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Настоящите материали представляват основа за разработване на допълнителни 

печатни и електронни средства за интерпретация за насърчаване на туризма на 

територията на рибарската област.

Географско и биологично разнообразие на района

Камчийска планина
Камчийска планина е дял в североизточния край на Източна Стара планина, разположен по 

посока изток – запад с дължина около 55 км и ширина 10 – 15 км. На изток достига Черно 

море при Черни нос и н. Свети Атанас, а на запад и северозапад проломът на Луда Камчия 

я отделя от Върбишка планина. На юг граничи с Еминска планина по долината на река 

Двойница, а на север се простира до Долнокамчийската низина. Планината е ниска с 

широко и плоско било, с най-висока точка връх Каменяк (627 м) в западния є край и 

постепенно се снижава на изток, докато достигне морското равнище. Северните � 

склонове са по-дълги, покрити с дъбови гори и смесени широколистни гори. Южните 

склонове са по-къси, стръмни и обезлесени. Големи части, особено в ниските пояси, са 

заети от обработваеми земи. Поради малката надморска височина в планината има 

доста населени места. В крайбрежната си част Камчийска планина се разделя на три от 

долините на реките Фъндъклийска и Перперидере, които се вливат в Черно море. По-

големите реки в района са Луда Камчия, Двойница и Елешница. На река Луда Камчия е 

построен язовир Цонево с водна площ около 300 ха, а на река Елешница – едноименен 

язовир с площ около 100 ха. 

Област Варна

Град Бяла се намира на границата между Варненска и Бургаска област, почти на равно 

разстояние от областните градове Варна (56 км) и Бургас (70 км). Най-близкият град е 

Обзор, който се намира на 5 км.

Съвременният релеф на Бяла може да се характеризира като хълмист. В западната и 

северната част на общината попадат източните склонове на Камчийска планина. Тези 

склонове се спускат плавно към морето с наклон от 2 до 5%.

Бреговата ивица на общината се характеризира със съчетание от скалист бряг, малки 

заливи, плажови ивици с пясъчни дюни. Общата дължина на морския бряг е 14 300 м или 

около 3% от цялата дължина на българския черноморски бряг. По-голямата част от 

плажовете имат източна, североизточна и югоизточна експозиция, което предлага и по-

оптимални условия за слънчево греене. Общата дължина на плажните ивици е 6244 м, или 

около 16% от общата дължина на плажовите ивици, намиращи се на територията на 

област Варна.

Крайбрежните скали при нос Св. Атанас под Бяла оформят стръмен бряг, който 

затваря неголям залив. Скалите са основно утаечни, образувани от скелетите на 

измрелите организми, населявали древното море преди милиони години и впоследствие 

вкаменени в гигантски варовикови комплекси, които непрекъснато се променят.

Носът представлява крайна точка от източния дял на Камчийска планина. Заливът, 

образуван от южната страна на носа, е удобно място за пристан на плавателни съдове и 

в него има рибарско пристанище. 
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Дейност на морската вода

Дейността на морската вода може да се причисли към външните земни сили, които имат 

значителен дял за промяната на релефа. Тази вода разрушава своите брегове, пренася и 

отлага разрушения материал. За нейната дейност главна роля играят вълните. Най-

чести са ветровите вълни, които могат да достигнат височина до 9 – 10 и повече 

метра. Океанската и морската вода се намира в постоянно движение. Показател за това 

е временната граница между сушата и водата, наречена брегова линия. Непрекъснато 

променящата се брегова линия или настъпва към сушата, или се отдръпва към водата. 

Особено контрастно изменение в положението на бреговата линия се наблюдава при 

много силни вълнения.

Дейността на морската вода е най-добре изразена в бреговата зона от двете страни 

на бреговата линия. Тя зависи от наклона и дълбочината на дъното. Дейността й е пряко 

свързана и с характера на бреговете. При стръмен висок бряг преобладава 

разрушителната работа на вълните. Обратно, при полегат нисък бряг се засилва 

тяхната съзидателна работа. Водите на Черно море моделират българското 

крайбрежие на разстояние 378 км. 

Разрушаването на брега се дължи на прибоя на вълните. Силата на прибоя е най-голяма 

в основата на стръмните брегове. Скалистите брегове се разрушават и подкопават от 

вълните. В основата им се образуват много прибойни ниши. От силните удари на 

морските вълни в бреговете прибойните ниши все повече се удълбават и над тях се 

образуват специфични скални корнизи. Идва момент, когато подкопаните скали не 

издържат собствената си тежест и се срутват. Една част от надробените скални 

материали се доразрушават от водата. С другата част вълните работят като с 

инструмент за моделиране на нова прибойна ниша. Бреговете отстъпват към сушата и 

оставят след себе си слабо наклонена към морето повърхнина, наречена абразионна 

повърхнина (от латинската дума abrasio – изстъргвам). По-нататък този процес се 

повтаря. Брегът продължава да се руши. Той все повече отстъпва, а абразионната 

повърхнина става все по-широка. Тя постепенно се разширява и по този начин вълните 

намаляват своята сила. Ширината на абразионната повърхнина нараства дотолкова, че 
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идва момент, когато и при най-бурно вълнение бреговите откоси стават трудно 

достижими за водата.  

По-голяма част от площта на абразионната повърхнина, образувана в бреговата зона, 

е скрита под морската вода. Останалата сравнително тясна ивица, която опира до 

скалния брегови откос, се залива периодично. Това е ивицата, позната като плажна ивица 

или както обикновено се нарича плаж. Плажът е развит по ниските брегове. Той е 

покрит с различни материали, оставени от морската вода – огладени  скални късове и 

пясък. Понякога плажната ивица се заема и от огладени скални блокове, които в отделни 

случаи имат диаметър до 1 м. Плажове като този при Камчийски пясъци и Шкорпиловци 

са особено ценени от туристи и природолюбители. 

Морски тераси

Морските тераси са разположени една над друга, обикновено успоредно на брега. Върху 

тях има пясъчни отложения и огладени скални късове. Най-високо лежащата заравнена 

площадка е най-стара, а най-ниската – най-млада. 

На различна височина по крайбрежията се наблюдават заравнени площадки. Те 

представляват издигнати абразионни повърхнини от бреговата зона на океаните и 

моретата. Това са морските тераси. Възникнали са във връзка с етапното издигане на 

сушата. По броя на терасите може да се разбере колко пъти е ставало изменение на 

брега под влияние на вътрешните земни сили. Най-високо лежащата тераса е най-стара, 

а най-ниската – най-млада. По нашето черноморско крайбрежие има 6 – 7 морски тераси, 

най-високата от които лежи на повече от 100 м над съвременното морско равнище.

Образуване на плажовете

В този участък на българското черноморско крайбрежие са разположени едни от най-

дългите плажни ивици – между нос Св. Атанас и нос Кочан и при Карадере. Крайбрежието 

под Бяла е известно и с природната забележителност „Белите скали“. 

В района на Камчийски пясъци и Шкорпиловци най-характерната част на релефа е 

големият и красив плаж, най-хубавият по българското черноморско крайбрежие. Той е 

образуван под въздействието на морската вода.

Много са плажните ивици по океанските и морските брегове на Земята. По нашето 

Черноморие се намират редица малки и големи красиви пясъчни плажове. Дължината на 

плажовете понякога е много голяма. По някои плажове се забелязва твърде тънка 

покривка. Тя може да се състои както от пясък, така и от огладени скални късове. 

Обикновено плажните ивици имат най-различна ширина, която от няколко метра може 

да достигне до 1 – 1,5 км. По-голямата ширина на плажовете се явява сигурна зашита за 

бреговите откоси от разрушителното действие на морските вълни.

Плажовете могат да бъдат покрити изцяло с по-големи и по-малки огладени късове. 

Тяхното развитие се отличава от това на пясъчните плажове, тъй като водата 

пренася много по-лесно леките песъчинки.

Степента на разрушение на скалите не е еднаква навсякъде. Известно е, че средно 

годишно океанската и морската вода разрушава близо 1 м от своите брегове. 

Разрушаването зависи не само от силата на прибоя, но и от здравината на скалите, 

които изграждат бреговете.
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Дюните – уникално природно богатство

Сред уникалните особености на района са пясъчните дюни между реките Камчия и 

Фъндъклийска. За окото на незапознатия наблюдател дюните може би са еднакви или 

просто се преливат една в друга. Всъщност те са особени по вид и устойчивост и 

представляват своеобразни формирования, по които виреят различни растения. Тези 

растения, наричани псамофитни (сухоустойчиви), са се приспособили с времето към 

трудната за съществуване среда, в която други просто биха загинали.

Растенията издържат на високи температури, подобни на тези в пустините, на силни 

ветрове, засоленост на почвите и оскъдно наличие на вода. Корените са много дълбоки, 

листата най-често са покрити с плътна обвивка, с помощта на която се съхраняват 

оскъдните им водни запаси. Остри и твърди бодли и класове допълват облика на 

обитателите на дюните. През пролетта за кратко те се покриват с ярки цветове. 

Дори едногодишните растения по най-нестабилните зараждащи се подвижни дюни в 

близост до брега бързат да завършат пълния си жизнен цикъл преди ветровете и 

бурите да са разрушили средата им.

Сред растенията на дюните тревни съобщества, главно с преобладаване на класник 

(Leymus racemosus), песъчар (Ammophilla arenaria), борзеанов игловръх (Alyssum borseanum) и 

др. Подвижните дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица се наричат бели дюни. 

Има и неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност, известни като сиви дюни 

или фиксирани понтийски дюни. По най-подвижните пясъци, основно на гребените 

(билата) на дюните, се срещат повече едногодишни видове (Arenaria serpyllifolia).

По-навътре от плажа може да се видят облесени дюни, обрасли с треви и ниски 

храсти. Обособен растителен свят имат и влажните понижения между дюните. Тази 

крехка система от дюни и растителност може да бъде съхранена за бъдещето само с 

грижа и внимание от страна на човека. 

Река Еника

Река Еника е ляв приток на Перперидере, която се влива в Черно море на границата 

между община Бяла и Несебър. Перперидере е къса река с водосбор от 59 кв. км и дължина 

15 км. Еника събира водите си от няколко силно всечени дерета на запад от връх 
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Панайот кору (192 м) и обхваща област от около 15 кв. км. Водите на разположените 

източно и югоизточно от гр. Бяла Турпадере и Дълбокото дере също попадат в р. Еника 

Общата � дължина е 6,5 км и се слива с Перперидере на около 1200 м от устието на 

реката в морето.

Изграденият язовир в горното течение на реката е с приблизителна площ от 2,7 

декара, дълъг е 100 м и в най-широката си част е около 40 м. В сладководните басейни в 

района могат да бъдат открити каракуда, червеноперка и шаранови риби. Язовирът е 

зарибен с шаран, толстолоб и бял амур. 

Виа Понтика

Виа Понтика е названието на западночерноморския прелетен път, по който всяка година 

преминават стотици хиляди мигриращи птици. Името му произлиза от античен римски 

път, преминаващ по крайбрежието, от Босфора до делтата на Дунав. 

Виа Понтика е вторият по значимост миграционен коридор на прелетни птици в 

Европа, които се размножават в източните и северните части на континента и 

зимуват в Африка. В България прелетният път се простира от брега на Черно море до 

линията Русе – Айтос – Малко Търново на запад. Съвременни оценки сочат, че през 

пролетта на север прелитат около половин милион птици, а по време на есенната 

миграция на юг преминават общо над 800 хиляди реещи се птици – щъркели, пеликани, 

грабливи птици, както и хиляди блатни и врабчови птици. 

В района на Камчийска планина са установени 189 вида птици – 81 вида са от 

европейско природозащитно значение, 9 са в категорията на световно застрашените 

видове, а 72 са в категории на видове застрашени в Европа. Камчийска планина е 

разположена на прелетния път Виа Понтика и има международно значение като типично 

място с тесен фронт на миграция за прелитащите над нея реещи се птици. 

Мигриращите птици се концентрират при преминаването на Стара планина именно в 

тази част, поради това че е най-ниската и лесна за преминаване преграда. Гористата 

част се използва главно от мигриращите грабливи птици, за хранене и нощуване.

Районът на язовир Цонево, разположен на около 40 км по права линия от Бяла, е един 

от малкото в страната, където гнезди орелът рибар (Pandion haliaetus). Камчийска 

планина е сред най-значимите у нас места за осояда (Pernis apivorus), малкия креслив орел 

(Aquila pomarina), малкия орел (Hieraaetus pennatus), горската чучулига (Lullula arborea), 

козодоя (Caprimulgus europaeus), градинската овесарка (Emberiza hortulana), 

полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), както и за четири вида кълвачи.

По време на миграция и зимуване в язовирите на Камчийска планина се струпват 

значителни количества водолюбиви птици, които спират там по пътя си към влажните 

зони на юг от Стара планина. Там е установен да зимува също и световно застрашеният 

къдроглав пеликан (Pelecanus crispus).

Растителен и животински свят на Камчийска планина

Основните местообитания в Камчийска планина са горските, представени от чисти 

дъбови и букови гори и смесени широколистни гори с преобладаване на цер (Quercus 

cerris), благун (Quercus frainetto), горун (Quercus dalechampii), източен бук (Fagus orientalis), 

мизийски бук (Fagus sylvatica), сребролистна липа (Tilia tomentos). Около 40% от горите са 

издънкови. От храстите по-добре са представени леска, дрян, глог, шипка, смрадлика, 
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люляк. Храсталаците в повечето случаи са образувани на мястото на изсечени гори.  

Сред горските масиви, главно около селищата са разпръснати обработваеми земи и 

ливади със сухолюбиви тревни съобщества. Тревите и тревните площи, както и 

храстовата растителност, най-често са на местата на гори от габър, горун, мизийски 

бук и др. Във видовия състав на тревите най-широко разпространение имат 

обикновената полевица, садина, белизма, валезиева власатка и други.

За птичия свят са характерни яребица, балкански кеклик, малък орел, горски гълъб, 

обикновена гургулица, дрозд, врана и други. Често се срещат различни видове пеперуди, 

паяци, бръмбари, скакалци. От рибите в реките и язовирите се срещат сом, мряна, 

скобар, шаранови риби, в по-чистите реки - и пъстърва. От влечугите се срещат 

усойница, слепок, смок-мишкар и други. Характерна особеност е  наличието на ендемични 

видове от пещерната фауна.

В района на Камчийска планина са установени 189 вида птици. От срещащите се птици 

81 вида са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени в 

категория са включени 9 вида, а като застрашени в Европа общо – 72 вида. Камчийска 

планина е разположена на прелетния път Виа Понтика и има международно значение като 

типично място с тесен фронт на миграция за прелитащите над нея реещи се птици – 

щъркели, пеликани и грабливи птици. Мигриращите птици се концентрират при 

преминаването на Стара планина именно в тази част, поради това че е най- ниската и 

лесна за преминаване преграда. Гористата част се използва главно от мигриращите 

грабливи птици, за хранене и нощуване.

Районът на язовир Цонево е един от малкото в страната, където гнезди орелът 

рибар (Pandion haliaetus). Камчийска планина е едно от най-значимите места в страната за 

осояда (Pernis apivorus), малкия креслив орел (Aquila pomarina), малкия орел (Hieraaetus 

pennatus), горската чучулига (Lullula arborea), козодоя (Caprimulgus europaeus), градинската 

овесарка (Emberiza hortulana), полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), както и 

за четири вида кълвачи: средния пъстър (Dendrocopos medius), сирийския (Dendrocopos 

syriacus), черния (Dryocopus martius) и сивия (Picus canus). По време на миграция и зимуване в 

язовирите на Камчийска планина се струпват значителни количества водолюбиви 

птици, които спират там по пътя си към влажните зони на юг от Стара планина. Там е 

установен да зимува също и световно застрашеният къдроглав пеликан (Pelecanus 

crispus).

За опазването на многообразието от птици е обявена защитена зона по Директива за 

птиците – Камчийска планина BG0002044, която припокрива защитена зона по Директива 

за местообитанията – Камчийска и Еминска планина BG0000133. Общата площ на 

защитената зона е 888 837,60 декара. Разположена е в Черноморския и континенталния 

биогеографски регион.

В североизточната крайбрежна част на Камчйска планина се намира плаж Шкорпиловци 

(едноименна Защитена зона по Директива за местообитанията BG0000100). Районът 

включва голям дюнен комплекс и дъбови гори по периферните склонове към 

вътрешността. Това е най- дългия бряг на българското Черноморско крайбрежие с добре 

запазени дюни. Зоната е от голямо значение за множество редки видове растения и 

безгръбначни.
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Морски местообитания

В морето пред Камчийска планина подводният пейзаж е изграден от скални рифове, 

които са разположени почти без прекъсване по протежение на крайбрежието. Типични за 

тях са обраствания със зелени водорасли , черни миди, морски гъби и колониални асцидии. 

Меките мергелни скали в плитката крайбрежна зона се обитават от мидата голям 

каменопробивач (Pholas dactylus), която копае ходове в скалите с въртеливи движения на 

назъбената си черупка. Видът е включен в списъка на на строго защитените животински 

видове на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания. 

Рифовете приютяват и голям брой други редки видове. За тяхното съхраняване 

способстват както акваторията на защитена зона Плаж Шкорпиловци, така и изцяло 

морската защитена зона Емона BG0001501 с площ  553,45 кв. км. Тя е обявена по 

Директивата за местообитанията за опазване на съобществата от кафяви, червени и 

зелени водорасли по скалните рифове, които предоставят много добри условия за 

развитие и на типични за морските ни води, но застрашени селдови риби: карагьоз (Alosa 

immaculata), харип (Alosa tanaica), средиземноморска финта (Alosa fallax). Морската 

защитена зона създава предпоставки за опазване и на китоподобните бозайници: 

морската свиня (муткур) и най-едрия черноморски вид делфин – афала.

Крайбрежни местообитания

Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини 1110

Сублиторални (покрити от морска вода през цялото време) пясъчни, пясъчно-глинести и 

пясъчно-тинести плитчини, с растителност принадлежаща към класа Zosteretea marinae 

или лишени от растителност. Растителността е предимно съобщества на Zostera 

marina, формираща гъсти подводни ливади (много рядко и ограничено – Zostera nana), сред 

които понякога се срещат и морски макрофитни водорасли.

Дълбочината на водата е до 10 м. Местообитанието обхваща I и частично II етаж от 

фотофилния хоризонт на сублиторала. Местоположението, площта и формата на 
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плитчините са непостоянни, а прозрачността на водата е ниска.

Растения: Zostera marina, Z. nana, Ulva rigida, Enteromorpha spp., Cladophora spp., Dictiota 
linearis.

Животни: Arenicola marina, Nassa reticulata, Cardium edule, Venus gallina, Tapes lineatus, 
Diogenes pugilator, Nerophis ophidion, Mullus barbatus ponticus, Trachinus draco, 
Gymnammodytes cicerellus, Scophtalmus rhombus.

Тези плитчини могат да бъдат открити в асоциация с тинести и пясъчни крайбрежни

равни площи (1140).

Среща се по цялото българско черноморско крайбрежие, напр. северно от нос Шабла и 

нос Емине, южно от гр. Бургас и др. Опазва се в защитените зони „Ахелой-Равда-

Несебър”, „Емине-Иракли”, „Камчия”, „Комплекс Калиакра”, „Плаж Градина-Златна рибка”, 

„Поморие”, „Ропотамо” и „Странджа”.

Естуари 1130

Най-долните участъци на реките и разширените им устия при вливането в морето. 

Характеризират се с изменчивост на хидрологичните условия, зависещи от сезона и 

водния отток на реката. Водите им са слабо солени, но с преобладаващо влияние на 

сладка вода. Смесването на сладка с морска вода и намаленото течение в естуара водят 

до отлагане на седименти – най-често пясъчни, в резултат на което се образуват 

пространства покрити с водна растителност. Често се преграждат частично или 

напълно от пясъчна коса, която бива отнасяна при пролетни пълноводия.

Благодарение на динамичните условия в тези зони е възможно навлизане на организми 

характерни за морските води в реката и обратното – навлизане на речни организми в 

осладнените зони пред устието на реките. Те са от голямо значение, като място за 

хранене на водолюбиви птици по време на миграция и зимуване. 

Растения: Zostera marina, Ruppia maritimа, Potamogeton pectinatus, Typha angustifolia, T. 
latifolia, Phragmites communis, Myriophylum spp., Carex spp., Scirpus spp., Shoenoplectus litoralis, 
Enteromorpha spp., Cladophora spp.

Естуарът образува екологична единица заедно с обкръжаващите го крайбрежни 

сухоземни местообитания – дюни, крайречни гори и др. При планирането на мерки за 

опазване тези местообитания трябва да бъдат разглеждани заедно.

Това местообитание се среща в устията на реките Камчия, Ропотамо, Велека, 

Дяволска и др. Това местообитание се опазва в защитените зони „Емине-Иракли”, 

„Камчия”, „Ропотамо” и „Странджа”.

Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити от 

морска вода 1140

Тинесто-песъчливи, мочурливи пространства по брега на морето и свързаните с него 

лагуни и лимани, които не са покрити или са едва покрити от вода, лишени от висша 

растителност, обикновено само със синьо-зелени и кремъчни водорасли в 

повърхностния слой и населявани от съобщества на безгръбначни. Те са от особено 

значение като място за храна на водолюбиви птици по време на миграция и зимуване.

Животни: Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Pluvialis squatarola,

Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Numenius tenuirostris и др.

Опазва се в защитените зони „Ахелой-Равда-Несебър”, „Емине-Иракли”, „Езеро 

Дуранкулак”, „Езера Шабла – Езерец”, „Галата”, „Камчия”, „Комплекс Калиакра”, „Плаж 
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Градина-Златна рибка”, „Плаж Шкорпиловци”, „Поморие”, „Ропотамо”, „Странджа”.

Обширни плитки заливи 1160

Обширни и малки плитки заливи където, за разлика от естуарите няма пряк достъп на 

прясна вода. Те са ограничени до зоната на първите два етажа на фотофилната 

сублиторална растителност – около 15 м, защитени са от действието на вълните, 

съдържат голямо разнообразие от утайки и субстрати и са с добре изразено зониране на 

бентосните съобщества. Границата на плитката вода понякога е определена от 

разпространението на растителост от класовете Zosteretea и Potamоgetonetea.

Растения: Zostera marina, Z. nana, Ruppia maritima, Potamogeton pectinatus, Cystoseira spp., 
Ulva rigida, Enteromorpha spp., Chaetomorpha chlorotica, Bryopsis plumosa, Cladophora spp., 
Calithamnion spp., Ceramium spp. Polysiphonia spp., Porphyra leucosticta.

По цялото Черноморско крайбрежие, най-вече край Варна, Несебър, Бургас, Созопол, 

Ахтопол. Опазва се в защитените зони „Ахелой-Равда-Несебър”, „Залив Ченгене скеле”, 

„Галата”, „Камчия”, „Комплекс Калиакра”, „Плаж Градина-Златна рибка”, „Поморие”, 

„Ропотамо” и „Странджа”.

Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси 1210

Местообитания, образувани на места с абразионен бряг, където морето особено през 

зимата разрушава намиращите се в непоредствена близост до прибоя скални или 

льосови откоси и стени. Така се натрупва наносен материал - мидени черупки, дребен 

чакъл, изхвърлени от вълните водорасли - богат на азот, върху който се развиват 

формации от едногодишни или от едногодишни и многогодишни растителни видове 

(клас Cakiletea maritimae).

Растения: Argusia sibirica, Crambe maritima, Cakile maritimа ssp. euxina, Eryngium 
maritimum, Salsola ruthenica.

Разпространено е по Черноморското крайбрежие, предимно в северната част 

(Калиакра, Шабла, Дуранкулак). Опазва се в защитените зони „Ахелой-Равда- Несебър”, 

„Емине-Иракли”, „Езеро Дуранкулак”, „Езеро Шабла – Езерец”, „Галата”, „Комплекс Калиакра”, 

„Плаж Шкорпиловци”, „Ропотамо”, „Странджа”.
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Зараждащи се подвижни дюни 2110

Формирования на крайбрежието, отразяващи първите етапи на образуването на 

дюните. В тях се включва както типичната плажна ивица, почти лишена от 

растителност - асоциация Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae, така и нейната по- 

издигната част в основата на високите дюни, от ръба им към морето, където се 

развиват отворени съобщества - асоциация Xanthio italici- Leymetum sabulosi.

Растения: Cakile maritima ssp. euxina, Salsola ruthenica, Xanthium italicum, Leymus 
racemosus ssp. sabulosus, Polygonum maritimum, Euphorbia peplis, Otanthus maritimus, Medicago 
marina, Eryngium maritimum, Elymus farctus, Glaucium flavum, Lactuca tatarica.

Пясъчната плажна ивица на цялото Черноморско крайбрежие. Опазва се в защитените 

зони „Ахелой-Равда-Несебър”, „Атанасовско езеро”, „Долина на р. Батова”, „Емине- 

Иракли”, „Езеро Дуранкулак”, „Езеро Шабла – Езерец”, „Галата”, „Камчия”, „Комплекс 

Калиакра”, „Плаж Градина-Златна рибка”, „Плаж Шкорпиловци”, „Поморие”, „Ропотамо” и 

„Странджа”.

Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) 2120

Подвижни дюни с растителни съобщества от съюза Elymion gigantei, формиращиверига 

по посока на морето, или система от дюнни вериги по крайбрежието. Срещат се 

предимно по северното Черноморско крайбрежие, където процесите на стабилизация на 

дюните са възпрепятствани от тежката зима с бури и силни ветрове.

Растения: Ammophila arenaria ssp. arundinacea, Leymus racemosus ssp. sabulosus, Eryngium 
maritimum, Euphorbia paralias, Euphorbia seguierana, Medicago marina, Medicago falcata ssp. 
tenderiensis, Silene thymifolia, Stachys maritima, Corispermum nitidum, Centaurea arenaria, 
Festuca vaginata, Peucedanum arenarium.

Фрагментарно по цялото Черноморие, по-големи площи заемат по северното – при 

Шабла, Крапец, Дуранкулак.

Опазва се в защитените зони „Ахелой-Равда-Несебър”, „Долина на р. Батова”, „Емине- 

Иракли”, „Езеро Дуранкулак”, „Езеро Шабла – Езерец”, „Камчия”, „Плаж Градина- Златна 

рибка”, „Плаж Шкорпиловци”, „Поморие”, „Ропотамо” и „Странджа”.

Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) 2130

Неподвижни крайбрежни дюни, стабилизирани и колонизирани от разнообразни тревни 

съобщества с преобладаване на многогодишни треви и често с участието на лишеи и 

мъхове.

Подтип Южни понтийски сиви дюни – стабилизирани дюнни системи от съюза Sileno 

thymifoliae-Jurinion kilaeae. Представени са в България основно от асоциация Aurinio 

uechtritziani-Artemisietum campestris, разпространена на юг от устието на Камчия и 

разделяща се на субасоциации и варианти в зависимост от степента на споеност на 

пясъка и от овлажнението. По-широко разпространена е типичната субасоциация, а 

субасоциация pancratietosum maritimae се среща главно по южното Черноморие. По 

неспоените пясъци (склонове и гребени на дюните) се срещат едногодишни видове - 
Corispermum nitidum, Secale sylvestre, а по северните склонове много мъхове и лишеи - 

Cladonia foliacea, Syntrichia ruralis. Най-утъпканите и влажни пясъци са заети от асоциация 

Stachyo atherocalici-Caricetum ligericae.

Растения: Jurinea albicaulis ssp. kilaea, Silene thymifolia, Artemisia campestris, Aurinia 
uechtritziana, Cionura erecta, Pancratium maritimum, Alyssum borzaeanum, Linum tauricum ssp. 
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bulgaricum, Silene euxina, Linaria genistifolia, Teucrium polium, Galilea mucronata, Jasione 
heldreichii, Verbascum purpureum, Centaurea arenaria.

Разпространени са по цялото Черноморие, но предимно на юг от устието на р. Камчия 

– Шкорпиловци, к.к. Слънчев бряг, Несебър, Созопол, Ропотамо и Приморско. Опазва се в 

защитените зони „Ахелой-Равда-Несебър”, „Езеро Дуранкулак”, „Камчия”, „Караагач”, „Плаж 

Градина-Златна рибка”, „Плаж Шкорпиловци”, „Поморие”, „Ропотамо” и „Странджа”.

Облесени дюни 2180

Естествени или полуестествени гори по Чернoморското крайбрежие в района на 

големите дюнни ситеми. Горската растителност е разнообразна. Варира от граничните 

с дюните участъци на лонгозите с доминиране на Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Acer 

campestre до ксеротермни храсталачни гори по високите сиви дюни по южното 

Черноморие (Ропотамо). Там горите са със субсредиземноморски облик и с участие на 

видове като: Quercus cerris, Q. pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Ruscus aculeatus.

Флористичният състав е разнообразен и зависи от местните условия.

Облесените дюни в големите дюнни системи обикновено се асоциират с дюнните 

шубраци (16.25), със сивите дюни (2130) и с влажните дюнни понижения (2190).

Много ограничено по Черноморието – основно при Камчия и Ропотамо.

Опазва се в защитените зони „Ахелой-Равда-Несебър”, „Долина на р. Батова”, „Камчия” 

и „Ропотамо”.

Влажни понижения между дюните 2190

Влажни понижения в релефа на дюнната система, силно зависими от промяната на 

водното ниво.

Подтипове:

16.31 — Постоянни сладководни басейни в дюнните понижения, заети от хидрофитни 

съобщества (3140) с участието на Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, 

Potamogeton pectinatus. В периферните участъци имат пролетни разливи и пояси от 

високи треви (тръстика, острици, камъш). Наблюдават се основно в района на 

Шкорпиловци - Камчия.

16.35 — Съобщества от високи хигрофити (Phragmites australis, Тypha spp., Cladium 

mariscus и др.) в по-влажните дюнни понижения. Срещат се заедно с предходния подтип, 

в състава на сивите дюни и често образуват преходи и комплекси с него. Среща се по 

цялото Черноморско крайбрежие, където има големи комплекси от сиви дюни. Опазва се 

в защитените зони „Ахелой-Равда-Несебър”, „Езеро Дуранкулак”, „Камчия”, „Плаж Градина-

Златна рибка”, „Ропотамо”.

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 91E0

Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, 

периодично наводнявани от сезонното издигане нивото на реката.

Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa (съюз 

Alno-Pandion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн. 

Почвите са богати, много влажни до преовлажнени, дълбоки, с признаци на оглеяване и 

намалена проветривост. Понякога съобществата на черната елша са с прекъснато, 

ивичесто разположение покрай реките, поради което имат характер на “галерии”.
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Растения: Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Rubus hirtus, 
Frangula alnus, Hedera helix, Periploca graeca, Carex remota, C. sylvatica, Symphytum officinale, 
Parietaria officinalis, Sparganium ramosum, Iris pseudacorus, Equisetum maximum, Leucojum 
aestivum.

Ограничено по долното течение на реките Батова, Камчия, Ропотамо, Тунджа и други 

вътрешни реки.

По черноморското крайбрежие това местообитание се опазва в защитените зони 

„Долина на р. Батова”, „Факийска река”, „Камчия”, „Камчийска и Еминска планина”, 

„Ропотамо” и „Странджа”.

Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 91F0

Периодично заливани крайречни смесени широколистни гори. Почвата може добре да 

изсъхва между заливанията или да остава преовлажнена. Тези гори са се развили на по-

нови алувиални наслаги. В зависимост от водния режим доминиращите дървесни видове 

принадлежат към родовете Fraxinus, Ulmus или Quercus. Тревната растителност е добре 

развита.

Лонгозни гори (асоциация Smilaco excelsae-Fraxinetum oxycarpae) Заливни гори с участие 

на Quercus robur, Fraxinus oxycarpa и Ulmus minor и наличие на лиани. Видовият състав на 

съобществата е богат, а вертикалната структура е сложна. Тревната покривка е с 

непостоянен състав, зависещ от локални особености и динамични процеси.

Растения: Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus oxycarpa, F. pallisiae, Populus nigra, 
P. alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, Smilax excelsa, Periploca graeca, Humulus lupulus, Vitis 
vinifera ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Poa sylvicola, Brachypodium sylvaticum, 
Geum urbanum, Galium aparine, Scilla bithynica, Leucojum aestivum, Fritillaria pontica, Urtica 
dioica, Parietaria officinalis, Rumex sanguineus, Stellaria media.

Долините на някои реки, вливащи се в Черно море - Камчия, Батова, Ропотамо, 

Дяволска, Велека и Резовска; по-ограничено по Тунджа, Марица.

По черноморското крайбрежие това местообитание се опазва е в защитените зони 

„Ахелой-Равда-Несебър”, „Долина на р. Батова”, „Емине-Иракли”, „Камчия”, „Камчийска и 

Еминска планина”, „Плаж Шкорпиловци”, „Ропотамо”, „Странджа” и „Златни пясъци”.

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 91G0

Мезофилни гори с доминиране на Carpinus betulus и/или Quercus petraea agg. върху 

колувиални - свлечени от горната част на хълмовете, свежи, плитки почви на 

варовикова основа. Те се срещат на сенчести, влажни склонове и долове, в суходолията 

и каньоните на Северна България. Имат характер на интразонална растителност в пояса 

на ксеротермните дъбови гори, защото са силно фрагментирани и на малка надморска 

височина (150-500 м н.в.). В състава им участват както типични мезофилни видове от 

съюза Carpinion, така и по-ксерофитни видове от околните дъбови гори.

Растения: Carpinus betulus, Quercus petraea agg. (вкл. Quercus dalechampii), Q. robur,
Q. cerris, Tilia cordata, Acer campestre, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Carex pilosa,
Euphorbia amygdaloides, Symphytum tuberosum, Cardamine bulbifera, Glechoma hirsuta,
Festuca heterophylla, Euonymus verrucosus, Sorbus torminalis, Galium pseudaristatum, Viola 

mirabilis, V. reichenbachiana, Convallaria majalis, Hedera helix, Galanthus elwesii, Lathyrus vernus, 
Doronicum orientale, Corydalis spp., Anemone ranunculoides.
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По черноморското крайбрежие това местообитание се опазва в защитените зони 

„Долина на р. Батова”, „Емине-Иракли”, „Камчия”, „Камчийска и Еминска планина”, 

„Крайморска Добруджа”, „Плаж Шкорпиловци” и „Златни пясъци”.

Балкано-панонски церово-горунови гори 91М0

Субконтинентални ксеротермни дъбови гори, доминирани основно от Quercus cerris и Q. 

frainetto. В предпланините участва и Q. petraea agg., а в Странджа – Q. polycarpa. 

Формират ксеротермния дъбов пояс между 150-600 (800) м в цялата страна. Срещат се 

на сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени почви. Флористичният им състав 

е разнообразен и зависи от екологичните условия. 

Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в Странджа и Източна 

Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове.

Растения: Quercus polycarpa, Q. frainetto, Fagus orientalis, Rhododendron ponticum, Daphne
pontica, Ilex colchica, Epimedium pubigerum, Calluna vulgaris, Erica arborea, Hypericym
calycinum, Pyracantha coccinea. Primula acaulis ssp. rubra.

Това местообитание е разпространено в цялата страна до около 800 (1000) м н.в.

Формират плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0) в Северна България, с 

горит 

По черноморското крайбрежие се опазва в защитените зони „Айтоска планина”, 

„Босна”, „Долината на р. Батова”, „Емине-Иракли”, „Факийска река”, „Камчия”, „Камчийска и 

Еминска планина”, „Комплекс Калиакра”, „Крайморска Добруджа”, „Мандра-Пода”, „Плаж 

Шкорпиловци”, „Ропотамо”, „Странджа” и „Златни пясъци”.

Субпанонски степни тревни съобщества 6240

Отворени ксеротермни съобщества от степен тип, доминирани от туфести житни, 

полухрастчета и многогодишни тревисти растения от съюз Festucion valesiacae и 

свързаните с него синтаксони. Тези съобщества са развити предимно на склонове с 

южно изложение, върху плитки и деградирали хумусно-карбонатни почви, на варовици, 

мергели и песъчливо-глинести сипеи. Срещат се в районите с континентален климат на 

надморска височина до около 1000 m. Имат много разнообразен флористичен състав с 

участие както на типични степни видове, така и на субсредиземноморски и ендемични 

видове.

Растения: Festuca valesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, S. tirsa, Dichanthium ischaemum, 
Melica ciliata, Crupina vulgaris, Orlaya grandiflora, Carex humilis, Allium flavum, A. moschatum, 
Hesperis tristis, Iris pumila, Ranunculus illyricus, Teucrium chamaedrys, Т. polium, Medicago 
minima, Rhodax canus, Poa bulbosa, Scorzonera mollis, S. hispanica, Salvia nutans, Sanguisorba 
minor, Potentilla recta agg., Seseli rigidum, Sideritis montana, Alyssum alyssoides, Artemisia 
austriaca, Astragalus austriacus, A. onobrychis, Oxytropis pilosa, Herniaria incana, Gypsophila 
glomerata, Linum tenuifolium, L. tauricum, L. austriacum, Satureja montana, Achillea clypeolata, 
Vinca herbacea.

В Северна България - Предбалкана, Дунавската равнина, по- ограничено в Западна 

България.

По черноморското крайбрежие се опазва в защитените зони „Плаж Шкорпиловци” и 

„Ропотамо”.
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Западнопонтийски букови гори 91S0

Гори от Fagus orientalis в Странджа и Източна Стара планина. Те са коренни, с реликтен 

произход и с висока концентрация на южно- евксински флорни елементи и терциерни 

реликти. Имат инверсно разположение спрямо дъбовите гори и са свързани с най-

сенчестите и влажни участъци на доловете, пониженията и склоновете. Почвите са 

лесивирани и жълтоземни - само в Странджа, и са добре развити, богати и овлажнени. 

Особено характерни за подлеса на тези гори в Странджа са вечнозелените храсти от 

лавровиден тип – Rhododendron ponticum, Ilex colchica, Laurocerasus officinalis, Daphne 

pontica и Vaccinium arctostaphylos. В тревната покривка наред със средноевропейски 

видове на места изобилстват и южноевксински видове като Trachystemon orientalis, 
Primula acaulis ssp. rubra, Salvia forskaohlei, Symphitum tauricum и Cyclamen coum. 

Синтаксономично се отнасят към съюза Fagion orientalis.

Подтипове:

Гори от източен бук в Източна Стара планина Чисти или смесени (с Quercus polycarpa) 

съобщества на Fagus orientalis с по-слабо изразен южноевксински флорен елемент. 

Липсват вечнозелените храсти от лавровиден тип. Характерни доминанти в тревната 

покривка са Trachystemon orientalis, Primula acaulis ssp. rubra, Salvia forskaohlei и Cyclamen 
coum.

Растения: Fagus orientalis, Quercus polycarpa, Rhododendron ponticum, Laurocerasus 
officinalis, Vaccinium arctostaphylos, Ilex colchica, Daphne pontica, Hypericum androsaemum, 
Trachystemon orientalis, Cyclamen coum, Teucrium lamifolium, Symphitum tauricum, Primula 
acaulis ssp. rubra, Ruscus hypoglossum, Salvia forskaohlei, Polystichum setiferum.

Асоциират се с различни дъбови гори, с които граничат – благуново- церови, на 

източен горун и смесени широколистни.

Това местообитание се среща само в Източна Стара планина и Странджа. По 

черноморското крайбрежие се опазва в защитените зони „Босна”, „Емине-Иракли”, 

„Камчийска и Еминска планина”, „Плаж Шкорпиловци” и „Странджа”.
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Морето и рибарството

Произход на името на Черно море

Морето винаги е било мост между два континента. През Черно море минава едно от 

разклоненията на древния Път на коприната, свързващ Европа през Кавказ и Централна 

Азия с Китай. Има различни теории за произхода на името на Черно море, което днес 

звучи еднакво в превод на езиците на всички крайбрежни и много други народи. Вероятно 

то се е утвърдило през Ранното средновековие. Древните гърци през античната епоха 

наричат морето първо Понтос Аксейнос, а по-късно Понтос Евксинос, добило 

известност като Евксински Понт. Предполага се, че първоначалното наименование е 

означавало „чуждо“, „негостолюбиво“ море, което по-късно добива по-благозвучното 

име със защитен смисъл – „добро“ или „гостоприемно“ море. Възможно е обаче името да 

е свързано с цветовата символика на основните посоки на света от още по-стари 

времена, за която се предполага, че „черно“ означавало „север“, „червено“ – „юг“, „бяло“ – 

„запад“, а „синьо“ или „зелено“ – „изток“.  Историци като Херодот и Плиний стари дават 

оскъдни сведения по този въпрос, който оставя широки възможности за догадки и 

хипотези. 

Митът за Потопа

Съществуват различни доказателства за факта, че морето не винаги е било свързано 

със Средиземно море и океана. Връзката между тях неколкократно била прекъсвана и 

отново възстановявана, но човешката памет може би е запазила спомен само за най-

скорошния от тези катаклизми. 

Вероятно преди около 7 500 години Черно море е представлявало безотточно 

сладководно езеро. Бреговете му били разположени на около сто метра под нивото на 

Световния океан. Към края на последния ледников период нивото на океаните рязко се 

повишило. Така през най-ниската част на съвременния Босфор от Средиземно море 

нахлула морска вода. Нивото на морето започнало бързо да се покачва и за кратко време 

били залети около 100 хил. кв. км, населени и от хора. Възможно е този факт да е 

послужил за основа на мита за потопа в Стария завет. Според тази хипотеза в 

резултат от повишаване на солеността на водата много сладководни видове измрели. 

Те паднали на дъното и се превърнали в разлагаща се маса. Продукт от гниенето е 

сероводородът, чиято концентрация на дъното на морето е доста висока. Постепенно 

солеността на Черно море преди около 1000 – 1500 години достигнала стойности, 

подходящи за появата на голям брой средиземноморски видове, като днес те са около 

80% от черноморския животински свят. 

Съществува и друга хипотеза, предложена от български учени. При изследвания в 

някои витошки пещери, проследявайки скоростта на натрупване на сталактитите, 

учените установяват рязко покачване на количеството валежи за много кратък период 

от време – пак преди около 7000 години. Това количество надвишавало повече от 20 

пъти нормалното за времето си. Ако средно са падали по 1000 мм дъжд годишно, то 

тогава се изливали повече от 20 000 мм или 20 куб. м на кв. м вода за година. 

Изчисленията показват, че в продължение на една година на всеки час на 1 кв. м са падали 

средно по 2,5 л дъжд. 

Това отново съвпада във времето с описания в Стария завет Голям потоп, а 
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посоченото място е днешното Черно и Средиземно море, Мала Азия и Кавказ. Ако 

приемем, че потопът наистина е продължил 40 дни и преизчислим количествата валежи, 

доказани от учените, това означава, че дъждът по това време е бил около 21 л/час на 

кв.м – наистина библейски потоп! Тези дъждове довели до покачване на нивото на 

Средиземно море, чиито води скъсали скалите на днешния Босфор и нахлули в 

тогавашното Черно море. 

Китоподобни бозайници в Черно море

Драматичните промени преди седем-осем хиляди години оформят съвременния облик на 

Черно море по отношение на видовото разнообразие, но изглеждат сравнително 

скорошни на фона на значително по-древните корени на най-висшите морски обитатели 

в него – черноморските делфини.

Далеч в миналото преди милиони години започва самостоятелният път на развитие 

на морските бозайници – китоподобните, които се приспособяват за живот в морска 

среда. Любопитни, интелигентни и дружелюбни към човека те често могат да бъдат 

видени в непосредствена близост до брега по протежение на целия маршрут или по-

навътре в морето. Увлечени в преследването на рибата те приближават до брега и 

когато направят скок над водата, едрите им тела с гладка черна кожа, привличат 

погледите на посетителите на плажа. Едва ли има по-интелигентни, любознателни и 

красиви морски обитатели от делфините. Днес те са единствените морски бозайници в 

Черно море. 

В Черно море се срещат три вида китоподобни бозайници � обикновен делфин, афала и 

морска свиня (муткур), представени от характерни подвидове. Опазването на 

китоподобните бозайници е голямо предизвикателство за съвременността. Те се 

нуждаят от защита, тъй като са особено уязвими на различни заплахи, свързани с 

човешката дейност � инциденти при улов в рибарски мрежи, намаляване на рибните 

запаси и хранителния им ресурс поради свръхулов, химическо замърсяване, високи нива на 

шум, сблъскване с плавателни съдове и други смущаващи животните дейности в 

морето. Заплахите за съществуването им са особено сериозни в затворените морета.

Китоподобните са високо развити и интелигентни бозайници, които живеят дълго, 

имат ниска размножителна способност и са от съществено значение за морската 

екосистема. 

Те са в категорията на застрашените видове в Черно море според списъка на 

Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Първоначално делфините се появили на сушата преди около 10 млн. години и в 

последствие са придобили нови белези за живот в океана – предните крайници се 

превърнали в перки, а задните съвсем изчезнали, тялото се удължило в рибоподобна 

форма, опашката се развила в плосък хоризонтален плавник (за разлика от рибите, при 

които е вертикален). Козината също изчезнала и се заменила от гладка кожа за съвършена 

хидродинамика, окото се пригодило за подводно гледане – с плоска роговица и кръгла 

леща. Имат силно развити бели дробове. Името им произлиза от гръцката дума 

“делфис”, което значи “с утроба”.

Делфините са социални животни, живеят на стада и имат сложни начини за общуване 

помежду си. Когато се роди малко делфинче, майката с побутване на муцуната го 

изтиква на повърхността, за да поеме първата си глътка въздух, иначе малкото е 
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заплашено от удавяне. Понякога в това помагат и други членове на стадото. Делфините 

издават много и различни звуци, които са уникални за всеки индивид. Така те общуват 

помежду си, разпознават се в стадото, обменят информация за заобикалящата ги среда 

и заплахите, комуникират по време на лов или просто си говорят едни с други.

Благодарение на хидродинамичното си тяло делфините могат да развиват 

невероятни скорости под вода – до 40 км/ч. Така дори и най-бързите риби стават лесна 

плячка за тях. Освен да ловуват делфините обичат да се забавляват и играят. Могат да 

правят различни акробатични номера – салта, пируети, скокове, да следват дирите на 

плавателните съдове десетки километри, да скачат пред носовете на корабите с 

голяма скорост. 

За ориентиране във водата делфините използват едно от чудесата на съвременната 

навигация - ехолокацията или ултразвуци. Това откритие човекът е направил едва през 

ХХ век и то е в основата на радарите, без които е немислимо съвременното ни 

съществуване. Делфините и прилепите използват ехолокацията от стотици хиляди 

години в своето ежедневие и са го превърнали в съвършен метод за ориентиране. 

И трите вида делфини, които обитават Черно море, са вече редки, като най-чести 

причини за намаляването им е уловът им в рибарски мрежи, убиването им от рибарите, 

замърсяването на водите, намаляването на рибните запаси, както и ниската им 

размножителна способност. Според учените в момента общият брой на делфините от 

трите вида в Черно море е между 100 и 200 000, като най-скорошните изследвания по 

преброяването но популациите на делфините, проведени през последните две години, 

предстои да бъдат публикувани. 

Древна история на Черно море и видово разнообразие на рибите

Древната история на Черно море е отразена и във видовото разнообразие на рибите в 

него. Формирането на рибната фауна на Черно море в значителна степен отразява 

неговото геологично минало. Както вече разказахме, първоначално то е било откъснато 

от моретата и океаните, впоследствие било свързано с тях, а след това 

неколкократно отново изолирано. Ето защо солеността на черноморските води се 
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изменяла в твърде широки граници, а резките колебания са причинявали съществени 

промени във видовия състав на рибите. Някои от тях са се запазили и до наши дни. 

Последната връзка между Черно море и океана се е обособила преди около осем хиляди 

години и с настъпилото ново осоляване се създали условия за обогатяване на рибната му 

фауна. 

Значителна част от черноморските риби (17,8%) са типично сладководни и се 

размножават в прилежащите реки. Тук спадат представителите на шарановите и др. Те 

понасят известно осоляване на водата и това им позволява да ползват хранителната 

база в крайбрежната зона на морето. Към тази група се числят и някои видове от 

семействата на есетровите и пъстървовите, които живеят в типично морски 

условия, но за размножаване мигрират в реките (наричат се анадромни видове). Във 

втората група са обхванати понтийските реликти (10,7%) от групата на селдовите и 

попчетата, някои от които (карагьоз Alosa pontica и харип Alosa tanaica) също са 

анадромни. Най-многочислени са видовете от морски произход (71,5%), които са навлезли 

в Черно море след последното му свързване с океана. 

Рибата е един от най-важните ресурси на Черно море. В българските крайбрежни води 

са известни около 140 вида риба, като не повече от десет от тях са със стопанско 

значение. Рибите със стопанско значение са или трайни обитатели на българските води, 

или мигрират през пролетта от Мраморно море или анадолското крайбрежие на север 

към делтата на Дунав, за да хвърлят хайвер. Основните местни видове са трицоната и 

калканът, а най-важен от мигриращите видове е черноморският сафрид. Рибните 

ресурси на България се базират на най-масовите видове с добив над сто тона: трицона, 

сафрид, черноморска акула, попчета, кефалови риби, калкан, лефер, паламуд и рапан. Най-

големите улови в България са от местните видове � трицона, попче, черноморска акула и 

калкан. За някои видове се въвеждат квоти за риболов и годишни забрани за улова им за 

определени периоди от време, свързани с размножаването им.

Видовете, включени в регионалната Червена книга за Черно море, са обект на 

специална защита, която в България се осъществява от Министерството на околната 

среда и водите. Техният улов е абсолютно забранен, освен за научни изследвания.

Традиционните способи на пасивен риболов като даляните също са познати от 

дълбока древност. Те са щадящи за морето и природата и използват естественото 

движение на рибните пасажи, следващи релефа на крайбрежието. Тъй като рибните 

запаси намаляват, много от тези познати навсякъде в Средиземноморието и Черно море 

уреди, вече не функционират. 

Местни и инвазивни видове

Черната мида е най-разпространената и позната черноморска мида. Достигаща до 10 см, 

тя е обект на стопански улов и изкуствено отглеждане в специални мидени ферми. 

Много вкусна, в превъзходните � гастрономически качества може да се убеди всеки, а по 

света има стотици рецепти за приготвянето й. Понякога дребни песъчинки попадат в 

мантията на мидата и образуват мънички бисери, които обаче нямат ценност и са 

почти невидими за човешкото око. 

Със съдбата на черната мида е тясно свързано присъствието на охлюва рапан в 

Черно море. Той е един от най-агресивните световни нашественици. Произхожда от 

моретата на Далечния изток и до средата на ХХ век е бил разпространен единствено 
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Японско море, Жълто и Източнокитайско море. С развитието на корабоплаването яйца 

на рапана полепват по дъната на корабите и се разпространяват бързо в Световния 

океан. Около 1946 г. навлиза в Черно море, а между 1959 и 1972 г. колонизира нашето 

крайбрежие. До 1973 г. е разпространен по италианското адриатическо крайбрежие, а 

през 1998 г. – вече и в залива Чесапийк по източното атлантическо крайбрежие на САЩ. 

Рапанът намира навсякъде благоприятни условия за съществуване и бързо се размножава. 

Понеже използва за храна местни видове миди се стига до масовото им унищожение. 

Такова е имало и на черната мида по нашето крайбрежие. Като един от основните 

елементи на екосистемите, изчезването на черните миди едва не предизвикало 

екологична катастрофа. Така или иначе в природните процеси се установява равновесие, 

а рапанът и мидата се установяват за съвместно съжителство по нашето крайбрежие. 

Човекът бързо открива ценните деликатесни качества на рапана и започва интензивен 

улов, основаващ се най-вече на тралене на морското дъно – унищожителен метод за 

всички дънни организми и разрушаване на дънните екосистеми. Днес методът на 

тралене е забранен. Черупки от дребни рапани има по цялото протежение на маршрута, 

но едри е невъзможно да бъдат открити. Тази промяна в състава на популацията е 

резултат от усиленото дънно тралене.

Освен черна мида в района се срещат малката черна мида, дяволски нокът, 

черноморката патела, сърцевката и много други, красивите черупки на които са 

естествени украшения на брега. Вниманието на любопитните туристи привличат и 

части от едни по-дебели, неправилни по форма слоести черупки  – на застрашения вид 

черноморска стрида. Бъдещето на застрашени ценни видове като черноморската 

стрида и калкана, може да бъде отглеждането им в акваферми. 

Безгръбначни морски обитатели

Друг любопитен представител на безгръбначните по нашето крайбрежие е ракът 

пустинник – диогенис (Diogenes pugilator). Той е беззащитен в меката си обвивка и затова 

се заселва в празни черупки на охлюви наса (Nassa reticulata), в които намира естествена 

защита срещу неприятели. Често ще видите диогениса да притичва по морското дъно, 

носейки на гърба си тежката раковина. Може би ще забележите едно малко образувание 

на повърхността на черупката. То прилича на малко бяло ръбесто камъче, подобно на 

красив минерал или футуристичен дизайн на космически кораб. Това е морският жълъд – 

баланус, дребно ракообразно, което използва рака пустинник за безплатен транспорт. 

Баланусът отделя лепкаво вещество, с което се закрепва на повърхността на 

черупката. При контакт с водата то се втвърдява и става няколко пъти по-здраво от 

цимент. 

Актинията е едно от най-красивите морски безгръбначни. Близки родственици на 

коралите, актиниите не случайно носят името анемонии, подобно на красивите горски 

цветя (съсънките). Сякаш „посадени” върху подводните скали, те разперват красивите 

си пипала и приличат на разцъфнало цвете. Но в красотата им се крие неподозирана 

опасност – отделят парлив секрет, който е смъртоносен за голяма част от дребните 

морски обитатели. Силата на този секрет е огромна, а скоростта, с която актинията 

го изстрелва – 1440 км/ч е най-голямата скорост, която някога е измервана в живата 

природа. 
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Растения в морето

Растенията в морето – миниатюрни и по-големи, са тясно свързани с неговата история. 

Значението им за съвременното състояние на морето и за екологичното му здраве е 

огромно. Растителният свят на Черно море обхваща 292 вида макрофитни и около 700 

вида микрофитни водорасли, значителен брой бактерии, гъби и само няколко вида 

покритосеменни растения. Солеността на морето е решаващ фактор за формиране на 

флората. Основният състав на водораслите включва средиземноморски 

представители, които са мигрирали тук. Тази миграция продължава и в наши дни 

посредством пренасяне от морските течения, чрез обрастване на подводните части на 

корабите, от птици, риби, безгръбначни животни и други. Типични водорасли от 

времето преди свързването на Черно със Средиземно море са кремъчните водорасли. 

Известни са близо 700 вида изкопаеми от миоцена живели в древния Черноморски басейн. 

Те обаче са значително повече от съвременните видове.

Голямо разнообразие има сред кафявите и червените водорасли. Сред червените 

водорасли, специално трябва да се отбележат видовете от род Phyllophora. През 1908 г. 

известния хидробиолог С. А. Зернов открива съобщества от неприкрепена към дъното 

Phyllophora в северозападната част на Черно море – по-късно този район получава 

името „Филофорно поле на Зернов“. В продължение на много години Филофорното поле 

на Зернов е било важен елемент от морската екосистема, функционирайки като мощен 

източник на кислород, субстрат за обрастване и прикрепване на организми и убежище за 

множество животински видове. Неговата площ през 1950 г. е била 11 000 кв. км, а общата 

му биомаса е варирала между 7 и 10 млн. тона. Тя намалява до 1,4 млн. тона през 80-те и до 

около 0,3 до 0,5 млн. тона в началото на 90-те години на ХХ век, а заеманата площ е не 

повече от 500 кв. км. Този упадък представлява не просто загуба на ценна суровина за 

фармацевтичната промишленост, а най-вече изчезването на важен източник на 

кислород на дълбочини между 20 и 60 м във Филофорното поле на Зернов. Дневното 

количество на кислорода от фотосинтезата в неговата запазена част възлиза на 2 млн. 

куб. м. Филофората е била основен вид на т.нар. филофорна биоценоза, която е 

включвала до 120 вида безгръбначни и 50 вида риби. С изчезването на ключовите видове 

цялата биоценоза е рухнала.

Подобни промени се случват и по крайбрежието. Голямото кафяво водорасло 

Cystoseira barbata е ключов вид за подобна биоценоза, включваща десетки от други 

макро- и микроводорасли, безгръбначни и риби. Cystoseira е много чувствително към 

замърсяване, особено към еутрофикацията. В такива случаи цялата биоценоза изчезва 

заедно с кафявото водорасло.

Промени в екосистемата на Черно море през ХХ век

Научните изследвания от последните години идентифицират причинената от 

човешката дейност еутрофикация като важен екологичен проблем на Черно море, 

особено в крайбрежните райони. С това название е известно прекомерното насищане на 

водите с хранителни вещества, главно под формата на разтворени азотни и фосфорни 

съединения: нитрати и фосфати. Тези два вида елементи са широко застъпени в 

отпадъчните води, дори след пречистването им. Отпадъчните води от битов и 

промишлен характер се вливат направо в морето или попадат в него чрез реките. 

Практическото значение на явлението непрекъснато нараства – както за Черно море, 
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така и за реките, вътрешните езера и язовирите.

Земеделието също е източник на биогенно замърсяване Промените в 

растениевъдството от края на 60-те години се свързват с използването на големи 

количества химически торове и пестициди за осигуряване на високи добиви. Изграждат 

се ферми за интензивно производство на по-евтина животинска продукция. 

Отпадъците от фермите и особено оборският тор са богати на съединения на азота и 

фосфора. Те се просмукват от компостиран или изхвърлен направо във водни обекти 

тор и от други селскостопански отпадъци. Основни източници на нитрати и фосфати 

са изкуствените торове.

Интересно е да проследим как действа замърсяването. Хранителните вещества, 

макар и да са нетоксични, са опасни с това, че съставките им много лесно се разграждат 

и усвояват от фотосинтезиращи водни организми. Ефектът е като при наторяване с 

изкуствени торове: стимулира се, често пъти твърде силно, растежът на 

миниатюрните растителни организми, които живеят в морските води и са известни 

като планктонови водорасли или фитопланктон. Те фотосинтезират за 

осъществяването на жизнените си функции. Прекомерното им размножаване е познато 

като “цъфтеж” на планктона в Черно море и уврежда системата по два начина.

Цъфтящите микроскопични водорасли на повърхността образуват гъст слой, нещо 

като облак, през който не може да прониква слънчева светлина. Така те намаляват или 

прекратяват напълно достъпа на слънчева светлина до дънните растителни организми 

– различни морски треви, които умират. Тази дънна растителност служи на свой ред за 

храна, подслон и място за размножаване на други морски обитатели, като различни 

червеи, ракообразни, дънни риби и др. С разрушаването на тяхната среда за живот 

намалява броят им, намалява и храната на водните птици и това не е краят на 

последствията. Вторият механизъм на увреждане се задейства, когато водораслите 

завършват жизнения си цикъл, умират, а за разлагането им се изразходва голямо 

количество кислород, необходим за повечето водни организми като водорасли, медузи, 

миди, риби, раци.

Поради особената структура на водната маса в Черно море и разслояването й на два 

пласта – горен кислороден и долен безкислороден, които се смесват много слабо, 
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еутрофикацията има още по-бързи и неблагоприятни последици. Падайки на дъното, 

измрелите организми започват да гният. Там няма вертикална циркулация, поради което 

при разграждането на организмите се изчерпва кислородът в долния слой. Някои 

разграждащи органичната материя бактерии използват кислорода от сулфатите, 

естествен компонент на морските води. При този процес се отделя сероводород, 

който присъства в целия долен слой на Черно море, около 87% от обема му. Вследствие 

на всичките тези процеси броят на видовете намалява, при което се намаляват и 

възможностите на системата да се саморегулира.

Така е изчезнала голяма част от Полето на Зернов, увеличава се броят на редките и 

застрашени видове. Затова грижата за чистотата на водите, които постъпват в 

морето е от първостепенно значение за неговото екологично здраве и бъдеще. 

Континенталният шелф и крайбрежната зона

Морското дъно се състои от континентален шелф, континентален склон и абисална 

равнина, която достига до максималните дълбочини над 2000 м. Континенталният шелф, 

най-важната от икономическа и екологична гледна точка част от морското дъно, заема 

приблизително 24% от него. В българския сектор широчината му е около 50 км. Ръбът на 

шелфа обикновено е разположен на дълбочина от 90 – 100 м, макар на места да са 

регистрирани дълбочини от 200 м. Шелфът в северната част на българското 

крайбрежие, пред нос Калиакра, е относително тесен и стръмен. По-надолу на юг, пред 

Варненския и Бургаския залив, шелфът е по-равен и по-широк. Едно от най-големите 

природни богатства на българския сектор на Черно море е сравнително широкият 

континентален шелф, по който няма големи отлагания на непродуктивни тинести 

наноси от вливащите се в морето реки. В плитководието на шелфа, където има 

достатъчно кислород и слънчева светлина, съществуват благоприятни условия за 

живот на различни морски обитатели. Животът на морското дъно създава 

биологичното разнообразие и красотата на морето и крайбрежието. Шелфът свършва 

при бреговата линия, която на българска територия има дължина 378 км и обхваща много 

важни икономическо-географски и природни ресурси. На север българският бряг е по-

висок и скалист, а на юг от нос Емине – най-източната точка на Стара планина теренът 

е по-разнообразен. В Черно море се вливат 14 български реки, но те не са особено 

пълноводни и общият вток от крайбрежната суша е под 2 куб. км годишно. Най-

пълноводната от тези реки е Камчия. Дебитът на реките е силно променлив и зависи от 

сезона.

Риби и риболов

Основният маршрут продължава покрай крепостта и се спуска до пристанището. От 

кея на рибарското пристанище се разкрива гледка към залива и морето. Ежедневието на 

рибарите и уловът им привличат любителите на местния колорит. Прясно уловена 

риба може да бъде закупена в новоизградената рибна борса. Все по-популярни стават и 

излетите с лодка, които дават възможност за непосредствен контакт с морските 

обитатели.

Рибата е един от най-важните ресурси на Черно море. В българските крайбрежни води 

са известни около 140 вида риба, като не повече от десет от тях са със стопанско 

значение.
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Рибите със стопанско значение са или трайни обитатели на българските води, или 

мигрират през пролетта от Мраморно море или анадолското крайбрежие на север към 

делтата на Дунав, за да хвърлят хайвер. Основните местни видове са трицоната и 

калканът, а най-важен от мигриращите видове е черноморският сафрид. Рибните 

ресурси на България се базират на най-масовите видове с добив над сто тона: трицона, 

сафрид, черноморска акула, попчета, кефалови риби, калкан, лефер, паламуд и рапан. Най-

големите улови в България са от местните видове – трицона, попче, черноморска акула 

и калкан. За някои видове се въвеждат квоти за риболов и годишни забрани за улов през 

размножителния им период. 

Видовете, включени в регионалната Червена книга за Черно море, са обект на 

специална защита, която в България се осъществява от Министерството на околната 

среда и водите.
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Местна история, култура и бит

Свети Атанасий Велики

Свети Атанасий Велики е роден през 295 г. в Александрия. Родителите му – бедни 

християни – го оставили да служи в църквата по личната препоръка на архиепископа на 

Александрия св. Александър. Веднъж св. Александър видял от прозореца си деца да играят 

на "кръщаване" и бил силно впечатлен от момчето, което кръщавало. Малкият Атанасий 

изпълнявал ритуала съвсем като истински свещеник и все още не подозирал, че това ще 

прави и занапред, ще получи високо образование, ще развие бляскави способности.

Животът му преминал в борба с останалите вери. Особено разпространено било 

тогава вярването, че Христос е по-низш от Бога, защото е сътворен, има начало във 

времето. По време на Първия вселенски събор се проявил с познания и възможност да 

доказва тезата си, да оборва противника. Последвали петнадесет години изгнание. Като 

изгнаник написал трудовете „Против езичниците“, „Против арианите“, „За 

въплъщението на словото“, „За Светата троица и за Светия дух“, „Житие за св. 

Антоний Велики“, прекрасни проповеди и послания, тълкувания на много книги от 

Светото писание. Свети Атанасий умрял на 2 май 373 г. и на този ден има отделен 

празник (Летен Св. Атанас). Неговото отбелязване е една от възстановените наскоро 

традиции в гр. Бяла.

На 18 януари църквата чества светеца заедно с архиепископ Кирил. Двамата спасили 

християнството от арианството и несторианството. Култът към св. Атанас и към 

неговия "събрат" аскет и пустинник св. Антоний се разпространява широко през IV и V в. 

и това проличава по многобройните църкви и манастири, носещи имената им.

Изобразяват св. Атанасий, благославящ с дясната си ръка и държащ затворено 

евангелие в лявата, понякога заедно със свети Власий.
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Късноантична крепост на нос Св. Атанас

Късноантичната крепост, обект на археологически проучвания и реставрация, е 

разположена на няколко тераси в източния край на издигащия се около 30–40 м над 

морското равнище нос. Брегът е от клифов тип, със сравнително високи вертикални 

скали, които са обект на морска абразия. Подкопавани системно от прибоя, скалите се 

срутват и брегът постепенно отстъпва към сушата. Видимите подводни скали 

източно и южно пред самия връх на нос Св. Атанас дават основания да се предполага, че 

в античната епоха в тази си част брегът е бил вдаден с няколко десетки метра повече 

в морето.

Разположението на крепостта на нос, който е свързан непосредствено с малък 

морски залив, определя характера на селището като малък пристанищен град. Без 

съмнение заливът е бил удобен за акостиране на малки плавателни съдове, за търговия и 

за убежище от лошото време. За това има сведения от Античността през 

Средновековието и османския период до наши дни. Късноантичната крепост (IV – 

началото на VII век) е обхващала площ от 35 дка, а населението е наброявало около 

хиляда души. В нея са се развивали търговия, занаяти и винопроизводство. Важен 

момент в обществения живот било приемането и утвърждаването на 

християнството, за което говорят останките на раннохристиянския център с 

базилика, кръщелни, дом на главния свещеник, хранилище на дарове и кладенец за светена 

вода.
Подробна информация за крепостта е представена в туристическия наръчник 

„Късноантична крепост на нос Свети Атанас“ с автори В. Йотов и А. Минчев, издаден в 
София, 2013 г. 

Допълнителна информация за историята на Бяла може да бъде намерена в: 
Йотов, В., Русев, И., Минчев, А. Приноси към историята на Бяла (От древността до 1878 

г.). Варна, 2014. 

Фарове

Първият фар по българското средно черноморско крайбрежие – този на нос Емине, е 

пуснат в действие на 15 декември 1880 г. (по съвременния календар). Отначало работи на 

двойно рафиниран петрол, през 30-те години на XX в. с маслен газ, ацетилен, а от 60-те 

години на XX в. е електрифициран.

Фарът на нос Св. Атанас е построен през 1931 – 1932 и запален на 25 юли 1932 г. На края 

на нос Св. Атанас, на около 50 м от стръмния скалист бряг пред морския пограничен 

пост е изградена бялата кръгла каменна кула с височина 5,2 м. На нея е била монтирана 

оптика на фирмата Юлиус Пинч, чийто фокус се намирал на 32,6 м надморска височина. 

Отначало тази оптика работела на маслен газ, а после на ацетилен. През 1958 г. 

автоматичното фарово съоръжение било електрифицирано.

В архитектурно отношение фарът на нос Св. Атанас е идентичен със старата кула 

на фара на Несебър и този при Маслен нос. Проектите са германски прототипи от 

първата половина на XX в. и до днес има запазени аналогични фарови кули по брега на 

Балтийско море.
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Лозарство и винарство

Лозарството и винарството в района на Бяла имат хилядолетна история и уважавани 

традиции.

В много райони на черноморското крайбрежие има естествени местообитания на 

дивата лоза. От археологическите находки и запазени класически литературни 

източници е известно, че траките са произвеждали вино по тези земи още през  II 

хилядолетие пр. Хр. Отглеждането на лозя и винопроизводството получават нов 

тласък в цяла Европа с разширяването на Римската империя, като римляните 

систематично развиват най-подходящите за отглеждане на лозя райони. Важно значение 

имат и достъпът до близки пазари, и възможността за транспортиране на виното по 

море.  Лозарството дължи на римляните създаването на по-устойчиви сортове, 

адаптирани към разположени по на север области, както и подобряването на 

селскостопанските методи за отглеждането на лозя.

В археологическия комплекс на нос Св. Атанас при Бяла има пластове от различни 

епохи, включително от тракийския и римския период. Най-показателни за местните 

традиции са трите винарни от късноантичната епоха, които  насочват към извода, че 

отглеждането на лозя и производството на вино е бил едно от основните занимания на 

населението в крепостта и околностите.  Намерените на морското дъно и на други 

места в района неголеми амфори от различни периоди , някои за транспорт на вино,   

говорят красноречиво за оживена морска търговия с района на Черно море и 

Средиземноморието.

Лозарството и винарството продължават да оформят облика на местната 

икономика на Бяла и региона. Винарски изби привличат туристи и гости с подбрани 

сортове бели и червени вина от типични за Черноморския регион сортове: Димят, 

Мерло, Варненски мискет, Шардоне.
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Ловно-рибарска дружина – гр. Бяла

Ловно-рибарската дружина в гр. Бяла се гордее с богатата си 120-годишна история и 

традиции в стопанисването и опазването на дивеча и гората в ловностопанския район 

на града. Дейността � се осъществява в рамките на Закона за лова и опазването на 

дивеча. Дружината обединява 47 ловци и риболовци и е колективен член на Ловно-

рибарско сдружение „Балкан“, гр. Долни чифлик. Ловно-рибарското сдружение ръководи и 

организира дейността на дружината по възпроизводството, стопанисването, 

опазването и ползването на дивеча върху предоставения й ловностопански район. 

Поради географското му положение и близостта на гората той е богат на едър, дребен 

и пернат дивеч.

Обект на лов най-често са глиган, сърна, елен, лисица, заек, пернат дребен дивеч като 

пъдпъдък, гургулица, гривек и бекас. Дружината разселва годишно по десет двойки фазан 

и яребица, като следи състоянието на популациите и полага грижи за тяхното 

възстановяване. Птиците за разселване се закупуват със собствени средства на 

дружината. Членовете � заплащат членски внос и част от него се използва за 

мероприятия, свързани със стопанисване и опазване на дивеча. 

Дружината е положила грижи и за почистването и удълбочаването на язовира в 

горното течение на река Еника. Той е с приблизителна площ от 2,7 декара, дълъг е 100 м и 

в най-широката си част е около 40 м. В сладководните басейни в района могат да бъдат 

открити каракуда, червеноперка и шаранови риби. Язовирът е зарибен с шаран, 

толстолоб и бял амур. На водоема се изграждат хижа, мост, четири беседки и паркинг. 

Всички любители на риболова с редовен билет могат да ловят риба в реките, във 

водите на Черно море, както и във всички язовири на територията на общината. 

Дружината има членове любители на морския и сладководния риболов. През втората 

събота на август се открива ловният сезон за пернат дивеч, а по-късно през първата 

събота на октомври – на едър дивеч. Традиции като курбан при откриване на сезона, 

състезания по стрелба по панички и банкети по празници със семействата поддържат 

духа и сплотеността на членовете на дружината.
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