
                           

          Черно море. Българско черноморско крайбрежие 
                                              

 

                                                 (за осми клас)                                                                                                     

1. Географско положение, площ,  брегова линия и дълбочина на Черно 

море.Черно море е междуконтинентално море, разположено между Югоизточна 

Европа и Азия. Връзката със Световния океан  се осъществява чрез протоците 

Босфора и Дарданелите. Те го свързват с Мраморно и Егейско море. 

   Площта на Черно море 420000 квадратни километра, средната дълбочина 1300 

метра, а максималната 2245 метра. Бреговата линия е слабо разчленена. Най-

големият полуостров е Кримският,а най-големите заливи са Бургаският и Карки 

нитският. Островите са малко на брой и незначителни по размер. В релефа на 

Черноморската котловина са ясно изразени основните морфоложки единици, 

характерни за океанските басейни :шелф, континентален склон и котловинно дъно. 

 

2.Произход, развитие, геоложки строеж и хидрология на Черно море.Произходът 

и развитието на Черноморската котловина са свързани с развитието на съседните 

територии. Относно произхода и възрастта на Черно море има различни теории. 

Формирането на Черноморската котловина  в съвременните очертания се извършва 

през неогена, когато хлътва по разломните линии. Оттогава до днес котловината е 

променяла неколкократно очертанията и площа си.В отделни периоди връзката с 



Мраморно и Егейско море се е прекъсвала. Промяната в площта на морето е причина 

и за промяна в солеността му. Някои части от крайбрежната суша продължават бавно 

да потъват и днес, а други да се издигат.  

    Обемът на водата в Черно море е 550000 кубични километра вода. В него се вливат 

много реки. Площта на водосборния басейн е 2,5 милиона квадратни километра. 

Реките внасят повече вода отколкото се изпарява от неговата повърхност.  Над 70% 

от речните води идват от река Дунав. Притокът на сладководни води ,както  слабата 

връзка и обмен с по-топлото и солено Мраморно море са причина за ниската соленост 

на водите на Черно море(18%).Характерна особеност на Черно море е,че кислородът 

напълно изчезва след дълбочина от 200м.  От тази дълбочина надолу е 

разпространен сероводорода, който не позволява развитието на живи организми. 

   Движенията на морската вода са основно вълнения и морски течения.В Черно море 

се образуват два кръга морски течения(в западните и в източните му части). Посоката 

и е обратна на часовниковата стрелка. Част от западния кръг минава покрай 

Българското крайбрежие и се нарича Дяволско течение. Приливите и отливите са 

слабо проявени и нямат значение за оформянето на брега. 

 
Черноморска акула 

3. Растителен и животински свят на Черно море.Растителния свят е сравнително 

беден защото си развива на малка дълбочина- до 200 м.Видовото разнообразие на 

организмовия свят се намалява и от замърсяването на морските води с механични, 

промишлени и битови отпадъци. Поради сравнително слабият водообмен с Мраморно 

море , и като следствие от това по-слабите способности за самоочистване, Черно 

море е изправено пред екологична катастрофа. 

     С най-голямо стопанско  значение в Черно море са червените водорасли, от които 

се получава йод, някои  видове риба- скумрия, паламуд, сафрид, цаца и други.Под 

защитата на закона са поставени редките видове за Черно море- тюлен монах и 

делфин. 

4.Географско положение и особености на Българското черноморско крайбрежие.  

Крайбрежието обхваща  ивица с ширина до 40- 60 км.Той има меридионално 

направление, като следи черноморският бряг. Започва от нос Картал на север и 

завършва на Резовска река на юг. 



 

    По - разчленена е бреговата линия на юг от Бургаския залив, където се редуват 

малки заливчета, носове и няколко малки островчета, като остров Света Анастасия, 

остров Свети Иван, остров Свети Тома и др. Северното крайбрежие е със стръмни 

почти отвесни склонове. Природногеографските особености на Българското 

черноморско крайбрежие са основанието условно да се раздели на северно, средно и 

южно. 

5.Природна среда. Скали и релеф.В северната и средната част на крайбрежната 

ивица преобладават скали, които са неустойчиви на абразия, а в южната- сравнително 

устойчиви.По Южното крайбрежие са образувани дюни. Най-големи и  интересни са 

край Несебър, “Слънчев бряг” и Созопол.Сериозен проблем на Северното крайбрежие 

са свлачищата.Те са свързани с водонепропускливите глини на Добруджанското и 

Франгенското плато. 

6.Климатични и хидроложки особености. Климатът по Черноморското крайбрежие е 

формиран под смекчаващото влияние на Черно море. Обсегът на влиянието обаче е 

силно ограничен поради преобладаващият западно-източен пренос на въздушни маси 

в умерените ширини. Особености на черноморският климат, които имат голямо 

значение за развитието на туризма и курортното дело по крайбрежието са: меката 

зима, зимният максимум на валежите,дългият безмразов период, много малкият брой 

дни със снежна покривка. 

7.Почви, растителност и животински свят.Почвите са разнообразни и се менят от 

север на юг, като следват почвите на  съседните природо-географски области. 

 Особеност на растителния свят по Черноморското крайбрежие е  наличието на 

лонгозни гори по устията на някои реки, блатна растителност с ярки представители- 

водната лилия и пясъчните лилия. Типични за крайбрежието са чайките, гларусите, 

яребиците дроплите и други птици.  

 
Водни лилии 

 Задачи: 

1.Приблизително колко пъти е по-голяма площта на Черно море от площта на 

България. 

а.два пъти 



б. четири пъти 

в. 25 пъти 

г. пет пъти 

 

2. Коя от изброените реки не се влива в Черно море. 

а.Дунав 

б. Рейн 

в. Днестър 

г. Днепър 

 

3.  Кое от изброените не е хидроложка особеност на Черно море 

а. слаба соленост 

б. наличие на сероводород под 200 м. 

в .ежегодни замръзвания през зимата 

 

4.Напишете кой е  показаният  природен феномен на Българското черноморско 

крайбрежие. 

 

 

  


