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РИБИ В ЧЕРНО МОРЕ 

1. Опасни риби в Черно море (черноморски скорпион) 

Черноморкият скорпион (Scorpaena porcus) може да стресне лаиците с 
голямата си глава, покрита с всякакви причудливи израстъци, огромна за 
размерите си уста и преливащите, предимно тъмни нюанси на тялото от черно 
към сиво или кафяво. Като защитна реакция при опасност този черноморски 
скорпион се наежва и разперва всичките си гръбни лъчи. Именно в тях има 
токсични вещества, които при убождане причиняват възпаление и зачервяване 
на мястото. Възможни са и по-сериозни алергични реакции, обрив, вдигане на 
температура. При такива случаи трябва да се потърси лекарска помощ. 

 

Риба-меч 
 

Кандидатът на биологическите науки Владими Коркош, който е 
извършвал многократни гмуркания в дълбочините на Черно море, предупреди, 
че при определени хидрологични условия в него може да навлезе риба-меч. 
Този морски обитател дължи името се на силно удължената горна челюст, 
използвана като оръжие при нападение или самозащита. Коркош подчерта, че 
рибата-меч е особено опасна, ако е ранена. 

 



Черноморска акула 

 
Според директора на една от украинските хидробиологически станции 

Олег Ковтун, черноморската акула, позната в България и като „морско куче“, 
може да причини вреда на човека с отровните си шипове. Ако акулата нападне, 
нейните остри израстъци могат да пробият водолазен костюм. Рибарите също 
рискуват да получат наранявания, когато я хващат в мрежите си заедно с други 
риби. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Защитени и незащитени риби в Черно море 
 

Лефер 
 

В Черно море се среща много рядко. Дължината на тялото на лефера 
достига от 70 см до 100 см, а теглото му не повече от 20 кг. Леферът е стадна, 
топлолюбива риба, обитаваща откритите морски райони. Появява се през май – 
юни пред българските брегове, зимува в Мраморно море. Размножава се през 
през юли-септември. Нараства бързо. Ценен стопански вид. Минималният 
допустим размер за улов според закона у нас е 28 см. 

 



Карагьоз 

 
Карагьозът зимува в Черно море, а за размножаване навлиза в река 

Дунав и други големи реки. Разпространен е в Черно и Азовско море. На 
дължина достига до 38 см с тегло до 700 г. Живее около 7 – 8 години. Личинките 
на тази риба се хранят главно с водорасли и се носят пасивно по течението към 
морето, а възрастните – с риба и висши ракообразни. Тази риба е ценен 
стопански вид. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Илария 

 
Иларията е морска стадна риба. Разпространена е в източната част на 

Атлантическия океан в Черно и Азовско море. Размножава се през август – 
септември в открито море. Живее до 7-8 години. Младите риби се хранят с 
планктон, а възрастните – с дребни безгръбначни. Иларията е обект на 
стопански  риболов. 

 



3. Изчезващи риби в Черно море 

Есетра 
 

Есетровите са семейство костни риби. Характерно за тях е, че по- 
голямата част на скелета е хрущялен. По дължината на тялото са разположени 
пет реда костни плочки – 1 гръбен, 2 странични и 2 коремни. В България (в 
Дунав и Черно море) се срещат 7 вида. По-често срещани са моруната, 
руската есетра, чигата. 

Повечето видове са преходни – преминават от солени в сладки води и 
обратно. Изключение е чигата, която прекарва целия си живот в реки. 

Есетрите са най-застрашените риби в световен мащаб, с малко останали 
естествени местообитания. В последните години броят на диви есетри 
драстично намалява вследствие на свръхулов, незаконна търговия с хайвер, 
силни изменения на естествения вид на реката и замърсяване на водата. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Черноморска скумрия 
 
Черноморската скумрия зимува в Мраморно море, а в Черно море идва 

за изхранване. Край българските брегове минава през април – юни (тогава 
се лови и суши за чирози) и се връща през септември –  януари, охранена и 
висококачествена. Черноморската скумрия е едно от застрашените животни в 
Черно море. 

Черноморската скумрия е стадна морска риба. Половата зрелост 
настъпва на едногодишна възраст. Хвърлянето на хайвера се извършва през 
март – април на порции в Мраморно море при температура на водата 14 
градуса и   соленост   около   38.5 ‰.   В   Черно    море    не    се    размножава,    
тъй като солеността на водата е около 18 ‰, хайверът пада на дъното и 
загнива. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82


Морска лястовица 

 

Достига максимална дължина 75 cm, но обикновено е около 30 cm. 
Максимално тегло – 5,5 kg. Тялото е конично, главата е напълно покрита с 
костни плочки. 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 
за търсене на храна върху кално дъно. Муцуната завършва с две малки 
издутини, които имат шипове по края си. Зад главата над гръдните перки има 
по един шип. Гърбът и страните са червени или червено-кафяви, коремът е 
бял, гръдните перки са пурпурночервени по външната страна, а отвътре са 
сини с кръгло черно петно. 

 

 


