с прослойки от морски седименти. На места лито-
ложкият строеж на брега е диверсифициран от плутонични скали като 
монцонити, монцодиорити, сиенити, монцосиенити и др. [15; 16; 70 и 
др.]. 

Бреговата морфология включва разнообразие от пясъчни ивици, кли-
фови участъци, носове, острови, лагуни, лимани, устия на реки, заливи 
и бухти, заедно с реликтни денудационни повърхнини и морски тераси 
[6; 16; 70 и др.]. По-големи плажово-дюнни системи представляват тези 
формирани в района на курорта „Слънчев бряг“ (местност „Бабата“), 
гр. Несебър, Поморийската коса, гр. Бургас, кв. „Крайморие“ на гр. Бур-
гас, в обхвата на плаж Градина − Златна рибка (простиращ се между 
градовете Черноморец и Созопол), в местностите „Харманите“ и „Ка-
ваците“ южно от Созопол, плажовете при лагуните Алепу и Аркутино, 
при устието на р. Ропотамо, в местността „Перла“ северно от гр. При-
морско, при Международния младежки център южно от Приморско, пя-
съчните коси, образувани при устията на реките Велека (с. Синеморец) 
и Силистар, както и мн. др. [6; 16; 18; 20; 68 и др.]. 

1. Дюни на плаж Аркутино (Медноридски крайбрежен участък)

2. Дюни на плаж Приморско-север (Странджански крайбрежен участък)

3. Плажът на с. Варвара (Странджански крайбрежен участък)

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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1. Нос Акра (Медноридски крайбрежен участък)

2. Райският залив южно от гр. Созопол (Медноридски крайбрежен участък)

3. Заливът Вромос западно от Черноморец (Медноридски крайбрежен участък)

4. Нос Урдовиза, гр. Китен (Странджански крайбрежен участък) 1

2 3 4

Поради различията в устойчивостта на абразия на скалите, бреговата 
линия на юг от гр. Бургас е силно разчленена, осеяна с множество по-
луострови, носове, скалисти островчета, заливи и бухти [4; 6; 16; 18; 20; 
70 и др.]. По-големи носове и полуострови са Несебърският полуостров, 
Поморийският полуостров, нос Лахна (кв. „Сарафово“ на гр. Бургас), нос 
Форос, нос Чукаля, нос Атия (последните три се намират южно от гр. 
Бургас), нос Акра (в близост до гр. Черноморец), нос Хризотира (север-
но от гр. Созопол), п-в Буджака и нос Агалина (южно от гр. Созопол), 
Маслен нос, нос Лимнос, нос Рохи, нос Ахтопол, нос Резово (Странджан-
ска крайбрежна зона) и др. По-големи заливи са Несебърският, Бурга-
ският, Фороският, Атия, Вромос, Созополският, Каваците, Стомопло и др. 

Релефът на подводния брегови склон е мозайка от акумулативни, абра-
зионни и структурни морфоложки форми като скални банки, структурни 
стъпала, пясъчни валове и др. Те до голяма степен рефлектират типа на 
прилежащите участъци от бреговата линия [16; 18; 20 и др.]. Що се касае 
до дънни сектори със скални банки, то подводният брегови склон пред 
гр. Поморие, както и тези по протежение на Медни рид и Странджа, пред-
ставляват най-характерните примери. 
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Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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1. Поморийската лагуна до едноименния курортен  
   град (Бургаски низинен крайбрежен участък)

2. Мандренското езеро до гр. Бургас

3. Долното течение на р. Ропотамо северно от  
    гр. Приморско (Медноридски крайбрежен участък)

4. Устието на р. Резовска, маркиращо държавната  
    граница с Турция (Странджански крайбрежен  
    участък)

1

2 4

3

Пет острова попадат в обхвата на Южния крайбрежен район – Све-
та Анастасия (Бургаски залив), Свети Кирик (Созополски залив, днес 
представляващ част от пристанищния комплекс на гр. Созопол), Свети 
Иван и Свети Петър (находящи се пред Созополския залив) и Свети 
Тома (намиращ се североизточно от плаж Аркутино) [4; 7; 70 и др.]. 

Климатът на Южния район се категоризира като влажен субтропичен 
[22], със силно континентално-средиземноморско влияние [23], особе-
но по крайбрежието на Медни рид и Странджа. Средните температури 
са положителни през цялата година, с постепенно увеличаващи се ко-
личества на валежите в южна посока заедно с проявата на есенно-зи-
мен максимум [4; 6; 7 и др.]. Наличните количествени данни за кли-
мата демонстрират, че средните годишни температури варират между  
12,7°C на север (станции Несебър и Бургас, Бургаски низинен крайбре-
жен участък) и 13,1-13,3°C на юг (станция Созопол, Медноридски край-
брежен участък и респективно станция Царево, Странджански край-

брежен участък). Средните годишни валежи варират от 449 mm на 
север (станция Несебър) до 655 mm (станция Царево). Странджански-
ят крайбрежен участък е най-топлият по българското Черноморие, като 
в неговия обхват снеговалежите са рядкост и се регистрират средно 
веднъж на 4-5 години [7; 24]. 

Лагуните и лиманите представляват както характерна черта на брего-
вия релеф, така и важни обекти от хидрографската мрежа. По-важни 
лимани са устията на реките Хаджийска, Ахелой, Ропотамо, Дяволска, 
Караагач, Велека, Силистар и Резовска, езерата Атанасовско, Бургас-
ко, Узунгерен и Мандренско (превърнато в язовир), местността „Пода“, 
ез. Узунгерен и др. Лагуни са Поморийското езеро, Алепу, Аркутино и 
Стомопло. В обхвата на Южния крайбрежен район попадат най-значи-
мите орнитологично важни влажни зони по българското Черноморие, 
като тези в околностите на гр. Бургас съставляват най-известния ком-
плекс от този тип [29; 34]. 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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Почвената покривка е представена от смолници (Бургаската низина), 
камбисоли (в района на Приморско и Китен), типични канелени почви 
(горските територии в обхвата на Медни рид и Странджа), наносни поч-
ви (долните течения на реките Хаджийска, Ахелой, Ропотамо, Дяволска, 
Караагач, Велека, Силистар, Резовска и др.), блатни почви (бреговете 
на сладководните и бракични езера като Бургаското, Мандренското, 
Узунгерен, Алепу, Аркутино, Стомопло и др.), солончаци (периферии-
те на хиперхалинните езера Атанасовско и Поморийско), делувиални 
почви (подножията на клифовите участъци), пясъчни почви (в обхвата 
на плажовете и дюните) и др. Жълтоземите са една от най-характерни-
те черти на Странджа [26; 27]. 

Съвременната растителност до голяма степен е заменена от агрофито-
ценози в Бургаската низина, по поречията на реките, около Бургаските 
езера и около крайбрежните градове и села. Въпреки това Медни рид 
и по-специално Странджа съхраняват добре запазени дъбови гори с 
множество средиземноморски елементи, както и южноевксински гор-
ски съобщества (една от основните причини за обявяване на Стран-
джа като природен парк и защитена зона от екологичната мрежа НАТУ-
РА 2000) [29; 38; 65 и др.]. Представителни заливни лонгозни гори са 
формирани в долните поречия на Ропотамо, Дяволска, Караагач, Веле-
ка, Силистар, Резовска и др. Сладководни или халофитни съобщества 
заемат гореспоменатите крайбрежни езера и лимани. Ценни хазмофит-
ни съобщества са характерни за клифовете. Псамофитна растителност 
се среща в обхвата на пясъчните ивици и дюни [3; 4; 13; 29; 30 и др.]. 

Три черти на бентосната макрофлора в обхвата на Южния крайбре-
жен район следва да бъдат упоменати. Първата представлява широко-
то разпространение на съобщества, доминирани от кафяви водорас-
ли от род Cystoseira [59], дължащо се на повсеместното наличие на 
подходящ фундамент като скални банки и скални рифове, структурни 
стъпала, абразионни бенчове, блоково-валунни натрупвания и др. [16; 
18; 20 и др.]. На второ място следва да се спомене наличието на ред-
ките за Черно море съобщества от сциофилното червено водорасло 
Phyllophora crispa [58], които се наблюдават в обхвата на Китенския 
риф (Странджански крайбрежен участък) на дълбочина над 20 m. На-
края, устията на реките и техните прилежащи сублиторални участъци 
осигуряват отлична среда за съществуването на подводни „ливади“ от 
морски треви [36; 63; 71 и др.]. 

Крайбрежните ландшафти в обхвата на Южния крайбрежен район са 
претърпели значителни антропогенни трансформации в продължение 

Лонгозна гора при 
лагуната Аркутино 
(Медноридски 
крайбрежен участък) 

Тръстикови масиви 
в периферията на 
лагуната Стомопло 
(северно от  
гр. Приморско)  
– защитена местност 

Псевдомаквисно 
съобщество в обхвата 
на Странджанското 
крайбрежие – тип 
защитено природно 
местообитание
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1. Брегът при квартал „Крайморие“, гр. Бургас 

2. Брегът при гр. Китен (Странджански крайбрежен участък) 

3. Дюни в урбанизирана среда: един от антропогенните „феномени“ на рекреационната зона   
   Слънчев бряг – Несебър (Долнохаджийски крайбрежен участък)

4. Армиране на брега при гр. Несебър (Долнохаджийски крайбрежен участък) 

1 3

2 4

на хилядолетия наред, тъй като това е едно от най-рано населените 
места в Европа [3; 13; 18 и др.]. Структурата на природно-териториал-
ните комплекси в обхвата на Медни рид бива значително изменена още 
през древността [4; 13; 18 и др.], като най-ранните нарушения на гео-
лого-геоморфоложкия строеж са свързани с добива на медна руда от 
траките. Същото важи и по отношение на растителната покривка пора-
ди експлоатацията на дъбовите гори за добив на дървесина и произ-
водство на въглища [13; 18]. Значителни трансформации на крайбреж-
ната ландшафтна структура се осъществяват през социалистическия 
период, особено в обхвата на Бургаската низина и около администра-
тивния център на района, гр. Бургас [9]. Днес заплахите от замърсява-
не на ландшафтните компоненти са свързани основно с рафинерията 
на Лукойл край гр. Бургас, с обслужващото я пристанище и нефтен 
терминал, находящ се в близост до нос Чукаля. Масова експанзия на 
курортното строителство, продиктувано от частни инвеститорски ин-
тереси, се осъществява в периода от 90-те години на ХХ век до първото 
десетилетие на ХХI век. В резултат от това, естествените дюнни ланд-
шафти между курорта „Слънчев бряг“ и гр. Несебър (Долнохаджийски 
крайбрежен участък) биват почти напълно унищожени [68], като тези, 
които все още съществуват към днешна дата, се оказват вклинени сред 
гъсто урбанизирани райони. Аналогичен процес протича в района на 
курортния град Свети Влас по отношение на намиращите се там ес-
тествени, доминирани от дъб горски ландшафти, както и при субсре-
диземноморските петрофитни степни съобщества западно от курорта 
„Слънчев бряг“, градовете Несебър, Поморие и Созопол. Крайбрежна-
та ивица между курорта „Елените“ и град Бургас е сред участъците с 
най-силно техногенно обременяване [31; 32; 33 и др.], което води до 
редица сериозни последствия, що се касае до съвременното състоя-
ние на крайбрежната и морската околна среда [36]. Безпрецедентен 
процес на урбанизация се извършва в крайбрежните участъци в бли-
зост до курортните градове Черноморец и Созопол, оказващ небивал 
антропогенен натиск върху естествените природни комплекси. Въпре-
ки че крайбрежните ландшафти на Странджа са най-добре запазени 
сред всичките 11 диференцирани крайбрежни участъка, и тук са налице 
тежки последствия в резултат от масовия туризъм. Разрастването на 
курортните зони в близост до селищата Приморско, Китен, Царево и 
Лозенец води до заличаване и последващо застрояване на множество 
къмпинги по крайбрежието на Странджа – твърдение, особено валидно 
за община Царево. Най-новите планове за разширяване на зоната за 
отдих в близост до гр. Ахтопол са изключително алармиращи. В резул-

тат на изброените причини, днес Южният крайбрежен район е изпра-
вен пред множество нерешени проблеми, които диктуват нуждата от 
оптимизация на процесите на урбанизация, пространственото плани-
ране, земеползването и начините на стопанско използване на морските 
пространства. От критична необходимост е изработването на ефек-
тивно работеща дългосрочна стратегия за интегрирано управление на 
крайбрежната зона, чиито пространствени подходи да се простират 
отвъд често налагания екосистемно базиран мениджмънт на средата 
[9; 4; 11; 12; 13 и др.]. 

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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1. Морска каракуда (Diplodus sargus): рядък вид от българския бряг на Черно море

2. Стрида (Ostrea edulis): вид, който се смята за изчезнал от българския бряг на Черно море

3. Очилата морска кучка (Salaria pavo)

4. Сива водна змия (Natrix tessellata)  
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МОРСКА ФАУНА

Едрозърнестите пясъци в медиолиторалната зона са обитавани от гъсти 
популации на мидата Donacilla cornea – вид, застрашен от въздействи-
ето на туризма върху плажовете, замърсяването на водите и изграж-
дането на брегозащитни съоръжения, които нарушават естествената 
циркулация на морските води [37]. Странджанското крайбрежие може 
би все още бива спорадично посещавано от тюлена монах (Monachus 
monachus), световно застрашен вид. Природозащитно значение имат 
пясъчните банки с подводни „ливади“ от морски треви, обитавани от 
безгръбначни и риби като например морското конче (Hippocampus 
guttulatus), морския език (Pegusa lascaris), качулата морска кучка 
(Coryphoblennius galerita), лихнуса (Mesogobius batrachocephalus), де-
ветиглената бодливка (Pungitius platigaster), високомуцунестата игла 
(Syngnathus typhle), атерината (Atherina pontica), трииглата бодливка 
(Gasterosteus aculeatus), както и от водната змия (Natrix natrix). Хамси-
ята (Engraulis encrasicolus), сафридът (Trachurus mediterraneus), трицо-
ната (Sprattus sprattus), паламудът (Sarda sarda) и леферът (Pomatomus 
saltatrix) са основните видове, обект на улов. 

Най-южната част от изследвания район в обхвата на крайбрежната 
зона на нос Маслен нос и Странджа южно от Синеморец е сред най-до-
брите места за наблюдение на китоподобните морска свиня (Phocoena 
phocoena), обикновен делфин (Delphinus delphis) и афала (Tursiops 
truncatus) [29; 38]. 

Обитатели в съобществата, образувани от епилитни  кафяви водорас-
ли от род Cystoseira, са различни представители на Hydrozoa, Bryozoa, 
охлювчето триколия (Tricolia pulus), мраморният рак (Pichygrapsus 
marmoratus), мъхестият рак (Pilumnus hirtellus), морското конче 
(Hippocampus guttulatus), разнообразие от зеленушки (Symphodus 
ocellatus), попчета (Neogobius melanostomus, N. gymnotrachelus), мор-
ски кучки (Aidablennius sphynx, Coryphoblennius galerita, Salaria pavo) 
и др. [37]. Обсъждайки защитените видове риби (както са изброени в 
приложение II към Директивата за местообитанията) [69], в района се 
наблюдават и двата вида от род Alosa – карагьоз (Alosa immaculata) и 
харип (A. caspia) [71]. 

Други важни местообитания са седиментите, обитавани от ракооб-
разни, чистите пясъци с представителите на род Calianassa (скарида-
та Necallianassa truncata), както и песъчливите тини с тинести скариди 
упогебия (Upogebia pusilla), като последният е рядък вид [37; 72]. 
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Устието на Велека край с. Синеморец, природен парк „Странджа“

Устието на р. Бутамята южно от с. Синеморец, природен парк „Странджа“ 

БРЕГОВИ И МОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ,  
ВКЛЮЧЕНИ В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ

Южният крайбрежен район се откроява със своето богато разноо-
бразие от биологични видове и местообитания. Плажовите и дюнни 
хабитати с псамофитни съобщества, както и клифовите участъци с 
хазмофитна растителност и ксерофитни храсти имат широко разпрос-
транение – твърдение, особено валидно за крайбрежието на Странджа, 
скалистите брегове на Медни рид, при нос Маслен нос, между села-
та Синеморец и Резово и др. Важни местообитания на влажните зони 
са формирани при устията на реките Маринка, Ропотамо, Дяволска, 
Караагач, Велека, Резовска, както и при езерата Поморийско, Атана-
совско, Мандренско, Бургаско, Алепу, Стомопло др. Същевременно из-
броените обекти от хидрографската мрежа на района представляват и 
орнитологично важни места, тъй като са разположени на миграцион-
ния път на прелетните птици Виа Понтика [29; 38].

Плажовете и дюните с псамофитни съобщества съответстват на типо-
вете местообитания Растителност на черноморските чакълести плажо-
ве [42], Растителност на черноморските пясъчни плажове [43], Черно-
морски ембрионални дюни [44], Черноморски подвижни (бели) дюни 
[45], Черноморски стабилизирани (сиви) дюни [46], всички пет кате-
горизирани като застрашени. Черноморски облесени дюни (критично 
застрашено) [47] се регистрират в резервата „Ропотамо“ (Меднорид-
ски крайбрежен участък). Преовлажнени и наводнени понижения в 
дюните (критично застрашено) се наблюдават в местността „Бабата“ 
между курорта „Слънчев бряг“ и гр. Несебър, южно от града (Долно-
хаджийски крайбрежен участък), при плаж Градина – Златна рибка, 
в местността „Каваците“ и при плаж Аркутино (Медноридски край-
брежен участък), в обхвата на някои от плажово-дюнните системи на 
Странджанския крайбрежен участък и други места [48]. 

Участъците със степни съобщества около курорта Слънчев бряг, гра-
довете Несебър, Поморие и Созопол съответстват на типа местооби-
тание Субсредиземноморски петрофитни степи, категоризирано като 
уязвимо [73]. 

Клифовите участъци с хазмофитна растителност и ксерофитни храсти 
с присъствие на средиземноморски елементи, например тези, находя-
щи се по крайбрежието на Източна Стара планина в близост до ку-
рортния град Свети Влас, около носовете, по полуостровите, остро-
вите и др., съвпадат с типа местообитание Растителност на морските 

скали (застрашено) [40] и Балкански псевдомаквиси (потенциално 
застрашено) [41]. 

Долните течения на реките Хаджийска, Ропотамо, Велека, Бутамята, Си-
листар, Резовска и др. съответстват на типа местообитание Смесени 
низинни и крайречни гори и лонгози (критично застрашено) [55]. 

Лиманите, формирани при речните устия, както и бракичните лагуни 
Алепу, Аркутино и Стомопло отговарят на типа местообитание Естест-
вени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с 
макрофитна растителност (застрашено) [54] и Естуари (критично за-
страшено, изброените лагуни не съвпадат с този тип местообитание) 
[56]. 
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Нефтеният терминал Росенец (Медноридски крайбрежен участък) 

Интересният геоложки феномен с прякор Крокодила, находящ се южно от Маслен 
нос, представлява скален риф – обект на защита (Странджански крайбрежен 
участък) 

Рибарското 
селище в 
местността 
„Ченгене скеле“ 
(Медноридски 
крайбрежен 
участък)

Езерата Поморийско и Атанасовско (Бургаски низинен крайбрежен 
участък) съответстват на типовете местообитания Съобщества от под-
водни макрoфити в свръхсолени водоеми (критично застрашено) [50], 
Свръхсолени крайморски езера и блата (застрашено) [51], Съобщества 
от едногодишни халофити в черноморски солени езера (застрашено) 
[52] и Средиземноморски халофитни съобщества от високи дзуки, 
острицови и житни треви (критично застрашено) [53].

Пространственото разпространение на важни подводни местооби-
тания на скално дъно, като вписаните в Червената книга на България 
Черни миди и/или морски жълъди върху медиолиторални скали (уяз-
вимо) [57], Инфралиторални скали и други твърди субстрати (уязви-
мо) [58], Сystoseira spp. върху изложено на вълнение инфралиторално 
скално дъно и скални блокове (застрашено) [59] и Морски пещери 
(застрашено), е привързано към клифовите участъци [36; 38]. 

Освен това в акваторията на Южния крайбрежен район се намира 
най-големият скален риф в българския сектор от Черно море, т.нар. 
Китенски риф, който се простира приблизително между Маслен нос на 
север и град Царево на юг [36; 71]. Няколко защитени зони по НАТУ-
РА 2000 са обявени в съответствие с Директивата за местообитанията 
[69]. Сред тях най-значим консервационно-природозащитен интерес 
представляват защитените зони „Ропотамо“ и „Странджа“, тъй като със-

тавляват най-обширните защитени морски пространства в пределите 
на Българската черноморска крайбрежна зона [38; 65; 71].   

Подводните местообитания на рахло дъно, например Литорални пясъ-
ци и тинести пясъци (уязвимо) [61], Сублиторални пясъци (потенци-
ално застрашено) [62] и Подводни „ливади“ от морски треви (застра-
шено) [63] са разпространени в обхвата на подводния брегови склон 
пред речните устия, лагуните и лиманите, както и в защитените от въл-
нение заливи и бухти. Сублиторални мидени банки върху седимент 
(уязвимо) се регистрират повсеместно в дълбоководните участъци с 
песъчливи тини и тини [64].

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC

Източник: ИО-БАН и PSDS-UWC
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ОСНОВНИ ЗАПЛАХИ, ВИДОВЕ АНТРОПОГЕНЕН НАТИСК И ДЕЙНОСТИ С ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

 Най-високата дюна на Балканския полуостров в резервата „Ропотамо“ (Медноридски 
крайбрежен участък) 

Скалите в залива Света Параскева в обхвата на защитена местност „Беглик Таш- 
Ропотамо“ (Странджански крайбрежен участък)

Ниска степен: 

●

  Предизвикано от човека утъпкване на  
    съобщества и местообитания

●

  Туризъм и свързаното с него с шумово  
    замърсяване

●

  Нерегламентирано къмпингуване  

●

  Паша на домашни животни 

●

  Освобождаване на горски терени  
    за последващи цели

●

  Професионален пасивен риболов  
    и разполагане на даляни

●

  Отглеждане на морски и сладководни  
    аквакултури

●

  Торене с изкуствени торове

●

  Залесявания на отворени пространства 
●

  Иригация 

●

  Търговски морски пътища 

●

  Депониране на инертни материали

●

  Използване на биоциди и химикали

●

  Отвоюване на територии от морето,  
    речни устия или мочурища

Умерена степен: 

●

  Добив на пясък и чакъл,  
   премахване на дюни и пясък

●

  Залесявания с неместни дървесни видове

●

  Замърсяване на морските и речните води

●

  Замърсяване с отпадъци от домакинствата  
    и туризма

●

  Депониране на промишлени отпадъци

●

  Модифициране на структурата на речните 
    течения

●

  Еутрофикация

●

  Професионален активен риболов

●

  Сеизмични изследвания

●

  Добив на полезни изкопаеми

●

  Пожари

Висока степен: 

●

  Дънно тралиране и добив на пясъчна мида

●

  Фрагментация на местообитанията

●

  Нефтени разливи

●

  Военни учения

●

  Лов и бракониерство

●

  Урбанизация и курортно строителство

●

  Експлоатация на сладководните ресурси и   
    свързаните с тях изменения на водния баланс

●
  Техногенно натоварване на крайбрежната 

    зона [38]
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 

Долнохаджийски крайбрежен участък: 

●

  Природна забележителност (ПЗ) Пясъчни  
    дюни в местността Бабата – Слънчев бряг 

●

  Защитена местност (ЗМ) Ортото

●

  Защитена зона (ЗЗ) Емине (Директива за  
   птиците)1 

●

  ЗЗ Ахелой – Равда – Несебър  
   (Директива за местообитанията)1 

Бургаски низинен крайбрежен участък: 

●

  Поддържан резерват Атанасовско езеро

●

  ПЗ Пясъчни дюни – 5 броя

●

  ЗМ Поморийско езеро

●
  ЗМ Бургаски солници

●

  ЗМ Вая

●

  ЗМ Пода

●

  ЗМ Узунгерен

●

  ЗМ Ченгене скеле 

●

  ЗМ Устие на река Изворска 

●

  ЗЗ Ахелой – Равда – Несебър (Директива  
   за местообитанията)1 

●

  ЗЗ Поморие (Директива за  
   местообитанията)

●

  ЗЗ Поморийското езеро (Директива за  
   птиците)

●

  ЗЗ Атанасовско езеро (Директива за  
    птиците и Директива за местообитанията)

●

  ЗЗ Бургаско езеро (Директива за птиците  
    и Директива за местообитанията) 

●

  ЗЗ Мандра – Пода (Директива за птиците  
    и Директива за местообитанията)

●

  ЗЗ Залив Ченгене скеле (Директива за  
    птиците и Директива за местообитанията)

●

  ЗЗ Отманли (Директива за  
    местообитанията)

●

  ЗЗ Емине (Директива за птиците)1 

●

  ЗЗ Бакърлъка (Директива за птиците)1 

Медноридски крайбрежен участък: 

●

  Резерват Ропотамо1 

●
  Поддържан резерват Водните лилии 

●

  Поддържан резерват Пясъчната лилия 

●

  ПЗ Нос Червенка (Хризотира)

●

  ПЗ Пясъчни дюни между къмпинг  
    Златна рибка и къмпинг Градина

●

  ПЗ Пясъчни дюни – Каваците 

●

  ПЗ Нос Агалина 

●

  ПЗ Блатото Алепу

●

  ЗМ Oстрови Свети Иван и Свети Петър

●

  ЗМ Колокита

●

  ЗМ Беглик Таш – Ропотамо1 

●

  ЗЗ Плаж Градина – Златна рибка  
   (Директива за местообитанията)

●

  ЗЗ Ропотамо (Директива за  
    местообитанията)1 

●

  ЗЗ Бакърлъка (Директива за птиците)1 

●

  ЗЗ Комплекс Ропотамо  
   (Директива за птиците)1 

Странджански крайбрежен участък: 

●

  Резерват Ропотамо1 

●

  ПЗ Скалните образувания, фиордите  
    и тюленовата пещера

●

  ПЗ Пясъчни дюни в местността Перла 

●

  ПЗ Пясъчни дюни – Международен  
    младежки център

●
  Природен парк Странджа

●

  ЗМ Беглик Таш – Ропотамо1 

●

  ЗМ Стомопло

●

  ЗМ Устие на река Велека

●

  ЗМ Силистар

●

  ЗЗ Ропотамо (Директива за  
    местообитанията)1 

●

  ЗЗ Комплекс Ропотамо (Директива за  
    птиците)1 

●

  ЗЗ  Странджа (Директива за птиците  
    и Директива за местообитанията) [65]

 

1 Защитени природни обекти, попадащи в рамките на 

два или повече съседни крайбрежни участъка 
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Това издание е спонсорирано oт TOTAЛ E&П България Б.В. и негови-
те партньори в Блок 1-21 Хан Аспарух – OMВ Офшор България ГмбХ 

и Репсол България Б.В. по проект „Kартографиране на уязвимостта на 
крайбрежната зона и прилежащия плитководен участък“ във връзка с 
техните проучвателни дейности.

Идеята за издаване на книгата е на Татяна Гусаченко, мениджър на От-
дел „Здравеопазване, безопасност и околната среда“ (HSE) на TOTAЛ 
E&П България Б.В. и е осъществена в резултат на отличното сътрудни-
чество между Института по океанология към Българската академия на 
науките (ИО-БАН) и всички членове на екипа на въпросния отдел към 
TOTAЛ E&П България Б.В. 

През лятото на 2016 г. бе проведена кампания за заснемането на те-
ренни фотографии, финансирана специално за целите на настоящата 
книга. Координатори на проекта и главни редактори на българското из-
дание са проф. д-р инж. Атанас Палазов и д-р Илиян Коцев от ИО-БАН.

За целите на детайлната класификация на крайбрежието са използва-
ни ортофото и сателитни изображения с много висока резолюция. Те 
са предоставени от Министерството на земеделието и храните по дого-
вор № DNTS 02/11 от 29.09.2010 г. в рамките на проект за трансгранично 
сътрудничество между България и Румъния, субсидиран от Фонд „На-
учни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.  

Всички въздушни снимки са предоставени от проф. д-р Робърт Йънг, 
д-р Маргарита Станчева и д-р Христо Станчев по Програма за изслед-
ване на антропогенизираните брегови линии (PSDS) [1], в която парт-
ньор е ИО-БАН, с цел осъществяване на първото подробно, фотограф-
ски базирано изследване на българския черноморски бряг. 

Фотографиите са заснети на 10 и 11 юли 2013 г. Полетът за заснемане 
преминава от румънската граница на север до турската граница на юг 
с почти непрекъснато покритие. Проектът е финансиран съвместно от 
PSDS и ИО-БАН с подкрепата на Комисия Фулбрайт.  

Всички професионални подводни фотографии, публикувани тук, са 
предоставени от Любомир Клисуров©.

Всички професионални снимки на орнитологично важни видове и ки-
топодобни са предоставени от НПО Зелени Балкани.

Повечето теренни фотографии са предоставени от д-р Илиян Коцев, 
д-р Маргарита Станчева и д-р Христо Станчев (ИО-БАН).

Болшинството фотографии на животински и растителни видове са 
предоставени от проф. дбн Марияна Филипова-Маринова (Природо-
научен музей – Варна) и д-р Данаил Павлов (Медицински университет 
– Варна). 
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Проектът е финансиран и ръководен от
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Първата стъпка в опазването на природата на Българската черноморска крайбрежна зона е придобиването на познания 
за нейното богатство и биоразнообразие. Картографирането на чувствителността е инструмент за идентифициране на 
най-уязвимите места, където да се приложат приоритети и защитни мерки за подпомагане на управлението на екологичното 
равновесие в обхвата на българския бряг.

Като водеща енергийна компания, която осъществява своя бизнес отговорно, със специален акцент върху здравето, безо-
пасността и околната среда, TОТAЛ E&П България Б. В. извърши анализ и картографиране на уязвимостта на Българската 
черноморска крайбрежна зона заедно с Института по океанология към Българската академия на науките. Книгата предос-
тавя обширни данни за настоящия статус на района и има за цел да бъде полезна както за учени и неспециалисти, така и за 
лица, вземащи обществени решения.

TОТAЛ E&П България Б.В. е дъщерно дружество на глобалната енергийна група TОТAЛ С.A., базирана в Париж. В партньор-
ство с Репсол България Б.В. и OMВ Офшор България ГмбХ TОТAЛ E&П България Б.В. притежава разрешение за търсене и 
проучване на нефт и газ в Блок 1-21 Хан Аспарух. Блокът, с първоначална площ 14 220 км2, е в дълбоководния участък на 
българската изключителна икономическа зона в Черно море. От 2016 г. до 2018 г. три дълбоководни проучвателни сондажа 
бяха успешно завършени в съответствие с най-високите технически и оперативни стандарти. Чрез своята изследователска 
програма TOTAЛ и нейните партньори работят върху проучването на нефтения и газовия потенциал в района, като съще-
временно си сътрудничат с различни заинтересовани страни, включително българското правителство, неправителствените 
организации, бизнеса и академичната общност.

АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА 
НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

9 789549 490572
DOI: 10.7546/IO.BAS.2018.4




