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В него се влива значителен приток сладководна вода от няколко големи реки 

(Дунав, Днепър и Дон), а към водосборния му басейн принадлежи над една 

трета от сушата на Европа. Значителният приток речни води, заедно с 

ограниченото движение през пролива Босфора, създават условията за 

особената стратификация на водите на Черно море, както и за постоянна 

липса на кислород на дълбочина под приблизително 150 m. При отсъствието 

на кислород в над 80 % от водите му и наличието на високо съдържание на 

сероводород, Черно море съдържа най-големия обем вода без живи 

организми на Земята. Морският живот е концентриран в горния, наситен с 

кислород слой, като континенталният шелф, разположен над границата от 

безкислородни води, е дом на изобилни дънни представители на флората и 

фауната. Широкият северозападен шелф е най-важният район по отношение 

на възпроизводството и храненето за видовете риба, живеещи в Черно море. 

Общи данни за
Черно море

Черно море е вътрешен 
полузатворен басейн, разположен 
между България, Румъния, 
Украйна, Русия, Грузия и Турция.

СА ПОЗНАТИ В ЧЕРНО МОРЕ,
НО ЕДВА ДЕСЕТИНА СА 

ОТ СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ
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В Черно море са известни около 130 вида риба;

От стопанско значение за нашия риболов са само десетина: 

калкан, трицона, сафрид, хамсия, карагьоз, барбуня, 

кефалови риби (морски кефал, илария и платерина), меджид, 

атерина, акула, паламуд, а видове като зарган, писия, морска 

лисица, морски език, лефер и лаврак се явяват второстепенни;

По данни на Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА), през 2018 г. общият улов на риба и други 

водни организми от стопански риболов у нас възлиза на 

8 602,4 тона, от които 8 546,7 тона в Черно море и 53,7 тона – 

в река Дунав;

Черно море е близо до т. нар. „червена линия“, зад която 

процесите на влошаване на екосистемата могат да станат 

необратими. Най-голямо влияние оказва промишленият 

риболов, тъй като директно унищожава значителна част от 

популациите на определени видове.

130
ВИДА РИБА

Екологично състояние на Черно море
В екосистемата на Черно море се разграничават три периода – референтен 

“чист” период (60-те години), период на интензивна антропогенна 

намеса (от 70-те до 90-те години) и съвременен период, характеризиращ 

се с понижаване нивото на човешко въздействие. Във втория период се 

извършват промени в структурата и динамиката на пелагичните и дънни 

местообитания: чести и масови цъфтежи на фитопланктон; намаляване 

видовото разнообразие на планктона; широко развитие на дънни, силно 

приспособими, толерантни видове; намаляване видовото разнообразие и 

нарушаване на местообитанията; навлизане на чужди видове.
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Специфични особености като изолираност от 

Световния океан;
3

 голям вток от пълноводни реки (346 km  

годишно) и историческа обремененост с отровния газ 

сероводород, който заема 87 % от общия му обем;

Внасяне на замърсители и органични вещества (нефт и 

нефтопродукти, нитрати, фосфати);

Урбанизация и застрояване на крайбрежието – в 

рамките на един сезон населението се увеличава между 2 и 5 

пъти, а капацитетът на пречиствателните станции е нараснал 

едва с 20 %. В резултат се наблюдава голямо замърсяване с 

антропогенни хранителни вещества, довело до драматични 

изменения в химичните и биологичните режими: 

фитопланктон и вреден цъфтеж на водораслите, промени в 

структурата на зоопланктонното общество и значително 

увеличаване на биомасата от медузи;

Масово развитие на чужди за екосистемата на Черно 

море видове. Изключително опустошителна е инвазията на 

гребеновидната медуза Mnemiopsis leidyi, която случайно е 

внесена в Черно море през ноември 1982 г. чрез баластните 

води на корабите от източното крайбрежие на Америка; 

Свръхулов и влияние на климатичните фактори върху 

физическата структура на средата. Те са в основата на големите 

промени в режимите на Черно море. Тук се визира намалява-

нето на най-големите хищници, както и на хранещите се с 

планктон риби.

Екологичните проблеми на Черно море се обуславят от редица фактори:

Оценката на състоянието на морската околна среда за различните 

биологични елементи за качество (фито-, зоопланктон, бентос, риби), 

физико-химични параметри, специфични замърсители и хидроморфоло-

гични параметри се прави по скала от много добро състояние към много 

лошо. Извършената оценка на състоянието на експлоатираните видове риби 

през 2017 г. показва, че няма видове в „Добро състояние“. Четири вида не са 

оценени (черноморска бодлива акула, морска лисица, карагьоз и лефер), а 

останалите уловени видове са в „Недобро“ състояние (цаца (трицона), 

меджид, сафрид, барбуня и черноморски калкан).

90-те70-теРЕФЕРЕНТЕН 
“ЧИСТ” ПЕРИОД

Фигура 1. Три периода в екосистемата на Черно море

ПЕРИОД НА ИНТЕНЗИВНА
АНТРОПОГЕННА НАМЕСА

СЪВРЕМЕНЕН 
ПЕРИОД

60-те



Природните условия в Черно море (най-вече големите колебания на 
температурния режим), както и физикогеографските условия (липса на 
защитени от вълнение райони като лимани, фиорди и силно врязани в 
сушата заливи) са главните лимитиращите фактори за развитието на 
аквакултури по черноморското ни крайбрежие. Съществуват благоприятни 
условия за създаването на мидени ферми с добро качество на продукцията.

Основната част от улова в Черно море попада в три групи: пелагични, дънни 
и анадромни риби. Във всяка от тези групи, повече от 90 % от обема на улова 
се пада на няколко водещи видове. В Черно море се експлоатират и няколко 
вида мекотели:

Рибарство и аквакултури

Пелагични риби
Пелагичните риби, по-специално малките и хранещи се с планктон видове, са 
най-често срещаните видове риба в Черно море. Основните целеви видове на 
рибарството е европейската хамсия (Engraulis encrasicolus), която от 1970 г. 
насам винаги представлява повече от половината от общия обем разтоварва-
ния (до 75 % през 1995 г.). Европейската копърка (Sprattus sprattus), 
черноморският сафрид (Trachurus mediterraneus), паламудът (Sarda sarda) и 
леферът (Pomatomus saltatrix) са най-важните пелагични риби по отношение 
на риболовната стойност;

Дънни риби
Най-важните видове дънни риби са калканът (Psetta maxima), меджидът 
(Merlangius merlangus), черноморската бодлива акула (Squalus acanthias), 
раираният и червеният барбун (Mullus barbatus, M. surmuletus) и четири вида 
от семейство Mugilidae (Mugil cephalus, Chelon auratus, Chelon salien и Liza 
haematocheiilus). Общият среден улов на тези видове дънни риби ясно 
намалява след 2000 г.;

Анадромни видове
Сред анадромните видове в Черно море са карагьозът (Alosa sp.) и видовете 
есетрови риби (Acipenseridae). Що се отнася до обема на улова, анадромните 
риби заемат последно място, но тяхната висока потребителска и икономическа 
стойност определя специалната им роля в структурата на морските ресурси. 
Запасите от анадромни риби се състоят основно от дунавските популации. 
През 2016 г. се въвежда пълна забрана за улов на есетрови риби в срок от 5 
години считано до 2021 г.;

Пясъчна мида
Пясъчната мида (Chamelea gallina, Ruditapes sp.), черната морска мида 
(Mytilus galloprovincialis) и морският охлюв (Rapana venosa) са с най-висока 
търговска стойност сред мекотелите.

Общият брой на активните рибовъдни стопанства към края на 2018 г. е 764. 
От тях, 730 са за сладководни аквакултури, а само 34 – за морски аквакултури;

Общото производство на аквакултури (зарибителен материал, риба и други 
водни организми за консумация) в специализираните рибовъдни стопанства 
през 2018 г. възлиза на 15 758,08 тона;

Основният вид от морските аквакултури, отглеждани в крайбрежните 
акватории на страната, е черната морска мида.

Данни на ИАРА за състоянието на аквакултурите:
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Разпадането на Съветския съюз и промените в международните отношения 
предизвикват цялостни структурни промени в риболова на България, 
Румъния, Украйна, Русия и Грузия. Въвеждането на пазарна икономика, 
оттеглянето на държавната подкрепа и икономическият упадък през 90-те 
години водят до слабо търсене. Липсата на средства за инвестиции и подмяна 
на остарялото оборудване в секторите на експлоатация и преработка, заедно 
с критичната ситуация по отношение на ресурсите, сериозно отслабват 
риболовните флотове на тези държави. В същото време инвестициите в 
турския флот продължават и към 1995 г. цифровото му господство в Черно 
море е поразително – приблизително 95 % от общия брой риболовни съдове.

Риболовен флот

Съгласно регистъра на пристанищата, представен на сайта на Изпълнителна 
агенция „Морска администрация”, в районите на Морска администрация 
Бургас и Варна функционират общо 13 риболовни пристанища. Общият брой 
на пристанищата в страната е 61;

Съгласно корабният регистър към ИАРА общо регистрираните 
кораби/лодки, които извършват риболовна дейност са 1854.
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Използването на пелагични тралове за улов на трицона, сафрид и др. в при-
дънния воден слой (до 0.5 – 5 m над дъното), оказват абразивен натиск върху 
дъното, подобно на дънните тралове, тъй като части от съоръжението (тежес-
ти, вериги, въжета, долна яка, торба на трала) са в контакт с повърхностния 
слой на субстрата. Общо над 50 % от площта на морското дъно до 100 m 
дълбочина през 2011 г. е подложена на значим натиск от абразия вследствие 
на активен риболов. Дъното под 100 m дълбочина е неповлияно.

Пристанища

Плавателни съдове

ДО 100 М Е ПОДЛОЖЕНА НА
НАТИСК ОТ АБРАЗИЯ

ВСЛЕДСТВИЕ НА
АКТИВЕН РИБОЛОВ

над 50%
от площта на

морското дъно
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Рибарството преобладаващо е традиционна мъжка дейност;

В сектор рибарство има около 12 260 заети, от които 16 % са жени;

Само 1 % от разрешителните за стопански риболов са издадени на жени. 
Те преобладават в преработвателната промишленост и в маркетинга. Голям 
брой жени са заети в изследователските и образователни структури.

Жени и мъже в риболовната индустрия

ОТ ЗАЕТИТЕ В
СЕКТОРА СА ЖЕНИ

16%



Други се отбелязват като “местни” (немигриращи) и са обект на 

целогодишен риболов:

Черноморски
рибни ресурси

Някои от черноморските 
видове имат сезонен и/или 
миграционен характер.

МЕСТНИ (НЕМИГРИРАЩИ) ВИДОВЕ: цаца (Sprattus sprattus); 

калкан (Scophthalmus maeoticus); сем. Попчета (Gobiidae); морски кефал 

(Mugil cephalus); меджид (Merlangius merlangius euxinus); и др.;

МИГРИРАЩИ ВИДОВЕ: хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus); 

сафрид (Trachurus мediterraneus ponticus); дунавска скумрия (Alosa 

immaculata); черноморска бодлива акула (Squalus acanthias); лефер 

(Pomatomus saltatrix); паламуд (Sarda sarda) и др.;

МОЛЮСКИ/РАКООБРАЗНИ: черна мида (Mytilus galloprovincialis), 

рапан/морски охлюв (Rapana venosa) и др.

Най-често обект на риболов в Черно море са дребни видове риби: цаца, 

хамсия, сафрид и меджид. 

За някои видове риба, обект на стопански риболов в Черно море са 

определени квоти за улов. Квотираните видове са калкан (Scophthalmus 

maximus) и цаца (Sprattus sprattus sulinus);

Уловът на най-ценния рибен запас в Черно море – калкан (Scophthalmus 

maeoticus) е обект на европейски ограничения /годишна квота/. 

Резултатите от последните трални снимки за калкан показват наличие на 

биомаса в българската акватория около 1780 тона (за 2013), а през 2016 

биомасата е намаляла почти двойно на 993.18 тона;

Данните от последните изследвания показват влошаване 

състоянието на популацията на калкана. Учените от ИО-БАН 

препоръчват редуциране на риболовното усилие върху популацията

от калкан пред българския бряг, особено през периода преди размно-

жителния сезон и въвеждане на допълнителни по-ефективни мерки.
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Цаца Хамсия Калкан

Паламуд Сафрид Лаврак

Е НАМАЛЯЛА БИОМАСАТА
НА КАЛКАН В БЪЛГАРСКА

АКВАТОРИЯ

ПОЧТИ ДВОЙНО

ОТ 2013
Д0 2016



Таблица 1. Текущо състояние на черноморските ресурси 

КАЛКАН В свръхексплоатация Намаляване на риболовната 
смъртност

ВИД ПРЕПОРЪКАСЪСТОЯНИЕ НА 
ЗАПАСИТЕ

ЧЕРНОМОРСКА 

ХАМСИЯ

В свръхексплоатация Намаляване на риболовната 
смъртност

ЧЕРНОМОРСКА 

БОДЛИВА АКУЛА 

Изчерпан, изтощен Разработване на план за 
възстановяване

ЧЕРНОМОРСКА 

ТРИЦОНА 

Нестабилен Да не се увеличава 
риболовната смъртност

ЧЕРНОМОРСКИ 
САФРИД 

В свръхексплоатация Намаляване на риболовната 
смъртност

ЧЕРНОМОРСКИ 

БАРБУН 

Нестабилен, клонящ към 
свръхексплоатация

Намаляване на риболовната 
смъртност

МЕДЖИД В свръхексплоатация Намаляване на риболовната 
смъртност

РАПАН Устойчива експлоатация Да се внимава при 
експлоатацията на този вид
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То е младо като басейн: формирало се е като море, свързано със Световния 

океан преди 5-6 хиляди години. Друга характеристика е, че има ниска 

соленост (средно 18‰), поради което много морски видове – растения и 

животни, не могат да се приспособят. То е и затворен морски басейн, който 

получава оток от води от Европа и има много високо обогатяване на азот, 

фосфор и други торове. Около 87 % от общия обем на Черно море съдържа 

сероводород (H2S), който се появява на дълбочина под 150-200 м. 

Това също е една от причините, които обуславят по-ниското биологично 

разнообразие. 

Застрашени и защитени
видове в Черно море

Основна причина за ниското 
биоразнообразие в Черно море 
са неговите особености. 

Конкретно по българското Черноморие, за съжаление, екосистемите са 

бледа сянка на това, което са били преди 40-50 години. В периода между 

70-те и 80-те години поради интензивното земеделие, свръхулов и 

индустрия е регистриран упадък на екосистемите в Черноморския басейн 

и загуба на видове. Въпреки това, към момента има зони по 

крайбрежието, които имат висока представителност на видове риби, 

бозайници, дънни екосистеми и т.н. Това са акваториите на юг от 

Бургаския залив, както и северно от Варна – около Калиакра, Камен бряг, 

Тюленово. 

От видовете растения и животни, които се срещат в Средиземно море, 

в България се срещат по-малко от 10 %;

Съгласно Червената книга на България изчезнали са дългоопашатото 

попче и скумрията. Застрашени са всички видове есетри и карагьоз;

Сред бозайниците изчезнал е тюленът монах, афалата се среща рядко, 

а обикновеният делфин е сред уязвимите видове. 
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Според най-новото проучване, в което са анализирани данни за 

температурата, солеността и плътността на Черно море за периода 2005-

2019 г., се наблюдава тенденцията към по-топли зими. Това води до 

затопляне на слоя междинни води, който разделя богатите на кислород 

повърхностни води от безкислородните дълбоки водни маси. Той се 

формира вследствие на охлаждането на повърхностните води през зимата, а 

по-меките зими напоследък водят до неговото изчезване. Този междинен 

слой се е променял и в миналото, но през последните 14 години ядрото му се 

е затоплило с 0,7°C. Постепенното му размиване може да улесни 

проникването на дълбоките безкислородни води в горния слой, което би 

имало неизвестни последствия за морската екосистема.

И макар че днес Черно море се намира в период на относително 

възстановяване на биоразнообразието, промените в климата оказват своето 

влияние върху крайбрежните екосистеми: 

Климатичните промени и Черно море

Повишаването на температурите ще се отрази на 

чувствителните към тях видове. Към момента няма драстични 

промени, освен наводненията, довели до изтичане на води, временно 

имащи влияние върху екосистемите. Преди 4-5 години имаше 

изключително топло лято, когато океанолозите отчетоха над 30°C за 

повече от месец. Това не са температури, които влияят добре на 

организмите. При температури над 30°C се наблюдава масов замор на 

черната мида. В бъдеще, ако такива събития се срещат по-често, това ще 

има силно негативен ефект. Трудно е да се правят конкретни прогнози, 

защото мащабите още не са изчислени;

Друга промяна е покачване нивото на морското равнище. 

Обхватът не е изчислен, но става дума за от половин до един метър в 

близкото столетие. Ако нивото на Черно море се повиши, това ще се 

отрази негативно както върху крайбрежието и човешките дейности, така 

и върху екосистемите. Тази зима бяха отчетени интензивни бури, те 

зачестяват с всяка година.

Таблица 2. Черноморски риболовен календар

Януари Февруари Март Април

Май Юни Юли Август

Септември Октомври Ноември Декември

Кефалови риби, калкан, 
трицона, карагьоз, сафрид, 
хамсия, морска лисица и 
акула, попчета

Кефалови риби, калкан, 
трицона, карагьоз, сафрид, 
хамсия, морска лисица и 
акула, попчета

Кефалови риби, калкан, 
трицона, карагьоз, сафрид, 
хамсия, морска лисица и 
акула, попчета

Карагьоз, трицона, хамсия, 
калкан, кефалови риби, 
попчета

Трицона, хамсия, сафрид, 
карагьоз, калкан, кефалови 
риби, паламуд, барбуня, 
попчета

Сафрид, паламуд, трицона, 
хамсия, калкан, кефалови 
риби, карагьоз, лефер, 
барбуня, попчета

Сафрид, паламуд, трицона, 
хамсия, калкан, кефалови 
риби, карагьоз, лефер, 
барбуня, попчета

Паламуд, сафрид, хамсия, 
лефер, кефалови риби

Паламуд, сафрид, хамсия, 
кефалови риби, лефер, 
карагьоз, калкан

Паламуд, сафрид, хамсия, 
трицона, кефалови риби, 
калкан

Паламуд, сафрид, хамсия, 
лефер, кефалови риби

Паламуд, сафрид, хамсия, 
трицона, кефалови риби, 
калкан

10БЪЛГАРСКИЯТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ЧЕРНО МОРЕ

ЗАТОПЛЯНЕ НА ЯДРОТО
НА ЧЕРНО МОРЕ ЗА

ПОСЛЕДНИТЕ 14 ГОДИНИ

0,7°C



Диверсифициране доходите на рибарите чрез развиването 

на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на 

корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, 

свързани с рибарството и образователни дейности в областта на 

рибарството;

Инвестиране в по-модерно оборудване, което да намали 

съпътстващия улов;

Въвеждане на програми и мерки за събиране на отпадъци 

в морето от рибарите;

Инвестиции в образование, провеждане на информационни 

кампании за устойчив риболов;

Устойчиво управление, възстановяване и мониторинг на 

морските защитени територии;

Мерки за опазване на
биоразнообразието в Черно море

1.

2.

3.

4.

5.

Незаконният, недокладван и нерегулиран риболов (ННН) намалява 

рибните запаси, унищожава морските местообитания, нарушава 

конкуренцията, поставя добросъвестните рибари в неравностойно 

положение и отслабва крайбрежните общности, особено в развиващите се 

страни. ЕС се стреми да отстрани пропуските в законовата уредба, 

благодарение на които бракониерите извличат печалба от дейността си. 

Тепърва предстоят оценките от въздействието на ННН риболов върху 

състоянието на запасите на рибните видове, като все по-наложително става 

въвеждането на статистика за този вид риболов от страна на ИАРА. 

Незаконен, недокладван и
нерегулиран риболов в България
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Внос на риба в България
По данни на НСИ, през 2018 г. в страната ни са внесени общо 42 469 

тона риба и рибни продукти; 

Около 71 % от общо внесените количества риба и рибни продукти са от 

държави-членки на ЕС като основни партньори са Румъния (5,8 хил. 

тона), Испания (4,3 хил. тона), Нидерландия (3,2 хил. тона), Полша (3 

хил. тона) ; 

Вносът на риба и рибни продукти от трети страни бележи ръст от около 

14 %, достигайки 12 455 тона. В рамките на годината, най-съществен е 

вносът от Канада (3 хил. тона), Исландия (1,4 хил. тона), Мароко (1,4 хил. 

тона), Турция (1,3 хил. тона) и Китай (1,2 хил. тона);

Традиционно, най-голям дял от общия внос на риба, водни организми и 

рибни продукти заема този на замразената риба;

През 2018 г. най-значителен е вносът на замразена скумрия в размер на 

10 765 тона, следван от: мерлуза – 1 191 тона, херинга – 925 тона, сардини 

– 887 тона, акула – 284 тона, сафрид – 188 тона, пъстърва – 172 тона, 

сьомга – 131 тона.
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Износ на риба
По данни на НСИ, през 2018 г. общият износ на риба, други водни 

организми и рибни продукти възлиза на 16 709 тона;

Най-съществен дял в общо изнесеното количество риби и други водни 

организми заема експортът на мекотели – малко над 21 %, следван от 

този на консервирани ракообразни – близо 20 %;

Основни дестинации за консервираните водни организми и консервите 

от риби и хайвер са: Швеция (2,1 хил. тона) и Румъния (1,4 хил. тона), 

следвани от Южна Корея (0,5 хил. тона), Белгия (0,5 хил. тона).
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През последните 10-15 години в състоянието на екосистемата на Черно 

море се наблюдава известно възстановяване в резултат от намаления 

приток на хранителни вещества и намаляването на инвазивните 

гребеновидни медузи. Въпреки това Черно море представлява по-скоро 

пример за адаптация, отколкото за истинско възстановяване. 

Системата се характеризира с: 

Общи заключения

Екологична нестабилност, проявяваща се в значителния 

спад на запасите от повечето големи пелагични риби; 

Инвазивни видове, които не са съществували през 60-те 

години на XX в. Те вече заемат важни екологични ниши; 

Рибарство, което е един от двигателите на тези промени, 

но също така и повлияно от тях. 

Въпреки че рибните запаси са възобновяеми, те могат да бъдат изчерпани. 

Част от тях са обект на прекомерен улов.

Основни предизвикателства в Черно море

Свръхексплоатация на ресурси: най-приоритетните видове се 

ловят с неустойчиви темпове;

Незаконният, недокладван и нерегулиран (ННН) риболов е 

широко разпространен дотолкова, доколкото оценката на калкана 

предвижда включването на прогноза за ННН риболов;

Представлява полузатворен басейн, т.е. специална морска среда, 

по-податлива на човешко въздействие и замърсяване; 

По-дълбоките води са аноксични: означава риболовът да е 

ограничен до крайбрежната зона;

Очаква се да понесе големи въздействия от изменението на 

климата, включително и нарастване на неместните видове;

Общо над 50 % от площта на морското дъно до 100 m дълбочина е 

подложена на значим натиск от абразия вследствие на активен 

риболов. Дъното под 100 m дълбочина е неповлияно;

Около 87 % от общия обем на Черно море съдържа сероводород 

(H2S), който се появява на дълбочина под 150-200 м. Това е и една 

от причините, която обуславя по-ниското биологично 

разнообразие и лимитира разпространението на организмите в 

дълбочинен аспект.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

©
 C

a
t 

H
o
llo

w
a
y 

/ 
W

W
F

-C
a
n
o
n

13 БЪЛГАРСКИЯТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ЧЕРНО МОРЕ



Основната причина за намаляване на уловите от стопански ценни видове 

риба е породена от влошеното състояние на популациите и загубата на 

местообитания, което е тенденция в световен мащаб. Тези негативни 

промени се дължат основно на климатичните промени, антропогенния 

натиск и свръхексплоатацията на видовете.

Прекомерният риболов изглежда е в основата на големите промени в 

режимите на Черно море през 70-те и 90-те години на миналия век. Те 

водят до важни смущения в горните нива на пелагичните хранителни 

мрежи. Данните от последните изследвания показват влошаване 

състоянието на популацията на калкана, като се препоръчва редуциране 

на риболовното усилие върху нея пред българския бряг.

Черно море показва много ясно безсмислието на това 

рибарството да се управлява така, сякаш е изолирано от по-

широките динамични процеси в екосистемите, от които рибните 

запаси са важна част.
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12260 души

130 вида риба

80% от водите

са познати в Черно море, но едва 
десетина са от стопанско значение.

на Черно море са лишени 
от кислород - най-големият 
обем вода без живи 
организми на Земята.

заети в рибарския сектор в 
България. Едва 16% от тях са жени.

от площта на черноморското 
дъно до 100 м дълбочина е 
афектирана от активен риболов.

Над 50%

УСТОЙЧИВИЯТ ИЗБОР НА МОРСКА ХРАНА
Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА МИЛИОНИ ХОРА
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За бъдеще в хармония 
с природата.

wwf.bg

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз. 
WWF носи цялата отговорност за съдържанието на
тази публикация и по никакъв начин не може да се приема,
че тя отразява гледната точка на Европейския съюз.


