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Дебеломуцунеста игла

Syngnathus variegatus

Местообитание Обитава крайбрежни води до 30-40 м дълбочина; предпочита
места с морска трева и водорасли. През зимата мигрира до 70 м дълбочина.
Размер Макс. дължина: 35 см; макс. тегло: 7 - 15 г.
Описание Тялото е издължено и право. Дължината на муцуната е наполовина на
дължината на главата; средната част на задната част на главата е леко издадена.
Оцветяване: на кафяви петна с по-светли ивици, корема е светъл, гръбната перка
понякога е с тъмни петна. Мъжкият носи яйцата в торбичка, както е при морските
кончета.
Заплахи Този вид не е обект на стопански риболов, но понякога се лови за
сувенири. Риболова (вероятно като приулов) и загубата на местообитания поради
унищожителни методи за риболов в Черно море също са заплаха.
Природозащитен статус IUCN - DD.

Еврейско попче

Ophidion rochei

Местообитание Дънен вид по пясъчно дъно на континенталния до 20 м
дълбочина. Обикновено се заравя в пясъка.
Размер Макс. дължина: 25 см; обикновено: 16 - 18 см; макс. тегло: 100 – 200 г.
Описание Тялото е дълго и тънко. Коремните перки са видоизменени в мустачки.
Оцветяване: кафеникаво по гърба, белезникаво по корема, гръбната и аналната
перка са с черна линия.
Заплахи

Вид без стопанско значение, обикновено е приулов.

Природозащитен статус IUCN - DD
Друга информация Макс. възраст: 5 г.

Зарган

Belone belone

Местообитание Обитава повърхностния воден слой на открити морета, като се
придвижва към крайбрежни плитки води през лятото. Среща се основно в горния
слой до 20 м дълбочина, но може да слиза и на по-голяма дълбочина. Мигриращ
вид, формиращ големи пасажи.
Размер Макс. дължина: 70 см; макс. тегло: 700 г.
Описание Дългото, тънко тяло с източени челюсти във вид на човка е
отличително. Двете челюсти имат множество дребни зъбчета по тях. Гръбната и
аналната перки са разположени далеч отзад до опашката. Страничната линия е
разположена от главата до опашката в долната част на тялото. Оцветяване:
лъскаво зеленикаво-синьо по гърба и горната част на тялото, корема е с блестящо
сребрист цвят със златисти оттенъци.
Заплахи Не са известни значими заплахи, които да влияят върху популацията в
Европа, въпреки че замърсяването на повърхностните морски води и свръх улова в
Черно море може да оказват влияние върху разпространението на вида в някои
части на ареала в Европа.
Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 25 см.
Друга информация Макс. възраст: 6 - 9 г.

Звездоброец

Uranoscopus scaber

Местообитание Дънен вид на дълбочина 15-100 м, заравя се в пясъчно или
тинесто дъно.
Размер Макс. дължина: 28 - 30 см; обикновено: 20 - 25 см; Макс. тегло: 400 г.
Описание Тялото е масивно в предната част, почти с кръгово сечение, като
горната част на главата и гърба са плоски. Опашката е сплесната. Главата е
голяма с твърди, костни плочки и шипове насочени косо нагоре. Очите са малки,
на върха на главата. Устата е насочена нагоре с малки брадавици. Има две гръбни
перки, като първата е къса с 3-4 шипа и отделена от втората. Оцветяване:
сиво-кафява по гърба и горната част, с множество петна; корема е жълто-бял.
Първата гръбна перка е черна. Среща се поединично, обикновено заровен на
дъното, като само очите се виждат.
Заплахи

Химическо замърсяване на морските води.

Природозащитен статус IUCN - LC.

Ивичеста морска мишка

Callionymus pusillus

Местообитание Плитки води с пясъчно дъно и дълбочина 30-35 м.
Размер Макс. дължина: 14,5 см
Описание Главата е широка и плоска от долната страна, заоблена отгоре. Очите
са големи, на горната част на главата, близко разположени. Тялото е с плосък
корем, но опашката е с кръгло сечение. Две гръбни перки, като втората е
по-висока. Оцветяване: сиво или светло кафяво, мъжките със синкави петна и
линии по тялото и сини ивици по втората гръбна перка.
Заплахи

Не са известни заплахи за този вид.

Природозащитен статус IUCN - LC

Карагьоз

Alosa immaculata

Местообитание Проходен вид, като в морето е пелагичен, обикновено в дълбоки
води. Често навлиза на значителни разстояния по реките, където се размножава.
Размер Макс. дължина: 36 – 38 см; макс. тегло: 600 – 700 г.
Описание Тялото е сравнително тънко, корема е с изразен кил от твърди люспи,
горната челюст е изрязана по средата. Зъбите са добре развити по двете челюсти.
Оцветяване: гърба е зелено-син, отстрани е сребристо бяла с розов оттенък с
тъмно петно зад хрилното капаче.
Заплахи Свръхулова като се лови както в морето така и в реките, по време на
миграция. Изграждането на язовири в Черноморския басейн е довело до
значително намаляване на местата за размножаване.
Природозащитен статус IUCN - VU;
Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
ЕС - Директива за местообитанията, Приложение II;
България - Червена книга (VU), минималния разрешен размер за риболов е 22 см
Друга информация Макс. възраст: 7-8 г.

Кеслерово калканче

Arnoglossus kessleri

Местообитание Крайбрежни води, дънен вид, по пясъчно дъно до 20 м
дълбочина.
Размер Макс. дължина: 9 см; макс. тегло: 4 - 5 г
Описание Малка плоска риба със сравнително тясно, почти овално тяло, устата е
срдна по размер, наклонена. Двете очи са от лявата страна. Гръбната перка
започва в началото на горното око. Оцветяване: кафеникаво, понякога с тъмни
петна или черни точки.
Заплахи

Загуба на местообитания.

Природозащитен статус IUCN - DD.

Кестенка

Chromis chromis

Местообитание Крайбрежна зона със дълбочина 3-35 м и в близост до скалисти
участъци от дъното.
Размер Макс. дължина: 15 см; обикновено: 10 - 13 см; макс. тегло: 140 г
Описание Тялото е овално, плоско и заоблено отгоре и отдолу. Главата е
сравнително малка, очите са големи, устата е със средна дължина, но може да
бъде по-издължена, зъбите са малки остри – в три реда и по двете челюсти.
Опашката е дълбоко врязана, аналната перка е с два тънки шипа. Главата и тялото
са покрита с люспи, като по тялото са едри. Оцветяване: възрастните са кафяви,
като люспите са с още по-тъмни краища, като понякога центъра на люспата е
жълтеникав. Младите индивиди са сини с ивици по тялото и перките. Формира
Заплахи

Не са известни заплахи за този вид.

Природозащитен статус IUCN - LC
Друга информация Макс. възраст: 7 г.

Лаврак

Dicentrarchus labrax

Местообитание Пелагичен вид, среща се в крайбрежни води и естуари.
Размер Макс. дължина - 100 см, обикновено: 20-30 см; макс. тегло: 12 кг.
Описание Тялото е удължено, с торпедовидна форма и сравнително голяма
глава, устата е голяма, но очите са сравнително малки. Има две гръбни перки, като
първата е с 8-9 бодливи твърди лъчи, отделена е от втората, която е по-късна и
има по-меки лъчи. Аналната перка е сходна по форма с втората гръбна, но с три
къси шипа отпред. Тялото е покрито с едри люспи. В задния край на предхрилното
капаче, в долната му част има няколко бодилчета, извити напред. Хрилното капаче
е с два шипа. Оцветяване: зеленикаво-сиво по гърба, преливащо в сребристо
отстрани и сребристо-бяло по корема. Тъмно петно на хрилните капачета. Вида
Заплахи

Не са известни.

Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 28 см;
Turkey - минималния разрешен размер за риболов е 25 см.
Друга информация Макс. възраст: 30 г.

Лапина

Ctenolabrus rupestris

Местообитание Плитки води, в близост до камъни и скали и сред водна морска
растителност.
Размер Макс. дължина: 17 см, обикновено: 11 см; макс. тегло: 80 – 100 г.
Описание Тялото е продълговато. Главата и устата са малки. Муцунката е къса.
Дължината на главата е по-голяма или равна на ширината на тялото. Зъбите са
дребни, в няколко реда с по-големи отпред. Главата е с люспи, с изключение на
хрилното капаче и муцуната; 1-2 малки люспи в основата на гръбната и аналната
перки. Оцветяване: кафяво, зеленикаво или оранжево-червено. Черно петно в
началото на гръбната перка и друго в горната част на опашката в близост до
Заплахи

Не са известни.

Природозащитен статус IUCN - LC
Друга информация Макс. възраст: 8 г.

Лефер

Pomatomus saltatrix

Местообитание Пелагичен вид, обитаващ континенталния шелф на дълбочина от
0 до 200 м.
Размер Макс. дължина: 110 см; макс. тегло: 15 кг.
Описание Тялото е издължено и странично сплеснато. Главата е голяма, ръбеста
отгоре. Люспите са малки, покриващи главата, тялото и основата на перките.
Страничната линия е почти права. Устата е голяма със здрави остри зъби в една
редица, а долната челюст е леко издадена напред. Има две гръбни перки - първата
къса и ниска, а втората дълга. Гръдните перки са къси, като не достигат до втората
гръбна перка. Аналната перка е малко по-къса от втората гръбна перка. Опашката
е умерено врязана. Оцветяване: гърбът е зеленикаво син, страните и корема са
сребристи; гръбните и аналната перка са бледо зелени с жълт оттенък; гръдните
перки са синкави в основата, а опашката е зеленикава с жълт оттенък. Бързо
подвижна риба, формираща пасажи, основно от млади. Мигриращ вид. Мощен и
Заплахи Вид с голямо стопанско значение, поради което основната заплаха е
свръхулов и незаконен риболов на индивиди с по-малък от разрешения размер.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 20 см.
Друга информация Макс. възраст: 9 г.

Лихнус

Mesogobius batrachocephalus

Местообитание Обитава обикновено крайбрежните зони с дълбочина 20-60 м и
дъно покрито с пясък или миди. Среща се също в естуари, бракични лагуни, но
рядко в сладки води.
Размер Макс. дължина: 37 см, обикновено: 18 - 22 см; макс. тегло: 400 -600 г
Описание Две гръбни перки, втората малко по-дълга от аналната. Няма люспи по
горната част на главата, хрилете закриват гърлото и основата на гръдните перки,
главата е сплескана и доста заострена, а долната челюст е забележително
издадена напред, тялото е жълтеникаво-кафяво на цвят, гърба е жълто-кафяв с 5
широки напречни ивици, коремните перки са съединени във вид на вендуз.
Гръбните перки не са с остри шипове, няма странична линия. Оцветяване:
жълто-сиво, с кафеви петна по главата и тялото, гръбните, гръдните и опашната
перки са с тъмни петна с едно или две по-големи петна в основата на опашната
Заплахи На места е застрашен от задушаване и унищожаване на местата за
размножаване – покрити с пясък скали.
Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 15 см.

Меджид

Merlangius merlangus

Местообитание Дънен и пелагичен вид, който се среща по-често на дълбочина от
30 до 100 м, основно върху тинести и чакълести дъна, но също и по пясъчни и
скалисти. Младите обитават по-плитки води от 5 до 30 м дълбочина.
Размер Макс. дължина: 30 – 40 см; макс. тегло: 150 - 200 г.
Описание Тялото е издължено, главата е малка. Мустачето на долната челюст е
слабо развито или липсва. Страничната линия по главата е с пори. Три гръбни
перки и две анални перки. Оцветяване: променливо, жълто-кафяво по гърба,
страните са жълтеникаво сиви, корема е бял и сребрист.
Заплахи Стопанско значение има само в Турция. Основни заплахи са стопанския
риболов – дънно и пелагично тралиране. Голяма част от улова се изхвърля защото
индивидите са дребни.
Природозащитен статус IUCN - LC
България - минималният разрешен размер за риболов е 8 см;
Турция - минималният разрешен размер за риболов е 25 см.
Друга информация Макс. възраст: 6 г.

Морска врана

Sciaena umbra

Местообитание Плитки крайбрежни води, основно с каменисто и пясъчно дъно.
Това е слабо подвижен вид със силна привързаност към ограничена зона на
обитаване.
Размер Макс. дължина: 60 см; макс. тегло: 4 кг
Описание Тялото е сравнително късо и странично сплеснато, гърба е висок и
изгърбен. Устата е малка, почти хоризонтална с малки зъби. Има две гръбни перки
и анална перка. Опашката е слабо заоблена. Оцветяване: тъмно сиво до тъмно
кафяво, втората гръбна перка и долната част на опашката с черен ръб.
Заплахи Рибарство, като вида може да бъде обект на безпокойство от гмуркачи и
подводен риболов.
Природозащитен статус IUCN - NT;
Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - приложени III;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 25 см.
Друга информация Макс. възраст: 21 г.

Морска каракуда

Diplodus annularis

Местообитание Пясъчно дъно и дъно с растителност близо до брега, както и
по-дълбоки води до дълбочина от около 50 м, но най-често е между 5 и 20 м. Често
навлиза в солени крайбрежни лагуни.
Размер Макс. дължина: 20 - 33 см; обикновено: 15 - 25 см; макс. тегло: 200 – 300 г
Описание Тялото е овално, леко продълговато и доста широко; горната част на
главата е извита; челюстите са с 8 резци (плоски, режещи зъби) зад които има 3
реда кътници на горната челюст и 2 реда на долната. Люспите са малки, гръбната
перка е висока, гръдните перки на дължина стигат до клоаката. Гърба и отстрани е
сива, коремът е сребрист, широко черно петно на опашното стъбло както и 7-8
по-слабо видими тъмни ивици отстрани и по гърба, аналния плавник е жълт. Дънна
морска риба, която обикновено е пасажна.
Заплахи

Замърсяване на крайбрежните зони, хипоксия, спортен риболов.

Природозащитен статус IUCN - LC.
Друга информация Макс. възраст: 7 г.

Морска котка

Dasyatis pastinaca

Местообитание Пясъчни и тинести дъна, понякога в близост до скални рифове; от
плитки води до дълбочина от около 200 м. Най-често се среща в крайбрежните
води.
Размер Макс. дължина: 100 см, рядко 2,5 м, обикновено: 60-70 см; макс. тегло
6-10 кг, рядко 20 кг.
Описание Дънен вид с широки гръдни перки, които оформят кръгъл, овален или
ромбоиден диск и стигат напред до муцуната, така че главата изглежда обградена
от диска. Очите са сравнително големи. Отгоре е без шипове и гръбна перка. Един,
понякога два или три дълги опасни отровни шипа по средата на опашката, която
продължава във формата на дълъг и тънък камшик. Оцветяване: отгоре е сивкаво,
маслиненозелено или кафяво; долната страна е бяла с широка сивкаво-кафява до
черна линия по края.
Заплахи Застрашен вид, хващан главно като приулов при риболов чрез дънно
тралиране, хрилни мрежи, грибове и парагади. Важните места за размножване на
вида са свързвани с плитки пясъчни дъна, където човешкото безпокойто
(например плажен туризъм) или риболовния натиск (тралиране) е концентриран.
Предупреждение Опасен за хората, шипът на опашката е отровен.
Природозащитен статус IUCN - DD.
Друга информация Макс. възраст е неизвестна.

Морска лисица

Raja clavata

Местообитание Крайбрежната и шелфова зона с различни субстрати,
включително кал, пясък, чакъл и камъни на дълбочина до 100 м., най-вече 60-80 м.
Предприема сезонни миграции и се премества в по-плитки области през пролетта.
Младите не мигрират, обитават крайбрежните места за размножаване.
Размер Макс. дължина: 125 см, обикновено: 70-90 см; макс. тегло: 18 кг.
Описание Сплескано тяло с ромбоидна форма с широки гръдни перки, свързани с
главата и тялото с триъгълни коремни перки в основата на тялото. Дълга, тясна
опашка, която е приблизително равна на дължината на тялото. Горната част на
тялото и опашката са покрити с шипове. Оцветяване: силно варира, гръбната
страна от светло кафяво до сиво и е изпъстрена със светли и тъмни петна с
различна големина. Коремната страна е бяла.
Заплахи Застрашен вид, попадащ като приулов при риболов с дънни и
бийм-тралове, хрилни мрежи и парагади.
Природозащитен статус IUCN - NT
Друга информация Макс. възраст: 12-15 г.

Морска лястовица

Chelidonichthys lucerna

Местообитание Основно крайбрежни води от 10 до 60 м дълбочина с пясъчно,
песъкливо-тинесто или каменисто дъно. Може да се среща на дълбочина до 100 м.
Размер Макс. дължина: 75, обикновено: 30 см; макс. тегло: 5.5 кг
Описание Тялото е конично, главата е напълно покрита с костни плочки и трите
долни лъча на гръдните перки са свободни, като не са свързани с мембраната на
перката и служат за подпиране на рибата, а също и при търсенето на храна върху
кално дъно. Страничната лниия е гладка, без костни пластинки. Муцуната
завършва с две малки издутини, които имат шипове по края си. Зад главата над
гръдните перки има по един шип. Оцветяване: гърба и отстрани е убито червено
или червено-кафяво, корема е бял, гръдните перки са пурпурно червени по
външната страна, отвътре са сини с кръгло черно петно.
Заплахи

Не са известни.

Природозащитен статус Турция - минималния разрешен размер за риболов е 18
см.

Морски дракон

Trachinus draco

Местообитание Крайбрежен по дъното в Средиземно море и Източния Атлантик.
На пясъчни, кални или чакълести дъна от няколко метра до около 150 м дълбочина
(през зимата). Почива на дъното, често заровен като само очите и гръбната перка
се показват.
Размер Макс. дължина: 36 – 40, обикновено: 15 - 20 см; макс. тегло: 200 – 300 г.
Описание Тялото е продълговато и странично сплеснато. Очите са разположени
високо. Хрилното капаче с голям остър шип, муцуната е къса, устата е голяма,
обърната нагоре. Има две гръбни перки – първията е къс с няколко отровни шипа.
Втората гръбна и аналната пери са дълги, опашната перка не е врязана. Люспите
са малки, наредени в коси редове. Оцветяване: горните части за
зеленикаво-кафяви, отстрани е жълто-бяло с наклонени линии в синьо и жълто,
Заплахи

Нарушение на хидро-химичния режим на водите.

Предупреждение Шиповете по гръбната перка са отровни.
Природозащитен статус IUCN - LC
Друга информация Макс. възраст: 11 г.

Морски език

Pegusa lascaris

Местообитание Крайбрежен дънен вид обитаващ пясъчни дъна.
Размер Макс. дължина: 25-30 см; макс. тегло: 300 г.
Описание Плоска риба с овална форма. Очите са разположени от дясната страна
на главата. Главата и очите са малки, устата е малка и извита. Гръбната перка
започва пред горното око. Гръбната и аналните перки са съединени с мембрана в
основата на опашната перка. Гръдните перки са малки. Оцветяване: кафеникаво
жълто или червеникаво кафяво на цвят с неясни бледи петна и точици.
Заплахи

Основните заплахи са риболова и унищожението на местообитанията.

Природозащитен статус IUCN - LC.
Друга информация Макс. възраст: 4-5 г.

Морски паун

Salaria pavo

Местообитание Приливно-отливна зона и плитчини със скалисто, песъкливо или
чакълесто дъно и водна растителност.
Размер Макс. дължина: 13 см, обикновено: 8-10 см; макс. тегло: 30-40 г.
Описание Тялото е удължено, клиновидно, голо, сплеснато странично. Главата е
малка, със стръмен профил, почти вертикален, отгоре с кожен гребен. Устните са
дебели, покриващи малка уста с дребни зъби. Гръбната перка е дълга с равна
височина; аналната перка също е с равномерна височина, по-къса, с две тънки
шипчета. Гръдните перки са широки с формата на лопатка, коремните са с две
шипчета - дълги и меки. Оцветяване: основния цвят е жълтеникаво до зелено с
тъмни напречни ивици, като всяка ивица е с тънка синя линия по края, множество
синкави петна по главата и долната част. Голямо черно петно оградено със синя
линия и разположено зад окото.
Заплахи

Не са известни.

Природозащитен статус IUCN - LC

Морско конче

Hippocampus guttulatus

Местообитание Основно в плитки крайбрежни води сред морска трева и
водорасли.
Размер Макс. дължина: 12 см; макс. тегло: 5 - 10 г
Описание Единствения вид от род Hippocampus в Черно море. Тялото е с
необичайна форма - главата е разположена перпендикулярно на тялото, а
опашката надолу. Оцветяване: варира от кафяво до черно, понякога червеникаво
или жълто, обикновено с множество синьо-бели петна.
Заплахи Загуба на местообитаня и безпокойство от човешка дейност
включително тралиране и драгиране.
Природозащитен статус IUCN - DD;
Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - приложение II;
Турция - забранен за риболов вид.

Моруна

Huso huso

Местообитание Проходен вид, който прекарва част от живота си в морето и се
връща в реките за размножаване. В морето обитава пелагичната зона, където
преследва плячката си.Мигрира нагоре по реките за размножаване. Младите
обитават плитки речни местообитания по време на първото си лято. Възрастните
обитават основно средните водни пластове на дълбочина 70-180 м около Крим или
70-180 м около Кавказ от 2 до 12 км навътре в морето.
Размер Макс. дължина: 600 см; обикновено: до 400 см; макс. тегло: 1000 кг,
обикновен: 100 – 250 кг.
Описание Тялото е издължено, муцуната е къса и заострена, извита леко нагоре.
Долната устна не цяла, а с прекъсване в средата; мустачките са овални или плоски
във формата на лист като почти стигат до устата. Има пет реда костни плочки.
Оцветяване: гърбът е пепеляво сив или зеленеещ, отстрани е по-светла, корема е
Заплахи Застрашен вид, свръхулов, приулов и бракониерство за черен хайвер и
месо са основни заплахи за вида. Изграждането на язовири по реките е унищожило
по-голямата част от местата за размножаване.
Природозащитен статус IUCN - CR;
Конвенция за международната търговия със застрашени видове - приложение II;
Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - приложения II и III;
България - риболова на този вид е забранен до 2021 г., Червена книга на България;
Турция - забранен за риболов вид.

Немска есетра

Acipenser sturio

Местообитание Обитава придънния слой на плитки води с дълбочина от 4 до 93
м, обикновено 5-60 м върху пясъчно или скалисто дъно. Прекарва голяма част от
живота си в морето, но навлиза в реките за размножаване.
Размер Макс. дължина: 300 см; обикновено: 125 см; макс. тегло: 300 кг.
Описание Тялото е издължено, муцунката е средна по размер, опашката е
асиметрична. Долната устна е прекъсната в средата. Има четири мустачки между
върха на муцунката и устата, като не достигат устата. Няма люспи, но има пет реда
от костни плочки по тялото с множество по-малки ромбоидни плочки между
гръбната и страничните линии от костни плочки. Оцветяване: гръбната страна е
зеленикаво-кафява до черно със златен оттенък, отстрани е светло със сребрист
оттенък, корема е бял. Макс. възраст: 20 г.
Заплахи Застрашен вид, основно поради приулов, бракониерство и влошаване на
местообитанията (местата за размножаване и отрастване на малките) и
препятствия за миграцията.
Природозащитен статус IUCN - CR;
Конвенция за международна търговия със защитени видове - Приложение I;
ЕС - Директива за местообитанията, Приложения II и IV,
Конвенция за опазване на европейската флора и фауна и природни местообитания
- Приложение II;
България – риболова е забранен до 2021 г., ЗБР и Червена книга (EX);
Турция - забранен за риболов вид.
Друга информация Макс. възраст: 20 г.

Обикновена морска каракуда

Diplodus vulgaris

Местообитание С широка толерантност към соленост, основно дънен вид, често
формиращ пасажи, обитаващи скални, пясъчни местообитания, както и ливади от
морска трева на дълбочини от 0 до 70 м, но по-често е в дълбочини до 50 м.
Размер Макс. дължина: 70 см, обикновено 15-20 см; макс. тегло: 1.5 кг.
Описание Тялото е високо, късо, яйцевидно, странично сплеснато с остра муцуна.
Очите са сравнително големи, бузите и хрилните капачета са покрити с люспи.
Устата е малка с дебели устни, като и на двете челюсти има по осем
светлокафяви, плоски предни зъби с широки заоблени зъби зад тях отстрани по
челюстите. Гръбната перка е дълга в основата си. Аналната перка е по-къса с три
големи шипа, опашката е силно врязана, гръдните перки са дълги. Оцветяване:
основно е сиво, кафеникаво до зеленикаво, широка черна вертикална ивица от
горната част на главата до основата на гръдните перки и още една широка
вертикална черна ивица в основата на опашката между задната част на гръбната и
Заплахи

Риболов.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 18 см.
Друга информация Макс. възраст: 20 г.

Обикновена скумрия

Scomber scombrus

Местообитание Пелагичен вид обитаващ студени и умерени води.
Размер Макс. дължина: 28 – 32 см, обикновено: 23 – 25 см; макс. тегло: 265 г.
Описание Тялото е сравнително източено, но с кръгла форма на напречно
сечени, главата и тялото са с обтекаема форма. Има две гръбни перки отделени
една от друга и следвани от пет дребни перчици, аналната перка е сравнително
малка също с пет дребни перчици след нея. Опашната перка е врязана, коремните
перки са относително малки. Мастния клепач покрива предния и задния край на
окото, главата и тялото са изцяло покрити с дребни люспи, няма плавателен мехур.
Оцветяване: зелено-синьо по гърба като често става синкаво-черно по главата,
отстрани е метално сиво, корема е бял. По гърба има характерни тъмни извити
линии. Мигриращ вид формиращ големи пасажи.
Заплахи Вид с голямо стопанско значение. Основна заплаха е свръхулова, но
през последните години рядко се среща в Черно море. Промените в климата
вероятно оказват влияние върху разпространението на този вид с възможно
изместване на разпространението на север.
Природозащитен статус IUCN - LC;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга (CR), минимален
разрешен размер за риболов е 22 см;
Турция - минимален разрешен размер за риболов е 20 см.
Друга информация Макс. възраст: 4-5 г. в Черно море.

Очилата зеленушка

Symphodus ocellatus

Местообитание Плитки води, покрай скали и сред подводна растителност.
Размер Макс. дължина: 14,5 см; обикновено: 10 – 12 см; макс. тегло: 90 – 130 г.
Описание Дължината на главата е равна или по-малка от ширината на тялото.
Муцунката е къса. Зъбите са дребни, остри. Устните имат 4-6 гънки. Оцветяване:
варира изключително много. Полов диморфизъм. Отличително е контрастното
голямо черно петно с червени краища в горния ъгъл на хрилното капаче.
Заплахи

Не са известни.

Природозащитен статус IUCN - LC.
Друга информация Макс. възраст: 5 г.

Паламуд

Sarda sarda

Местообитание Пелагичен вид в крайбрежни и открити води, от повърхността до
50 м дълбочина.
Размер Макс. дължина: 80 см; обикновено: 30 - 50 см; макс. тегло: 7 кг,
обикновено: 2.5 - 4 кг
Описание Елегантна, обтекаема форма на тялото; главата е заострена и доста
дълга като горната челюст стига до след окото. Има две гръбни перки, като
първата е с около 20 шипа, по-дълги отпред и изтъняваща назад като почти стига
до втората гръбна перка. Има 8-9 малки перки зад втората гръбна и аналната
перки продължаващи до опашката. Опашката е с добре изразен кил. Оцветяване:
гърбът и горната част са стоманено сини с 5-11 тъмни ивици леко наклонени
напред и надолу; отстрани е сребристо-жълт. Пелагичен бързо движещ се вид,
формиращ малки пасажи. Мигриращ вид.
Заплахи Свръх улов, риболов на екземпляри под минималния разрешен размер,
замърсяване.
Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минимален разрешен размер за риболов е 28 см;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 25 см.
Друга информация Макс. възраст: 10 г. Вижте проекта на TUDAV
www.palamutlarnerede.org

Петниста лапина

Symphodus roissali

Местообитание Плитки води, в близост до камъни и скали и сред подводна
морска растителност.
Размер Макс. дължина: 21 см; обикновено: 12 см; макс. тегло: 120 г.
Описание Дължината на главата е равна или по-малка от ширината на тялото.
Муцунката е къса. Устните са с 5-7 гънки. Оцветяване: има полов диморфизъм. И
при двата пола хрилните капачета са без люспи и са по-тъмни (кафяво,
кафяво-червено, черно), но не винаги са забележими, защото цветовете са
подобни на тези на петната и ивиците по главата. В основата на опашната перка
има тъмно петно, което понякога липсва. По главата и тялото има множество
петна, като те формират 3-5 повече или по-малко видими напречни ивици.
Гръбната перка е с 5 по-тъмни петна, които понякога липсват или са трудно
забележими. Женските и младите: кафяви или кафяво-зеленикави. Мъжките:
червеникаво- кафяви или зеленикави със зелени, кафяви или жълти петна. Устните
са розово оранжеви. Формира малки групи в определени зони.
Заплахи

Не са известни конкретни заплахи.

Природозащитен статус IUCN - LC.
Друга информация Макс. възраст: 8 г.

Писия

Platichthys flesus

Местообитание Пясъчни или тинести дъна в крайбрежната зона на дълбочина от
1 до 100 м, често се среща в бракични води, реки и езера.
Размер Макс. дължина: 50 см, обикновено: 20 - 25 см; макс. тегло: 300 - 400 г.
Описание Тялото е продълговато, закръглено и сплеснато, с малка глава. Очите
са от дясната страна на главата. Гръбната перка започва над горното око и
продължава до опашката, аналната перка е по-къса. И двете перки имат остри
шиповидни костни зрънца. Страничната линия е права и също с костни зрънца,
люспите по тялото са частично полускрити в кожата. Оцветяване: кафяво до
зеленикаво-кафява, като понякога има светло оранжеви петна. Сляпата страна е
мръсно бяла, понякога със светло кафяви петна.
Заплахи

Риболов и замърсяване.

Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 20 см.;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 20 см.
Друга информация Макс. възраст: 6 – 8 г.

Платерина

Liza aurata

Местообитание Пелагичен вид, обикновено близо до брега, като навлиза в лагуни
и естуари, но рядко в сладки води.
Размер Макс. дължина: 60 см; макс. тегло: 1.5 кг.
Описание Главата е широка, разстоянието между очите е равно на ширината на
устата, мастния клепач е слабо развит, горната устна е тънка, по-тънка от
диаметъра на зеницата на окото, края на устата достига до под предната ноздра,
задния край на хрилното капаче е заострен. Люспите по главата стигат до задната
ноздра. Оцветяване: гърбът е сиво-син, отстрани и корема са светли или
сребристи, златистожълто петно върху хрилните капачета.
Заплахи Свръхулов, влошаване на местообитанията и загуба на места за
размножаване.
Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 25 см;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 30 см;
Друга информация Макс. възраст: 10 г.

Пъструга

Acipenser stellatus

Местообитание Проходен вид, срещащ се в морето, крайбрежните и естуарни
зони, придънен или пелагичен, основно покрай брега по пясъчно и кално дъно на
дълбочина 10-40 м през пролетта и 40-100 м през есента. Обикновено през деня
обитава придънния слой и излиза на повърхността да се храни през нощта. Прави
дълги миграции в морето. Размножава се в бързотечащи големи и дълбоки реки с
каменисто дъно. Младите обитават плитки речни местообитания през първото си
Размер Макс. дължина: 220 см; обикновено: 125 см; макс. тегло: 80 кг.
Описание Тялото е издължено, муцуната е дълга с заострен връх. Долната устна
не е цяла, а с прекъсване в средата; мустачките са гладки, къси, не достигат края
на муцуната нито устата. Има пет реда костни плочки, като странично по тялото
между редовете плочки има пластинки и ръбести зрънца. Оцветяване: тъмносиво
до черно по гърба, отстрани е по-светло, корема е бял.
Заплахи Застрашен вид, основно поради риболов, приулов и бракониерство.
Влошаване на местообитанието, замърсяване и изграждане на язовирни стени,
които са причина за унищожение на много места за размножаване.
Природозащитен статус IUCN - CR;
Конвенция за международна търговия със застрашени видове - Приложение II;
Конвенция за опазване на европейската флора и фауна и природни местообитания
- Приложение II;
ЕС - Директива за местообитанията, приложения II и IV;
България - риболова е забранен до 2021 г., Червена книга;
Турция - забранен за риболов вид.

Пясъчница, ува

Gymnammodytes cicerelus

Местообитание Дънен вид, среща се върху дъна покрити с пясък, дребни
камъчета, мидички в крайбрежни зони до 20 м дълбочина.
Размер Макс. дължина: 12 - 15 см; макс. тегло: 7-10 г.
Описание Тялото е удължено с кожени гънки отстрани. Страничната линия е
разположена близо до гръбния профил. Главата е конично заострена. Оцветяване:
гърба е синьо-сив, корема е сребрист, а главата е обикновено тъмна. Формира
пасажи, като се заравя в тинята.
Заплахи

Не са известни заплахи.

Природозащитен статус IUCN - LC
Друга информация Макс. възраст: 3-4 г.

Руска есетра

Acipenser gueldenstaedtii

Местообитание Проходен вид, в морето се среща в плитки крайбрежни и естуарни
зони с пясъчно и тинесто дъно. Обикновено се среща поединично, но формира
групи при зимуването и размножителната миграция. В сладки води се среща в
дълбоките части на големи реки със средно до бързо течение. Размножава се в
бързотечащи големи и дълбоки реки с каменисто дъно.
Размер Макс. дължина: 400 см, обикновено: 100 – 200 см; макс. тегло: 100 кг;
обикновено: 20 – 30 кг.
Описание Тялото е издължено, муцуната е къса и притъпена със заоблен връх.
Долната устна е прекъсната в средата, мустачките са гладки и къси, по-близо до
върха на муцуната отколкото до устата. Пет реда костни пластинки, като между
гръбните и страничните тялото е покрито с по-малки разхвърляни пластинки.
Оцветяване: гърба е маслинено сиво, отстрани е по-светла, корема е бял.
Заплахи Застрашен вид, основно от свръхулов, приулов, бракониерство и
замърсяване. Голяма част от местата за размножаване са загубени поради
изграждането на язовирни стени.
Природозащитен статус IUCN - CR;
Конвенция за мигриращите видове - Приложение II;
България - риболова е забранен до 2021 г., Червена книга;
Турция - риболова е забранен.
Друга информация Макс. възраст: 33 г.

Сива лапина

Symphodus cinereus

Местообитание Плитки води, в близост до камъни и скали и сред водна морска
растителност.
Размер Макс. дължина: 16 см, обикновено: 8 см; макс. тегло: 100 – 140 г.
Описание Дължината на главата е по-голяма от ширината на тялото. Муцунката е
сравнително къса. Зъбите са малки. Оцветяване: има полов диморфизъм – при
мъжкия обикновено има няколко сини ивици по главата по време на
размножителния сезон. И двата пола са сивкави, понякога кафеникави,
розово-кафеникави, често с кафяви или бели петна. Обикновено има черно петно в
началото на гръбната перка и по-голямо в основата на опашната перка.
Заплахи

Не са известни.

Природозащитен статус IUCN - LC.
Друга информация Макс. възраст: 6 г.

Скорпид

Scorpaena porcus

Местообитание Често сред камъни и водорасли, но има голяма толерантност към
местообитания, като се среща върху меко и твърдо дъно, сред растителност и
открити площи.
Размер Макс. дължина: 25 – 30 см, обикновено: 5-20 см; макс. тегло: 50 - 150 г.
Описание Дънен вид, води слабо подвижен живот. Главата е голяма, осеяна с
шипове и кожни израстъци, големи отровни шипове по предната част на гръбната
перка, устата е голяма с множество дребни зъби. Гръдните перки са големи и
заоблени. Межуочната кост е силно вдлъбната. Оцветяване: гърба и страните са
кафяви, изпъстрени с неравни тъмни ивици и петна.
Заплахи Уязвим от свръхулов поради слабата си подвижност, дълъг живот и
бавен растеж.
Предупреждение Гръбния плавник има отровни шипове.
Природозащитен статус IUCN - LC.
Друга информация Мак. възраст: 6 - 7 г.

Смарид

Spicara smaris

Местообитание Предпочита води с тинесто дъно или обилна подводна
растителност в крайбрежната зона на дълбочина от 15 до 170 м.
Размер Макс. дължина: 20 см; обикновено: 8 - 20 см; макс. тегло: 200 г.
Описание Тялото е издължено, като дължината е 5-6 пъти по-голяма от
ширината, муцунката е заострена, устата е издължена, люспите са дребни, зъбите
са дребни, като някои от задните са по-големи, небцето е гладко, гръбната перка
без резка; гръдните перки са средно развити, гръбната перка е висока.
Оцветяване: гърба е сиво-кафяво или сиво-жълто с бледи кафеникави напречни
ивици, черно плавоъгълно петно между страничната линия и гръдните перки.
Заплахи

Рибарство, замърсяване на крайбрежните води, където се размножава.

Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 12 см.
Друга информация Макс. възраст: 6 г.

Стронгил

Neogobius melanostomus

Местообитание Крайбрежни води, естуари, бракични и сладководни лагуни и
езера, големи реки, пристанища с пясъчно и скалисто дъно. През зимата се среща
до дълбочина 50-60 м в Черно море. Най-често по места с богата подводна
растителност и скали.
Размер Макс. дължина: 20-25 см; обикновено: 14-16 см; макс. тегло: 100 – 200 г.
Описание Дребна дънна риба, тялото е меко и покрито с дребни люспи. Гръбната
перка няма шипове, а коремните перки са съединени във вендуз, който помага за
прикрепването на рибата. Оцветяване: жълтеникаво сиво, с петна отстрани и
голямо черно петно на първата гръбна перка.
Заплахи

Риболов и загуба на местообитания.

Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 12 см.
Друга информация Макс. възраст: 5 – 6 г.

Тревно попче

Zosterisessor ophiocephalus

Местообитание Крайбрежни зони и бракични води на естуари и лагуни. Придържа
се към места с богата подводна растителност.
Размер Макс. дължина: 25 см; обикновено: 12.5 см; макс. тегло: 150 - 200 г.
Описание Главата и тялото са странично сплеснати. Първата гръбна перка се
допира до втората. Вендузът е къс, не стига аналния отвор. Оцветяване:
зеленикаво – сиво до кафяво с множество неравни кафеникави вертикални ивици
Заплахи Видът има стопанско значение в Черно море. Основните заплахи са
рибарство, промишлено замърсяване и влошаване на местообитанията.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на европейската флора и фауна и природни местообитания
- Приложение III;
България - Червена книга (VU), минималния разрешен размер за риболов е 12 см.
Друга информация Макс. възраст: 5 – 6 г.

Тропическа сардина

Sardinella aurita

Местообитание Морски крайбрежен пелагичен вид, формиращ големи пасажи в
крайбрежни води от крайбрежието до ръба на шелфа. Среща се в дълбочина от 0
до 150 м. този вид е мигриращ, като често се изкачва на повърхността през нощта.
Размер Макс. дължина: 28 – 30 см; макс. тегло: 58 г.
Описание Тялото е издължено, обикновено цилиндрично, но понякога
относително сплеснато; корема е заоблен, но с видим люспест кил. Оцветяване:
гърба е синьо-зелен, отстрани е сребриста, със златиста линия отстрани по
средата на тялото. Опашката е силно врязана.
Заплахи

Вид със сравнително слабо стопанско значение в Черно море.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 11 см.
Друга информация Макс. възраст: 7 г.

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Местообитание Морски пелагичен вид с широка толерантност към соленост като
дори навлиза в лагуни, езера и естуари. Формира големи пасажи в повърхностните
води. Мигриращ вид.
Размер Макс. дължина: 20 см (обикновено 10-12 см); макс. тегло: 25 - 30 г.
Описание Дребна риба. Тялото е тънко, издължено с овално сечение, без ръб на
корема. Муцуната е остра, като долната челюст е по-къса и достига до зад окото.
Оцветяване: зелено по гърба, страните са сребристи със златист оттенък по
хрилните капачета, сребристо-бяло отдолу.
Заплахи Поради голямото си стопанско значение, популацията е намаляла от
свръхулов. В края на 20 в. силно негативно въздействие оказва инвазивната
ктенофора Mnemiopsis leidyi.
Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 8 см;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 9 см.
Друга информация Повече от половината риболовен улов в Турция е от този вид.
Макс. възраст: 5 - 6 г.

Цаца

Sprattus sprattus

Местообитание Пасажна морска риба обитаваща пелагичната зона на дълбочина
до 140 м. Извършва сезонни миграции към брега през пролетта и зимата, а в
обратна посока през лятото. Вертикални миграции към повърхността извършва
нощем. Често срещан вид в Босфора през пролетта.
Размер Макс. дължина: 13 см; Макс. тегло: 10-15 г.
Описание Дребна сребриста риба, сравнително издължена и леко сплесната.
Коремът е с остър ръб от люспи. Главата е тясна, муцунката заострена, а долната
челюст е издадена. Оцветяване: тъмно зелено по гърба и отгоре, сребристо
отстрани и по корема.
Заплахи

Свръхулов.

Природозащитен статус България - Минималния разрешен размер за риболов е 7
см.
Друга информация Макс. възраст: 5 г.

Черноивичеста игла

Syngnathus abaster

Местообитание Понася големи колебания на солеността, обитава голямо
разнообразие от морски, бракични и сладководни местообитания, основно по
места с обилни водораслови обраствания, но също и върху пясъчно и кално дъно
до дълбочина около 5 м.
Размер Маск. дължина: 21 см; макс. тегло: 5 - 10 г.
Описание Тялото е издължено. Дължината на муцуната е около половината от
дължината на главата; средната част на задната част на главата не е изпъкнала.
Оцветяване: кафеникаво до зеленикаво, с тъмни или светли петна или линии по
тялото и опашката, често с тъмни петна или линия в основата на гръбната перка.
Заплахи

Няма значими заплахи за вида

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на европейската флора и фауна и природни местообитания
- Приложение III.
Друга информация Макс. възраст: 4 г.

Черноморска акула

Squalus acanthias

Местообитание Крайбрежните и откритоморски зони на континенталния шелф.
Обикновено живее близо до дъното, но също така и в средните водни пластове на
повърхността в дълбочина между 10-200 м. Мигриращ вид, често оформящ големи
пасажи.
Размер Мак. дължина: 208 см, средна дължина: мъжки – 60-90 см, женски – 75-105
см; максимално тегло: 15 кг.
Описание Дълго и тясно тяло с остър шип в предната част на всяка от двете
гръбни перки, като втория е по-голям, въпреки, че самата перка е по-малка.
Опашката е сравнително голяма и широка. Анална перка липсва. Муцуната е остра,
има пет хрилни отвор точно пред всяка от гръдните перки. Оцветяване: тъмно сива
или сиво-кафява отгоре, по-светъл цвят на корема си с разпръснати бели петна по
гърба и страните.
Заплахи Като вид с дълга продължителност на живота (макс. възраст: 25 г.),
растящ бавно и достигащ полова зрялост късно, черноморската акула е особено
уязвима от риболов и се възстановя бавно от прекомерен улов. Основните заплахи
са приулов, бракониерство, загуба на местообитания и липса на контрол върху
Природозащитен статус IUCN - VU;
България - Минималния разрешен размер за риболов е 90 см.

Черноморска барбуня

Mullus barbatus ponticus

Местообитание Плитки води с пясъчни и тинести дъна, но може да се среща и на
дълбочини между 20 и 200 м.
Размер Макс. дължина: 21 см, обикновено: 10-15 см; макс. тегло: 100-140 г.
Описание Тялото е странично сплеснато. Има две гръбни перки, значително
отдалечени една от друга - първата е с 8-9 твърди шиповидни лъча, а втората с
един шиповиден и 8 меки лъча. Люспите са едри. Главата е голяма, също покрита с
люспи, профилът й стръмно се издига към гърба. Устата е малка, с две дълги
мустачета на долната челюст. Оцветяване: гърба и отстрани - червеникаво-розово
без жълти надлъжни линии, първата грабна перка е без черни петна или линии.
Заплахи Вид с голямо стопанско значение - основната заплаха е свръх улов,
замърсяване и задушаване от спадане нивата на кислород.
Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 8 см;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 13 см.
Друга информация Макс. възраст: 10 - 12 г.

Черноморска пъстърва

Salmo labrax

Местообитание Проходен вид, като в морето се среща в крайбрежната зона на
дълбочина до 50 м. Мигрира към реките. Част от популацията обитава постоянно
реки като се размножава в горните течения с каменисто дъно.
Размер Макс. дължина: 35 – 90 см; макс. тегло: 2 – 7 кг
Описание Отличава се по уникалната опашна перка, която е съвсем леко
врязана. Оцветяване: зелено по гърба, страните са сребристи със златист отенък
по хрилните капачета а отдолу е сребристо-бяла.
Заплахи Проходния екотип е много рядък в Европа. Поради изграждането на
язовири повечето завръщащи се възрастни не могат да достигнат местата за
размножаване. Постоянните популации са по-слабо засегнати от изграждането на
Природозащитен статус IUCN - LC;
България - Червена книга (CR);
Турция - Забранен за риболов вид.

Черноморски калкан

Scophthalmus maximus

Местообитание Крайбрежната и шелфова зона до 140 м дълбочина с пясъчно,
каменисто и кално дъно или мидени полета.
Размер Макс. дължина: 87 см, обикновено: 50-60 см; макс. тегло: 15 кг
Описание Тялото е много широко, главата и устата са големи, двете очи са от
лявата страна на главата. Гръбната перка е дълга, започва пред горното око,
шиповете са свързани с мембрана с изключение на върховете им. Коремните
перки са с широка основа. Тялото няма люспи, но от двете му страни са
разхвърляни остри, конични костни плочки. Върху главата има дребни костни,
бодливи образувания. Оцветяване: силно варира, преобладава топло пясъчно
кафяво с по-тъмни петна. От долната страна е по-светло.
Заплахи

Свръхулова и бракониерство поради голямото му стопанско значение.

Природозащитен статус IUCN - не е оценяван;
България - Червена книга (EN), минималния разрешен размер за риболов е 45 см;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 45 см.
Друга информация Макс. възраст: 10 – 12 г.

Черноморски сафрид

Trachurus mediterraneus

Местообитание Обикновено се среща в близост до дъното, но понякога също и
близо до повърхността.
Размер Макс. дължина: 55 см, обикновено 10-20 ; макс. тегло: 1.3 кг
Описание Тялото е издължено, слабо сплеснато странично. Главата е голяма,
долната челюст е по-дълга от горната. Мастният клепач е добре развит. Люспите
по извитата странична линия са с костни щитчета. Оцветяване: черно петно на
горния край на хрилното капаче; горната страна на тялото и главата са почти черни
до сиво или синкаво-зелено, долните две трети от тялото и главата са обикновено
по-светли – белезникави или сребристи. Мигриращи вид формиращ големи пасажи.
Заплахи

Свръхулов поради важното стопанско значение на вида.

Природозащитен статус IUCN - LC;
България - минималния разрешен размер за риболов е 12 см;
Турция - минималния разрешен размер за риболов е 13 см.
Друга информация Макс. възраст: 10 – 12 г.

Птици

Белочела гъска

Белочела рибарка

Блестящ ибис

Бял ангъч

Бял щъркел

Гага

Голям гмурец

Голям корморан

Гривеста рибарка

Жълтокрака чайка

Зеленоглава патица

Зимно бърне

Птици

Камъкообръщач

Кафявоглава
потапница

Кафявокрил
огърличник

Качулат корморан

Качулата потапница

Клопач

Кокилобегач

Кривоклюн
брегобегач

Къдроглав пеликан

Лиска

Лопатарка

Малка бяла чапла

Птици

Малка чайка

Малка черноглава
чайка

Малък брегобегач

Малък свирец

Малък червеноног
водобегач

Морски дъждосвирец

Морски орел

Ням лебед

Обикновен мишелов

Осояд

Остроопашат
морелетник

Пепеляв брегобегач

Птици

Поен лебед

Пъстроопашат
крайбрежен бекас

Речна чайка

Речна рибарка

Розов пеликан

Розово фламинго

Саблеклюн

Сива гъска

Сива чапла

Сребриста булка

Средиземноморски
буревестник

Стридояд

Птици

Трипръст брегобегач

Тръноопашата
потапница

Тръстиков блатар

Тундров лебед

Тъмногръд брегобегач

Тънкоклюна чайка

Фиш

Червеногуша гъска

Червеноклюна
потапница

Черен щъркел

Черноврат гмурец

Черноврат гмуркач

Птици

Черноопашат
крайбрежен бекас

Шилоопашата патица

Белочела гъска

Anser albifrons

Местообитание Гнезди в открита тундра с храсти (на брега и във вътрешността) в
непосредствена близост до блата, езера и реки. В страните около Черно море е
зимуващ вид. Разпространена е в северните части на Евразия, Северна Америка и
Гренландия.
Размер Размер на тялото: 64-81 см, размах на крилете: 130-165 см
Описание Оперението е сиво-кафяво със светлосиви гърди изпъстрени с тъмно
кафяви до черни петна и ивици. И мъжките, и женските имат розовеещ клюн и
оранжеви крака и ходила. Петно от бели пера в основата на клюна.
Заплахи Интензивен ловен натиск. Загуба на местообитания поради проучвания
за нефт и добив на торф в тундрата .
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Турция - ловът ѝ е забранен през периода февруари-август.

Белочела рибарка

Sternula albifrons

Местообитание Гнезди по плажове с рядка растителност, острови и пясъчни коси,
брегове с камъчета и мидени черупки, устия, солени блата, солници, реки, езера.
Разпространена в Евразия, Африка и Австралия.
Размер Дължина на тялото: 22-24 см, размах на крилата:48-55 см.
Описание По време на размножителния период възрастните имат бяло чело.
Короната и тила са черни. Черна линия започва от основата на клюна, минава през
окото и достига короната. Тази линия липсва през останалите сезони. Раменете,
гърба и крилете са сиви. Останалата част от оперението е бяло. Извън
размножителния период, короната е изпъстрена с бели ивици.
Заплахи Загуба на местообитания, поради застрояване на брега; човешко
безпокойство в местата за размножаване.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът ѝ е забранен.

Блестящ ибис

Plegadis falcinellus

Местообитание Сладководни или бракични влажни зони с площи с висок гъста
водна растителност, като тръстика, папирус, или папур и ниски дървета или храсти.
Блата, лагуни, заливни зони, влажни ливади, блата, язовири, утаители, оризища и
поливни земеделски площи. Разпространен в топлите райони на Европа, Азия,
Африка, Австралия, Атлантическия океан и Карибския регион на Северна и Южна
Размер Дължина на тялото: 48-66 см, размах на крилата: 80-105 см.
Описание Гнездящите възрастни имат червено-кафяви тела и лъскави зелени
крила. През извънбрачния сезон, както и младите са с по-матов цвят. Този вид
има кафеникав извит надолу клюн, тъмна кожа по лицето и червено-кафяви крака.
За разлика от чаплите, ибисите летят с протегнати шии, техният полет е грациозен
и често във V-образни ята.
Заплахи Влошаване на местообитанията, поради пресушаване и смяна
предназначението на влажни зони.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Бял ангъч

Tadorna tadorna

Местообитание Показва предпочитание към солени местообитания като
крайбрежни плитчини, кални и пясъчни естуари в крайбрежните зони, но също и
във вътрешността по солени и бракични езера в степи или в полупустини.
Разпространен е в Европа, Азия и Северна Африка.
Размер Размер на тялото: 55-65 см, размах на крилата: 100-120 см.
Описание Червеникаво-розов клюн, розови крака, бяло тяло с петна в кестенов
цвят и черен корем, и тъмно зелена глава и шия. Перата на крилата са бели, с
черни първостепенни махови пера. Подкрилията са почти изцяло бели.
Заплахи
норка.

Загуба на местообитания и е жертва на интродуцираната американска

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът е забранен.

Бял щъркел

Ciconia ciconia

Местообитание Открити пространства, плитки блата, влажни ливади, пасища,
лагуни, заливни равнини, оризища и обработваема земя, особено при наличие на
единични дървета. Често гнезди в градове и села. Този вид има изключително
широко разпространение от Западна Европа до Азия
Размер Дължина на тялото: 100-115 см, размах на крилата: 155-215 см.
Описание Голяма птица с предимно бяло оперение и черно по крилата си.
Възрастните индивиди имат дълги червени крака и дълъг остър червен клюн,
докато краката и клюна при младите са черни. Крилата са дъгли и широки и
позволяват на птиците да се реят. При махов полет движенията на крилата са
бавни и равномерни. Лети с протегнат напред врат, добре изпънал дългите си
крака зад края на къса опашка. През пролетта и есента мигрира по Черноморското
крайбреци в големи ята, достигащи хиляди птици.
Заплахи Загуба на местообитания, пресушаване на влажните зони, сблъсък с
електрически проводници.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Гага

Somateria mollissima

Местообитание Гнезди на острови и островчета в морето, в крайбрежни влажни
зони, във водни обекти в тундрата. Разпространена по северните брегове на
Европа, Северна Америка, Източен Сибир и южна Гренландия.
Размер Дължина на тялото: 50-71 см, размах на крилата: 80-110 см.
Описание Голяма морска патица с отличима едра форма и голям клиновиден
клюн. Мъжкият се разпознава безпогрешно, със своето черно-бяло оперение и
зелен тил. Женската е кафява птица, но все пак е лесно различима от всички
останали патици, с изключение на другите видове гага, въз основа на размера и
формата на главата.
Заплахи

Петролни разливи и оплитане в рибарски мрежи

Природозащитен статус IUCN - NT;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
България - Закон за биологичното разнообразие.

Голям гмурец

Podiceps cristatus

Местообитание Гнезди в покрити с растителност сладководни езера и блата.
Зимува в сладководни езера и язовири или по крайбрежието. Среща се в Европа,
Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия.
Размер Размер на тялото: 46-51 см, размах на крилата:59-73 см.
Описание Клюнът е заострен. Има възрастов и сезонен диморфизъм. Тялото е
сиво и кафяво отгоре и бяло отдолу. През размножителния период тилът и главата
са черни и върху главата са оформят малки пера като рога. Бузите са червени и
предната част на шията е бяла. Малките имат специфично оперение по главата,
наподобяващо това на зебрите.
Заплахи В миналото са били обект на лов заради търговията с пера, но в наши
дни основните заплаги са свързани с липсата на достатъчно храна, развитие на
водни спортове, изграждане на водноелектрически централи и заплитане в
рибарски мрежи.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Голям корморан

Phalacrocorax carbo

Местообитание Гнезди в покрити с растителност сладководни езера и блата.
Зимува в сладководни езера и водоеми или по морското крайбрежие.
Разпространен е на всеки континент с изключение на Южна Америка и Антарктида.
Размер Дължина на тялото: 70-102 см, размах на крилата: 121-160 см.
Описание Голяма черна птица, хранеща се основно с риба. Тялото е черно и
тъмно кафяво на цвят. Често жълтото петно около клюна е добре видимо. Младите
птици имат светлокафяви гърди и корем. Кормораните нямат мастна жлеза и
техните пера се намокрят винаги, когато се гмуркат. Ето защо често кацат с широко
разперени крила, за да се опитат да се изсушат на вятъра и слънцето.
Заплахи Видът е често преследван от рибари чрез отстрел, удавяне или отрови в
опит за контрол на числеността му.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Турция - Ловът му е забранен.

Гривеста рибарка

Thalasseus sandvicensis

Местообитание Крайбрежни райони, включително лагуни, пясъчни коси, плажове,
крайбрежни плитчини, речни делти и устия на реки. Разпространение в Европа,
Африка, Западна Азия и Южна Америка .
Размер Дължина на тялото: 36-40 см, размах на крилaтa: 95-105 см.
Описание По време на размножителния период: чернa корона на главата със
заострени пера; раменете, гърба и крилата са сиви . Останалата част от
оперението е бяло. През есента и зимата, короната е изпъстрена с бели петна.
Клюнът е черен с жълт връх . Гнезди в колонии. Гнездото е трапчинка издълбана
направо на земята с предпочитан субстрат камъчета, почва и пясък, които
позволяват ясна видимост около колонията. Гривестата рибарка не използва
допълнителни строителни материали за строежа на гнездото. Храни се предимно с
риба, като предпочитаната плячка e цаца и пясъчнци, уловени в морето.
Заплахи Загуба на местообитания поради пресушаване и промяна
предназначението на крайбрежни лагуни или други промени в крайбрежните
местообитания, причинени от човешката дейност; безпокойство по време на
размножителния период, причинено от човека.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Европейска директива за птиците Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;

Жълтокрака чайка

Larus michahellis

Местообитание Гнезди по крайбрежните влажни зони и скалисти острови както и
по крайбрежни скали. Също по покривите на сгради. През зимата се среща по
крайбрежието, както и във вътрешността по полета и сметища. Разпространена е в
Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 55-67 см, размах на крилата: 138-155 см.
Описание Главата, вратът и опашката са бели. Гърбът, раменете и горната част
на крилете са сиви. Клюнът е жълт с червено петно. Краката са жълти. През
зимата възрастните имат кафеникави щрихи по главата и шията. Младите птици
имат сиво-кафяво оперение и черен клюн.
Заплахи

Замърсяване от нефтени разливи.

Природозащитен статус IUCN - LC

Зеленоглава патица

Anas platyrhynchos

Местообитание Среща се едновременно в сладководни и солени влажни зони,
включително в паркове, реки, езера и естуари, както и в плитки заливи, в открито
море в близост до брега. Обитава широко разнообразие от местообитания и
климатични области, от Арктическата тундра до субтропичните райони.
Размер Дължина на тялото: 50-65 см, размах на крилата: 81-98 см.
Описание Видът е с ясно изразен полов диморфизъм: мъжкият в брачна окраска
не може да бъде сбъркан, с лъскава зелена глава и бяла яка, която разделя
главата от кафявите гърди с лилав отенък, крилата са сиво-кафяви, а коремът е
бледо сив. Задната част на мъжките е черна, с тъмна опашка с бели ивици. Клюнът
на мъжките е жълтеникаво оранжев с черен връх. Женската е предимно на петна, а
всяко отделно перо, показва рязък контраст от светло бежаво до много тъмно
кафяво, и има светло бежави бузи, вежди, гърло и врат с по-тъмно теме и очна
Заплахи
норка.

Загуба на местообитания и е жертва на интродуцираната американска

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Турция - ловът ѝ е забранен през периода февруари-август.

Зимно бърне

Anas crecca

Местообитание Гнезди в сладководни езера и плитки блата с обилна водолюбива
растителност. Зимува основно по крайбрежието, както и в езера и язовири.
Разпространен вид в Европа, Азия, Северна Америка и Африка.
Размер Големина на тялото: 34-43 см, размах на крилата: 53-59 см.
Описание Има ясен полов диморфизъм. Мъжкият е със сивкаво оперение, с
тъмна глава, жълта задница и бяла линия отстрани. Главата и тила са кестеняви на
цвят, с голямо зелено петно около окото. Женската е с жълто-кафяво оперение,
по-тъмн по крилата и гърба. Има сиво-кафяво теме, тил, презочна ивица и
Заплахи Загуба на местообитания – в низините (пресушаване на влажни зони) и
в планинските райони (обезелесяване). Отравяне с олово поради поглъщане на
ловни сачми.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Турция - ловът ѝ е забранен през периода февруари-август.

Камъкообръщач

Arenaria interpres

Местообитание Гнезди в арктическия регион по крайбрежни равнини, блата и
тундра. Извън размножителния период видът се среща основно по крайбрежията.
Разпространен е във всички континенти с изключение на Антарктида.
Размер Размер на тялото: 22-24 см, размах на крилата: 50-57 см.
Описание По време на периода на гнезденето оперението е пъстро
(черно-кафяво-оранжево), а през есента и зимата е предимно кафеникаво. Горната
част на главата и врата са бели с тъмни петна. Коремът, кръста и гушата са бели.
Вратът и гърдите са черни. Оперението на женската е по-светло. Краката са
Заплахи

Загуба на местообитания и замърсяване.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът ѝ е забранен.

Кафявоглава потапница

Aythya ferina

Местообитание Добре покрити с растителност тресавища, блата, езера и бавно
течащи реки, с открити участъци и обилна водолюбива растителност, солени и
бракични езера. Разпространена в Евразия и Африка.
Размер Размер на тялото: 42-49 см, размах на крилете: 67-75 см.
Описание С ясен полов диморфизъм. Възрастният мъжки има дълъг тъмен клюн
със сива ивица, червено-кафява глава и шия, черни гърди, червени очи и сив гръб.
Възрастната женска има кафява глава и тяло и по-тясна ивица на клюна. Храни се
основно чрез гмуркане или потапяне.
Заплахи Безпокойство, причинено от лов и водни спортове, загуба на
местообитания и е жертва на интродуцираната американска норка.
Природозащитен статус IUCN - Уязвим
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III
България - Закон за защита на биологичното разнообразие и Червена книга.
Турция - Ловът е забранен през определен период.

Кафявокрил огърличник

Glareola pratincola

Местообитание Равни открити площи с ниска или разпокъсана растителност като
полета и степи в близост до вода в периферията на алкални езера и сухи кални
площи. Разпространен в Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 24-28 см, размах на крилата: 60-70 см.
Описание Има къси крака, дълги остри крила, дълга раздвоена опашка и къс
клюн, пригоден за хранене във въздуха. Гърбът и главата са кафяви, а крилата
също са кафяви, с тъмни махови пера. Коремът е бял. Подкрилията са кестеняви
на цвят, но изглеждат по-тъмни, гледани отдолу.
Заплахи Видът е застрашен от използването на хербициди и инсектициди, както
и от промени в земеползването.
Природозащитен статус IUCN – LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът е забранен.

Качулат корморан

Phalacrocorax aristotelis

Местообитание Гнезди по скални издатини или ниши и малки пещери.
Разпространен е от Северния Атлантик до Средиземно и Черно море.
Размер Размер на тялото: 68-78 см, размах на крилете: 95-110 см.
Описание Средна по размер черна птица, хранеща се основно с риба в морето.
Има издължена опашка и жълто петно на гърлото. Възрастните имат малка
качулка по време на размножителния сезон. Отличава се от големия корморан по
по-малкия си размер, по-тънкия клюн и при възрастните през размножителния
период, с наличието на качулка и зеленикаво-метален блясък на перата. Сред тези
различия е и наличието на по-малък клюн; също при младите екземпляри гърдите
и корема са тъмни.
Заплахи Преследване от рибари, уязвим е от нефтени разливи и заплитане в
рибарски мрежи.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразвие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Качулата потапница

Aythya fuligula

Местообитание Големи сладководни езера, блата и водоеми с обилна водна и
водолюбива растителност. През зимата основн големи сладководни езера, язовири
и защитени крайбрежни зони, като например бракични лагуни, заливи и естуари.
Разпространена в Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 40-47 см, размах на крилата: 65-72 см.
Описание Малка по размер с късо тяло, тесен врат и сравнително голяма глава с
качулка нa тила. С ясно изразен полов диморфизъм. Възрастният мъжки има
черно оперение с рязко изразени правоъгълни бели петна отстрани и качулка
отзад на главата. Очите са жълти. Възрастната женска е кафеникава с по-светло
оперение отстрани, изпъстрено с по-тъмни петна.
Заплахи Загуба на местообитания поради замърсяване с нефт, пресушаване,
добив на торф и промяна предназначението на земята. Жертва на
интродуцираната американска норка.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - ловът ѝ е забранен през определен период.

Клопач

Spatula clypeata

Местообитание Добре покрити с растителност езера и блата с кални брегове.
През зимата се среща в крайбрежни бракични лагуни, крайбрежни плитчини, устия,
сладководни и бракични естуарни блата. Разпространен в Европа, Азия, Северна
Америка и Африка.
Размер Дължина на тялото: 42-45 см, размах на крилата: 73-82 см.
Описание С ясно изразен полов диморфизъм, въпреки, че и двете птици имат
безпогрешни широки клюнове с форма на шпатула. Оперението на мъжкия с
преливащи се цветове на тъмно зелено на главата, бяло по гърдите, с корем и
страни в кестенов цвят. Женската е с оперение на сиви петна, с което много
наподобява на женската зеленоглава патица, но лесно се различава с по-дългия и
Заплахи
норка.

Загуба на местообитания и е жертва на интродуцираната американската

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Турция - Ловът му е забранен.

Кокилобегач

Himantopus himantopus

Местообитание Плитки сладководни и бракични влажни зони (наводнени полета,
блата, крайбрежни лагуни и др.), със субстрат от пясък, кал или глина и открити
граници, островчета или коси до нивото на водата. Разпространен във всички
континенти, с изключение на Антарктика.
Размер Дължина на тялото: 35-40 см, размах на крилата: 70-78 см.
Описание Мъжките имат черна корона и бяла шия с черни петна. Крилата и
гърбът са черни с метален отблясък. Долната част на тялото и коремът са бели.
Женските имат черни до тъмнокафяви крила и черна горна част на гърба.
Останалата част от оперението е бяло. Краката са дълги и червени. Клюнът е прав
Заплахи Замърсяване на влажните зони, загуба и влошаване на местообитания,
безпокойство от хора и хищници.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Кривоклюн брегобегач

Calidris ferruginea

Местообитание Гнезди в тундра с блата, мочурища и водни тела. Извън
размножителния период се среща, както в крайбрежни, така и във влажни зони във
вътрешността. Разпространен е в Евразия и Африка
Размер Дължина на тялото: 18-23 см, размах на крилата: 32-36 см.
Описание Среден по размер брегобегач с дълги шия и крака и дълъг, извит
надолу клюн. Главата, врата и всички горни части са червенокафяви, от ръждиво
до тъмно кестеняво, с тъмни ивици по темето. Извън периода на гнездене,
възрастните са изцяло сиви отгоре, бели отдолу, с бели вежди, а отстрани на
Заплахи Загуба на местообитания поради замърсяване на околната среда,
неустойчиво събиране на миди и намаляване на количеството наноси.
Природозащитен статус IUCN - NT;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът му е забранен.

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus

Местообитание Основно във вътрешноконтинентални сладководни влажни зони,
но и в крайбрежни лагуни, делти и устия на реки. Гнезди в Източна Европа и
Централна и Южна Азия.
Размер Дължина на тялото: 160-183 см, размах на крилата: 290-351 см.
Описание Оперението на възрастните е сиво-бяло, а младите са предимно сиви
на цвят. Краката са сиви. Торбата на гърлото става оранжева по време на
размножителния период. В горната част на главата си има дълги къдрави петна.
Гледана отдолу в полет, птицата е предимно бяла.
Заплахи В миналото – пресушаване на влажни зони, отстрел и преследване от
рибари. В днешно време – обезпокояване от туристи и рибари, промяна и
унищожаване на влажни зони, замърсяване на водите, сблъсък с въздушни
електропроводи и прекомерна експлоатация на рибните запаси.
Природозащитен статус IUCN - VU;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение I;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Лиска

Fulica atra

Местообитание Големи по площ, стоящи или бавно течащи води с предпочитание
към плитки води с близки дълбоки участъци, подходящи за гмуркане.
Разпространена е в Евразия, Африка и Австралия.
Размер Дължина на тялото: 36-38 см, размах на крилата: 70-80 см.
Описание Оперението е изцяло черно, с изключение на бялото чело. Като
плаваща птица, лиската има частична ципа на дългите си силни пръсти. Образува
големи струпвания през зимата.
Заплахи Лов, отравяне от поглъщане на сачми, замърсяване с нефт, заплитане в
рибарски мрежи.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Турция - Ловът е забранен през периода февруари - август.

Лопатарка

Platalea leucorodia

Местообитание Обширни плитки влажни зони с кални, глинести или фини пясъчни
брегове и дъно. Всякакъв видове блата, реки, езера, наводнени райони и мангрови
блата, независимо дали са сладководни, бракични или солени, но най-вече такива
с острови за гнездение или с гъста водна растителност (например тръстикови
масиви) и с разпръснати дървета или храсти. Разпространена от Великобритания и
Испания на запад до Япония, а също и в Северна Африка.
Размер Дължина на тялото: 80-93 см, размах на крилата: 120-135 см.
Описание В брачния сезон птицата е изцяло бяла, с изключение за своите тъмни
крака, черен плосък клюн с жълт връх и жълто петно на гърдите. През
размножителния период има грива. Изън него, птицата няма грива и петно на
гърдите, а полово-незрялите птици имат блед клюн и черни върхове на
първостепенните махови пера. За разлика от чаплите, лопатарките летят с
Заплахи Загуба на местообитания, поради пресушаване на влажни зони, тяхното
замърсяване и особено заради изчезването на обрасли с тръстика блата.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът ѝ е забранен.

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

Местообитание Сладководни, бракични или солени влажни зони включително
плитки езера, реки, потоци, открити блата и мочурища, влажни ливади, солници и
оризища с предпочитания за плитки води ( дълбочина 10-15 см) в открити зони без
растителност. Разпространена в Европа, Азия, Африка и Австралия.
Размер Дължина на тялото: 55-65 см, размах на крилете: 88-106 см.
Описание Птица със среден размер, оперението е изцяло бяло, краката и клюна
са черни. По време на размножителния сезон има дълги пера на задната част на
главата. Различава се от голямата бяла чапла (Egretta alba) предимно по размера,
черния клюн и жълтите стъпала.
Заплахи Влошаване на местообитанията поради пресушаване на влажни зони и
промяна на предназначението на влажни зони. От 17 до края на 19 в. птицата е
била масово преследвана и изчезва от много места в Европа, защото перата й се
използвали за украса на дамски шапки.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция

Малка чайка

Hydrocoloeus minutus

Местообитание Гнезди във вътрешността по плитки сладководни и бракични
езера, реки, блата и тресавища, понякога също в крайбрежни лагуни. По време на
миграция се среща в морето, по крайбрежието, също така и по язовири, лагуни и
езера. Разпространена в Евразия, Африка и Северна Америка.
Размер Дължина на тялото: 25-27 см, размах на крилата: 75-80 см.
Описание По време на размножителния период главата и шията са черни. Гърбът
и крилата са сиви. Останалата част от оперението е бяло. Клюнът е кафяво-червен
и краката са алени. През есента и зимата главата е бяла със сиво теме и врат. Има
тъмно петно зад окото. Клюнът е черен. Подкрилията са тъмни.
Заплахи Безпокойство от хора в колонии за размножаване и хищничество от
плъхове, норки, гарвани или от други чайки.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът ѝ е забранен

Малка черноглава чайка

Larus melanocephalus

Местообитание Гнезди във влажни зони по крайбрежиет и във вътрешността.
Извън размножителния период видът е изцяло крайбрежен. Разпространен е в
Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 37-40 см, размах на крилата: 94-102 см.
Описание През размножителния период, оперението при възрастните е на
отличителна бяла чайка, с много бледо сива мантия и крила с бели първостепенни
пера, с черна глава и контрастен бял пръстен около окото. Клюнът е с тъп връх,
странично сплеснат, тъмно червен на цвят с черна лента преди края си. Извън
размножителния сезон, възрастният е подобен на вид, но черната глава е
редуцирана до обширна тъмна ивица през окото.
Заплахи Обезпокояване от туристи в гнездовите колонии, загуба на
местообитания в резултат от развитието на туризма, замърсяване на морските
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът ѝ забранен.

Малък брегобегач

Calidris minuta

Местообитание Гнезди в тундрата. Извън размножителния период се среща както
в крайбрежните, така и във влажни зони във вътрешността. Разпространен е в
Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 14-15 см, размах на крилата: 27-30 см.
Описание Неговите малки размери, къс тъмен клюн, тъмни крака и по-бързите
движения го отличават от всички останали дъждосвирци с изключение на
останалите брегобегачи с тъмни крака. Може да бъде различен от тях във всичките
си оперения поради своето съчетание на клюн с остър връх, пръсти без ципи и
дългите махови пера.
Заплахи

Загуба и влошаване на местообитания.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът му е забранен.

Малък свирец

Numenius phaeopus

Местообитание Гнезди по сухи пиренови ливади, тундра с мъхове и лишеи с
открити площи, по речни долини и по бреговете на езера в тундрата. По време на
миграция се среща основно по крайбрежието. Разпространен на всички
Размер Дължина на тялото: 40 см, размах на крилете: 82 см
Описание Възрастните и младите отгоре са тъмнокафяви с по-светли ръбове на
перата; главата е тъмнокафява с бели вежди, като над всяка има добре изразена
черна ивица; гърлото, гушата и гърдите са белезникави с черни щрихи.
Заплахи

Уязвим е от болести като птичия грип.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Директива за птиците на ЕС - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие.

Малък червеноног водобегач

Tringa totanus

Местообитание Гнезди в крайбрежни солени блата и влажни ливади във
вътрешността. През зимата основно по морското крайбрежие. Разпространен в
Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 19-22 см, размах на крилете: 30-37 см
Описание През размножителния период перата на главата, вратът, горната част
на гърба и надкрилията са сиво-кафяви с тъмнокафяви петна и светли кантове.
Гушата, гърдите и коремът са бели, изпъстрени с многобройни тъмни петна и
резки. Краката и основата на клюна са червени. През есента и зимата гърбът и
гърдите
на птицата изглеждат по-изчистено сиво-кафяви.
Заплахи Загуба на местообитания поради пресушаване на влажни зони и
интензифициране на земеделието.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за мигриращите видове - Приложение II;
Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Директива за птиците на ЕС - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга=

Морски дъждосвирец

Charadrius alexandrinus

Местообитание Крайбрежен вид, обитаващ пясъчни, каменисти или кални
брегове, пясъчни дюни, крайбрежни лагуни и блата, солници, устия и приливни
крайбрежни плитчини. Разпространен в Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 16-18 см, размах на крилата: 33-37 см.
Описание По време на размножителния период, горната част на главата и врата
на мъжкия са ръждиви на цвят. От клюна през очите и ушите преминава черна
ивица, наподобяваща на маска. Гърбът, раменете, кръстът и перата над опашката
са кафяво-сиви. Коремът е бял. Женските имат тънка черна линия на челото,
кафява корона и врат. През останалите сезони, черните части на оперението
стават кафяво-сиви.
Заплахи Безпокоене по крайбрежните местообитания (пр. настъпване на гнезда
и безпокойство по плажовете). Загуба на местообитания във влажните зони поради
замърсяване, пресушаване, засипване и намаляване на речния отток, интензивно
събиране на миди, урбанизация и намаляване на речните наноси по морския бряг.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Морски орел

Haliaeetus albicilla

Местообитание Големи и открити пространства с езера, крайбрежие или речни
долини, в бореалния, умерени или тундровия регион, в близост до изолирани скали
или големи, вековни дървета за гнездене. Разпространен е в Евразия и
Размер Дължина на тялото: 66-94 см, размах на крилата: 178-245 см.
Описание Много голяма птица с широки крила, голяма глава и голям масивен
клюн. Възрастният е основно сиво-кафяв, с изключение на леко по-бледите глава и
шия, черни махови пера и отличителна бяла опашка. Всички голи части са жълти
на цвят, включително клюнът и краката. При младите птици, опашката и клюнът са
по-тъмни, а опашка става бяла с напредването на възрастта.
Заплахи Загуба на влажни зони, безпокойство и преследване от хора,
замърсяване на околната среда, сблъсък с ветрогенератори.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът е забранен.

Ням лебед

Cygnus olor

Местообитание Обитава разнообразни сладководни влажни зони в низините, като
например плитки езера, водоеми, лагуни, блата, тръстикови масиви и бавно
течащи реки. Разпространен е в умерените зони на Европа през западна Азия до
руския далечен изток.
Размер Дължина на тялото: 140-160 см, размах на крилата: 200-204 см.
Описание Оперението е чисто бяло, клюнът е червено-оранжев с по-голяма черна
изпъкналост при мъжките, в сравнение с женските. Младите птици имат сиво
оперение и техните клюнове са сивкаво-черни през първата година. Вратът е
обичайно с S-образна форма.
Заплахи Отравяне с олово, поради поглъщане на оловни риболовни тежести и
сачми. Нефтени разливи.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Обикновен мишелов

Buteo buteo

Местообитание Голямо разнообразие от местообитания, но се нуждае от дървета
за гнездене и почивка; идеалният му хабитат е границата на гората или мозайка от
гори и открити площи. През пролетта и есента мигрира по Черноморското
крайбрежие. Разпространен е в Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 40-58 см, размах на крилата: 109-136 см.
Описание Средна по размер хищна птица. Горната част на тялото е кафява с
неотличителни по-светли или по-тъмни ивици или петна. Гърдите и шията са бледи
с кафяви петна.
Заплахи В исторически план – директен отстрел и отровни примамки. Днес –
основно жертва на сблъсък с автомобили и заплаха от вятърни турбини.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие.
Турция - Ловът му е забранен.

Осояд

Pernis apivorus

Местообитание Горски вид, гнездящи в умерените и бореални гори. През
пролетта и есента мигрира по Черноморското крайбрежие. Разпространен е в
Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 52-59 см, размах на крилата: 113-115 см.
Описание Средна по размер хищна птица. Малко по-голям и с по-дълги крила от
обикновения мишелов и от разстояние лесно се бърка с него. От по-близко
разстояние, се различава по следните особености: вратът е тънък, а опашката е
доста дълга - почти, колкото е ширината на крилото. Главата е до голяма степен
синьо-сива; горните части са кафяво-сиви, очите са жълти.
Заплахи

Обезлесяване, интензивно ползване и промяна на горите, отстрел.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Остроопашат морелетник

Stercorarius parasiticus

Местообитание Морски вид. Гнезди в тундрата и по морски скали.
Размер Дължина на тялото: 37-44 см, размах на крилете: 108-118 см
Описание По форма прилича на тъмна на цвят чайка с остри криле и бърз гъвкав
полет. Оперението е тъмно кафяво. Възрастните по време на размножителния
сезон са със светли корем, врат и гърди.
Заплахи

Преследване и отстрел в Северна Европа.

Пепеляв брегобегач

Xenus cinereus

Местообитание Гнезди в долини в северните бореални гори и тундра, особено в
заливни равнини с влажни ливади и блата. По време на миграция основн по
крайбрежни плитчини, както и пясъчни и чакълести плажове, пясъчни коси,
солници и крайбрежни лагуни. Разпространен в Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 23 см, размах на крилете: 58 см
Описание Има малки сезонни и възрастови различия. Възрастните през
есенно-зимния период отгоре са сиви, отдолу – белезникави. През размножителния
период са с бели вежди, а краката са жълто-оранжеви. Лесно се отличава по
дългия и леко извит нагоре черен клюн, който е жълт или оранжев в основата.
Понякога поклаща задната част на тялото си и характерно лови насекоми по
повърхността с бързи стрелкащи движения.
Заплахи Загуба на местообитания поради пресушаване и влошаване на
състоянието в крайбрежните зони, замърсяване.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Директива за птиците на ЕС - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие.

Поен лебед

Cygnus cygnus

Местообитание Обитава плитки сладководни водоеми, езера, бавно течащи реки,
блата, мочурища и тресавища, с предпочитания към местообитания с обилна водна
растителност и тръстикови масиви в бореалните гори и тундра с храсти/гори.
Разпространен е в северните части на Евразия.
Размер Дължина на тялото: 140-160 см, размах на крилата: 200-240 см.
Описание Оперението е бяло. Клюнът е с клиновидна форма, преобладаващо
жълт, с черен връх. Вратът е дълъг, горната му част обикновено е изправена,
докато плава. Младите птици имат сиво-кафяво оперение.
Заплахи

Загуба на местообитания, особено в Азия. Петролни разливи.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.
Турция - Ловът му е забранен.

Пъстроопашат крайбрежен бекас

Limosa lapponica

Местообитание Гнезди в блатисти райони около речни долини, езера, и
тресавища в тундрата. По време на миграция основно по морското крайбрежие,
по-рядко във вътрешни водоеми. Разпространен в Евразия, Северна Америка и
Размер Дължина на тялото: 38 см, размах на крилете: 75 см
Описание Сходен по размер и оперение с черноопашатия крайбрежен бекас.
Различава се по: опашката е на ивици, кръста е бял, крилете са без черни ивици и
клюна обикновено е леко извит нагоре.
Заплахи Загуба на местообитания поради пресушаване и влошаване на
състоянието в крайбрежните зони, замърсяване. В местата за гнездене заплаха са
проучванията за нефт и газ.
Природозащитен статус IUCN - NT;
Директива за птиците на ЕС - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие

Речна чайка

Chroicocephalus ridibundus

Местообитание Гнезди във вътрешните и крайбрежни влажни зони с буйна
растителност. През зима се среща по крайбрежието и вътрешността по полета и
сметища. Разпространена е в Евразия, Африка и Северна Америка.
Размер Дължина на тялото: 34-37см, размах на крилата: 100-110см.
Описание По време на размножителния период, главата и гърлото са
шоколадово-кафяви. Шията и коремът са бели. Гърбът и по-голяма част от
крилата са сиви. Клюнът и краката са червени. През зимата, главата е бяла, с
малко тъмно петно зад окото. Клюнът има черен или кафяв връх.
Заплахи
петрол.

В миналото - събиране на яйца, а в днешно време – замърсяване с

Природозащитен статус IUCN – LC;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът ѝ е забранен.

Речна рибарка

Sterna hirundo

Местообитание Гнезди колониално или поотделно, както в крайбрежни, така и
във влажни зони във вътрешността – по чакълести и пясъчни плажове, дюни и коси,
солени блата, солници, чакълести брегове на езера и реки. Разпространена по
всички континенти, с изключение на Антарктида.
Размер Дължина на тялото: 31-35 см, размах на крилата: 78-98 см.
Описание По време на размножителния период горната част на главата е черна.
Гърба и горната част на крилата са сиви. Кръстът и корема са бели. Клюнът и
краката са червени. През зимата челото е бяло, а короната е изпъстрена с бели
ивици. Клюнът е черен, преливащ в червено.
Заплахи Загуба на местообитания, поради застрояване на крайбрежието;
човешко безпокойство по местата за размножаване; хищничество от Жълтокраката
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът ѝ е забранен.

Розов пеликан

Pelecanus onocrotalus

Местообитание Големи, топли, плитки сладководни, бракични, алкални или
солени езера, лагуни, блата, големи реки, делти, естуари и брегове на затворени
морета с обширни тръстикови масиви, блата, крайбрежни плитчини и пясъчна коси.
Видът е широко разпространен в Европа, Азия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 160 см, размах на крилата: 310 см.
Описание Оперението на възрастните е бяло, а младите екземпляри са
кафеникави. Птиците имат розов оттенък през размножителния сезон.
Първостепенните и второстепенните махови пера са черни. Гледана отдолу,
птицата е оцветена в черно и бяло. Краката са червеникави, а торбата на гърлото е
жълта. Около очите има голо петно, което е оранжево при женските и розово при
мъжките по време на размножителния период.
Заплахи Заплитане в рибарски мрежи, загуба на местообитания поради
пресушаване, отклоняване на реки за напояване, интензифициране на селското
стопанство и промишлеността, сблъск с електропроводи.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Розово фламинго

Phoenicopterus roseus

Местообитание Обитава плитки еутрофни водни тела като солени лагуни,
солници и големи солени или алкални езера. Рядко посещава утайници на
пречиствателни станции, язовири във вътрешността и естуари. Разпространен в
Размер Дължина на тялото: 120-145 см, размах на крилете: 140-170 см
Описание Трудно може да се обърка. Оперението е бяло до розово, червено по
крилата и черни махови пера. Клюнът е голям и тежък, светло червен на цвят като
само върха е черен, а краката са розови. В полет врата и краката са напълно
изпънати.
Заплахи Безпокойства от хора, замърсяване на влажните зони включително от
оловни амуниции.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II
Директива за птиците на ЕС - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие.

Саблеклюн

Recurvirostra avosetta

Местообитание Равни открити площи в плитки солени или бракични влажни зони
с острови, пясъчни коси или участъци от гол пясък, пръст или глина и рядка ниска
растителност, включително и вътрешноконтинентални езера, водоеми, крайбрежни
лагуни, устия, солници, солени блата. Разпространен в Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 42-47 см, размах на крилата: 76-80 см.
Описание Видян бързо или от далеч, може да бъде объркан с чайка поради
цялостния си бял вид. От друга страна оперението е ясно отличима комбинация от
черно (корона, шия и краища на крилата) и бяло (останалата част от оперението) с
тънък извит нагоре черен клюн и дълги бледосини крака. В полет, черно-бялото
оперение е отличително, макар че от по-голямо разстояние може да бъде сбъркан
с голям нирец или бял ангъч.
Заплахи Замърсяване на влажни зони, развитие на инфраструктура,
пресушаване на влажни зони, човешко безпокойство и намален речен отток.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Сива гъска

Anser anser

Местообитание Езера и блата с обширни тръстикови масиви и добра хранителна
база. През зимата се среща и по ниви, основно със зърнени култури.
Разпространен в Евразия.
Размер Дължина на тялото: 74-84 см, размах на крилете: 149-168 см
Описание Едра гъска с едра глава и масивен врат, клюнът е розово-оранжев или
розов. Краката са розови. Крилете са широки и полетът е тежък. Оперението е
кафеникаво-сиво без ярки контрасти, като главата и врата са обикновено
по-светли. Рядко има бял слабо-забележим пръстен в основата на клюна, но често
имат тъмни ивици по корема. В полет предната част на крилете е светла
пепеляво-сива на цвят и е в ярък контраст с по-тъмната задна част.
Заплахи Загуба на местообитания поради пресушаване на влажни зони и добив
на торф, замърсяване от добив на нефт. Видът е обект на значителна ловна преса.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Директива за птиците на ЕС - приложение II;
Конвенция за мигриращите видове - приложение II;
Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - приложение III;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.

Сива чапла

Ardea cinerea

Местообитание Сладководни, бракични или солени влажни зони включително
плитки езера, реки, потоци, открити блата и мочурища, влажни ливади, солници и
оризища с предпочитания за плитки води. През зимата може да бъде наблюдавана
в ниви далеч от влажни зони, където се храни с мишки и полевки. Разпространена
в Европа, Азия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 84-102 см, размах на крилете: 155-175 см.
Описание Шията и краката са дълги, клюнът е жълт на цвят, дълъг и остър.
Гърбът е сиво-синкав, а шията бяло-сива с по-тъмни орнаменти. От очите към тила
се спускат черни ивици, които завършват в перчем. Маховите пера са тъмни.
Заплахи Обект на преследване от рибари и рибовъди в миналото. Днес основна
заплаха е загубата на крайречни гори, които са предпочитани места за гнездене.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.

Сребриста булка

Pluvialis squatarola

Местообитание Гнезди далеч на север в Арктика. Извън размножителния период
редовно обитава крайбрежни зони: плитчини, солени блата и плажове.
Разпространена е във всички континенти, с изключение на Антарктида.
Размер Дължина на тялото: 26-29 см, размах на крилата: 56-63 см.
Описание Сравнително голям дъждосвирец, с едро тяло, голяма глава и дебел
клюн. Характерно за него е, че в полет се забелязват черни петна от долната
страна на крилете, широки бели ивици на крилата и белезникави задни части.
Коремната област е белезникава, оперението по гърба и горната част на крилете е
сиво изпъстрено с белезникави ресни или ивици.
Заплахи

Загуба на местообитания.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът му е забранен.

Средиземноморски буревестник

Puffinus yelkouan

Местообитание Гнезди по скалисти острови в крайбрежието или открито море и
на континента. През периода, когато не гнезди е разпространен широко в рамките
на Средиземно и Черно море, често формирайки големи ята.
Размер Дължина на тялото: 30-38 см, размах на крилата: 76-89 см.
Описание Средна по размер птица с черно-кафяви оперение отгоре,
контрастиращо рязко с почти изцяло белите корем и подкрилия. Има типичен
`бръснещ` полет, накланяйки се от страна до страна с неподвижни крила с няколко
маха, като краищата на крилата почти докосват водата. Докато лети ниско над
морето, изглежда като летящ кръст, с криле, държани под прав ъгъл спрямо
тялото, които се променят от много тъмно кафяво до бяло поради редуване
излагането на тъмни горни части и светла долна страна.
Заплахи
котки.

Заплитане в рибарски мрежи и хищничество от плъхове и бездомни

Природозащитен статус IUCN - VU;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Европейска директива за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът му е забранен.

Стридояд

Haematopus ostralegus

Местообитание Гнезди по крайбрежни солени блата, пясъчни и чакълести
плажове, дюни, крайбрежни скали с ниска трева и понякога по скалисти брегове,
както и във вътрешността по брегове на езера, язовири и реки. Разпространени в
Евразия, Африка и Нова Зеландия.
Размер Дължина на тялото: 39-44 см, размах на крилата: 72-83 см.
Описание Едър с компактно тяло и големи гърди. Ясно забележима комбинация
от дълъг и прав оранжево-червен клюн и черно-бяло оперение. Широка бяла лента
на крилото, открояваща се при полет. Полетът е праволинеен с бързи махове,
напомнящ на този на патица.
Заплахи

Свръхулов на муди и загуба на местообитания.

Природозащитен статус IUCN - NT;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.
Турция - Ловът му е забранен

Трипръст брегобегач

Calidris alba

Местообитание Гнезди далеч на север в Арктика. Извън размножителния период
се среща основно по морското крайбрежие. Разпространен е на всички континенти,
с изключение на Антарктида.
Размер Дължина на тялото: 18-21 см, размах на крилата: 35-45 см.
Описание Малка по размер птица. Като цяло, едноцветен, бледо сив отгоре;
клюнът е черен и дебел. При полет, се забелязва контрастираща с черните извивки
на крилата бяла ивица. Обикновено се движи по пясъчните плажове, спирайки
често за да кълве насекоми и други безгръбначни.
Заплахи

Загуба на местообитания и безпокойство по плажовете.

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът му е забранен.

Тръноопашата потапница

Oxyura leucocephala

Местообитание Обширни сладководни водоеми, крайбрежни бракични и солени
лагуни, морски заливи, лимани, изкуствени водоеми. Разпространен в Евразия.
Размер Дължина на тялото: 43-48 см, размах на крилете: 58-70 см
Описание Често се гмурка. Плува с повдигната опашка. Има полов диморфизъм.
Мъжкия е с масивен светлосин клюн с характерна форма и цвят. Оперението е
светло кафяво, главата е бяла с черно теме и линии около окото. Няма крилно
огледало. Женската е с кафяво оперение, по-голям размер и по-ясна черна ивица
Заплахи Загуба на местообитания поради пресушаване на влажни зони. Заплаха
е интродуцирания чужд вид ямайска потапница Oxyura jamaicensis
Природозащитен статус IUCN-EN;
Конвенция за мигриращите видове - Приложения I и II;
Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива за птиците на ЕС - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.

Тръстиков блатар

Circus aeruginosus

Местообитание Големи площи, покрити с гъста блатна растителност в сладки или
бракични води. Разпространен в Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 43-55 см, размах на крилата: 115-140 см.
Описание По-голям от обикновен мишелов, но с по-тънко тяло, по-тесни крила и
по-дълга опашка. Рее се с крила повдигнати във V-образна форма. Мъжкият е със
сиви криле с черни върхове, синьо-сива опашка, бледо жълтеникаво-бели глава и
гърди. Женската е тъмно-кафява с кремаво-бяло оперение на главата, гърлото и
предната част на крилете.
Заплахи Пресушаване и отводняване на влажните зони; отстрел; замърсяване,
особено от прекомерната употреба на пестициди в и около влажните зони.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II.
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.
Турция - Ловът му е забранен.

Тундров лебед

Cygnus columbianus

Местообитание Гнезди в плитки сладководни водоеми, езера, бавно течащи реки,
блата, крайбрежни делти с обилна водна растителност в тундрата. През зимата се
среща по бракични и сладководни блата, реки, езера и в ниви. Разпространен в
Евразия (подвид bewickii) и Северна Америка (подвид columbianus).
Размер Дължина на тялото: 115-127 см, размах на крилата: 170-195 см
Описание Оперението е бяло. Клюнът е с клиновидна форма, преобладаващо
черен с жълто петно, което е по-малко в сравнение с пойния лебед. Вратът е
дълъг, горната му част обикновено е изправена, докато плава. Младите птици имат
сиво-кафяво оперение.
Заплахи Загуба на местообитания поради проучвания и добив на нефт, газ и
торф, натравяне с олово.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за мигриращите видове - Приложение II;
Конвенция за опазването на европейската дива флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива за птиците на ЕС - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.

Тъмногръд брегобегач

Calidris alpina

Местообитание Гнезди в тундрата, във влажни крайбрежни ливади и солени
блата. Извън размножителния период се среща както в крайбрежни, така и във
влажни зони във вътрешността. Разпространен в Евразия, Африка и Северна
Размер Дължина на тялото: 17-21 см, размах на крилата: 32-36 см.
Описание Бозавото и доста неизразително оперение е само по себе си
отличително, съчетаващо кафяво и сиво по горните части; доста ясно изразена
бледо сива шарка на гърдите, контрастираща с белия корем и хълбоци на фини
ивици или чисто бели; доста отличителна глава с неясни къси вежди и обикновено
доста дълъг извит леко надолу клюн. Черното петно на корема е различимо през
лятото и по време на пролетта и есента.
Заплахи Загуба на местообитания, безпокойство по приливно-отливната зона,
петролни разливи.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът му е забранен.

Тънкоклюна чайка

Chroicocephalus genei

Местообитание Гнезди по крайбрежието на затворени морета, по пясъчни коси,
плажове и острови с крайбрежни плитчини и блата, както и по солени езера във
вътрешността. През зимата - почти изцяло по крайбрежията. Разпространена е в
Евразия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 37-42 см, размах на крилата: 90-102 см.
Описание Малко по-голяма от речната чайка, с която много си прилича по
шарката на крилата и като цяло, но главата ѝ е бяла през лятото. Има бледа точка
на ухото (може и да отсъства) през зимата. Много важно при разпознавето и е
особената форма на главата и клюна: продълговат клюн, по-издължено чело и
много дълга шия, когато е напълно изтегната. През лятото има силно розовееща
окраска по гърдите и корема и по-тъмно червени клюн (често изглеждащ черен) и
Заплахи Хищничество от страна на жълтокраката чайка, загуба на
местообитания, поради развитие на туризма и човешко безпокойство в колониите
за размножаване.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът ѝ е забранен.

Фиш

Mareca penelope

Местообитание Гнезди по северни горски езера и блата, водоеми в тундрата,
също и в умерени плитки сладководни водоеми. Зимува основно в морски
местообитания, а също така в езера и язовири. Разпространен е в Европа, Азия,
Северна Америка и Африка.
Размер Дължина на тялото: 42-50 см, размах на крилата: 71-85 см.
Описание Средна по размер патица, с къс врат, със заоблена, сравнително
голяма глава, малък клюн и остра опашка. С ясно изразен полов диморфизъм.
Мъжки: главата и врата са кестеняви на цвят, челото и короната са кремаво-жълти,
гърдите са сивкаво –розови, останалата част от тялото е сива с черно-бяла задна
част. В полет, се откроява голямо бяло петно на горната част на крилата отпред,
заедно със зелена ивица отзад. Женска: ръждиво-кафяв или сивкаво оперение.
Заплахи Влошаване на условията в местообитанията, поради водни спортове,
замърсяване, пресушаване на влажни зони и добив на торф.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Турция - ловът му е забранен през периода февруари - август.

Червеногуша гъска

Branta ruficollis

Местообитание Гнезди в тундрата в близост до реки и дерета. През зимата в
страните около северната и северозападната част на Черно море се концентрира
почти цялата световна популация. Гнезди на полуостровите Таймир (70% от
популацията) и Гидан, също и на Ямалския полуостров в Русия и зимува в Украйна,
Румъния и България. цията) и Гидан, също и на Ямалския полуостров в Русия и
зимува в Украйна, Румъния и България.
Размер Размер на тялото: 54-60 см, размах на крилата: 110-125 см.
Описание Една от най-малките по размер и най-застрашени гъски. Оперението е
отличително: тъмно червеникаво-кафяво, черно и бяло, безпогрешно отблизо, но
отдалеч е изненадващо неразличимо и изглежда тъмно с широка бяла лента
отстрани. Вратът е къс и набит, а клюнът е много малък.
Заплахи Безпокойство, причинено от лов по местата за нощуване в районите на
зимуване е причина за невъзможността да натрупват резерви за дългата миграция.
Изменението на климата се отразява върху местата за гнездене.
Природозащитен статус IUCN - Уязвим;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.

Червеноклюна потапница

Netta rufina

Местообитание Вътрешноконтинентални дълбоки сладководни или бракични
езера с тръстика, реки, солени и алкални лагуни в открити площи. По време на
миграция и през зимата се среща в устия, делти на реки и други защитени
крайбрежни местообитания. Разпространена в Евразия.
Размер Дължина на тялото: 53-57 см, размах на крилата: 85-90 см.
Описание Със силно изразен полов диморфизъм. Мъжки: ръждиво-оранжева
глава и отличителен коралово-червен клюн. Гърдите, задната част на тялото и
средата на корема са черни, хълбоците са бели; плувайки птицата обикновено
показва бяло тясно петно отстрани; отгоре е напълно кафява. Женска: тялото е
едноцветно кафяво, често с напръскана с по-тъмни петна отстрани; клюнът е
тъмно сив с розово в близост до върха. Главата и предната част на врата са бели, а
челото е тъмнокафяво.
Заплахи
сачми.

Загуба на местообитания и лов. Отравяне от поглъщане на оловни

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - Ловът ѝ е забранен през периода февруари - август.

Черен щъркел

Ciconia nigra

Местообитание Обитава стари, недостъпни гори на височина от морското
равнище до планинските райони, гнездейки по дървета и скали. Намира храната си
в плитки потоци, басейни, блата, заблатени участъци, влажни ливади, заливни
равнини, локви в сухи речни корита и понякога в пасища, особено такива с
тръстика или висока трева. Гнезди в Европа и Азия и зимува в Африка.
Размер Дължина на тялото: 90-105 см, размах на крилата: 173-205 см.
Описание Голяма птица с предимно черно оперение – главата, шията, гърдите и
гърба – с металически зелен или виолетов отблясък. Коремът и част от
подкрилията са бели. Възрастните имат червен клюн и крака, докато при младите
екземпляри са сиво-зелени. През пролетта и есента мигрира по Черноморското
крайбрежие в големи ята, достигащи хиляди птици.
Заплахи Загуба на местообитания и особено стари дървета, пресушаване на
езера и изграждане на язовири за напояване и производство на електроенергия.
По време на миграцията, опасност представлява сблъсъкът с електрическите
линии или токов удар.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.

Черноврат гмурец

Podiceps nigricollis

Местообитание Гнезди в различни по големина сладководни водоеми, обрасли с
тръстика и гъста подводна растителност. По време на миграция и зимуване е на
групи в разнообразни влажни зони, предимно морски крайбрежия. Среща се на
всеки континент, освен Австралия и Антарктида.
Размер Дължина на тялото: 30 см, размах на крилата: 58 см
Описание По време на размножителния период главата и врата са черни, гърба и
крилата - черно-кафяви, перата по тила са леко издължени, на и над ухото има
кичури от златисто-жълти пера, слабините са ръждивочервени, а коремът е
коприненобял. Клюнът е леко извит нагоре, очите са червени. През есента и
зимата горни части са сиво-кафяви, а долна страна е сиво-бяла.
Заплахи Заплитане в рибарски мрежи, крайбрежни нефтени разливи, инвазивни
хищници (напр. норки), безпокойство от човека по местата за гнездене.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга.

Черноврат гмуркач

Gavia arctica

Местообитание Размножава се в дълбоки, продуктивни, сладководни езера или
обширни водни площи с островчета, полуостровчета и други недостъпни места за
гнездене. В Черно море се среща най-вече праз зимата по крайбрежни водоеми,
по защитени брегове. Видът е с широко разпространение в Северна Европа и Азия.
Размер Дължина на тялото: 65 см, размах на крилата: 120 см.
Описание Възрастните през зимата имат тъмнокафяви горни части и бели
коремни части. Светло оперение през лятото, главата е кадифено светло сива, а
шията е черна с черни и бели ивици отстрани. Младите наподобяват възрастните
през зимата. В профил при всички възрастни челото е слабо изпъкнало, а гърбът е
по-висок в предната част, прав клюн.
Заплахи Заплитане в рибарски мрежи, петролни замърсявания и вятърни перки,
безпокойство от хора и замърсяване с тежки метал по местата за размножаване.
Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие;
Турция - Ловът е забранен.

Черноопашат крайбрежен бекас

Limosa limosa

Местообитание Гнезди по обширни влажни ливади, тревисти блата, мочурища. По
време на прелет и през зимата, обитава често най-вече устия, солници,
крайбрежни плитчини и лагуни, също и блата, разположени във вътрешността.
Разпространен е в Евразия, Австралия и Африка.
Размер Дължина на тялото: 37-42 см, размах на крилата: 63-74 см.
Описание Едър дъждосвирец с дълги крака и дълъг прав, леко извит нагоре
клюн. През лятото главата, гърдите и врата са оранжево-червеникаво ръждиви с
бял корем. Ивици отстрани и по корема. В полет се вижда ясно широка бяла ивица,
черна лента на опашка и квадратен бял кръст. През зимата оперението е
сиво-кафяво по гърдите и гърба.
Заплахи Загуба на местообитания поради пресушаване на влажните зони и
интензифициране на земеделието, изоставяне и обрастване на ливади.
Природозащитен статус IUCN - NT;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III;
Директива на ЕС за птиците - Приложение I;
България - Закон за биологичното разнообразие.

Шилоопашата патица

Anas acuta

Местообитание Предпочита открити пасища в низините, прерийни или тундрови
местообитания със сладка вода, плитки бракични и солени влажни зони . Обитава
голямо разнообразие от местообитания и климатични зони от арктическата тундра
до тропическите райони.
Размер Дължина на тялото: 51-62 см, размах на крилата: 79-87 см.
Описание Крилата са дълги, тесни и заострени; опашката е дълга и заострена,
особено подчертано при мъжкия. Оперение при мъжкия: главата и задната част на
тила са кафяви, гърдите и предната част на шията – бели, преминаващи в бяла
ивица от двете страни на кафявата глава. Оперение на женската: главата е почти
равномерно кафява, тялото е сиво-кафяво.
Заплахи

Загуба на местообитания

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение II;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение III.
Турция - ловът ѝ е забранен през периода февруари-август.

Морски бозайници

Афала

Видра

Обикновен делфин

Тюлен монах

Морска свиня

Афала

Tursiops trucatus ponticus

Местообитание Основно крайбрежни плитки води, но понякога се среща и в
открити води. Видът е космополит, но подвида в Черно море е ендемичен. Среща
се вероятно и в Мраморно море.
Размер Дължина: 1.8-2.5 м
Описание Тялото е едро, муцуната е сравнително къса. Гръбния плавник е голям
с триъгълна форма, извит назад. Оцветяването е в сиво, вариращо до бяло по
корема. Има 20-25 остри зъба с конична форма на всяка от двете челюсти.
Най-често срещания вид делфин в крайбрежната зона, като често скача над
водата, приближава се до плавателни съдове и плува на носа. Космополитен вид с
изключение на полярните региони.
Заплахи Приулов в рибарски мрежи за калкан и акули, замърсяване, намаляване
на хранителния ресурс поради свръхулов, загуба на местообитания.
Природозащитен статус IUCN - EN; Конвенция за опазване на мигриращите
видове - Приложение I; Конвенция за опазване на дивата европейска флора и
фауна и природни местообитания - Приложение II; Директива на ЕС за
местообитанията - Приложение II; България - Закон за биологичното разнообразие
и Червена книга; Турция - уловът и безпокойството са забранени със Закона за
Друга информация Това е основния вид, който се лови за делфинариумите по
света. Числеността в Черно море е намаляла поради директния улов продължил до
1983 г. в Турция.

Видра

Lutra lutra

Местообитание Разнообразни водни местообитания като реки, езера, а също и
морския бряг.
Размер Възрастните са дълги 50-100 см, но без опашката дължината е 30-50 см.
Тегло: 7-12 кг.
Описание Тялото е издължено и тънко с дълга опашка и сравнително къси
крайници. Най-отличителните им анатомични части са мощните крака с ципа
между пръстите с които плуват и тяхната възможност да си задържат дишането
под водата подобно на тюлените. Козината им е кафява на цвят отгоре и кремава
отдолу. Обикновено се срещат поединично с изключение на майки с малки.
Основно са активни през нощта.
Заплахи

Лов заради кожата, загуба на местообитания.

Природозащитен статус IUCN - NT; Конвенция за опазване на дивата европейска
флора и фауна и природни местообитания - Приложение II; Директива на ЕС за
местообитанията - Приложение II; България - Закон за биологичното разнообразие
и Червена книга; Турция - ловът е забранен.
Друга информация Силно териториален вид. Видрите са игриви животни и често
се наблюдава поведение с цел забавление като пързаляне. Също така е
наблюдавано игра с дребни камъчета.

Морска свиня

Phocoena phocoena relicta

Местообитание Основно крайбрежни плитки води, но понякога се среща и в
открити води. Видът е космополит, но подвида в Черно море е ендемичен. Среща
се честно в Босфора.
Размер Средния размер на възрастните е 1.1-1.3 м.
Описание Тялото е късо и набито. Главата е почти кръгла, като липсва муцуна
характерна за делфините. Оцветяването на гърба е тъмно сиво-черно
изсветляващо отстрани и достигащо до бяло по корема. Гръбния плавник е малък,
нисък с форма на равнобедрен триъгълник. Има по 19-28 малки плоски зъба на
всяко от челюстите. Рядко скача над водата и обикновено не се доближава до
плавателни съдове. Обикновено се срещат единични животни или малко групи до
Заплахи Заплитане в рибарски мрежи за улов на калкан и акули, замърсяване,
намаляване на плячката поради свръхулов, загуба на местообитания.
Природозащитен статус IUCN - EN; Конвенция за опазване на мигриращите
видове - Приложение I; Конвенция за опазване на дивата европейска флора и
фауна и природни местообитания - Приложение II; Директива на ЕС за
местообитанията - Приложение II; България - Закон за биологичното разнообразие
и Червена книга; Турция - Уловът и безпокойството са забранени със Закона за
Друга информация Числеността в Черно море е намаляла поради директен улов,
който продължава в Турция до 1983 г.

Обикновен делфин

Delphinus delphis ponticus

Местообитание Основно открито море, но понякога и по-близо до брега.
Космополитен вид, но черноморския подвид е ендемичен, въпреки че стига и до
Мраморно море.
Размер Средно възрастните са с дължина 1.5-1.8 м, макс. 2.2 м.
Описание Тялото е източено с обтекаема вретеновидна форма, муцуната е дълга
и тясна. Гърба е черен, отстрани на тялото с ясно отличимо светло петно в
предната част, корема е светъл. Гръбния плавник е голям с триъгълна форма,
извит назад, понякога със светло петно по средата. Зъбите са конични, дребни по
40-55 на всяко от двете челюсти. Често скача над водата, приближава се до
плавателни съдове и плува на носа. Обикновено е в големи групи, понякога над
Заплахи Замърсяване, намаляване на хранителния ресурс поради свръхулов,
загуба на местообитание.
Природозащитен статус IUCN - VU; Конвенция за мигриращите видове Приложение I; Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природни местообитания - Приложение II; Директива на ЕС за местообитанията Приложение IV; България - Закон за биологичното разнообразие и Червена книга;
Турция - уловът и безпокойството са забранени със Закона за рибарството.
Друга информация Числеността в Черно море е намаляла поради директен улов,
който продължава в Турция до 1983 г.

Тюлен монах

Monachus monachus

Местообитание Основно крайбрежни плитки води. Предпочита закрити скалисти
брегове с пещери. Този вид е ендемичен и единствения вид тюлен, който се среща
в Средиземно море и Атлантическия бряг на Северна Африка. Има по-малко от
100 бр. останали в Средиземно море, включително Бяло море, но се счита за
изчезнал от Черно море.
Размер Възрастните достигат дължина до 2.8 м и тегло 250-400 кг.
Описание Едро вретеновидно тяло с къси плавници и малка глава. Муцуната е
широка сплесната хоризонтално. Козината е тъмно кафява на цвят често с голямо
бяло петно на корема. Малките са черни с жълтеникаво-бяло петно на корема.
Заплахи

Улов на живи екземпляри за развлечения, загуба на местообитания.

Природозащитен статус IUCN - CR; Конвенция за опазване на мигриращите
видове - Приложение I; Конвенция за опазване на дивата европейска флора и
фауна и природни местообитания - Приложение II; Директива на ЕС за
местообитанията - Приложение II; България - Закон за биологичното разнообразие
и Червена книга; Турция - Защитен от 1977 г., ловът му е забранен.

Медузи

Белодробна медуза

Ктенофора берое

Ктенофора
мнемиопсис

Медуза котилориза

Медуза хризора

Плеуробрахия

Ушата медуза

Белодробна медуза

Rhizostoma pulmo

Местообитание Широкоразпространен вид в световния океан, включително в
Средиземно, Бяло, Черно и Мраморно море.
Размер Може да достигне до 60 см в диаметър.
Описание По горната част на тялото с форма на чадър оцветяването е синкаво,
докато отдолу по външния ръб има малки кръгли гънки, които са тъмно сини или
виолетови. Осемте пипала са с У-образно сечение и поддържат две дълги масивни
пипала насочени навън, по които има множество устни отвори.
Предупреждение Не е инвазивен вид, средно отровна. С висока численост в
замърсени зони. Има копривни клетки, които причиняват парене. След контакт с
медуза е препоръчително да се потърси медицинска помощ.
Друга информация Любима храна на кожестата костенурка.

Ктенофора берое

Beroe ovata

Местообитание Пелагичен вид, който плува сводободно във водния стълб. Среща
се в по-студени води и може да оцелее при различни нива на соленост. Естествено
се среща в Атлантически океан и крайбрежните води на САЩ и Канада, както и
Мексиканския залив и водите край Европа.
Размер Обикновен 60-70 мм до 120 мм
Описание B. ovata има белезникав, розов или червеникаво кафяв цвят и овална
форма на тялото. Няма пипалца. Вместо тях има голяма устна и надлъжни
издатини. Тялото прилича на найлонова торбичка във водата.
Предупреждение Инвазивен вид, не е отровен. Важно звено в хранителната
верига на водния стълб. Храни се с ларви на риби и ракообразни. Може да окаже
значително въздействие върху планктона, с който се храни.
Друга информация За разлика от повечето ктенофори, Beroe не се храни със
зоопланктон на ракообразни, а предпочита други ктенофори. В Черно море вида е
помогнал за постигане на баланс между организмите защото се храни с другата
инвазивна ктенофора Mnemiopsis leydi.

Ктенофора мнемиопсис

Mnemiopsis leidyi

Местообитание Водния стълб. Морски и бракични крайбрежни води.
Размер Средно 7-10 см
Описание Тялото е надлъжно сплеснато и има четири реда ресни, които излъчват
светлина с всички цветове на дъгата през деня и зелено през нощта. Тялото е
прозрачно или белезникаво.
Предупреждение Инвазивен, не отровен вид.
Произлиза от северния Атлантически океан и е навлезнал в Черно море чрез
баластните води на корабите през 70-те години на 20 в., като причинява големи
стопански загуби за риболова на пелагиални видове риба, с чиито ларви и хайвер
се храни от зоопланктона.
Друга информация Големи концентрации (`цъфтежи`) се наблюдават през топли
периоди.

Медуза котилориза

Cotylorhiza tuberculata

Местообитание Ендемичен вид за Средиземно море, включително водите на
Турция. Среща се в открити води.
Размер Чадърчето достига до 40 см диаметър.
Описание Средата на чадърчето е жълта или червеникава на цвят. Тази част е
кръгла и сравнително твърда, с къси израстъци, които служат за придвижване. Има
устни рамена с формата на цветчета или корали под чадърчето. По краищата им
има няколко пъпки със синьо-виолетов цвят.
Заплахи При контакт обикновено не причинява болка, но може да я увреди,
затова трябва да се избягва.
Предупреждение Не е инвазивна/отровна.
Природозащитен статус Не е оценяван.
Друга информация Тази медуза подобно на тропическите корали дава убежище
на едноклетъчни водорасли. Тя е безвредна за рибите и малките рибки я ползват
като убежище.

Медуза хризора

Chrysaora hysoscella

Местообитание Един от най-често срещаните видове медузи срещаща се в
крайбрежните води на Атлантически океан и Средиземно море. Обитава студени и
умерени води относително близо до брега и в зоните на континенталния шелф.
Възрастните могат обикновено да се наблюдават близо до повърхността на водата,
но когато теченията по повърхността са много силни се потапят на по-дълбоко.
Размер Диаметъра е от 3 до 43 см, като средно е около 15 см. Теглото е от 0,2 до
2,4 кг.
Описание Разпознава се лесно по кафявите петна с формата на v разположени
от центъра към външния ръб. Има дълги парещи пипала.
Предупреждение Не е инвазивна и отровна.
Природозащитен статус Не е оценявана.
Друга информация Този вид е храна на хищници като кожестата морска
костенурка, а също е и гостоприемник на най-малко два вида паразитни мамарци
(ракообразни).

Плеуробрахия

Pleurobrachia pileus

Местообитание Космополитен вид, срещащ се в почти всички океани по света.
Размер До 1-2 см
Описание Тялото е прозрачно и със сферична форма, с две дълги пипалца
достигащи до 15-20 дължината на тялото, които може да прибира напълно в
специални джобчета. Фосфоресцира през нощта.
Предупреждение Неинвазивен, не е отровен вид.

Ушата медуза

Aurelia aurita

Местообитание Основно в крайбрежни топли и тропически води в Атлантически,
Индийски и Тихи океан. Обикновено се среща близо до повърхността, но може да
слезе в дълбочина при лоши атмосферни условия.
Размер От 5 до 40 см в диаметър.
Описание Най-често срещаната медуза в крайбрежни води. Тялото е с кръгла
форма, прозрачно и може да се разпознае лесно по четирите полови жлези със
синкаво розов цвят и формата на подкова. По ръба на тялото с форма на чадър
има множество ресни – пипала.
Предупреждение Може да причини „цъфтежи”, които не са отровни. Има важна
роля в трансформирането на органичната материя във водния стълб на морето.
Храни се с ларви на риби и ракообразни. Може да окаже значително въздействие
върху планктона. Заплита се и задръства рибарски мрежи.
Друга информация Големи концентрации (`цъфтежи`) се наблюдават през топли
периоди.

Водорасли

Дикциота

Златиста цистозира

Кодиум

Лауренция

Морска салата

Паунова опашка

Саргасово водорасло

Тънка морска салата

Улва

Филофора

Хетоморфа

Цистозира

Дикциота

Dictyota dichotoma

Местообитание Обикновено се среща по скали или като обрастване по други
водорасли в медиолиторалната и инфралиторалните зони.
Размер Талуса може да достигне дължина до 25-30 см.
Описание Кафяво водорасло. Талусът е плосък, вилковидно разклонен,
храстовиден. Състои се от няколко пласта клетки. Разклоненията са
срещуположно неравни и срещуположни. Няма централна жилка. Цветът варира от
златисто-кафяво до маслинено зелено.
Заплахи

Тъй като е светлолюбив вид, еутрофикацията му влияе негативно.

Златиста цистозира

Cystoseira compressa

Местообитание Широко разпространен вид по умереното и субтропичното
крайбрежие. Расте върху скалисти и чакълести дъна, по повърхностни добре
осветени места от повърхността до дълбочина 1-2 м.
Размер Варира между 10 и 100 см.
Описание Кафяво водорасло. Талуса няма шипчета, краищата на разклоненията
са компактни, гладки и приличат на клончета. Цветът варира от кафеникаво жълто
до тъмно кафяво.
Заплахи Хидротехническо строителство, затлачване на дъното, намаляване на
прозрачността на водния стълб, замърсяване.

Кодиум

Codium fragile

Местообитание Широко разпространена по скали в приливно-отливната зона.
Среща се целогодишно в добре осветени биотопи, от повърхността до 15 м
Размер Височина: 10-30 см.
Описание Зелено сифонно водорасло. Тъмно зелено на цвят. Равномерно
разклонено.
Предупреждение Инвазивен вид в Средиземно море, където е внесен случайно
чрез морския трафик от Северния Тихи океан.

Лауренция

Laurencia obtusa

Местообитание Обикновено прикрепен по скали или камъни, едногодишен вид
срещащ се в плитката приливно-отливна зона. Широко разпространен по южни и
западни брегове.
Размер Талуса е с диаметър под 1 мм и около 5-15 см височина.
Описание Червено водорасло. Широко разпространен вид. Има тънък,
цилиндричен талус, дле или четирикратно пересто разклонен. Цветът е
червеникав, зелен, кафяв. Кълбовидни снопчета от чупливи, хрущялни, тесни,
цилиндрични, червеникаво-кафяви до жълтеникаво-червени листенца.

Морска салата

Ulva lactuca

Местообитание Широко разпространен вид в Средиземно, Бяло, Мраморно и
Черно море. С висока численост по скалисти брегове, кейове и вълноломи.
Обитава скални басейни от повърхността до 10 м дълбочина. Толерантен е към
ниска соленост и може да бъде намерен върху подходяща основа и в естуарни
Размер Дължината варира от няколко сантиметра до над 1 м.
Описание Зелено водорасло. Талусите са широки листовидни, намачкани,
жилави, полупрозрачни и мембранни. Цветът варира от зелено до тъмно зелено.
Расте прикрепен към твърда основа, но понякога се срещат и свободно плаващи
Друга информация Расте в плитки води, често по места, богати на хранителни
вещества вливащи се с водите от сушата, като показва замърсяване.

Паунова опашка

Padina pavonica

Местообитание Среща се основно по скали и камъни в инфралиторала от
повърхността до 20 м дълбочина.
Размер Талуса е с размери от 2 до 15 см.
Описание Кафяво водорасло. Среща се целогодишно и особено през лятото.
Талусът е с ветрилообразна форма със заоблени краища, по повърхността има
концентрични линии кафеникаво жълти власинки, често покрити с тънък бял
Заплахи Еутрофикация – повишаване на хранителните вещества във водата
водещо до повишена биологична продуктивност, т.нар. „цъфтеж на водата“
Друга информация Този вид отлага калциевия карбонат по повърхността на
клетъчната стена, а не между клектите.

Саргасово водорасло

Sargassum vulgare

Местообитание Расте по скалисти или чакълести места, от повърхността до 30-50
м дълбочина целогодишно. Намира се изхвърлен по брега, особено след бури.
Размер Обикновено 30-40 см височина, но може да расте до дължина от няколко
метра.
Описание Кафяво водорасло. Талуса е като кожа с неравномерно разположени
клончета, с въздушни мехурчета. При възрастните индивиди е разделено в ясно
разделени структури като коренище, което служи за закрепване, стъбло и листа,
които са без шипчета и са с дължина над 4 мм, кафяви или тъмно зелени на цвят.
Въздушните мехурчета са сферични. Стъблото е черно с жълтеникаво кафяви
Заплахи Хидротехническо строителство, затлачване на дъното с наноси,
намаляване на проникващата светлина през водния стълб, еутрофикация,

Тънка морска салата

Ulva linza

Местообитание Широко разпространен вид в Средиземно, Егейско, Мраморно и
Черно море, от повърхността до 10 м дълбочина. Среща се върху голямо
разнообразие от основи - пясък, тиня, скали, дърво, бетон.
Размер От няколко сантиметра до 1 м. Талусът е с ширина 10 мм и дължина 15
см или повече.
Описание Зелено водорасло. Талусите са влакнести, като конци с кръгла или
плоска форма, като могат да са разклонени или не. Често е с плоска форма,
свободно плаващо или прикрепено с кореноподобни разклонения. Цветът е светло
Друга информация Често расте върху други водорасли или миди. В
полузатворени заливи често има масово развитие, т.нар. `зелени приливи` в
резултат от увеличени нива на биогени, което е индикатор за замърсяване.

Улва

Ulva intestinalis

Местообитание Скални басейни в горната приливна зона и солени блата.
Размер Размера варира, формира колонии.
Описание Зелено водорасло. Талуса е ярко зелен, мехурообразен и лентовиден.
Друга информация Опортюнистичен вид, който е толерантен към замърсяване,
поради което се счита за биоиндикатор за еутрофикация.

Филофора

Phyllophora crispa

Местообитание Често в сенчести басейни в приливната зона както и върху
скалиста основа. Широко разпространен.
Размер Достига дължина до 150 мм.
Описание Червено водорасло. Талуса образува храстче от плоски разклонени
клонки с червен цвят. Дръжката е цилиндрична и къса. Основата е с кръгова
форма. Често по клонките има обраствания от епифитни водорасли.

Хетоморфа

Chaetomorpha linum

Местообитание Приливната зона и супралиторала. Среща се в колонии върху
скалисти и пясъчни дъна.
Размер Нишковидните талуси достигат дължина 5-30 см.
Описание Зелено водорасло. Формира туфи от нишковидни талуси. Обикновено е
свободно плаващ вид, но може да се прикрепя и по скали и черупки. Нишките са
множество, твърди и навити. На цвята са от ярко до тъмно зелено.

Цистозира

Cystoseira barbata

Местообитание В приливната зона, основно в големи пясъчни басейни и
предимно в постоянни.
Размер Талуса достига дължина до 1 м.
Описание Кафяво водорасло. Среща се поединично прикрепено към дъното чрез
дебела конична прикрепителна част. Талуса е силно разклонен, храстовиден със
стъблоподобна част и разклонения.
Заплахи Хидротехническо строителство, затлачване на дъното, намаляване на
прозрачността на водния стълб, замърсяване.
Друга информация Този вид създава подходящо местообитание за много видове
дребни безгръбначни. Съдържа алгинова киселина, чиито соли имат желиращи
свойства.

Морски треви

Ниска морска трева

Обикновена морска
трева

Ниска морска трева

Zostera noltii

Местообитание Космополитен вид. Среща се в плитки крайбрежни води с тинести
или пясъчни дъна.
Размер Листата са дълги около 25 см и широки 0.5 - 1.5 мм.
Описание Коренищата са пълзящи по и под повърхността на морското дъно.
Листата растат от коренищата в групи и са дълги и тънки. Корените закотвят
растението за дъното. Листата имат три неравни надлъжни жилки и са врязани на
върха. Съдържат въздушни мехурчета, които им дават възможност да плават на
повърхонстта, когато са откъснати.
Заплахи Механично унищожаване причинено от дънно тралиране, закотвяне,
дънни мрежи; замърсяване и намалена прозрачност.
Природозащитен статус IUCN - LC; Турция - Няма конкретни мерки за опазване,
но като цяло е защитен от закона за опазване на крайбрежните местообитания по
местата където се среща.
Друга информация Двата основни лимитиращи фактора за растежа на този вид
са прозрачност на водата и дълбочина. Има нужда от силна слънчева светлина.

Обикновена морска трева

Zostera marina

Местообитание Среща се в плитки крайбрежни води с тинести или пясъчни дъна.
Размер Листата са дълги от 50 до над 100 см и широки 4 - 10 мм.
Описание Коренищата са пълзящи по и под повърхността на морското дъно.
Groups of strap-shaped leaves grow out of the rhizome and rhizomes have short roots
that anchor the plant in the sediment.
Листата имат 5-11 успоредни надлъжни жилки и заоблени на върха.
Заплахи Механично унищожаване причинено от дънно тралиране, закотвяне,
дънни мрежи; замърсяване и намалена прозрачност.
Природозащитен статус IUCN - LC; Турция - Няма конкретни мерки за опазване,
но като цяло е защитен от закона за опазване на крайбрежните местообитания по
местата където се среща.
Друга информация Двата основни лимитиращи фактора за растежа на този вид
са прозрачност на водата и дълбочина. Има нужда от силна слънчева светлина.

Растения по дюните

Жълта папаронка

Крайморски ранилист

Крайморско какиле

Морски ветрогон

Морски копър

Пясъчна лилия

Пясъчна метличина

Пясъчна млечка

Синя тойна

Солянка

Жълта папаронка

Glaucium flavum

Местообитание Скалисти и пясъчни терени
Размер Височина: 30-70 см
Описание Двугодишно или многогодишно тревисто растение с бял млечен сок.
Има един жълт цвят с четири венчелистчета и две чашелистчета, които окапват в
процеса на развитие. Стъблото е голо с перести листа. Стъблото, на което е
разположен плода е с власинки и плода не е разделен на кухини.
Заплахи Интензивно ползване на плажовете за туризъм и премахване на
растителността.
Предупреждение Млечния сок е отровен.

Крайморски ранилист

Stachys maritima

Местообитание Пясъчни плажове
Размер Височина: 10-30 см
Описание Мноногодишно тревисто растение с пълзяща червеникава коренова
система. Цветът е бледожълт с дребни виолетови петънца. За представителите на
семейството е характерно четириръбесто стъбло с прости, срещуположни листа.
Цветовете са двуполови, високоспециализирани към зоофилия – опрашват се от
насекоми, колибри и др. Много от видовете на семейството съдържат етерични
Заплахи Интензивно ползване на плажовете за туризъм и премахване на
растителността.
Природозащитен статус България - Закон за биологичното разнообразие и
Червена книга

Крайморско какиле

Cakile maritima

Местообитание Крайбрежни плажове
Размер Височина: 15-40 см
Описание Едногодишно растение. Цветовете са розови или светло пурпурни,
понякога почти бели. Типичен сукулент – растения, при които в процеса на
еволюция се е създала способността за натрупване на вода в силно развития
водоносен паренхим. Кореновата система не достига голяма дълбочина, но се
разпространява на голяма площ.
Заплахи Интензивно ползване на плажовете за туризъм и премахване на
растителността.

Морски ветрогон

Eryngium maritimum

Местообитание Пясъчни плажове
Размер Височина: 20-65 см
Описание Многогодишно тревисто растение със сиво-синкав полеп и твърди,
бодливи листа, горните обхващащи стъблото. Плодът е елиптичен, бодлив. Расте
на групи самостоятелно или с други пясъчни (псамофитни) видове.
Заплахи Интензивно използване на плажовете за туризъм с премахване на
растителността. Събиране за декоративни цели.
Природозащитен статус България - Закон за биологичното разнообразие и
Червена книга

Морски копър

Crithmum maritimum

Местообитание По скали и камъни край морето.
Размер Височина: 20-60 см.
Описание Многогодишно тревисто растение. Листата са месести, с копиевидна
форма. Цветовете са жълтеникави на цвят. Плодът е елипсовиден.
Природозащитен статус България - Червена книга

Пясъчна лилия

Pancratium maritimum

Местообитание Пясъчни плажове и ивици.
Размер Височина: 30-80 см
Описание Многогодишно растение с дълги листа, които достигат до 50 см
дължина. Листата имат восъчно покритие. Стъблото с цветовете е по-дълго от
листата и завършва в чашка от 3-12 едри бели цвята. Луковицата е едра и расте
сравнително дълбоко в пясъка. Плодът е семенна кутийка в триъгълна форма.
Заплахи Интензивно ползване на плажовете за туризъм и премахване на
растителността.
Природозащитен статус България - Закон за биологичното разнообразие и
Червена книга

Пясъчна метличина

Centaurea arenaria

Местообитание Пясъчни плажове
Размер Височина: 30-120 см
Описание Едногодишно или многогодишно тревисто растение. Листата са
перести, а цветовете са лилави. Цялото растение е покрито с бели власинки.
Формира туфи по крайбрежни пясъци.
Заплахи Интензивно използване на плажовете за туризъм с премахване на
растителността.
Природозащитен статус България - Закон за биологичното разнообразие

Пясъчна млечка

Euphorbia peplis

Местообитание Sand beaches and dunes.
Размер Height: 7-30 см
Описание Едногодишно тревисто растение с лечебни свойства. Стъблото е
лежащо и без власинки. Листата са дребни, месести и с къси дръжчици,
разположени по стъблото. Среща се по крайморски пясъци. Представителите на
това семейство съдържат млечен сок в млечни цеви, торбички и клетки, който по
състав е много разнообразен – смоли, каучук, белтъци, захари, скорбелни зърна с
характерна форма и др.
Заплахи Интензивно ползване на плажовете за туризъм и премахване на
растителността.
Природозащитен статус България - Закон за биологичното разнообразие

Синя тойна

Trachomitum venetum

Местообитание Среща се по крайморски пясъци по Черноморското крайбрежие с
най-голяма популация в района на Поморийско езеро.
Размер Височина до 60 cm.
Описание Многогодишно, тревисто, коренищно растение. Листата
удълженоланцетни, дълги 20–40 cm и широки 5–10 cm, голи, кожести, с късо осилче
на върха, което представлява продължение на средната жилка. Цветовете са
дребни, розови на цвят с приятен аромат. Периода на цъфтеж е юни - август.
Заплахи Основна заплаха за вида е загуба на местообитания и застрояването на
крайбрежието.
Природозащитен статус България - Закон за биологичното разнообразие и
Червена книга.

Солянка

Salicornia europaea

Местообитание Среща се в солени блата върху тинести и глинести почви,
обикновено по границата между водата и сушата.
Размер Височина - до 30 см.
Описание Едногодишно халофитно растение със сукулентни стъбло и листа.
Зелено е на цвят в ранните фази на развитието си, но обикновено става червено в
края на лятото и през есента.
Заплахи Пресушаване на солени блата и солници, промени в начина на ползване
на земите.
Природозащитен статус Видът е определящ за местообитание 1310 Salicornia и
други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени, което е
защитено от Директива за местообитанията на ЕС.
Друга информация Пепелта от солянката през средните векове е използвана за
производство на стъкло и сапун.

Миди и мекотели
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Миди и мекотели

Триколия

Черна мида

Хамелеа

Церитиум

Bela nebula

Bela nebula

Lentidium mediterraneum

Lentidium mediterraneum

Lucinella divaricata

Lucinella divaricata

Mytilaster lineatus

Mytilaster lineatus

Pusillina lineolata

Pusillina lineolata

Анадара

Anadara kagoshimensis

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари; по пясъчни,
песъкливо-тинести и тинести дъна в плитки води до 40 м дълбочина, често в
ливади от морска трева (Zostera spp., Cymodocea nodosa).
Размер До 5 см дължина.
Описание Черупката е дебела и солидна, издута. Дължината е малко по-голяма
от височината с почти квадратна форма. Двете черупки не са еднакви. Лявата е
малко по-голяма и издута от дясната. Цвета е белезникав покрит със
зеленикаво-кафяв или тъмно кафяв слой. Отвътре е бяла. По черупката има 30–34
радиално разположени ребра.
Предупреждение Инвазивен вид. Произлиза от централен Индийски океан и
западния Пасифик. Навлиза в Черно море в началото на 80-те години на ХХ в.,
най-вероятно като планктонна ларва в баластни води на кораби.
Природозащитен статус IUCN - Не е оценяван
Друга информация Счита се за един от 100 най-лоши инвазивни видове в
Средиземно море.

Битиум

Bittium reticulatum

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води по пясчни и
песъкливо-тинести дъна, особено по листата на морска трева Zostera и Cymodocea
nodosa, по различни водорасли, скали или под камъни.
Размер Дължина на черупката до 1.5 см и диаметър на отвора 0.6 см, но
обикновено е доста по-дребен.
Описание Черупката е удължена, конична с червеникаво-кафяв или
светло-кестеняв цвят. Спиралата е с 10-15 заоблени реда, по които има четири по
долните кръгчета и три по горните тънки изпъкнали ръба.
Природозащитен статус IUCN - Не е оценяван

Бяла гибула

Gibbula albida

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, лагуни; най-често върху
твърдо дъно в плитки води на дълбочина 0–10 м.
Размер Дължина и диаметър на черупката до 2.3 см.
Описание Черупката е солидна, конична като ширината и дължината са почти
равни. Цветът е белезникав с надлъжни ивици от светло червено, кафяво или
пурпурно. Върха е остър. Има 7 извивки на спиралата.
Природозащитен статус IUCN - Не е оценяван

Насариус

Nassarius reticulatus

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, като често е заровен в
пясъка или тинята, като подава навън своя сифон, с който поема непрекъснато
вода. В плитки води до дълбочина от около 15 м, също и сред скали и камъни в
утаечни зони по скалисти брегове.
Размер До 3.2 см дължина на черупка и 1.7 см диаметър.
Описание Черупката е дебела, удължена и овална. На цвят е жълтеникаво-кафяв
с по-тъмни ивици. Спираловидните извивки са почти плоски, върха е леко
изпъкнал. Черупката е покрита с гъсти грапави ивици. Отвора е овален с къс
сифонен канал. Празните черупки на този охлюв често се ползват от
Природозащитен статус IUCN - Не е оценяван

Патела

Patella caerulea

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, често по открити скалисти
брегове от бреговата линия до плитката сублиторална зона до няколко метра
дълбочина. Понякога се среща и в плитки скални басейни.
Размер До 7 см, обикновено 5 см дължина.
Описание Черупката е тънка с овална петоъгълна форма. Слабо изпъкнала с
конусовидна форма. Отгоре черупката е с множество радиално разположени тънки
ребра с различна дебелина. Цветът е бяло-сив или зеленикаво-сив до мръсно
бяло. Отвъттре е лъскава със светло сиво-синкав оттенък. Прикрепва се по
скалите с крака си, който заема целия отвор на черупката.
Природозащитен статус IUCN - Не е оценяван

Рапана

Rapana venosa

Местообитание Морски и бракични води; по пясъчни или пясъчно-тинести дъна, в
които може да се зарови, също и върху твърда основа. Най-често се среща сред
мидени полета до около 40 м дълбочина.
Размер Дължина на черупката до 17.5 см, но обикновено под 12 см
Описание Черупката е масивна, кълбовидна, върха е къс, а отворът за тялото е
голям. Цветът е сивкав или червеникаво-кафяв с по-тъмни петна по
спираловидните ръбове. Черупката отвътре е тъмно оранжева до жълта.
Спиралавидната извивка е широка като се стеснява към върха.
Предупреждение Инвазивен вид. Произхожда от Японско море и вероятно е
навлезнал в Черно море през 40-те години на ХХ в. с баластни води на кораби или
чрез прикрепване за корпуса.
Природозащитен статус IUCN - Не е оценяван.
Друга информация Поради факта, че е активен хищник, който се храни с миди е
сериозен лимитиращ фактор за естествените и култивирани популации на стриди и
черна миди.

Стрида

Ostrea edulis

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари. По тинести,
тинесто-песъкливи, пясъчни и каменисти дъна като обикновено формира големи
полета на дълбочина от 0 до 40 м.
Размер До 10 см дължина, рядко по-голяма, обикновено 6–9 см.
Описание Черупката е дебела и солидна, с овална или крушовидна форма, а при
младите инидивиди е кръгла. Двете черупки не са еднакви – лявата е по-голяма,
изпъкнала, а дясната е по-малка, плоска. По черупката има концентрични ръбове,
които на места са с формата на плоски люспи и линии с няколко неравни радиални
ръба по лявата черупка, а по дясната има няколко ясно видими концентрични
ламели, но липсват ръбове. Цветът е мръсно бяло, жълтеникаво или кремаво със
светло кафяви или синкави концентрични ивици по дясната черупка.
Заплахи Жертва е на хищния инвазивен вид рапана Rapana venosa, инфекция от
микропаразита Bonamia ostreae, затлачване на дъното и задушаване
Природозащитен статус IUCN - не е оценяван; Червена книга на Черно море:
Черноморско регионално ниво: EN, Суб-регионално ниво: EN (Румънски и
украински сектор), VU (Румънски сектор); Приложение 2 на Протокола за опазване
на биоразнообразието и ландшафта на Черно море към Конвенцията за опазване
Друга информация Видът рядко се намира жив, тъй като популацията ми в Черно
море е почти изцяло унищожена.

Триколия

Tricolia pullus

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, по скалисти брегове от
бреговата линия до дълбочина около 35 м. Често по кафяви водорасли Cystoseira
spp. или по листата на морски треви Zostera spp. и Cymodocea nodosa, както и сред
мидени полета.
Размер Дължина на черупката до 1 см и диаметър 0.6 см.
Описание Черупката е лъскава и груба, по-дълга отколкото широка, като
цялостната форма е овална и върха е коничен. Оцветяването е
червеникаво-кафяви или пурпурни ивици или петна върху кремава или
белезникава основа. Има 5-6 извивки на спиралата, като тези към отвора са доста
по-големи. Повърхността на черупката е гладка.
Природозащитен статус IUCN - Не е оценяван; Приложение 2 на Протокола за
опазване на биоразнообразието и ландшафта на Черно море.

Хамелеа

Chamelea gallina

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води; заровена малко под
повърхността в чист пясък или с тинести примеси на дълбочина от 5 до 55 м.
Размер Дължина на черупката до 5 см, но обикновено е 2,5 – 3,5 см
Описание Черупката е дебела, солидна и широка с триъгълна форма със заоблен
външен край. Черупката е покрита с много фини, концентрични ръбчета. Цветът е
мръсно бяло или кремаво, често със светложълти петна и обикновено с три широки
ивици в червеникаво-кафяво.
Природозащитен статус IUCN - не е оценяван; Приложение 4 на Протокола за
опазване на биоразнообразието и ландшафта на Черно море към Конвенцията за
опазване на Черно море; Турция - Събирането на този вид е забранено в
Мраморно море и по част от югозапданото крайбрежие на Черно море и е
ограничено в периода от 1 май до 31 август, в районите, където е позволен
риболова. Има и ограничение в минималния размер от 1,7 см.
Друга информация Събирането на този вид става чрез методи, които унищожават
дъното и свързаните с дъното биологични ресурси (механично и хидравлично
драгиране)

Церитиум

Cerithium vulgatum

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води; често в плитчини с пясъчни
или пясъчно-тинести дъна, обикновено близо до или върху твърда основа (скали,
камъни).
Размер Дължина на черупката до 6.6 см и диаметър до 2.5 см.
Описание Черупката е груба, конична, висока с остър връх. Цветът е маслинено
сиво или светло кафяво с тъмни петна. Повърхността на черупката е грапава с
шипчета и брадавички; оста на черупката е вълнообразна с удебеление в горния
край; външния ръб завършва с къс сифонен канал.
Природозащитен статус IUCN - не е оценяван, Турция - събирането на този вид е
забранено.

Черна мида

Mytilus galloprovincialis

Местообитание Плитки морски, бракични и естуарни води от брего до дълбочина
40 м. Прикрепена по скали или друга твърда основа чрез бисус (еластични влакна).
Среща се и по песъчливо-тинести дъна, като често формира плътни мидени
Размер Дължина до 15 см, понякога и повече, но най-често 5–8 см.
Описание Черупката е с овална, триъгълна или крушовидна форма. Края е
заострен, леко извит надолу, като основата е леко вдлъбната и двете черупки
формират плоска основа. Черупката е гладка с тънки концентрични линии. Цвета е
тъмен – пурпурно-черно.
Друга информация Считан за един 100-те най-инвазивни видове в света според
IUCN.

Ракообразни

Крив рак

Магарешка скарида

Мраморен рак

Пагур

Рак пилумнус

Рак плувец

Рак пустинник

Рак пустинник
диогенес

Син рак

Скален рак

Скарида палемон

Скарида палемон

Ракообразни

Упогебия

Крив рак

Carcinus aestuarii

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари и крайбрежни
лагуни. Обикновено в защитени местообитания върху различни дъна (основно
пясък или тиня, но също и каменисто), често се среща върху твърди дъна с богата
растителност, често сред морски треви на дълбочина от няколко метра до 30-40 м.
Размер Дължина на черупката до 6 см и ширина до 7,5 см, но често е между 2 и 5
см.
Описание Черупката е овална, по-широка отколкото дълга, като горната част е
леко изпъкнала и грапава в предната част, особено по краищата. Отпред има три
издутини, като централната е малко по-напред, по ръба има къси власинки и
предния ръб е с пет остри зъбчета. Големината на щипките, които са мощни е
различна. Краката за ходене са гладки, сравнително здрави, като последната
двойка е с плосък, но изострен и тесен последен сегмент. Цветът варира от тъмно
зелено, сивкаво зелено до оранжево-червено, напръскано кафяви и черни или
белезникави петна във формата на полукръг.
Заплахи Човешко въздействие от хидро-техническо строителство и влошаване
състоянието на подводните ливади от морски треви.
Природозащитен статус Червена книга на Черно море: Суб-регионално ниво
(Румънски сектор): VU; Приложение 2 към Протокола за опазване на
биоразнообразието и ландшапта на Черно море.

Магарешка скарида

Crangon crangon

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари и крайбрежни
лагуни. По пясъчни, песъкливо-тинести или тинести дъна от брега до 50 м
Размер Дължина до 8.9 см, но обикновено е от 5 до 8 см.
Описание Тялото е сплескано, черупката е правоъгълна гледана отгоре. Главата
е къса, триъгълна със заоблен връх. Очите са малки и кръгли. Първата двойка
крака са по-едри от следващите. Цветът е сиво или кафяво на петна, понякога с
малко зеленикаво или жълтеникаво.
Природозащитен статус Приложение 4 на Протокола за опазване на
биоразнообразието и ландшафта на Черно море.

Мраморен рак

Pachygrapsus marmoratus

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари, крайбрежни
лагуни. Полу-сухоземен вид. Среща се в дупки и цепнатини по скали по брега,
също и в цепнатини по колони на вълноломи и кейове, рядко под камъни. Върху
пясъчни дъна в много плитка вода с дълбочина от няколко метра. Често е активен
Размер Дължина до 4 см, ширина 4,5 см.
Описание Черупката е почти квадратна, малко по-широка отколкото дълга.
Горната повърхност е плоска, с множество стърчащи напречни ръбове. Предната
част е почти права. Страничния ръб е с три остри зъба, като последния е
най-малък. Щипките са мощни, като размера е почти еднакъв. При мъжките са
по-мощни. Краката са плоски, широки и силни, с власинки по краищата на
последните две части. Цветът е виолетово-кафяв до пурпурно-черно, като често е
с мраморна шарка в жълтеникаво кафяво. Краката са по-светли на цвят.
Заплахи Крайбрежно замърсяване, загуба на местообитания, замръзване на
крайбрежието през зимата, намаляване на солеността.
Природозащитен статус Червена книга на Черно море: Суб-регионално ниво
(Румънски сектор) – VU; Приложение 2 на Протокола за опазване на
биоразнообразието и ландшафта на Черно море.

Пагур

Eriphia verrucosa

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, основно в плитки райони
със скалисти дъна, където често се крие в цепнатини по скалите или под камъни и
сред водорасли от брега до дълбочина 5 м.
Размер Дължина до 8 см, ширина 10 см, но най-често с дължина 5–6,5 см.
Описание Формата на черупката изглежда като шестоъгълник, като горната част
е леко изпъкнала с напречни гранулирани ръбове. Предната част е широка с
врязване по средата и пет до седем зъбчета от всяка страна на врязването.
Страничните ръбове с пет или шест шипа, като първите три са с тръновидни
израстъци по тях. Щипките са много големи и мощни, ходилните крака са здрави.
Оцветяването е кафеникаво-червено до кафеникаво-зелено, понякога с жълти
точки или петна по черупката.
Заплахи

Еутрофикация, замърсяване.

Природозащитен статус Суб-регионално ниво: Червена книга на Черно море (EN);
Приложение 2 към Протокола за опазване на биоразнообразието и ландшафта на
Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море.

Рак пилумнус

Pilumnus hirtellus

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, върху различни дъна
включително тинести, пясъчни и каменисти, под камъни или сред водорасли, рядко
в мидени полета. Среща се от брега до дълбочина 80 м, но най-често 0-10 м.
Размер Дължина около 2 см, ширина 3 см.
Описание Ширината е по-голяма от дължината на тялото. Черупката е груба и
назъбена (5 отпред и 2 отзад). Щипките са силни, по правило дясната по-голяма от
лявата. Краката за ходене са сравнително здрави. Панцера е червеникаво-кафяв,
а четинките са сламено жълти. Щипките са кафеникави отвън, а отвътре оранжево
до кремаво.
Заплахи

Крайбрежно замърсяване и загуба на местообитания.

Природозащитен статус Червена книга на Черно море - (VU) на суб-регионално
ниво (Румънски сектор)

Рак плувец

Liocarcinus depurator

Местообитание Крайбрежни и открити води, морски и бракични води, по пясъчни,
песъкливо-тинести, мидени и чакълести дъна. Обикновено на дълбочини от 5 до
100 м.
Размер Дължина до 4 см, ширина 5,5 см.
Описание Формата на черупката е овална, доста по-широка отколкото дълга.
Сравнително плоска, с множество напречни редици малки зъбчета. Отпред е с три
заострени издатини. По страничния ръб има пет заострени зъбчета. Щипките са
здрави, с еднакъв размер. Последната двойка крачета завършват с широки, плоски
сегменти във формата на лопатки. Цветът е светло червеникаво-кафяво.
Последната двойка крачета са ярко сини.

Рак пустинник

Clibanarius erythropus

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари. Живее в празните
черупки на охлюви (Gibbula spp., Nassarius reticulatus, рапана) в скални басейни и
обикновено върху пясъчно или чакълесто дъно, сред водорасли в плитки води от
брега до 40 м дълбочина.
Размер Дължина на щитчето до около 0,8 см.
Описание Черупката е по-дълга отколкото широка, повърхността на черупката е с
остри израстъци и власинки. Предната част на главата е изострена, а очите са
малки, с дълги очни стълбчета. Пипалата около очите са дълги, извити и назъбени.
Щипките са с еднакъв размер. Тялото е червено на цвят, крайниците са с червени
ивици, а върха на щипките е тъмно черен.
Заплахи

Задушаване, причинено от еутрофикация.

Рак пустинник диогенес

Diogenes pugilator

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари, крайбрежни
лагуни. Живее в празни черупки на различни охлювчета, обитаващи плитки води.
Обикновено по чисти пясъчни дъна от брега до около 40 м дълбочина.
Размер Щитчето е дълго до около 0,5 см.
Описание Щитчето е по-широко отколкото дълго с гладка повърхност, с няколко
групи власинки. Очите са едри, като между тях има малко вдлъбване. Лявата
щипка значително по-голяма от дясната, която е с много власинки. Цветът е
кремаво или жълтеникаво с червеникаво-кафяви петна, върховете на щипките са
Заплахи

Задушаване, причинено от еутрофикация.

Природозащитен статус Субрегионално ниво (Украински сектор): EN (Червена
книга на Черно море)

Син рак

Callinectes sapidus

Местообитание Естуари, плитки бракични крайбрежни води и морски заливи от
брега до 90 м дълбочина, но най-често до 35 м върху тинести и пясъчни дъна.
Размер Дължина до 9 см, ширина 20 см.
Описание Черупката е много широка, като горната част е грапава, а предната
част е с два големи триъгълни зъба. По страничния ръб на черупката има 9 зъба
като последната двойка са доста дълги и остри. Щипките са силни и с еднакъв
размер, с остър режещ ръб. Краката са сплескани, като последната двойка са като
гребла. Цветът на черупката е синкаво-сивкаво до синкаво-зелено. Щипките са с
червени върхове, а краката са в синьо и бяло.
Предупреждение Инвазивен. Произлиза от северния и югозападния Атлантически
океан (от Нова Скотия до Уругвай). Навлиза в Черно море най-вероятно чрез
баластни води или чрез обраствания по корабите. Регистриран е за първи път през
1967 г.
Друга информация Считан за един най-инвазивни видове в Средиземно море.

Скален рак

Xantho poressa

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, по каменисти дъна, често се
крие сред камъни по тинести дъна в много плитки води от брега до дълбочина от
около 3 м, рядко до 20 м. Често се среща сред мидени полета от черна мида.
Размер Черупката е дълга до 2,5 см и 4 см широка, обикновено е дълга 1,5-2 см.
Описание Черупката е напречно овална, по-широка отколкото дълга. Горната
част е сравнително плоска и гладка. Предната част е широка, леко издадена и
разделена със слабо вдлъбване с формата на V. По страничния ръб има четири
гладки зъбчета, като първите два са слабо забележими. Щипките са едри, с
различен размер. Краката за ходене са къси, гладки, с много власинки по края.
Цветът варира - кремаво, маслинено, кафеникаво до тъмно сиво, с петна в
различни цветове - при младите са тъмно сиво или кафеникаво, а при възрастните
Заплахи

Замърсяване от точкови източници, задушаване, затлачване

Природозащитен статус В Черно море - уязвим, суб-регионално ниво: уязвим
(Червена книга на Черно море), включен в Приложение 2 към Протокола за
опазване на черноморското биоразнообразие и ландшафт.

Скарида палемон

Palaemon elegans

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари и крайбрежни
лагуни. Често в скални басейни или крайбрежни води със скалисти или пясъчни
дъна, обикновено под скали и камъни, често сред гъсти водорасли, включително
морски треви и сред изкуствени каменни местообитания.
Размер Обща дължина до около 6 см.
Описание Предната част е сравнително права, широка от долната част, със седем
до девет зъбчета по горния ръб и три по коремния ръб. Първите и вторите
краченца за ходене завършват с щипки, като втората двойка са обикновено
по-големи. Черупката е полупрозрачна, с черни ивици.
Природозащитен статус Приложение 4 към Протокола за опазване на
биоразнообразието и ландшапта на Черно море.

Скарида палемон

Palaemon serratus

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, естуари, крайбрежни
бракични лагуни. Основно върху скалисти дъна покрити с водорасли, често в
скалисти басейни, сред ливади от морска трева и в плитки води от брега до
Размер Дължина до 11 см, обикновено 5-8 см.
Описание Предната част е заострена и извита нагоре. Предната третина на
горния край е без зъбчета, с шест до осем (обикновено седем) зъбчета по горния
ръб и четири или пет по коремния ръб, обикновено разделени на две. Първата и
втората двойка крачета за ходене завършват с щипки. Черупката е полупрозрачна
червено-кафяви напречни ивици.

Упогебия

Upogebia pusilla

Местообитание Крайбрежни морски и бракични води, понякога и естуари. Живее
заровена в тинята или пясъка в плитки води от брега до около 45 м дълбочина.
Размер Дължина на тялото 4 до 6,5 см.
Описание Черупката е сравнително тънка, като предната част е добре развита и
завършва с три зъбчета, като средното е издължено със заоблен край, завършващ
с два шипа. Има дребни зъбчета по страничния ръб на черупката. Щипките са
сравнително равни по размер, издължени. Цветът е белезникав, зеленикаво до
прозрачно жълтеникаво или кафеникаво.
Заплахи

Задушаване.

Природозащитен статус Червена книга на Черно море: Суб-регионално ниво: EN,
включена в приложение 2 към Протокола за опазване на биоразнообразието и
ландшапта на Черно море.
Друга информация Събира се за стръв, основно за спортен риболов.

Морски звезди, таралежи и краставици

Бодлива морска
звезда

Обикновена морска
звезда

Морска звезда
амфифолис

Морска краставица

Бодлива морска звезда

Marthasterias glacialis

Местообитание Разпространена е в Средиземно, Бяло, Мраморно и Черно море.
Среща се по скалисти и тинести дъна.
Размер Диаметър до 25-30 см.
Описание Крайниците са почти цилиндрични и изострени. Тялото е покрито с
едри шипове разположени в надлъжни редици. Цветът варира от зеленикаво до
червеникаво-кафяво.
Заплахи

Затлачване на дъното, драгиране за пясък и дънно тралиране.

Морска звезда амфифолис

Amphipholis squamata

Местообитание Космополитен вид в умерени, топли и тропични води. От
приливната зона до дълбочина от 200 м. Среща се в приливната зона и плитки
води, под камъни, сред растения в скални басейни и рядко върху пясъчни дъна;
сред туфи от водорасли и мъхове.
Размер Дължината на крайниците е до 20 мм, а диаметъра на диска до 2.5 мм.
Описание Дискът е с люспи и двойка радиални щитчета във формата на D.
Дискът е пъстър синкаво-сиво и розово. Лъчите са с тъмни петна.
Заплахи

Безкислородната среда има негативен ефект върху този вид.

Друга информация Този вид е луминесциращ и излъчва зеленикава светлина.
Хермафродит, като вероятно се опложда сам.

Морска краставица

Stereoderma kirchsbergii

Местообитание Разпространена е в Атлантически океан, Средиземно и Черно
море. Среща се основно сред водорасли или мидени полета на дълбочина 50-80 м.
Размер Тялото е дълго до 1.7 см.
Описание Този вид има десет пипала. Тръбоподобните крака са разположени в
един ред радиално зигзагообразно. Стената на тялото е дебела с калциеви
отлагания. Цвета е розово червен.
Друга информация Дънен вид, храни се чрез филтриране.

Обикновена морска звезда

Asterias rubens

Местообитание Основно североизточния Атлантически океан. За първи път е
намерена в Средиземно море в Босфора и Мраморно море през 1990 г. Среща се
по скални дъна на различна дълбочина.
Размер Диаметър 10-20 см
Описание Крайниците не са ясно отделени от централния диск. Цветът варира
между червено, лилаво, синьо, зелено, жълто и оранжево; индивидите, които се
срещат на голяма дълбочина са бледи.
Друга информация Има отрицателно икономическо въздействие върху запаса от
черна мида, с която се храни.

Сюнгери

Дизидея

Суберитес

Халиклона

Дизидея

Dysidea fragilis

Местообитание Твърда основа, по скали в инфралиторалната зона особено в
горната част на скали.
Размер Среща се на колонии от тръбички по 3-5 см.
Описание Тялото е с разлята формата и голяма еластичност. Цветът е белезника
или сив, но монякога леко синкав или кафеникав.
Друга информация Често срещан в Черно море, особено върху твърда основа.

Суберитес

Suberites domuncula

Местообитание Обикновено се среща върху тинести дъна прикрепен към миди
или твърда основа. Най-често се срещъ върху черупки на охлюви, заети от рачета.
Размер Диаметъра е около 3-5 см
Описание Цветът е наситено оранжево, но понякога е сив поради тинята.
Повърхността е гладка и лесно се чупи.

Халиклона

Haliclona spp.

Местообитание По подводни скали, основно по горната част в крайбрежната зона.
Размер Колонии с размер до 5-8 см, но може да достигнат и по-голям размер.
Описание Тялото е меко и крехко. Цветът варира от червеникаво, розово до
кафяво в зависимост от вида. Отворите по горната част са с размер 0.5-2 мм на
върха на тялото. Около тях има множество дребни отвори (пори).
Друга информация В Черно море се срещат видовете H. fulva, H. rosea, H. alba, H.
aquaeductus, H. cratera и H. grossa species, но са труди за отличаване по външни
белези.

Други

Жълтоуха водна змия

Карета

Конска актиния

Лишей

Обикновена блатна
костенурка

Сива водна змия

Жълтоуха водна змия

Natrix natrix

Местообитание Среща се покрай реки, потоци или езера. Разпространена в
Евразия и Северна Африка.
Размер Дължина: 90-110 см
Описание Обикновено е тъмно зелена или кафява на цвят с характерни жълти
петна зад главата. Корема е белезникав с неравномерни черни петна, които може
да се ползват за индивидуално определяне.
Заплахи
хора.

Директно унищожение поради традиционен страх от змии у повечето

Друга информация Жълтоухата змия не е отровна и при улавяне не хапе, но
изхвърля бял секрет със силна миризма.

Карета

Caretta caretta

Местообитание Костенурките карета прекарват по-голямата част от живота си в
откритите морета и океани, както и крайбрежните води. Рядко излизат на сушата,
освен когато женските правят своите гнезда, в които снасят яйцата си. Възрастните
и младите обитават както континенталния шелф, така и по-плитки крайбрежни
води. Изключително рядък посетител на Черно море.
Размер Дължина: 70 - 95 см, тегло: 80 - 200 кг
Описание Най-едрата морска костенурка с твърда черупка. Главата и карапакса
(горната черупка) варира на цвят от жълто-оранжево до червеникаво-кафяво,
докато пластрона (долната черупка) обикновено е светло жълта. Вратът и отстрани
е в кафяво, а отдолу и отстрани е в жълто. Карапакса е разделен на рогови
щитчета. Обикновено 11-12 двойки щитчета са разположени по ръба на карапакса.
Щитчетата в страничните редове и по средата на карапакса са по пет.
Заплахи Заплитане в рибарски мрежи; загуба на местообитания поради
причинени от човека промени в крайбрежието; замърсяване на морето
включително с твърди частици.
Природозащитен статус IUCN - VU;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Конвенция за опазване на мигриращите видове животни - Приложение I и II;
Директива на ЕС за местообитанията - Приложение II.

Конска актиния

Actinia equina

Местообитание Често срещан вид в Средиземно, Бяло и Черно море. Обитава
скали и цепнатини в заливната и плитката сублиторална зони. Среща се
повсеместно по скалисти брегове независимо дали са открити или закътани и е
толерантен вид към промени в температурата и солеността.
Размер Основата е като смукало с диаметър до 50 мм; стъблото е гладко и с
височина до 70 мм.
Описание Стъблото е гладко. Пипалцата са групирани в 5-8 кръгчета, които бързо
се свиват, когато е обезпокоена. Цветът варира от кафяво, червено, оранжево до
зелено.

Лишей

Xanthoria calcicola

Местообитание Широко разпространен вид. Расте по повърхността на скали,
основно богати на калций както и на биогени.
Описание Талуса е оранжево-жълт, често със сплесната форма. Дисковете са с
груби краища.

Обикновена блатна костенурка

Emys orbicularis

Местообитание Обитава основно влажни зони, включително и крайбрежни както
бракични така и сладководни. Обикновено е считана за полу-воден вид тъй като
сухоземните придвижвания могат да бъдат до 1000 м, а са регистрирани и случаи
на намиране на 4000 м от водни тела.
Размер Дължина: 12 до 38 см.
Описание Обикновената блатна костенурка е костенурка със среден размер,
който варира значително в границите на ареала на вида. Черупката и е кафява със
зелен оттенък и жълти точки. Долната част на черупката е жълтеникава до кафяво
с тъмни петна. Кожата е маслинено кафяво до черно с отличителни жълти точки и
петна.
Заплахи

Събиране за домашен любимец.

Природозащитен статус IUCN - NT;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за местообитанията - Приложение II;
България - Закон за биологичното разнообразие.

Сива водна змия

Natrix tessellata

Местообитание Основно обитава реки, потоци и езера, както и морския бряг,
особено близо до речни естуари. Толерантен вид към солени води.
Размер Дължина: 1-1.3 м.
Описание Цветът варира от сивкаво зелено до кафеникаво или почти черно, с
тъмни петна по гоната част. Корема понякога е ярко оцветен в жълто или оранжево
с черни петна.
Заплахи
хора.

Директно унищожение поради традиционен страх от змии у повечето

Природозащитен статус IUCN - LC;
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни
местообитания - Приложение II;
Директива на ЕС за местообитанията - Приложение IV;
България - Закон за биологичното разнообразие
Друга информация Тази змия не е отровна. Като защитно средство изпуска
секрет с неприятна миризма. Друг защитен механизъм е да се преструва на

