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TREASURE

СЪКРОВИЩЕ

I. Увод

Настоящият труд е създаден в рамките на проект “Treasure” BSB-371, по Съвместна

оперативна програма  „Черноморски басейн 2014-2020“.

Пилотният проект се стреми да развие специфични дейности като оборудване на

партньорите с нужните технологии, осъществяване на проучвания и развиване на музейните

експозиции, представящи природното и културно богатство на морското дъно.

 Общата цел на проекта е да подпомогне качеството на живот на хората, живеещи по

бреговете на Черно море, чрез устойчив растеж. Археологическите находки на общото

природно и културно богатство в Черно море могат да генерират иновации и да допринесат

към устойчивото развитие на държавите партньори.
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При така зададените условия, настоящето проучване цели да привлече по-широко

внимание на обществеността към богатствата на Българското черноморие, като очертае

културното наследство, което то ни предоставя.

На първо място е направена характеристика на Българското черноморие –

географска, метеорологична и биоложка. По-нататък, разгледани са генезисът и

достиженията на подводната археология в България. Представени са данни, относими и към

условията, които Черно море създава за консервиране на археологическите обекти под

вода, а също и най-съществените открития, направени през годините.

Не на последно място, създадени са и условия за постигане на една от целите на

проекта, а именно събиране и анализиране на новите технологии в подводната археология,

като са изброени 20 нови практики, които могат да послужат както и на любителите в тази

сфера, така и на професионалистите в областта.
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II. ОТ  СИВРИБУРУН  ДО  РЕЗОВО

Българското Черноморие е една от физикогеографските зони и

области на България. Зоната включва крайбрежието, представляващо цялата

източна граница на страната, както и прилежащата акватория.

Българското Черноморско крайбрежие започва от нос Сиврибурун при държавната

граница с Румъния и завършва при устието на Резовска река при границата с Турция.

Дължината на крайбрежието е 354 км, от които 200 км (120 мили) представляват плажна

ивица, покрита с пясък. Бреговата линия е с дължина 387 км. Физикогеографски, зоната

обхваща крайбрежието, включително и част от шелфа и сушевата ивица, която има ширина

от 10 до 40 – 50 км съответно в зоната на Стара планина и на Странджа./снимка 1/ 

Северното крайбрежие е завършекът на Добруджанското плато, което в северната си

част е със стръмна брегова ивица. При Дуранкулак и Шабла има обширни пясъчни плажове

и няколко крайбрежни езера, при Тюленово, Камен бряг и нос Калиакра брегът е стръмен,

образуван от червенообагрени твърди сарматски варовици и конгломерати, които се спускат

70 метра надолу до морето. Край Балчик и Каварна, варовиковите скали се прорязват от

гористи долини. Релефът на крайбрежието около курортите Албена и Златни пясъци

е хълмист, с типично изразен свлачищен, стъпаловиден характер. Лонгозните гори при

устието на Батова река бележат началото на Франгенското плато. На юг от Варна са

характерните за северната част лонгозни гори, особено гъсти край устието на река Камчия.

Стара планина потъва в Черно море при нос Емине, разделяйки условно бреговата

ивица на южна и северна част. Южното крайбрежие е познато с неговите широки и дълги

плажове за разлика от северното, което има по-скалист релеф.

В български териториални води се намират пет Черноморски острова:

● Света Анастасия (старо име Болшевик) – площ: 0,222 км2 / 8,5 дка 

● Св. Иван – площ: 660 декара 

● Св. Петър – площ: 4 – 5 дка 

● Св. Кирик и Юлита (старо име: Св. Кирил) – площ: 82,589 дка 

● Св. Тома (известен още като Змийски остров) – площ: 3 дка  / 10 дка 
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Температури и валежи в избрани климатични станции от българското черноморско

крайбрежие

Станиция нос Калиакра нос Емине Царево

Надморска височина (m) 71 52 11

Средна януарска температура (°С) 0,8 2,1 3,4

Средна юлска температура (°С) 22,3 23,0 23,1

Годишна амплитуда 21,5 20,9 19,9

Средна годишна температура (°С) 11,8 12,5 12,8

Годишна сума на валежите (mm) 412 514 570

Влиянието на Черно море е предопределило характера на растителността по

крайбрежието ни. Тук са разпространени редица топлолюбиви видове. В речните устия на

реките Батова, Камчия, Ропотамо, Велека и др. са разпространени уникални лонгозни гори.

В техния състав влизат много дървесни видове (ясен, бряст, елша, летен дъб, клен и др.) и

редица увивни растения дива лоза, повет, скрипка, гърбач и др. От храстите са

разпространени чашкодрян, калина и др. Из блатата на лонгозните гори вирее блатното

кокиче. Тези гори периодично се заливат. В езерата и блатата по крайбрежието се срещат

тръстика, теснолистен папур, ежова главичка, водна леща и др. В Странджа е

разпространен източен бук, източен горун, благун, цер, странджанска зеленика, лавровишня,

понтийско бясно дърво, колхидска боровинка, зайча сянка и др. В крайморските блата вирее

водна лилия, а по дюните пясъчна лилия, ветрогон, острица, тамарикс и др. За Южното

Черноморие са характерни смокинята и бадемът.

Черноморската област се поделя на три подобласти: северна, средна и южна.

Северната подобласт на юг достига до северните склонове на Камчийска Стара

планина. В нея се включват най-източните периферни части на Дунавската равнина,

Франгенското и Авренското плато, както и долината на р. Камчия. Тази подобласт се
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отводнява от реките Батова, Провадийска, Камчия. Черноморският бряг до нос Шабла е

нисък и праволинеен, а на юг става по-висок и скалист.

Средната подобласт /разположена между р. Камчия и р.Хаджийска/ обхваща

най-източните нископланински разклонения на Камчийска, Еминска и Айтоска Стара

планина. Отводнява се от реките Фъндъклийска, Двойница и др.

Южната подобласт /разположена между р. Хаджийска и р.Резовска/ е най-голяма по

територия. Обхваща Бургаската низина, тясната крайбрежна ивица на Странджа планина.

Отводнява се от реките Айтоска, Русокастренска, Средеца и Факийска. Странджанското

крайбрежие се разчленява от реките Ропотамо, Дяволска, Велека и Резовска.

Българското Черноморие е едно от най-добрите места в Европа за наблюдение на

птиците. Причината за това е, че част от него попада в маршрута на прелетните птици Виа

Понтика. На север, при нос Калиакра, могат да се наблюдават видове като аристотелев

корморан, скален кос, дебелоклюна чучулига и други редки видове. Северно от нос Калиакра

се намират две влажни зони – Болата и Тауклиман („Птичия залив“), където гнездят

водолюбиви птици – малък воден бик, малък гмурец, патици. Едни от най-популярните места

в България за наблюдение на редки интересни видове птици са в околността на Бургас –

Атанасовското, Мандренското, Бургаското и Поморийското езеро. В бургаската местност

Пода се намира едно от най-посещаваните места за наблюдение на птици – 226 вида

пернати, като преобладават водолюбивите. На юг, в резервата Ропотамо и блатото Алепу

също могат да се видят някои интересни видове – полска бъбрица, речен дъждосвирец,

полубеловрата мухоловка, градинската дърволазка, среден пъстър кълвач и др. В районите

около реките Велека и Силистар край Синеморец, в зависимост от сезона може да се

наблюдават малка бяла, сива и гривеста чапла, бял и черен щъркел и др.

Цветът на водите на Черно море се променя според сезоните – в периода на

“цъфтеж”на водораслите (пролет) водата става жълтозелена до кафява в зависимост от

цвета на цъфтящите водорасли. По принцип цветът на водата в Черно море е зелен поради

по-голямото количество фитопланктон в сравнение с водите на Световния океан. Наличието

или отсъствието на облаци също влияе върху цвета на водата заради различната степен на

пречупване на светлината. В близост до речни устия, вследсвие по-високата концентрация

на глинести частици, водата изглежда жълтеникава и мътна.
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Прозрачността на водата в дълбоките части на Черно море е около 15-20м, а в

крайбрежните води – 2-8м.

Основното морско течение е в посока обратна на часовниковата стрелка – по

българското крайбрежие то е от север на юг. 

Съвременните си очертания морето получава преди около 10 милиона години.

Северозападната част на морето се характеризира с относително широка шелфова

ивица (до 190 km). 

Растителните и животинските видове в Черно море са обусловени от ниската му

соленост, липсата на кислород и съответно високата концентрация на сероводород под 200

м дълбочина, както и на слабата вертикална циркулация на водите.

Флората на Черно море включва около 1 000 вида кремъчни, зелени, кафяви и

червени водорасли, някои гъби и няколко покритосеменни растения, като общият брой на

растителните видове е 1 619. По българското крайбрежие от покритосеменните се срещат

два вида морска трева и гребенест ръждавец. Фитопланктонът се развива най-обилно в

северозападните части на морето, около Босфора и в местата с повишена вертикална цирк

улация на водите, като достига до 75 м дълбочина.

Голямо разнообразие има сред кафявите и червените водорасли /снимки 2/. Сред

червените водорасли, специално трябва да се отбележат видовете от род Phyllophora.

Голямото кафяво водорасло Cystoseira barbata е ключов вид за подобна биоценоза,

включваща десетки от други макро- и микроводорасли, безгръбначни и риби. Cystoseira е

много чувствително към замърсяване, особено към еутрофикацията, и изчезва при

количеството хранителни вещества се увеличат над приемливото за него ниво. В такива

случаи цялата биоценоза изчезва заедно с кафявото водорасло.

Връзката между Черно и Средиземно море е причина за преселването

на фитопланктон характерен за Атлантическия океан.

Фауната на Черно море се състои от местни реликти, североатлантически и

средиземноморски видове / снимки 3/. Като цяло Черно море се обитава от над 2 155 вида,

но се счита, че има и много неописани видове:

- 650 вида различни червеи
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- 640 вида ракообразни

- 200 вида мекотели

- 180 вида риба

Установени са около 30 зоопланктонни вида. Фауната на Черно море е приблизително 3 пъти

по-бедна от тази на Средиземно.

В геоложкото минало от Атлантическия океан е проникнала и се е адаптирала

бодливата (черноморска) акула, а от Средиземно море е проникнал калкан, от който в

условията на Черно море е произлязъл черноморският вид калкан. В наши дни също се

наблюдава заселване и приспособяване на нетрадиционни животински видове от различни

части на Световния океан: Rapana venosa – 1947г. от Япония; Mnemiopsis leidyi – 1980г. от

Атлантическия океан; Beroe ovata – 1990г. от Атлантическия океан. Само за българското

крайбрежие фауната е представена от 789 вида животни (без едноклетъчните). В нашата

акватория са описани 180 вида риби, сред тях: лапини, барбун, писия, зарган, черноморска

акула, попче, риба дракон, скорпид, морска лястовица, морска врана, морска котка и мн.

други, като от тях трицоната, хамсията, сафридът, паламудът, калканът и черноморската

скумрия са обект на промишлен риболов и количеството им се следи стриктно. В Черно

море се срещат и три вида делфини – бутилконос делфин, обикновен делфин и морска

свиня, а до 1980г. се е срещал и тюленът-монах, който вече се смята за изчезнал вид за

българската акватория. Малка популация от тюлени съществува по турското малоазийско

крайбрежие, като тя е защитена.

Рибите и бозайниците преминават от Мраморно в Черно море активно. Една част от

тях остават завинаги в него, като запазват способността си да се размножават, а други

навлизат само за определен период от време с цел намиране на храна, а след това се

връщат в Мраморно море, за да се размножават.

Планктонните морски организми, които не могат да плуват, биват транспортирани от

теченията. Те се внасят чрез течението, идващо през Босфора, след което голяма част от

тях попада в повърхностните течения. Така биват разселвани в различни краища на морето.

Поради това, че температурите в Черно море са сравнително по-ниски от тези в

Средиземно, в него са се заселили по-студенолюбиви средиземноморски обитатели, каквито
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са преди всичко видовете от северноатлантически произход. Приблизително 20% от фауната

на Средиземно море е имигрирала и се е заселила в Черно море. Преминаването на

средиземноморските животни в Черно море и днес продължава. Постоянно се откриват нови

видове, преселници от крайбрежието на Америка, Западна Европа, Япония и други. Наскоро

са открити два вида морски жълъди, намерени като обрастители по корабите. Откривани са

и видове, за които учените са предполагали, че поради ниската соленост на Черно море не

могат да живеят в него.

Черноморската екосистема приютява множество черупчести. Сред около 90-те вида

черупчести основен вид е Черната морска мида (Mytilus galloprovincialis), населяваща

различни скалисти биотопи от повърхности скали до 50 – 60 метрови дълбочини. Тази мида

е един от най-активните филтратори на морската вода. Нейната популация силно намалява

вследствие от отварянето на хранителната верига в черноморската екосистема и

навлизането на инвазивни видове като рапана (Rapana thomasiana).

Фауната на Черно море е съсредоточена в горния пласт на дълбочина до 200 м,

където са и значителните хранителни запаси.

Морски защитени територии в България са само две: част от резерват

„Калиакра” (морска площ 400 ха) и защитената местност пясъчна банка „Кокетрайс” (площ

760 ха). През 2007 г., в съответствие с изискванията на Закона за биологичното

разнообразие (ЗБР) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на

естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите), в

България е одобрен списък на зоните от националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Зоните, включващи морски акватории, са 14 с обща морска площ около 61 000 ха. Те

съставляват 9,4 % от териториалните води и 6 % от шелфовата зона на България.

Забележителностите по Българското черноморие и красивите кътчета са наистина

многобройни! Освен защитени местности и редки видове животни и растения голям интерес

предизвикват и местата с история от отминалите епохи.

 Земите по българското Черноморие са обитавани от дълбока древност и днес в много

от морските градове и курорти могат да се видят изключително ценни исторически

паметници.
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Зачестилите археологически и исторически проучвания през последните десетилетия все

по-настойчиво изтъкват значението на Черноморското крайбрежие за развитието на

културата на днешните западнопонтийски земи. В продължение на повече от седем

хилядолетия морският бряг е бил прозорецът на няколко значителни цивилизации, които са

се зародили и развили върху него. Чрез този бряг се осъществявали икономически,

политически и културни контакти с останалите народи по Черно и Средиземно море.

Най-старото известно име на Черно море е персийското Ахшаена /тъмно/. През 8-7

век пр.Хр., времето на гръцка колонизация – Понтос Мелас /Черно море/. През 6-5 век пр.Хр.

гърците променят името на Понтос Аксейнос /негостоприемно/, а по късно когато го

опознават на Понтос Еуксейнос /Евксинос/ - гостоприемно. Най-често те го наричат просто

Понтос. Около 9 век арабите го наричат Руско море, а от началото на 15 век

турците,Карадениз /Черно море/.

Северното Черноморие обхваща крайбрежната ивица от мястото, където Стара

планина се врязва в морето при нос Емине, до нос Сиврибурун на север при границата с

Румъния. Южното Черноморие обхваща крайбрежието на юг от нос Емине до село Резово

при границата с Турция. По цялото ни крайбрежие има множество археологически и

исторически забележителности и свързани с тях подводни обекти. Нуждата, проучванията на

сушата да се свържат с проучвания под вода довежда до създаването на подводната

археология и в България.

Българската подводна археология води началото си през август 1959 г., когато в

района на нос Калиакра в Черно море се извършва експедиция, с цел да открие следи от

битката между Руската и Османската империя през 1791 г., каквито по-късно не се намират.

Първите успехи на българската подводна археология идват няколко месеца по-късно, с

откриването на интересни артефакти в района на Маслен нос. Особено бурно науката се

развива през 1960-те и 1970-те години, с проучвания по цялото българско Черноморие. В

хода на тези проучвания са открити потънали праисторически селища, части от антични

селища, жилищни квартали, крепостни стени, кораби.
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През 1978 г. е основан държавен културен институт – Център за подводна археология,

със седалище в град Созопол. Той е най-старото учреждение от своя тип в Източна Европа и

представлява първата подобна институция, работеща активно във водите на Черно море.

Българското Черноморие привлича археолози, учени и историци с ценни находки, уникални

не само за региона, но и за света. По бреговете му се намират едни от най-древните градове

в Европа като: най-старият черноморски град Аполония (Созопол), Одесос (Варна),

Агатополис (Ахтопол), колонията Бизоне (Каварна), Хелиополис (Обзор), Круни (Балчик),

Древно Анхиало (Поморие), древният тракийският град Тиризис (н. Калиакра), Месемврия

(Несебър) и др.

На българското черноморско дъно лежат десетки потънали кораби. В повечето случаи

достъпът до тях става от борда на лодка, а не от брега, като най-интересни за водолазите са

множеството потънали кораби от древни времена.

Сред една от последните находки на професионалистите са над 40 древни кораби от

Османската и Византийската империя – открити на дълбочина от 150 метра, напълно

запазени, поради липсата на кислород, включително дървените и въжените части. 

През 80-те години на двадесети век в Българската подводна археология се поставя

акцент в изучаването на потъналите селища по крайбрежието на Черно море, като стартира

тяхното модерно разкопаване за решаване на многото въпроси, които този тип обекти

поставят.

Известните, до тогава, потънали селища се датират в Халколитната (Медно-каменна - V

хил.пр.Хр) и Бронзовата (най-вече Ранната ср. ІV-ІІІ хил.пр.Хр) епоха. По Северното

Българско Черноморие те са около 15 на брой. По Южното Българско Черноморие, селища

със същата хронология, са открити на 4 места. Открити са, обаче, и 2 потънали селища от

Късна бронзова и Ранна желязна  епоха (втората половина на ІІ - началото на І хил.пр.Хр.).

Най-многобройни, за сега, са селищата от Късната Халколитна (края на V хил.пр.Хр.) и

Ранната Бронзова епоха (средата на ІV-ІІІ хил.пр.Хр.). По Северното Българско Черноморие

такива са открити при: Шабла и във Варненското и Белославското езера – 14 на брой. По

Южното Българско Черноморие основните обекти са: полуостров Атия, Созопол, морския
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залив при устието на река Ропотамо, полуостров Урдовиза. Общо, сигурно регистрираните

селища от Късния Халколит са около 10, а тези от Ранния Бронз – 20.

Резултатите от комплексните и интердисциплинарни проучвания на тези селища

внасят коренна промяна в представите ни за цивилизацията от Западното Черноморие през

Халколитната и Ранната Бронзова епоха. Тази цивилизация, особено от Ранната бронзова

епоха, се оказва в голяма степен мобилна – и то не само и толкова по суша, но особено

активна и по море. Тя се оказва съпоставима и съизмерима със сходни и синхронни

археологически култури по острови в Егеида и Йонийското крайбрежие на Гърция.

Подводните разкопки на Черноморски археологически проект Black Sea MAP през

2017 год. установиха, че при устието на река Ропотамо последователно са съществували

селище от Ранната бронзова епоха, тържища и пристанища от времето на най-ранната

гръцка колонизация на Черно море, от Ранновизантийската епоха, от Средновековието и

Османския период. Изключително добре запазените и много богати археологически

материали предлагат единствена по рода си перспектива към човешко присъствие по

Българското Черноморско крайбрежие, показвайки ни различните негови страни в един

период от почти шест хилядолетия назад във времето. В тази връзка обектът е уникален за

българското крайбрежие, тъй като за разлика от всички останали, изввестни на науката, в

района никога не са извършвани масирани хидростроителни и драгажни дейности, което е

запазило последователността и цялостта на отложените пластове, така както те са

структурирани от природните процеси през хилядолетията.

На много места по цялото крайбрежие са открити останки от древни кораби, крепости

от средновековието и древността, многобройните надгробни тракийски могили, древни

римски пътища, автентичните къщи, древни "манастири", построени при лечебни извори.

Българското Черноморие, въпреки че е разположено само на 350 км, от най-южната

до най-серверната си точка е осеяно с древни находки, архитектурни резервати, с антики от

регионално и световно значение. Черно море чрез протока Босфора е свързвало с

Мраморно море и оттам чрез Дарданелите с Егейско море, древните селища с всички големи

антични средища.

12



Край Варна (Варненски некропол) e открито най-старото златно съкровище на

планетата (IV хил. пр.н.е.). Природната зебележителност "Белите скали" (Бяла) е сред 4-те

места в света, където времето е издълбало върху камък своята история. Уникалната

находка, с геохроноложка граница Креда-Терциер, е от световно значение и е доказателство

за гигантски космически катаклизъм, довел до измирането на динозаврите и за развитието

на човешката цивилизация. Останките на най-старото и голямо в континентална Европа

неолитно селище ( 5250-3800 г.пр.Хр.) и eдин от най-големите праисторически некрополи в

света (2500 г.пр.Хр.) са открити до и в Дуранкулашкото езеро. Най-старите жилища от

енеолитните хора (от преди 7000 г.пр.Хр.)са открити в местността Яйлата. Археологически

паметници от 7 хилядолетия са разкрити в природо-историческия резерват до с. Камен бряг

и Нос Калиакра. В него се намира "пещерен град", включващ над 101 пещери-жилища.

Древният храм на Кибела е сред най-големите праисторически некрополи в света. До Шабла

е открито най-старото и голямо в континентална Европа неолитно селище ( 5250 - 3800

г.пр.Хр.), най-старият фар на Черно море, светилища, некрополи, стари винарни, скални

гробници.

Подводните проучвания разкриват останки от жилища, кораби и оръдия от

бронзовата епоха, които дават сведения за най-древните европейски селища.

В редица градове-курорти се преплитат няколко културни пласта - античност, средновековие,

национално възраждане, съвременност. В градската структура на туристически центрове

като Созопол, Несебър, Русалка, Ахтопол, Обзор, Поморие и др. се наблюдава вековно

напластяване, унаследяване и приемственост на различни култури. По българското

Черноморие са разположени градове-музеи, където археолози и историци се натъкват на

находки почти навсякъде. Южната морска перла Созопол е архитектурен резерват,

включващ повече от 1180 възрожденски къщи, а черноморският курорт Несебър е обявен от

ЮНЕСКО за археологически и архитектурен резерват. Навсякъде се откриват следи от

древни селища на траките, които през VІ-VII в. пр.н.е. стават гърцки колонии. На тяхно място

израстват римски и средновековни крепости. Археологическите находки проследяват

търговските и културни
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контакти с Финикия, Средиземноморието, с големите центрове на Елада. Археологическата

история на българското Черноморие може да се проследи. Богати колекции от амфори,

каменни котви, останки от кораби на финикийци, гърци и други антични народи се

съхраняват в археологическите музеи на много градове. Уникален археологически резерват

е курортът Русалка, където има древни археологически паметници от 8000 г., антични и

средновековни крепости, скални гробници, пещерни находки. Архитектурните ансамбли от

възрожденски къщи в Поморие, Несебър, Созопол и др. връщат към епохата от XV-XIX в.,

запознават с бита и традициите на българите от последните векове. Созопол е превърнат в

град-музей, който впечатлява с античния и средновековен християнски комплекс, с древните

църкви и руини. През 1983 г. несебърските паметници на културата са включени в списъка на

световното наследство от ЮНЕСКО. Античният град привлича със самобитна възрожденска

архитектура, с амфитеатъра, с античните паметници от 5-хиляди години, с крепостните

стени от финикийската епоха и сградите от елинистичния период. Старинен Несебър

включва 103 паметника на културата: 18 археологически паметника - ранновизантийски

терми, крепостни стени и др., 73 къщи-паметници на културата от XIV-XIX в. и 12

средновековни църкви. Атракция са античната градска порта и византийските крепостни

стени до Старата Митрополия(VIв.).

По цялото Черноморие на мястото на стари езически и тракийски селища израстват

поетапно гръцки колонии, римски, византийски, български и турски средища. Езическите

храмове прерастват в пантеони на гръцки богове, православни храмове, духовни центрове

на други религиозни учения. Любопитно е съчетанието на градини на Аллах с тракийски

гробници, христянски параклис с бахайската вяра (Балчик) или на руни, с христянски храм

превърнат в мюсюлмански център. Това преливане на култури и религии е характерно за

българското Черноморие. Най-известната скална обител е Аладжа манастир - находките в

него и в Катакомбите свидетелстват, че пещерите са обитавани от раннохристианската епоха

(IV-VI в.). Монашеският комплекс е разположен в естествени пещери в скалата. В пещера е

разположен и археологическия музей при н. Калиакра, където са съхранени останки от

тракийския град Тиризи, от византийска крепост, превърната по-късно в мюсюлмански

духовен център. Запазени са останки от крепостни стени, средновековни църкви, римска

баня, водопровод, гробница, обществени сгради, параклисът "Св. Никола". Интересен

14



архитектурен обект е Стария мост в Каварна. Архитектурният ансамбъл включва куполна

каменна баня с амфитеатрална съблекалня и градския исторически музей, съхранил

предмети от

многобройните племена от византийската провинция Малка Скития. Експозицията запознава

с историята на Карвунското княжество от XIV в. Многобройни архитектурни и керамични

фрагменти, останки от крепостни стени разказват за хилядолетна история на Обзор, където

има останки от римска крепост, играла важна роля по понтийския път за Константинопол.

Балчик привлича туристи и археолози с древната атмосфера, изградена под влиянието на

множество култури и народи, през своята история от 2600 г. За гръцко-византийската крепост

Дионисополис съдим от сечените в града монетите и откритите находки. Дворецът в Балчик

е интересен с архитектурата и с разкошната си ботаническа градина, която е най-голямата

на Балканите. Находки от старо тракийско селище и от гръцката колония Анхиало са открити

в Поморие. Уникални паметници са: Тракийската куполна гробница, музейният обект “Стари

анхиалски солници” и архитектурният резерват “Стари поморийски къщи”. Намерени са

обредни плочи, датиращи от времето на тракийския култ към нимфите на Анхиало,

археологически експонати, отразяващи 25-вековната история на важния по римско време

град. В с. Резово освен най-древното находище от шлаки е открит тракийски могилен

некропол и антична крепост. В Демонстрационен център “Белите скали” край Бяла са

изложени останки от древни кораби, фрагмента от амфори и др. експонати. Венециански,

западноевропейски монети илюстрират икономическите и политическите контакти на района

с черноморския и средиземноморския свят. Уникалният морски музей “Добруджа и морето”

съхранява каменни котви, амфори, монети, златно тракийско съкровище от Каварна и редки

предмети от античността. Интересен е и керамичният център край с. Топола.

От Дуранкулак до Резово има множество обекти - подводни природни, археологически

и исторически, включително кораби и подводници, леснодостъпни за водолази, както и

интересни подводни пещери:

Сиврибурун

От Сиврибурун на юг до Карталбурун се простира плажна ивица, дълга около 3

километра с дюни, чието местно название е "Ана Мария", по името на заседналия през 1969
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година там кораб. Най-близките населени места са село Вама веке (Vama Veche) от

румънската страна и село Дуранкулак - от българската /снимка 4/

Дуранкулак

Дуранкулашкото езеро се намира на 15 км северно от град Шабла и на 6 км от

българо-румънската граница. Представлява крайбрежно езеро-лиман и е обявено за

защитена

територия заради наличието на 260 растителни и животински вида. Местността се намира на

миграционния път на прелетните птици Виа Понтика. Интерес за орнитолозите представлява

червеногушата гъска, която зимува в Дуранкулашкото и Шабленското езеро и е застрашена в

световен мащаб. Освен това, с международно значение е също, че тук гнездят черночелата

сврачка, малкият воден бик и морският дъджосвирец. Археологическия резерват

„Дуранкулак“ с уникален палеоисторически музей на открито. По бреговете на езерото и на

територията на Големия остров в него са открити важни археологически находки. Тук са

открити най-древната каменна постройка в Европа, най-големият некропол в света

(използван непрекъснато в продължение на над 1500 години) , най-старото обработено злато

в света (на възраст над 7000 години). Разкрит и изучен е и единственият в Европа пещерен

храм на трако-фригийската богиня-майка Кибела. Освен това има открити находки от

различни епохи, като се почне от най-старите, датирани от над 12 000 години, които

разкриват подробности от живота на местното население от дълбока древност до наши

дни./Снимки 5/

На около един киломътър на юг, южна част на плажа Крапец, през 1968 г. е заседнал

гръцкият кораб „Костас“.

Шабла

Фарът Шабла е най-старият фар на Балканския полуостров 1768 г., а според някои

източници – дори и най-старият в Европа! Той е важна част от забележителностите в

България, тъй като е най-източната точка в страната. Фарът е от голямо значение, тъй като
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има доста скали в района и с негова помощ корабите са успявали да се ориентират добре

дори в миналото. /Снимка 6/

От скалите на 2 км южно от шабленския фар има лесен достъп до водата, а

дълбочината е от 4 до 11 м. Могат да се видят интересни скални образзувания, флората и

фауната са в изобилие и предлагат възможност за приятна подводна разходка. /Снимка 7/

Заливът на юг от фара на нос Шабла се нарича “Карон Лимен” или “Карийско

пристанище” и е бил най-важното транзитно пристанище в района. В края на II в. пр. Хр.

античното тракийско селище се превръща в пристанищен град. В римско време на това

място вероятно имало кула с постоянен огън. Тези догадки още не са потвърдени

документално, но все пак на североизток от сегашния фар на морското дъно водолази са

открили колони и стилизирана глава на кукумявка, изработени от мрамор. Античната и

късно-антична

пристанищна крепост Карон Лимен буди интереса на изследователите, заради откритите в

местността и по морското дъно множество останки, свидетелстващи за живота на древните

народи. Целият регион на днешното рибарско селище "Кария" до нос Шабла е осеян с

археологически паметници. Въпреки че бреговата линия днес е много различна в сравнение

с античността, непрекъснато биват открити нови арехологически находки, свидетелстващи за

античното селище. Находките са навсякъде, както на брега, така и в морето.

Морето в района на Шабла крие интересни останки от потънали кораби и подводници

от времето на Втората световна война.

В началото на февруари 1942 г., руска подводница „Щ 210" издирва екипажа на

съветски самолет тип „Дъглас", потънал в района на Караборун. През март 1942 г. изпълнява

задача под командването на капитан ІІІ ранг Исай Зелбст в района пред Шабла. Последна

връзка с базата е осъществена на 12 март 1942 г. в 19.12 ч. Загива целият екипаж от 47

души. Открита е на дъното през лятото на 1983 г. През юни 1987 г. институтът по

океанология към БАН – Варна, извършва подводни проучвания с помощта на буксируем

апарат „Релеф 05” и изследователската подводница „РС – 8 В” с командир. Тогава

подводницата е идентифицирана като „Щука” с предполагаем номер 210. През юни 2007 г.
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“Черноморски екип за техническо гмуркане” (BSTD) провежда експедиция за проучване на

потъналата в района пред нос Шабла съветска подводница "Щ-210". Експедицията е част от

проект за локализиране и обследване на потъналите през Втората световна война край

българското черноморско крайбрежие съветски подводници. Подводницата е открита на

дълбочина 60 метра в района пред нос Шабла.

Северно от нос Шабла се вижда подводната част от корпуса на кораб. Това са

останките на руския транспортен кораб „Волго-Балт 38“. Той претърпява корабокрушение на

1 декември 1993 г. около остров Змейни, източно от делтата на река Дунав. Корабът е

пречупен на две. Носовата част потъва, а кърмовата част продължава да плава по

повърхността носена от теченията и достига до балгарския бряг до нос Шабла.

Преди години южно от Шабла е имало режище за стари кораби. Затова на дъното

може да се видят на дълбочина до 12 м останки от такива. Има корабен двиател, който се

подава над водата, а по дъното са разпръснати остатъци от корпусите на неопределен брой

кораби./Снимка 8/

Шабленското езеро в района също е защитена зона и над 70 вида птици, които го

обитават, са вписани в червената книга на България.

Тюленово

Според водолази, това е най-красивото място за гмуркане по нашето крайбрежие.

/Снимки 9/ Подводните скали създават причудливи и интересни форми и подводни рифове,

а в брега има множество пещери, в които може да се влезе. Легендите за някои от тях

разказват, че са използвани от пирати, защото имат достъп и откъм сушата, и откъм морето.

Най-известната може би е Тюленовата пещера, дълга 107 метра. Тя е на един етаж, има

разклонения и е проходна, освен това се явява най-дългата подводна пещера по

българското крайбрежие. В миналото е била дом на тюлените-монаси, живели по тези

брегове и в нея са намерени останките от вероятно, последния тюлен преди бозайниците да

изчезнат от района. Според историята, която е известна на повечето хора, през 20-ти век на

румънската кралица Мария са били подарени двойка тюлени, които тя гледала в заградено

пространство по бреговете на известния град Балчик. Вместо да ги държи като в затвор, тя

решила да ги пусне на свобода и те се заселии в подводни пещери край село Калъч кьой,
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което в превод от турски означава Село на сабята. В него са живели основно гагаузи –

християни от тюркски произход. С времето в селото започват да се заселват българи от

вътрешността на страната, най-вече от котленския край. Когато в началото на XX век около

селото се появят представители от вида тюлен монах, то е прекръстено на Тюленово. Днес

местните обичат да разказват легенди, че в пещерите покрай брега още живеят тюлени.

Истината обаче е, че от десетилетия никой не ги е виждал. Със сигурно други морски

бозайници привличат погледите на посетителите. Това са делфини, скачащи и играейки

помежду си, една допълнителна атракция за село Тюленово.

,,Чекека“- лодкостоянката в село Тюленово е атрактивна дестинация, заради

сравнително защитеният залив, красивите и раззнообразззни скали, изобилстващия

подводен живот. Дълбочината достига до 14-15 м.

Край Тюленово идват и много почитатели на скалното катерене. Задължително е да

се видят и "Скалните манастири" край Тюленово. “Скалните манастири” се намират в южна

посока между село Тюленово и Камен бряг. Археологически те се свързват със сарматската

цивилизация, датирала по тези земи от повече от 15 века. Дупките в скалите някога са били

част от подземни пещерни градове – светилища или гробници. По-късно се превръщат в

отшелнически килии или складове за стоките на мореплаватели. По стените им има

изображения на кръстове, кораби, кръгове. Наблизо се намира и залив с мегалити – сфери,

слънца, около 1 м в диаметър, изсечени в камъни.

Най-впечатляващият обект, на брега на Тюленово, определено е Скалната арка. Тя

започва от сушата и се спуска в морето. Подобно природно творение имаше само на още

едно място в Европа – „Лазурният прозорец“ на остров Гозо (Малта). За съжаление той се

срути през 2017 г. Сега скалната арка в Тюленово е единствена по рода си на Стария

континент. Скалната арка на Тюленово се е образувала от разрушителната сила на морската

вода и карстовия процес. В началото на 2020 г. екоминистерството обяви скалната арка за

природна забележителност.

В близост до скалната арка се вижда скала, която е в страни от целия ансамбъл. Тя

се извисява  над морето - това е „Самотника“.
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Местните хора са измислили име за всяка скала, пещера или по-интересно

образувание в района: „Ашалък“, „Киприя“, „Дупката“, „Мартина“ и други.

Черноморското селце крие още интересни истории. В миналото пиратството в района

е било доста развито. То е обхващало района от с. Калъч кьой до границата с Румъния.

Местните са примамвали корабите към брега в бурно време като палели огън и играели хоро

около него. Така пламъкът приличал на премигващ фар и моряците си мислили, че това е

фарът на нос Калиакра. Те тръгвали към скалистите брегове на Тюленово и разбивали

корабите си. След това местните прибирали плячката. И днес морското дъното в района е

пълно с древни артефакти.

Яйлата

Яйлата е архитектурен резерват, в който са запазени над 100 древни пещерни

жилища, гробници и светилища./Снимки 10/ Повечето от тях са използвали естествено

образувани пещери, които само са били дооформени. С времето част от тях е останала под

водата и в наши дни водолазите – любители или археолози – може да се гмурнат и да ги

разглеждат и изучават.

Местността "Яйлата" е осеяна с растения и животни, скали и пещери. Обявена е за

защитена територия през 1989. Разположена е на 453 деката площ от Камен бряг до курорт

Русалка. Тук могат да се видят останки от древни цивилизации и народи. Разположени са

голям брой групирани пещери, многобройни древни жилища, няколко некропола и скални

манастири. На територията на Яйлата, гнездят над 50 вида птици. От тук минава Виа

Понтика - един от основните пътища за миграция на прелетните птици. Срещат се и 19 вида

редки и застрашени от изчезване растения.

Яйлата, със своите 60-метрови скали, е една от внушителните забележителности в

България по Северното Черноморие. Обявена за важен архитектурен резерват, Яйлата крие

тайни отпреди 8 хиляди години. “Яйла” всъщност означава “високо пасище” от турски.

В северната част на равнинната тераса, т.н. Голяма Яйла, се намира

ранновизантийската крепост. Мястото, където е построена, леко доминира над околния

терен. To e oтделено от север и изток от морето с отвесни с височина над 20 метра скални

масиви. Това е наложило изграждането на отбранителни крепостни стени само от запад и юг.
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От вътре, прилепени до крепостните стени, са построени три добре запазени, еднораменни

стълби. Те са разположени така, че са давали възможност за бързо и безпрепятствено

придвижване на бранителите до платформата на стените и кулите. Във вътрешността на

укрепителното селище е разкопана неголяма по размер площ. Разкрита е част от главната

улица, водеща от входа до центъра на крепостта и една голяма сграда, която вероятно е

служела като караулно посещение.                                  

Важен пункт и за функционирането, и за отбраната на крепостта е била портата. Тя е от типа

кула – порта с два входа с широчина 2,60 метра. Над входа, който е бил засводен, се е

извисявала надвратната кула, осигурявала по-добрата охрана на портата и терена около

нея.

Откритият разнообразен археологически материал – изработени от мед, бронз, кост и глина

предмети, както и многобройни монети, показват, че крепостта в местността Яйлата е била

изградена в края на V – началото на VI век. За съжаление, динамичните събития в региона

не са й отредили дълъг живот. По време на аварското нашествие през 583-584 година,

крепостта е пртърпяла големи разрушения.

В непосредствена близост до брега, източно от Яйлата до подводни скали на

дълбочина 12 м се намира разрушен железен корпус на неиззввестен кораб. Голяма част от

останките са заровени под пясъка и се показват частично след бурно време.

Русалка

Целият бряг от град Каварна на изток и на север от нос Калиакра е изграден от

високи, почти отвесни варовикови скали. Те са подложени на непрекъсната абразия от

морските вълни и с годините в тях под и над водата са се образували множество пещери.

Някои от тях са достъпни от сушата, други само от водата, а има и такива с два входа – под

водата и над нея. Не прави изключение и брега край курортното селище „Русалка“, където

може да се гмурнете и да разгледате няколко пещери. Курортът е разположен в уникалния

природен

резерват „Птичия залив“ (известен още като Таук лиман и Наневска тузла) на север от

нос Калиакра. Отстои на 20 км източно от Каварна. /Снимка 11/
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Курортът е известен с екзотичната хубост на своята крайбрежната ивица. Изключително

красиво насеченият скалист бряг, малките закътани пясъчни ивици, вековните дъбове и

други растителни видове привличат милиони представители на пернатия свят и превръщат

„птичия залив“ в оазис на недокоснатата от векове природа. Край курорта има минерални

извори с температура 32 градуса.

Болата

Залив Болата се намира до нос Калиакра./снимка 12/ Дълбочините са малки 6-7 метра. Има

много живописни подводни скали и проходи под и между тях, камъни „обрасли“ с миди,

всякакви размери и видове морски раци. Често минават огромни пасажи от трицона, които

правят гмуркането още по-приятно.Красиво е и е удобно и за начинаещи водолази-малки

дълбочини, лесно влизане и излизане, движение близо до брега. В северната част на нос

Калиакра и е единственият пясъчен плаж в този район, който пък е с естествен произход и е

уникален за скалните брегове в района на Калиакра.  От двете страни на плажа има скални

масиви с издълбани в тях пещери, където са открити останки от антично селище,

свидетелстващо за живот от 400 г.пр.Хр.

В близост до брега североизточно от местноста Болата се намират останки от

метален корпус на неизвестен кораб.

Калиакра

Нос Калиакра е сред важните забележителности в България с гледките от високите

скали и една от най-красивите крепости в България./Снимка 13/ Прибойните вълни са

издълбали в подножието им пещери, ниши, подмоли и арки, до които може да се стигне само

откъм морето. На север от Калиакра, морето, подпомогнато от ерозията и извори, които

дават началото на къса река, е сътворило един друг природен шедьовър с донякъде

странното име Болата. Калиакра е сред най-старите резервати в България. В

археологическо отношение носът представлява класически античен и средновековен

укрепителен център, столица на Добруджанското деспотство от епохата на Второто

българско царство /ХІІ – ХІV в./ и резиденция на деспот Добротица.
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Нос Калиакра и намиращият се на негова територия археологически резерват се

намират на 12 км югоизточно от град Каварна. Представлява удължен и стесняващ се

скалист полуостров, вдаден на около 2 км навътре в морето. Това е едно

от най-атрактивните за туристите място по Черноморието заради богатата история,

запазената природа и красивите панорамни гледки.

Склоновете на нос Калиакра се спускат на 60-70 м височина направо във водата.

Вълните са издълбали в подножието им пещери и арки, които могат да се достигнат само

откъм морето. В миналото тези пещери-тунели били свързани с крепостта и през тях се

товарели и разтоварвали кораби.

Първите сведения за населението на носа са от ІV в. пр.н.е., когато районът е

населен от тракийското племе тиризи, вероятно заради това първоначалното име на носа е

било Тиризис. По-късно крепостната стена, започната от тракийското племе, била

възстановена и била издигната още една укрепителна линия. Селището се състояло от две

части - вътрешен и външен град. Първата крепостна стена отбранявала селището откъм

сушата. Сега нейните останки са запазени на височина 2 м и дължина 440 м. Върху

територията на външния град са разкрити останки на много сгради. И досега може да се

види запазена една голяма постройка - баня, съществувала през ІV век н.е. От същото

време е и една зидана засводена гробница, която е почти напълно запазена. В процеса на

археологическите разкопки са открити също и няколко средновековни църкви.

Сред най-атрактивните експонати е макет на древната крепост, който демонстрира как е

изглеждала в миналото.

Крепостта е обявена за архитектурен паметник на културата с национално значение

от 1967 г., а нос Калиакра е обявен за природен резерват с Постановление на Министерския

съвет от 1941г.

Има няколко любопитни легенди за нос Калиакра. Ето и две от най-известните:

Първата легенда гласи, че докато Свети Никола, покровителят на моряците, е бягал

от набезите на османските нашественици, Господ му е помагал – постоянно е удължавал

земята под краката му до момента, в който е бил заловен. По този начин се е образувала

тази дълга ивица, врязана толкова далече в морето.
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Втората легенда, която също е много популярна, е свързана с една от няколкото

пещери, които са се образували в носа. Отново по време на османското владичество докато

турците са превземали и опустошавали родното Черноморие, те решили да пленят 40-те

най-

красиви девойки в района. Затворили ги в една от пещерите на нос Калиакра, докато гуляят,

като после искали да наградят с тях най-смелите си воини. Девойките ридаели и се чудели

как да запазят своята чест и да избегнат тази черна съдба и решили, че единственото

спасение за тях би било морето. Тъй като някои от тях се колебаели, всички заедно решили

да сплетат косите си една за друга и така се хвърлили във водата. Докато османците

осъзнаят какво правят момите, било твърде късно – видели са само как нещо, подобно на

ято жерави, се спуска към морето. Тази тъжна легенда дава и името на точно една от

пещерите – “пещерата на четиридесетте моми”. 

Каварна

От северната страна на нос Черакмана се намира градския плаж на град Каварна, а в

залива, който се образува са останките на древното пристанище на Бизоне./Снимки 14/
Градът е основан през V век пр.н.е. от гръцки колонисти, разположили на платото на

нос Чиракман колонията Бизоне. През III – II век пр. Хр. временно се заселват скитите. През тези

години градът играе важна посредническа роля в търговията между местните селища и

търговците от о-в Родос, Хераклея, Синоп, Египет и други. Северното добруджанско българско

крайбрежие, въпреки че е неудобно за пристан, поради скалистите си брегове, е било

притегателен център за търговците от Черноморието и Средиземноморието, поради това, че

местните хора са произвеждали и търгували с висококачествено пшенично зърно. През втората

половина на I век пр.н.е. катастрофално земетресение поглъща античния град в морето.

Челната част на нос Чиракман се откъсва и заедно с нея във водите на Черно море потъва и

голяма част от най-богатите квартали. Дълбочината е от 3 до 7 метра, а по дъното и до днес

може да се открият парчета керамика и дялани камъни,които са от строежи на сгради и от

самото пристанище.
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През римския период градът е бил възстановен под същото име и бързо процъфтява,

селището се възражда, а пристанището се оживява. Известни са останки от базилика от VI

век, може би посветена на светците Козма и Дамян. Градът съществувал в този си вид до VII

век, когато бива разрушен от славяните и прабългарите, които създават селището Карвуна.

През Средновековието селището се развива значително, като през XIII – XIV век

достига своя най-голям разцвет при добруджанските деспоти Балик и Добротица. С

днешното си име селището се споменава за първи път в началото на XV век. През времето

на турските

нашествия градът е бил почти разрушен, но през втората половина на XVII век отново е

застроен.

Градът е значителен икономически и културен център през Античността и

Средновековието с богати и разнообразни културни останки – крепостни стени,

раннохристиянска базилика, средновековни църкви, обществени сгради.

Балчик, Тузлата

Траките са първите заселници на земите, върху които е разположен днешният град.

Открити са тракийски предмети на възраст над 2000 години. По време на гръцката

колонизация на Черноморието милетски колонисти основават селището Круни – името

означава „Пролет“ или „Извори“. Според Херодот градът е основан по времето на мидийския

цар Астиаг, царувал от 585 пр. Хр. до 550 пр. Хр. Известно време след това, в чест на

тракийския бог на виното, възприет от гърците под името Дионис, селището е прекръстено от

гражданите му на Дионисополис (град на бог Дионис). То е било в района на днешното

рибарско пристанище. През 2007 година са разкрити основите на храм

на Кибела от елинистичната епоха с множество статуи, фризове, фигурални композиции и

украса.

След похода на Ситалк към 440 г. пр. Хр., селището става част от могъщото

тракийско Одриско царство, включено в 46 г. сл. Хр. в Римската империя.
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В Късната античност градът е преместен по-навътре от брега и римляните издигат

нова голяма крепост. Тя е превзета от българите още с основаването на отсамдунавска

България през 680 г., които я населяват по време на Първото българско царство.

От  края на 14 век градът  носи днешното си име, по името на болярина Балик.

На 5км от Балчик в залив между Балчик и Каварна и се намира в Балчишката Тузла –

местност известна с лековитата си кал, бели скали, кристален пясък и прекрасна морска

панорама. /Снимки 15/

Кранево

В близост до брега на селото преди години е потънал неидентифициран товарен

кораб. Макар с времето той значително да се е разрушил, скелетът му се е запазил и все

още може да се влиза в него, за да се разглеждат останките му. Намира се на дълбочина от
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метра, където минават течения с различна температура, за това е обичайно тя бързо и рязко

да се променя с около 10 градуса.

Варна
Ва̀рна е най-големият град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно

море и Варненското езеро. В древността градът носи името Одесос. Градът е създаден през 6

век пр.Хр.  от милетски колонисти, близо до съществувало от по-рано тракийско селище.

Извършените археологически разкопки разкриват останки от антични обществени сгради

и съоръжения. В югоизточната част на града имало големи терми с площ от 7,5 дка, както и

няколко по-малки бани, театър, гимназион и палестра (за практикуване на спортни игри),

храмове, множество работилници за изработка на керамика, бронз и др.

Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и

е датиран в края на V – началото на IV хил. пр. Хр. Смята се, че находките от т.нар. –

„Варненското злато“ представляват най-старото технологично обработено злато в Европа и

света, причислявано към т. нар. Култура Варна (4400 – 4100 г. пр. Хр.). Археологическият обект е

един от най-забележителните и значими паметници за праисторията на Балканите и
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Европа.През 80-те и началото на 90-те години се провеждат подводни археологически

проучвания във Варненското езеро. Открити са селища от късния халколит и ранната

бронзова епоха.

Епохата на Римската империя е завещала на града термите – римски публични бани.

Сградата е построена на площ от 7000 кв. м и е била част от римския град Одесос.

Многобройните фрагменти, колоните и капителите говорят за пищната декорация, с която е

била украсена.

На 8 км северно от гр. Варна на 3-километрова крайбрежна ивица е разположена

Резиденция “Евксиноград”. Комплексът е бил лятна резиденция на монарсите, управлявали

България след освобождението от османско владичество (1878 г.) – Александър Батенберг,

Фердинанд и Борис ІІІ.                                                                  

В района на резиденцията са останките на късноантичната крепост “Кастрици” в

североизточната част на парка. Името на крепостта е отбелязано на многобройни морски

карти от ХІV до ХVІІІ век. Несъмнено то произлиза от гръцкото кастро (крепост). Дворецът

сега е правителствена резиденция, построен върху земя на съществувалия през 11 в.

манастир „Св. Димитър" - подарен на княз Батенберг от варненската община. Той е бил

построен за лятна резиденция на княза през 1881-1885 г. Първоначално резиденцията е

била

наречена Сандрово (по умалителното име на италиански език на княза - Sandro) но през

1893 г. княгиня Мария Луиза Бурбон-Пармска я преименува на Евксиноград (Гостоприемният

град) — от гръцкото име на Черно море.

Находките, на които попадат археолозите са разнообразни: фрагменти от кухненска и

трапезна керамика от ХIII век, медни съдове, гърнета, кани, накити, метални сечива. В

разкрития некропол около църквата е открит скелет на жена с протеза на горната челюст.

Разнообразни са монетните съкровища - български, византийски, татарски, влашки,

молдавски, турски, венециански. Кастрици е единственият средновековен български град,

черноморска крепост, в който е запазено пристанището и на територията му не е започвано

строителство. Не е имало и иманяри, поради строгия пропускателен режим в района от 1890

г. насам.
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Разположен на северния и западния бряг на Варненския залив и край Варненското

езеро, градът предлага възможности за алтернативни форми на туризъм. /снимки 16/

Районът от нос Галата до нос Иланджик включва много акватории и е изключително

подходящ за подводно гмуркане – местност Фичоза, Ветеран, Черноморец и др.

Подводните рифове на дълбочина от 6 до 12 м. предлагат прекрасни подводни

пейзажи. В зависимост от сезона се вижда кая, зеленушки, морски кучета, илария, а иглите и

морските кончета са с почти задължително присъствие.

С идеята да се превърне в изкуствен риф и да бъде населен с различни морски

организми като водорасли, риби, ракообразни и др., през 2011 г. при уникална за България

операция, с помощта на плаващ кран, между курортите „Св. св. Константин и Елена“ и

„Златни пясъци“, е потопен самолет. Това е самолетът на бившето правителство от времето

на Тодор Живков, Ту-154. Той е спуснат на 22 метра дълбочина на около една морска миля

(1852 м) от брега пред курортните комплекси и бързо се превръща в подводна атракция.

На дъното на Варненския залив са намерили гибелта си:
● ,,Реджеле Карол I“ - Румънски товаро-пътнически параход с дълина от 107 м построен в Глазгоу, Англия през 1897-1898 година.

Пристига в Румъния на 28 Юни 1898 година. Изпълнява курсове по линиите Констанца-Истанбул и Констанца-Пирея. Устроен е

като минен заградител през Втората световвна война. На 10.10.1941 година ,,Реджеле Карол I“ попада на мина , поставена от

руската подводдница ,,Л-4“ и потъва във Варненския залив на дълбочина 24 м.

● На 22 юни 1941 г. за командир на Щ-211 е назначен ст. л-т Александър Девятко. Подводницата е в състава на 4 дивизион от І

бригада на Черноморския флот с основна база Севастопол. Районът на бойното й патрулиране е около нос Емине.

Дълго време съдбата на Щ-211 остава загадка. Военните историци доскоро само

предполагаха, че подводницата е потопена в района някъде около Варна. През 2000 г.

рибари съобщават за голям предмет на дъното около нос Глата. През 2002 г. о.з. кап. ІІІ ранг

Росен Гевшеков, старши офицер-водолаз във военноморска база на ВМС във Варна,

организира екип за проучване на потъналия съд. След огледа е установено, че това е

изчезналата руска подводница Щука-211. Последният боен поход на Щ-211 започва на 14

ноември 1941 г. За разлика от предишните сега подводницата е изпратена в района на

Варненския залив. Дълго време съдбата на Щ-211 остава загадка. Смята се, че

подводницата е засякла румънския миноносец ,,Реджеле Карол I“. Предприетата атака била

неуспешна и вражеският кораб успява да съобщи за нападението. От Галата излита боен
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самолет за подкрепление. Щ-211 е атакувала отново ,,Реджеле Карол I“ и го потапя на 5

мили от Варна. Тъй като подводницата се е намирала на сравнително малка дълбочина,

нейният капитан е решил да се възползва от по-голямата й скорост над вода, изплавал е и с

пълен ход се е отправил към по-големи дълбочини, за да се скрие от своите преследвачи.

Точно тогава боен самолет е атакувал от малка височина Щ-211 с целия си запас от бомби,

пресичайки напречно нейния курс. Вероятно авиобомба е пробила здравия корпус на

подводницата, докато тя е била в надводно положение и е предизвикала детонация на

торпедния боезапас във втори отсек. Днес мястото, където тя се намира, е обявено от Русия

за военно гробище от Втората световна война. Всички руски кораби, преминаващи над него

спускат националния си флаг и хвърлят в морето венци в памет на загиналите моряци.

Идентификацията на подводницата Щ-211 е от значение не само за военните историци. Този

факт има чисто морално измерение – колкото и да звучи невероятно, в Русия все още

действа закон от времето на Сталин, според който всеки безследно изчезнал войник се

смята за дезертьор. Така след повече от половин век хората от екипажа на Щ-211 са

реабилитирани посмъртно. Въпреки това 44-те моряци не са обявени посмъртно за герои.

Една от улиците във Варна обаче носи името на капитана на подводницата – Александър

Девятко.

Обикновено едно гмуркане е достатъчно за да се изследва цялата подводница. С размери:

дължина –58,8 м. шрочина –6,2 м, височина 4,0 м тя лежи на дълбочина 24 метра на около 8

мили югоизточно от порт Варна. Носовият и отсек е откъснат най-вероятно от експлозия и

лежи само на няколко метра от нея.
● През лятото на 1944 г. на 2 мили югоизточно от нос Галата и на 10 мили източно от носа са потопени от екипажите си

две десантни барджи на дълбочина 18-20 м. И двете барджи са произведени по немски проект през 1941 г. в България.

Използвани са за транспортиране на войски, техника и поставяне на минни заграждения. Първата барджа лежи в тинята с кила

нагоре, а втората е на равен кил.

Камчия

Резерватът Камчия обхваща красива местност, разположена на 25 км южно от Варна.

Това е мястото, където реката се влива в морето и където се намират едни от най-красивите
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лонгозни гори, безкрайни девствени плажове, заобиколени от високи носове и непристъпни

гори. Заради важното си природозащитно и екологично значение в периода 1977 – 2017 г. е

включен в световната мрежа от биосферни резервати като част от програмата „Човек и

биосфера“ на ЮНЕСКО за опазване на най-представителните екосистеми на планетата.

Целта е запазването на лонгозните гори по долното течение на река Камчия. Река Камчия се

явява най-голямата българска река, вливаща се в Черно море.

Любителите на подводни приключения и в този черноморски район могат да се

спуснат до потънали кораби и научат техните истории /снимки 17/:
● По време на Първата световна война, два руски ескадрени миноносци нанасят внезапни атаки по българското

черноморско крайбрежие. Затова до нос Иланджик , Варненския залив е поставено минно заграждение. На 25

февруари 1916 г. на една от мините в него се натъква първият от корабите – „Лейтенант Пущин”. Взривява, се

разчупва се на две половини и бързо потъва. Капитанът на другия миноносец – „Живой” предполага, че е ударен с

торпедо и веднага докладва на командването на ескадрата, плаваща към Варна, че са открити и нападнати от

германска подводница. Така планираната бомбардировка на град Варна е осуетена. От разпитите на пленените

руснаци става ясно, че „Лейтенант Пущин” е потънал за три минути. Корабът лежи на морското дъно на дълбочина 30 м.

Обследван е и е идентифициран през 2010 г. Извадено е едното 75-мм оръдие и др. артефакти, които понастоящем се

съхраняват във Военноморския музей Варна.

● Закупената от Германия подводница „UB – I 8“, по време на Първата световна война, е зачислена в състава на Българския

военноморски флот през май 1916 г. под името

„Подводник № 18“. След зачисляването на лодката в състава на нашия военно-морски флот нейните постоянни маршрути са:

Варна-Калиакра-Мангалия-Кюстенджа и Варна-Бургас-Созопол. Подводницата на няколко пъти среща противникови кораби,

които успяват да се изплъзнат от торпедата й. До края на 1916 година „Подводник № 18” попада осем пъти в минни полета -

излиза балогодарение на късмета си. След края на Първата световна война нашата подводница е реквизирана от френските

окупационни части. През 1919 г. потъва на 35 м. дълбочина. Първата българска подводница бе намерена на 13 мили навътре

в морето пред нос Галата, южно от Варна. Първоначално се е предполагало, че откритият плавателен съд е от Военноморския

флот на Германия. При експедиция през 2011 година и направеният оглед, от водолази на Военноморска база Варна, върху

винта й е открит фабричният й номер, който доказва, че тя е българска. Корпусът е пречупен на две и част от него е заровен в

тинята.

Черни нос /Карабурун/

Намира се на около 50 km южно от гр. Варна. Височината му е около 120 метра и е

изграден от пясъчници. Склоновете му са стръмни и терасирани от свлачища. Покрити са

с дъбова гора и храсти. В морето около Черния нос се наблюдава магнитна аномалия.

Северно от него е разположена най-дългата пясъчна плажна ивица по Българското

черноморско крайбрежие – Камчийско-Шкорпиловската. Скалите на север от Черни нос имат
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славата на богато на риба място. В близост до Белите скали на юг, където се намира Бели

нос, на триста метра навътре в морето има подходящ за подводен риболов риф /снимки 18/

Плажът на Карадере /от турски Черен дол/ привлича заради девствена си природна красота.

Плажната ивица е дълга. В северната си част граничи с Кара борун /Черни нос/,

най-северната точка на Стара планина докосваща Черно море, а в южната с

природозащитения обект "Белите скали".

В плитчините на Черни нос, през декември 1920 г. при загадъчни обстоятелства,

Руската паро-ветроходна яхта ,,Колхидда“ претърпява корабокрушение и потъва на

дълбочина 9 м. Построена е през 1898 г. във финландски корабостроителен завод за

членовете на императорското семейство. През 1919 г. Яхтата влиза в състава на

белогварейския флот като флагмански кораб и е прекръстена на „Пернач“. През 1920 г. Група

висши офицери, белогвадейци със семействата си напускат Кримският полуостров,

натоварили на борда й имуществото си. След корабокрушението й, през 1922 г. военни

водолази демонтират оръдията, магнитния компас, носовото укашение и други части от

яхтата, като някои от тях са изложени във Военноморския музей-Варна.

Между Черни нос и гр. Бяла през ноември 1941 г. при неизяснени обстоятелства

изчезва съветската подводница „Щука 204“. Подводницата е пусната на вода през1934 г.

През ноември 1941 г., по време на Втората световна война, е изпратена със задача да

нарушава комуникациите на противника в района на нос Емине. През 1983 г. български

риболовен траулер закача трала си на неидентифициран обект на дълбочина 35 м. През

същата година се провежда съвместна подводна операция на Аварийно-спасителната

служба на Черноморския флот на СССР и Аварийно-спасителния отряд на Българските

военноморски сили. След откриването и идентифицирането на подводницата е демонтирано

76-мм оръдие, което става експонат в Музея на Черноморския флот в Севастопол. Една от

версиите за потапянето на „Щука 204“ е пряко попадение на авиобомба, вследствие на атака

на германски хидросамолет.

Бяла
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До рибарското селище на гр. Бяла се намира удобно за подводни разходки, с лесен

достъп до водата и с инрересни скални образувания място. Дъното е пресечено от подводни

каньони с ширина 4-6 м, а дълбочината достига 9-10 м. В пясъчното дъно на каньоните се

спотайват добре прикрити морски дракони и други морски обитатели.

Първото селище в района на Бяла е възникнало вероятно през VІ в. пр. Хр. около

залива на нос Свети Атанас. За това свидетелстват резултатите от подводните

археологически проучвания на това място през 1979 г. с групата „Космос“ и

през 1988 и 1989 г. – с водолазната група на ЮНЕСКО. Селището се е намирало

непосредствено до известна римска пътна станция Темплум Йовис, а около него има римска

крепост.

При археологическите проучвания на нос Св. Атанас е открита късноантична

(ранновизантийска) крепост, която е била част от голямата военно-отбранителна система

изградена при византийските императори Анастасий I и Юстиниан I. Обхващала е площ от

около 38 – 40 декара. Укрепителната линия се е състояла от крепостна стена и ров пред нея.

Локализирана е една голяма кула – основите ѝ са с диаметър над 14 – 15 м. Недалеч от

крепостната стена е имало казармени помещения, едно от които е частично проучено.

Най-интересният обект, открит тук е раннохристиянска базилика, датирана от V в. Крепостта

е разрушена и опожарена при аваро-славянските нашествия от началото на VII век.

След основаването на Първото българско царство през 681 г, районът на днешния град

влиза в границите му. От това време се отнася земленият отбранителен вал, който е

преграждал брега между гр. Обзор и Бяла, който е доста разрушен. В насипа на този вал е

открит и камък с врязани рунически букви-знаци. /Снимки 19/

На брега под Бяла се намира палео-геоложкият обект Белите скали. Природният и

геоложки феномен Белите скали е обект от висока научна и екологична стойност.

Изследванията показват, че скалите са образувани в резултат на космически катаклизъм,

който датира от преди 65 милиона години, по времето на изчезването на динозаврите на

земята. При посещението на Белите скали можете да откриете останки от вкаменелости на

морски обитатели и отпечатъци от водорасли върху скалните масиви. Строежът на скалния

масив е рядко срещан – представлява последователно напластявани пластове с
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ненарушени интервали. По време на лабораторни анализи на пластовете се установява, че

те са образувани след сблъсъка на Земята с големия метеорит, паднал до полуостров 

Юкатан в Мексиканския залив, който предизвикал масовото измиране на организми между

периодите креда и терциер и оставил геоложки следи в различни точки на земното кълбо.

Обзор

Историята на града започва преди повече от 3000 години.

Първоначално траките създават своето селище Наулохас. През 1 хилядолетие пр.Хр.

 гръцки преселници основават град Хелиополис („слънчев град“). След завоюването му

от римляните, през 1 в. пр.Хр. е построен храм на Юпитер и градът получава името

Теополис („божи град“). Остатъци от този храм са запазени в центъра на града. По-късно тук

се е намирала лятна резиденция на византийските императори и средновековната

българска крепост Козяк. През XIII-XIV век в района е разположено морското

пристанище Виза.

По времето на Османската империя на тази територия възниква селището Гьозекен

(„обзор“ на турски), от където идва сегашното име на града. Обзор има една от

най-дългите плажни ивици в България – обща дължина 8820 м и площ 520 000 кв. м. и

едновременно е на българското Черноморие и в Стара планина.

На морското дъно, югоизточно от Обзор, на дълбочина 30 м. лежи румънският

пътнически параход „Пелеш“. Корабът е построен в Германия през 1923 г. Във Втората

световна война е използван като военен транспорт. На 14 август 1941 г. при движение в

конвой с още два кораба, охраняван от два български миноносци, е атакуван с две торпеда

от съветската подводница „Щука-211“. В резултат на двата взрива, корабът потъва.

Българските миноносци спасяват по-голямата част от екипажа./снимка 20/

На 9 км на юг от Обзор е местност Иракли. Крайбрежието е известно с девствената

си природа и чистата околна среда, която не може да се срещне почти никъде

по българското крайбрежие на Черно море. Там растат уникални растения, които са вписани

в Червената книга на България и са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Местност Ирасли е в защитени зони „Емине“ (за опазване на дивите птици) и
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„Емине-Иракли“ (за опазване на природните местообитания). Плажната ивица е дълга

повече от 2.6 км. 

Нос Емине

Емине е част от Стара планина и място, където тя се среща с морето. Представлява

източния край на Старопланинската верига и условно разделя българското Черноморско

крайбрежие на Северно и Южно. Нос Емине е защитена територия от категорията „природна

забележителност“. Обявен е за такава през 1976 година. На Емине завършва Европейският

пешеходен маршрут Е-З, българската част от който е маршрутът „Ком - Емине“ дълъг 600 км.

Носът представлява почти отвесна 60-метрова скала, заобиколена от стотици

подводни и стърчащи над водата скали, пръснати навътре в морето на повече от 250 метра.

Точно затова брегът тук е изключително опасен за корабоплаване и моряците го заобикалят

отдалеч. На носа действа морски фар. Достъпът до носа е труден и изисква или

високопроходим автомобил или пешеходен преход (най-малко 7 км). Той е сред нашите

най-живописни природни забележителности. При ясно и слънчево време носът е изумително

красив и величествен. От него се вижда цялото ни крайбрежие, осеяно със заливчета и скални

носове. /снимка 21/

В района на нос Емине има останки от Средновековен манастир и от

крепостта Емона. Названието ̀ѝ произлиза от древногръцкото име на Стара

планина – Аемон. Същото име носи и близкото село Емона.

Легендата разказва, че някога пазач на фара бил стар моряк, който живеел тук с

единствената си и много красива дъщеря. Тя расла на воля – плувала, карала лодка, ловяла

риба. Суровото море я направило силна и смела. Веднъж, в страшна буря, тя спасила давещ

се моряк-корабокрушенец. Морякът се влюбил в девойката. На раздяла обещал да се върне,

но забравил дадената дума. От сутрин до вечер, застанала на носа, девойката чакала своя

любим. Накрая, обезумяла от отчаяние, се хвърлила в морето, а вълните станали

пурпурночервени И днес, когато слънцето изгрее, морските води около носа се обагрят в

червено и напомнят за излъганата любов на девойката.
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Несебър

Несебър е един от най-древните градове на Европа, основан преди 3200 години. През

античността градът е наричан Месамбрия, през Средновековието Месемврия, а по-късно -

Несебър. За вековната история на Стария Несебър свидетелстват множеството

археологически находки. Голяма част от тях могат да бъдат разгледани в Археологическия

музей на Несебър, който се намира в началото на полуострова. /снимки 22/

Старият град ще ви разкаже историята на хората, живели по тези земи. Той е обявен

за архитектурен резерват, а от 1983 година е част от Списъка за световното културно

наследство на ЮНЕСКО. Старата част на Несебър е разположена на малко парче земя –

едва 850 м дълго и 350 м широко, свързано с континента чрез тесен провлак. По време на

цялото си съществуване градът винаги е бил ограждан от крепостни стени, останки от които

са запазени и до днес. На територията на Стария град личи част от крепостната стена, която

е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. През

вековете близо една трета от стария град е изчезнала в морските води. Днес все още могат

да се видят останки от крепостната му стена под водата, на стотина метра от брега.

Подходходящи за подводен туризъм са ограничени участъци в източната част на Несебър.

От времето на Възраждането са запазени много сгради, типични представители на

черноморския тип българска възрожденска къща. Тук също могат да се видят и стари

вятърни мелници и чешми. Най-много за историческото минало на региона ще научите в

Археологическия музей, както и в църквите „Св. Спас” и „Св. Стефан”. Наричат Несебър

"енциклопедия" на християнското църковно строителство. В него са открити досега 44

църкви от периода от V до ХIХ век. Сред тях са и най-старите в България раннохристиянски

базилики.

Поморие

Градът е основан с името Анхиало в края на V век пр. Хр. Голяма част от жителите му

били траки. От самото си основаване чак до началото на миналия век той е от най-важните

черноморски градове по българските земи. След Анхиало местните хора са искали да

кръстят града си „Солен град“, тъй като добиването на сол бил основния поминък на

населението,
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дори преди основаването на града. Особено голям разцвет достига по време

на римското владичество. В древния Анхиало християнството прониква още в края на I век. 

През V-VI век Анхиалската църква бива провъзгласена за архиепископия.

Християнството вече е официална религия на Източната Римска империя – Византия.

Преданието сочи, че през VII век на това място вече е съществувал храм или манастир,

посветен на великомъченик Георги.

Малко известно е прабългарското име на Поморие – Тухтон.

Поморие (Анхиало) е бил опожаряван и разрушаван от готи, авари, пожари и

природни бедствия – затова има малко запазени старинни сгради, въпреки многовековната

история.

Като място с особен интерес е по Античната куполна гробница Хероон се намира

почти на входа на град Поморие. Разположена е под могилен насип в местността

Палекастро. Датира се от ІІ-ІV в. н.е. и най-вероятно е била мавзолейгробница на богата

анхиалска фамилия, в която са се провеждали религиозни ритуали. Гробницата е открита

през 1888 г. и е най-голямата гробница, откривана досега в България.

Подходящи за подводен туризъм са скалистите места около града. Под водата

можете да видите различни представители на черноморската фауна - морска игла, морски

дракон, скат и много други, както и легендарните морски кончета, едни от най-прекрасните

обитатели на Черно море. /снимка 23/

Бургас

Бурга̀с е най-големият град в Югоизточна България и вторият по големина

на българското Черноморие. /снимка 24/ Днешното име на града произлиза от гръцкото

Пиргос (Pyrgos) – кула. Според местни предания името идва от римски пътен стълб, така

наречен бург, който бил положен в района на днешното бургаско пристанище. В Бургаския

залив и Бургаските езера са документирани около 140 различни вида риби. В южния край на

Бургас, в защитената местност Пода е изграден център за наблюдение на птиците. Там има

документирани над 255 вида птици, което представлява 67% от птичия свят на България. В
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природния резерват на Атанасовското езеро са документирани 317 вида птици. От тях 83 са

вписани в Червената книга на България, а над 170 вида са от европейско значение.

В Бургаския залив на остров Света Анастасия се намира манастирът „Света

Анастасия“, единственият запазен средновековен островен манастир в Черно море.

Островът е изграден е от вулканични скали, висок е12 – 17 метра, а площта му е близо 9

декара. Между

1945 и 1990 г. носи името Болшевик. Островът е забулен в мистерия и за него се разказват

стотици легенди и истории.                                                                                            

Една от най-известните легенди е свързана с пирати, които нападнали острова във

времето, когато там имало манастир. Монасите се затворили в църквата и се помолили на

Света Анастасия да им помогне и да ги избави от набезите. Тя чула молитвите им и

изпратила страховита буря, която разцепила пиратския кораб. И до днес останките на

кораба са вкаменени в скала, която може да се види от всеки посетител на острова. Вярва

се, че причината за пиратските набези е заровено на острова златно съкровище, пазено от

призрака на загинал пират. Според друга история, навремето до Острова са достигали

викинги. Документирани сведения за това няма, но има следи от две опожарявания.  На

Света Анастасия има три скални феномена, известни като Гъбата, Дракона и Вкамененият

пиратски кораб. Някои вярват, че на Острова съществуват две подземия, чийто вход е много

добре замаскиран и никой не може да проникне до тайните им. Досега обаче те не са

открити.

 В землището на Бургас са разкрити няколко праисторически и антични селища

от каменно-медната до късната бронзова епоха:
● В началото на лятото на 2008 година археолози от Бургаския музей откриват на 10 километра северно от града в

местността „Солна нива“, близо до Атанасовското езеро праисторическа могила и предмети, датирани към епохата на

ранния халколит. Изкопани са над 250 вещи, за най-ранните от които се предполага, че са използвани 6000 години пр. Хр. 

● На 15 км от Бургас се намира античен и средновековен град „Акве калиде – Термополис” -Антични минерални бани.

Той е възникнал около топлите минерални извори още в тракийско време в І-во хилядолетие преди Христа. Тук било

най-почитаното в древността Светилище на трите нимфи, покровителки на здравеносната сила на мин. извори.

● Антична и средновековна крепост и пристанище Порос/Форос. Крепостта е създадена в ср. на ІІ в от римския

император Антонин Пий. Отначало е била построена кулата при отока, на лат. „Бург”, която е имала локационни функции,

помагала на влизащите в езерото лодки и малки кораби да не затънат в заблатените зони на отока. На върха на кулата горял

огън през нощта и в мъгливо време. Крепостта Порос / Бургос / е предшественика на съвременен Бургас.
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● Ранновизантийската крепост Акра на нос Акин датира от VI век, когато в най-тясната част от носа е построена

масивна крепостна стена, охраняваща площ от 16 дка. Участъци от крепостни зидове и кули са запазени и до ден днешен с

височина достигаща до 4 метра.

При археологическо проучване, проведено в района на крепостта през 2012 г, са разкрити

останки от град, 2/3 от който са разположени на сушата, а останалата част е под водата.

Също така са открити множество монети, накити, керамика, фрагменти от предмети,

изработени от стъкло.

Акин е дълъг и тесен нос на Черно море, в северния край на вдадения на 1.5 км в

Бургаския залив полуостров Акра. Други стари имена на носа са "Афиболо" и "Св. Никола".

Разположен е югоизточно от Бургас, на 6.5 км северозападно от Созопол и в близост до

Военноморската база Атия. На югоизток е село Черноморец, Бургаска област. Брегът на

Акин е клифов с височини, вариращи от 10 до 20 метра над морското ниво. Наименованието

"Акин" има древногръцки произход и в буквален превод означава "къс, извит персийски меч".

Гърците назовават носа така заради коварството и въоръжението на вековните им врагове -

персите. Вероятно, това име е свързано с надводните скали "Ати-воло" (от гр.: "Отсрещната

земя"), популярни и с името "Малаците", намиращи се пред носа.

Нос Акин е лобното място на 15 български военни моряци от екипажа

на торпедоносеца "Смели", попаднал в силен щорм на 19 май 1943г. През 1998г на носа е

издигнат мемориал в памет на загиналите. Тогава е издадена и заповед на началника на

Главния щаб на ВМС българските бойни кораби, които плават в този район, с приспускане на

военноморския флаг да отдават почит на загиналите моряци от "Смели".

На 23 февруари 1931 г., осъществявайки маршрут Триест-Одеса, след навигационна

грешка, параходът "CAMPIDOGLIO" се натъква върху подводните скали на нос Акин в

района на село Черноморец. В продължение на цялата 1931 година се правят неуспешни

опити за спасение на кораба и товара, докато силните бури в началото на декември го

разрушават безвъзвратно.

Созопол
Созопол е един от най-древните градове по българското черноморие. Основан е 6 века преди новата ера от гръцки

колонизатори. Созопол, известен тогава под името Аполония Магна (Велика Аполония), е израснал преди всичко като търговски

и пристанищен център. 2600-годишната история на града е оставила забележителен отпечатък върху днешния му облик. В
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града има изобилие от исторически и културни забележителности. В старата част на града е съхранена и реставрирана цяла

крепостна стена, а съвсем наскоро на близкия остров Св. Иван беше направено уникално откритие – мощите на Св. Йоан

Кръстител, които днес

могат да се видят в храм Св. Георги. Созопол днес се дели на стар и нов град. Старият Созопол пази много белези за древната

си история. Местният археологически музей се гордее с уникални сбирки от редки гръцки съдове от IV в. пр.н.е., както и

колекция от 120 цели амфори. Музеят се помещава в сградата на храм „Св. св. Кирил и Методий”. Музейните експонати са

групирани в две експозиции – археология (V хилядолетие пр. Хр. – XVII в. сл. Хр.) и християнско изкуство (XVII-ХІХ век).

Старата част на Созопол е запазила и части от крепостни стени, храмове, църквата „Св. Богородица” от VII век, както и много

дървени къщи от епохата на Възраждането, типични представители на черноморския тип българска къща.

В Созопол се намира и българският Център за подводна археология.

Подводните проучвания в морската акватория край созополското пристанище

разкриват останки от жилища, керамични съдове, каменни и костени оръдия на труда от

бронзовата епоха, многобройни каменни котви и щокове датиращи 2-1 хил.пр.Хр.

Созопол е едно от местата, където може да гмурнеш до множество потънали кораби,

природни и археологически забележителности. От тази точка на юг морето се променя и

става по-бистро, по-дълбоко и по-богато /снимки 25/:
● Каменната гора - Тя се намира в района на Созопол, между остров Кирик и Св. Иван и за сега за науката не е

известен друг подобен природен феномен. Каменната гора е била жива и процъфтяваща преди 12 милиона години, когато

Созопол е била крайбрежна зона, но на друго море. Дълочината е 18-20 м и спускайки се на долу започват да се откояват

силуети на вкаменени дънери с диаметър 3-4 м. Заради уникалноста на образуванието, всеки който се спуска там трябва да

знае, че къртенето на парчета за спомен е недопустимо. Около вкаменените дънери има и други интересни обекти като

амфори, котви и разнообразна керамика. 

● Залива „Свети Стефан“ в местност Буджака - Красиви подводни скали и огромна древна котва. Далбочина до 20

метра.

● Колокита е живописен нос на 2 километра южно от град Созопол. Нос Колокита е любимо място за гмуркане.

Характерно за него са красивите пукнатини в бреговата линия на дълбочина от 5 до 20 метра. През 2007 година на него

започва изграждането на курортно селище Созополис в архитектурния стил на стария Созопол. Заедно с това

археологическите разкопки на носа ще бъдат запазени и обновени. Релефът на Колокита е начупен от

древни тракийски могили. 10 от тях са разкопани от френския консул в Пловдив, Дегран в края на 19 век и от там за Лувъра са

отнесени десетки антични рисувани съдове от 5 и 4 век

пр. Хр. Срещу нос Колокита на дълбочина от около 35-40 метра под крен от 45 градуса, лежи корабът „Родина". Той е добре

запазен, носовите котви са на местата си. Свободно може да се влезе в надстройката и трюмовете, които са празни. „Родина“

е един от деветте български довоенни параходи, собственост на Българското търговско параходно дружество. Потъва през

септември 1941 г., когато на път за Егейско море се натъква на две мини от българско минно заграждение. От 40 членния му

екипаж са спасени 37 човека.

● Остров Свети Иван е най-големият от петте български острова в Черно море, едно диво кътче, останало

недокоснато от човешката дейност. Във водите край острова може да видите пасажи от риба и други морски обитатели,
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интересни каменни струпвания и пукнатини, наподобяващи пещери на дълбочина до 20 метра. Точно до него се намира и

по-малкият остров Свети Петър, като се смята, че някога двата са били едно цяло. Макар днес да е ненаселен, остров Свети

Иван е бил оживено място в продължение на векове. Седем века преди новата ера тук е имало тракийско светилище,

посветено на Аполон Лечителя.

След приемане на християнството в Римската империя (около 4-и - 5-и век, още преди по

тези земи да дойдат прабългарите и да бъде основана българската държава) върху основите

на тракийското светилище е построена раннохристиянска базилика, която впоследствие се

разраства до манастирски комплекс, посветен на свети Йоан Предтеча, останки от който

могат да се видят и днес. През 10-и век тук е изградена богата библиотека, а десетки монаси

пишат, преписват и превеждат богослужебни книги. През 1308 г. тук се венчават българският

цар Тодор Светослав и византийската императорска дъщеря Теодора Палеологина. Тогава

манастирът е обявен за “царски”. Този манастир, макар и да страда от войни и нашествия,

оцелява и през част от времето на османската власт, като е разрушен от османците през

17-ти век, след като се превръща в свърталище на пирати. От основаването до

унищожаването си манастирът е бил под пряката юрисдикция на Цариградската патриаршия

и затова тук са погребани двама патриарси. Най-известната находка от разкопките при

комплекса е реликварий с мощи на Свети Йоан Предтеча, покровител на манастира, открит

през 2010 г. Реликварият се намира в църквата “Св. св. Кирил и Методий” в Созопол, На

остров Свети Иван се издига бял морски фар, чиято светлина ориентира корабите, докато

захождат към Бургаския залив. Построен е през 1911 г. и функционира и до днес. В миналото

на острова за периоди до 6 седмици са били изолирани екипажите на чуждите кораби в

Черно море, в случай на заболяване.

От подветрената страна на стотина мета от остров Свети Иван се намира потопеният

пез 2008 година риболовен сейнер “Пионер”. След едногодишна битка с българската

бюрокрация той е превърнат в изкуствен риф и подводна атакция в акваторията.

Любопитното за ,,Пионер“ е, че с него е иззвадена най-голямата моруна по нашето

крайбрежие с тегло над 600 кг.

Североизточно от острова, близо до Созопол, на дълбочина 24-34 м. е потъналият

през юни 1921 г. американски товарен параход „Мопанг“. Корабът е с ддължина 102 м.
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Пътувайки от Истанбул за Бургас, се натъква на мина от Първата световна война. Тя

поразява първи и втори трюм и е фатална за целостта на плавателния съд. Той потъва

изключително бързо. За щастие няма жертви. „Мопанг“ е американски товарен параход от

типа на така наречените Liberty ships. Построен от Submarine Boat (корабостроителница в

Ню Джърси собственост на Electric Boat Company, по късно General Dynamics). Корабът е

създаден по специална програма на U.S. Shipping Board, свързана с поръчката на 150

еднакви плавателни съда с цел компенсиране на загубите от войната. Пуснат на вода на

20.01.1920 г.

В момента „Мопанг” лежи на десния си борд. Ясно различими са надстройките, части от

комина и палубата. Корпусът се издига на 10 метра от дъното. Основните повреди от взрива

са в носовата част на кораба. Свободен е достъпа до трюмовете и част от каютите. Част от

товара - купчина обувки, сандъци с резервни части и др. са видими в трюмовете. На място е

винта с диаметър около три метра и кърмовата лебедка. По протежение на корпуса се

плъзга котвената верига, потъваща в наносите по дъното.
● Змийският остров или Свети Тома е един от петте острова по българското черноморско крайбрежие. Той се намира в

южната част на Черноморието, между градовете Созопол и Приморско. Отдалечен е от брега само на около 200 м и се

намира срещу плаж Аркутино. Змийският остров е получил името си от множеството сиви водни змии, които го обитават. Под

вода се наблюдавва разнообразен живвот на фона на красиви червени скали.

През 1962 г. е включен в територията на резерват Ропотамо. Днес е известен под името

Змийският остров, но официалното му име е друго. Смята се, че библейският светец Свети

Тома е живял на острова и затова той носи неговото име. Въпреки скромната си площ, колкото

на голям магазин за хранителни продукти, островът е дом на много и ценни обитатели. Както

подсказва името, едни от основните домакини са змиите, сухоземни и водни, чийто дом са

крайбрежните скали. От старите хора можете да чуете, че тук живеят царят и царицата на

змиите. Птиците също са важна част от животинското царство. На малкия остров гнездят

много редки морски птици, а през пролетта и есента е важна спирка от прелетния път Виа

Понтика между Европа и Африка. Хиляди птици спират на скалистите му брегове за кратка

почивка и храна. Островът е забележителен и с голямата популация на мишевидния гризач

Гюнтерова полевка - един изключително рядък вид за българската фауна.
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Що се отнася до растителните представители, един от най-разпространените са кактусите от

рода Опинция. Условията за живот на острова са толкова благоприятни за тях, че заемат

повече от половината площ и правят острова почти недостъпен.

В миналото Змийският остров често е бил обект на нашествия от иманяри, търсещи

заровени златни съкровища. Безразборните разкопки станали истинска напаст за

девствената дива природа на острова, но щетите били поправени с донасянето на кактусите.

Днес пребиваването на острова и всяка човешка дейност са строго забранени.

Резерват Ропотамо

Природният резерват се простира от устието на река Ропотамо чак до гр. Приморско

на площ 110 хил. хектара. / снимки 26/ Тази площ е трудно достъпна по суша с дъбови гори

пълни с елени, сърни, диви прасета и чакали. Излета с лодка и гмуркането в тези места е

неповторимо изживяване за всеки водолаз. Устието на реката е антично пристанище, където

могат да се видят много фрагменти от антични съдове, както и части от антични

пристанищтни съоръжения. Названието е от Гръцки произход Reo= течаща, Potamos=река. В

залива Парашкева край Приморско в отминалите времена се е подвизавал известният пират

Вълчан Войвода. И досега в залива се намират останки от опожарените от него кораби.

Маслен Нос се отличава със стръмни скали високи до 50 метра над повърхността на морето

и до 30 метра под нея. Има прекрасни фиорди и пещери, където до неотдавна е живеел

застрашеният тюлен монах. При посещения с лодка често се виждат делфини. В района има

потънали кораби, пасажна риба, терени за нощно гмуркане.

По-известна като Лъвската глава, крепостта Вълчаново кале е разположена на

скалист, обрасъл със зелени дървета връх, се намира на 2 км от устието на река Ропотамо. 

Географското положение ѝ създава изключителни стратегически преимущества – под нея

тече дълбока плавателна река, свързана с морето и близо до естественото пристанище –

залива Света Петка. Името Вълчаново кале идва от времето на османското владичество,

тъй като е била използван от Вълчан войвода.
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Между устето на река Ропотамо и залива Стомопло се намира големият полуостров

Буруна, който се разделя на две части от залива Света Параскева. Северната му част

завършва с нос Коракя, а южната с Маслен нос, признат за най-красивия по Южното

Черноморие.

 Нос Коракя е тесен скалист нос, където постоянно се чува шума на морето. Тук е

потъналият френски товарно-пътнически параход „Жак Ферсене“. Разбит е на две части –

дълбочина 18-25 метра. Задната част лежи на пясък, виждат се парните котли. В предната

част се вижда корабния винт, частично под камъните. В дупките често се виждат морски

врани. Корабът е построен през 1915 г. Поддържал линията Марсилия – Черно море

/Истанбул-Бургас-Варна-Кюстенджа/. „Жак Фресине“ потъва на 15 февруари 1929 г. В

условията на гъста мъгла се блъска в крайбрежните скали на нос Коракя.

Залив Света Параскева е дълбок скалист залив. Дълбочината стига до 17 метра.

Според легендата, в залива Вълчан Войвода напада турска фрегата, носеща държавни пари

(събирана от данъци) от Варна за Инстанбул. Изгорил фрегатата и взел парите. Мястото е

атрактивно за гмуркане – плува се между огромни камъни морени, които под водата

изглеждат като изсипани на камара. До залива стига пътека, която започва от тракийското

светилище „Бегликташ“, минава през живописен горски път. Заливът е бил древно

пристанище, а през късното средновековие е служил като скривалище на пирати. Това е

най-живописната екопътека в околностите на резерват Ропотамо. Едновременно има

възможност да се видят обекти с археологическо значение, красива горска природа, море и

скални образувания.

Самият залив представлява много дълъг фиорд с дължина около 700 м. До където се

простира погледа няма да видите следа от хора или съоръжения. Единственото, което

разваля дивия облик на пейзажа са пластмасовите боклуци, изхвърлени от морските

течения на плажната ивица.

Маслен нос се намира на 5 км северно от град Приморско. Представлява

най-източната точка на Странджа и е трети по големина на българското черноморско

крайбрежие.

Носът стърчи на 30 м височина, а склоновете му стръмно се спускат към морето. Пред него

е струпана огромна камара от скални късове, които го правят недостъпен откъм морето, а

43

https://bgnaturetrip.com/archives/245
https://bgnaturetrip.com/archives/866


около тях е осеяно с остри подводни скали. Северните склонове на Маслен нос са силно

разчленени от дълбоки заливчета, малки полуостровчета, назъбени носове и скалисти

островчета. Височината на склоновете от морската повърхност е около 21 м, а дължината на

врязване в сушата достига 65 м. В скалните пукнатини прибойните вълни са издълбали

силно врязани заливчета, напомнящи тесни коридори. Често ги наричат "псевдофиорди". За

разлика от фиордите, които имат ледников призход и представляват силно врязани в сушата

заливи с много завои, тези прави абразионни коридори са дело на разрушителната сила на

морето. В тях може да с влезе само с лодка, и то при съвсем спокойно море. Южната част на

носа също е стръмна, но е защитена от силните североизточни ветрове. Тук има красиво

закътано заливче с каменисто дъно и разноцветни водорасли. По време на буря то

става убежище на лодки, катери и малки кораби. Скалните подмоли на Маслен нос доскоро

бяха едно от последните български местообитания на тюлена монах (черноморски ендемит),

застрашен от изчезване в световен мащаб. Спусканията под вода могат да стават направо от

брега или от лодка. При спускане от брега може да се достигне до дълбочина 20. Има богато

биоразнообразие красиви подводни скали и чудесен плаж.

На Маслен нос има дъждомерна станция, мощен въртящ се фар, издигаща се на 7 м. на

скалистия връх и вече автоматична камбана, която се включва при непрогледни мъгли и

предупреждава минаващите наблизо кораби за опасността от подводни скали. През нощта,

насочващата му светлина се вижда на 20 мили навътре в морето. Бюлетин за състоянието

на фаровете от 1863 година свидетелства за наличието на такъв по онова време. В

настоящето, в съвременният си модернизиран вид, фарът се поддържа от Хидрографски

район -Бургас към Военноморските сили на България и попада в заградената военна зона, в

най-издадената част на носа.

Името „Маслен нос“ произхожда от турското „Зейтин Бурун“. Според някои източници

преводът е грешен и би трябвало да се преведе като Маслинен нос, тъй като някога в

близост до носа е имало маслинена горичка. Подръжниците на тезата за името „Маслен

нос“, са на мнение, че името е дошло от множеството товарни кораби, пренасящи храна и

подправки от Средиземноморието, които са имали фатална среща със скалите и „омаслили“

носа с големи количества зехтин, който са превозвали. От много отдавна Маслен нос е
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служил като навигационен ориентир на мореплавателите. Мястото се използвало като

пристанище още от дълбока древност. Морското дъно на Маслен нос е съхранило каменни и

оловни щокове, стегачки, битова керамика, остански от амфори, което засвидетелства че

носът е бил ползван като пристанище и главен път през бронзовата и желязната епоха, както

и през Средновековиетo.

Смята, се че мяктото е било част от комплекс пристанища с общо наименование Херсонесос

в предримската епоха, а впоследствие се преименова на Тера през римската епоха.

Комплекъст е започвал от Маслен нос и е стигал до до устието на река Ропотамо, включвал

е някои от малките заливи на полуосров Вътрешния Бурун – Св. Параскева, Ватарухи  и др. 

В защитената страна на Маслен Нос (залив Аля) са се крили много кораби и е използван

като пристанище още в античността. Тук през 1961 г. българския професор Иван Гълъбов

пионер в българската подводна археология осъществява поредица от успешни експедиции.

Находките от подводните проучвания, сега могат да се наблюдават в музеите на Бургас,

Приморско и Китен.

Маслен нос има и зловеща слава. В неговите скали през 1902 година се разбил

руският кораб "Царевич“. През 1898 година е потънал кораба Aglaj Valjanu, a януари 1901

година кораб пълен с дървен материал.

Флората и фауната в този район включват редки и застрашени от изчезване видове,

което го прави природен комплекс с международно значение. Мозайка от

разнообразни природни местообитания отличава този район на българското

черноморско крайбрежие. Разчленените брегове и закътаните девствени заливчета

(Мириус, Зигра, Флуру) са обрасли със зелени реликтови гори. Плажовите ивици и дюните,

лагуните и крайбрежните блата (Алепу, Аркутино, Стомопло), заедно с устието на р.

Ропотамо допълват многообразието от крайбрежни местообитания, които основателно са

защитени в границите на резерват „Ропотамо”. Подводните пейзажи са не по-малко

разнообразни и завладяващи. Скалният брегови склон се спуска на места почти отвесно

надолу до дълбочини, губещи се от погледа. Непосредствено под водната повърхност върху

скалите се разстила розов килим от гъсто обрастнали коралоподобни „храстчета” на
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водораслото коралина (Corallina officinalis). По-надолу брадата цистозира, кафяво морско

водорасло, образува гъсти „гори”, създаващи местообитание за невероятно разнообразие

от морски организми. „Стеблата” на цистозирата са обвити от корообразуващи червени

водорасли (Dermatolithon cystoseirae) и нежните дантелени колонии на животните-хидри.

Охлювчето триколиа (Tricolia pullus) окичва „клонките” й. Мраморният рак

(Pachygrapsus marmoratus), мъхестият рак (Pilumnus hirtellus) и ракът ксанто (Xantho poressa)

са типични обитатели, а от рибите – морското конче (Hippocampus guttulatus), разнообразие

от зеленушки, морски кучки и попчета допълват богатството на животинския свят във

водорасловите обраствания. На по-голяма дълбочина цистозирата отстъпва място на

голямата черна мида – основен обрастател върху скалното дъно. Във варовиковите скали от

този район се среща рядката мида малък каменопробивач (Petricola lithophaga),

дълбаеща ходовете си чрез отделяне на химични вещества. Пясъчното дъно също

се характеризира с разнообразие от местообитания. Сред тях с най-голямо природозащитно

значение са подводните ливади на морските треви зостера (Zostera marina). Пред устието

на р. Ропотамо зостерата достига невероятната 2,5-3 м височина, размери считани за

пределни за вида. Сред зостерните обраствания се среща редкия вид тревно попче

(Zosterisessor ophiocephalus), включен в списъка на световнозастрашените видове. Много

интересно е местообитанието на ракообразните, копаещи сложни ходове в пясъка, Pestarella

candida и Upogebia pusilla, първият от които е смятан за твърде рядък. Богатите хранителни

ресурси, доставяни от р. Ропотамо, определят особено високото разнообразие от

охлюви (Cyclope neritea, Nassarius nitidus, Rissoa splendida, Bittium reticulatum) и миди

(Loripes lacteus, Lentidium mediterraneum, Chamelea gallina, Donax trunculus, Tellina

tenuis, Cerastoderma glaucum).

 Едва през лятото на 2007 г. край бреговете на Маслен нос учените откриват  необикновено и

до тогава неизвестно на науката местообитание – биогенни рифове, изградени от стриди

(Ostrea edulis). Тръбести червеи участват като спойващ елемент в структурата на рифа.

“Острак” – така тези рифове са наричани от местните рибари. Те свързват името с думата

остър, тъй като стридените черупки имат ръбове, достатъчно остри, за да срежат ръката или

неопрена на невнимателния гмуркач. Специалистите обаче смятат, че
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наименованието произлиза от гръцката дума „остракон”, означаваща стридена черупка и

вероятно е било дадено на рифовете от древните гърци, които са ги познавали още преди

хиляди години. Рифът обраства с разноцветни гъби, черни миди, и сенколюбиви водорасли

и приютява разнообразен морски живот – многобройни пагури, скорпида, морската

лястовица, зеленушки, барбуни и попчета.

В близост до Маслен нос се намира т.нар. „Тюленова пещера”. Тя се намира на около 6 км от

Приморско. Място, обвито в много мистерии и легенди. Разказва се, че там преди години са

живели тюлени-монаси, характерни за Черно море. Старите моряци твърдят, че тюлените

били донесени от Балтийско море. За съжаление, условията за тях не били подходящи, и

последният тюлен е изчезнал преди около 30 години. Друга легенда, свързва и името на

Вълчан войвода с това място. Иманярите вярват, че прочутото имане не се нахожда на

лъвското кале, а именно в дълбините на морското дъно на Маслен нос.

Достъпът до Тюленовата пещера е само по вода, с плавателен съд.

 Интересни и достъпни места за подводен туризъм в района на Маслен нос са:
● Бухта Мириус – дълбочината е 12 метра. Характерни за района са разчупени остри скали, пясъчни петна, богата подводна

флора и фауна. Подходящо и много атрактивно място за нощтно гмуркане. Вечер е атрактивно и на брега, а под водата може

да се любувате на активен нощен живот на подводните обитатели. Бухтата се намира на половината от черния път водещ от

Приморско за Маслен нос. И до днес в бухтата могат да бъдат открити фрагменти от антични съдове.

● Залив Стамополу – Крокодилите - максимална дълбочина 22 метра. Богат на риба залив с красива морска флора и фауна.

Разположен е южно от Маслен нос, на 5 км. от град Приморско. В залива, по идея местния водолазен център "Посейдон“, на 7

м. дълбочина, е изграден уникален, единствен по рода си в България и на Балканите подводен параклис  "Свети Николай

Чудотворец". Параклисът носи името на Светеца, който е покровител на моряците. Атрактивен и интересен параклисът, който

е изграден от водолази за 9 часа се състои от  4 плочи. На една от плочите е и ликът на  "Свети Николай" , изработен от

месинг, а близо до него е монтиран и олтар от древен камък с масивен кръст и свещник. В параклисът са поставени и плочи с

различни църковни мотиви изработени от скулптора Никола Диков и осветени от отец Гавраил от Приморско. В

непосредствена близост до подводния параклис има плоча с надпис "За равен брой" - традиционен поздрав на водолазите за

равен брой влизания и излизания в морето. На малко по-голяма дълбочина, 12 м., е подводната скулптура на русалка в

естествен ръст. След „Русалката“ дъното се пречупва и се спуска до 18-20 метра дълбочина, където има остри камъни

подобни на рифове. Също така може да се стигне и до подводна пещера, която се намира на около 3 метра дълбочина.

Пещерата е дълга около 10 метра и може спокойно да се проплува от водолазите. 

● Светилище Бегликташ - едно от най-тайнствените светилища, открити по нашите земи. Намира се на 4 км от Приморско, в

резервата Ропотамо. Светилището се разстила на площ 12 декара и представлява огромен кръг от камъни, положени върху

скална повърхност. То съдържа и 16 каменни елемента, които наподобяват на тези в Стоунхендж и показват календара на

траките. Това е светилище на траките скирмиани от 2000 г. пр. Хр. Големите скални късове, някои от които са с височина 9
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метра, са частично обработени от човешка ръка и подредени в невероятни фигури. Мястото е било обожествявано от древните

траки. Тук те

носели дарове за боговете и така постепенно го превърнали в светилище. С течение на времето построили жилища за жреците,

които го обслужвали. Календарът на древните траки, открит в светилището, представлява издълбани отвори в скалната

повърхност, където в момента на слънцестоене преминават слънчевите лъчи и огряват тези точки. Каменният часовник, делящ

деня на 6 части, също е сътворен от камък. Кръглите камъни са така умело подредени, че сянката на слънцето пада от главния

олтар върху шестте по-малки камъка на север от него.

Китен

В древността по земите, върху които днес се намира гр. Китен, е имало селище, от което са

запазени крепостни стени, които днес са реставрирани. Непосредствено до град Китен може

да се видят останките от крепостта Урдовиза. Тя съществува от времето на Троянската

война 12 в.пр.Хр. Доказано е, че тук е имало пристанище, както през античността, така и

през средновековието, когато крепостта е била важна българска твърдина и военноморска

база. Антично пристанище според хипотезите е било последното пристанище, което е

помагало на Троя. През 80-те и началото на 90-те години на двадесети век се извършват

подводни разкопки на потънало селище и в южния залив на полуостров Урдовиза. Открито е

селище или селища от Ранната бронзова епоха. При разкопките в един квадрат 5 на 5 м, се

откриват: 5 двойки гигантски бичи рога, подобни на тези от неолитни и халколитни

светилища в Югоизточна Европа и в Мала Азия; 20 цели и над 20 части от черепи на коне; 2

култови брадвички; 2 каменни матрици за отливане на бронзови брадви; 2 глинени и 1

костена стилизирани човешки фигурки. В следващите години са открити потънали дървени

кораби, фрагменти от амфори и керамика от 6-ти век пр. Хр.  до 18 век.

В близост до пристанището на гр. Китен се намира изключително красивия подводен риф

„Мармалята“ – дълбочина 12-22 м. Освен богатата флора и фауна на рифа се виждат и

големи, напълно запазени котви от15-18 век. /снимки 27/

Лозенец

Нос Амберлиц (Лозенец) е удобно и достъпно място за подводен туризъм и фотография с

дълбочини до 18 метра. Пролетно време се вижда калкан, морска лястовица, черноморска
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акула. Лозенец е част е от единственият по рода си еко-парк "Странджа". Предлага уникално

съчетание на море и планина с екзотична растителност. /снимки 28/

Царево

С името Василико гр. Царево се споменава най-рано от арабския географ Идриси през ХП

век. Археологическо проучване през 2012 г. в района на храм „Св. Успение Богородично" в

стария град, показва недвусмислено, че тук е съществувало селище от много по-ранен

период. По крайбрежието на Царевска община са акостирали кораби още от I хил. пр. Хр.

През VII-VI в. пр. Хр. във водите на Черно море започват да плават освен тракийски и

елински кораби. По времето на Великата гръцка колонизиция възникват редица гръцки

градове държави, които се превръщат в търговски центрове изнасящи храни и суровини за

Източното Средиземноморие. В района на храм „Св. Успение Богородично" археолозите

откриват култови ями от класическата и елинистическата епоха, запълнени с тракийска и

гръцка керамика. Върху малък нос, източно от храма е разкрита малка постройка. Едно от

предположенията е, че тук в един по-късен етап е била построена митницата на Василико.

На север от гр. Царево е разположен къмпинг „Арапя“. Морето пред къмпинга е

интересен подводен терен богат на красиви подводни пейзажи. В началото на яхтеното

пристанище в Царево се намира малък плаж с лесен подход към морето, спускане към един

красив подводен свят с почти перманентно кристално бистра вода. На дълбочина до 18-20

м се наблюдават итересни скални струпвания и разнообразна флора и фауна.

Малките закътани заливчета между Царево и Лозенец имат неповторимо

очарование. Подводният пейзаж е колоритен килим от кафяви, зелени и червени водорасли,

обрастнали изобилно върху скалното дъно. Тук наблюдавахме рядкото червено водорасло

филофора (Phyllophora nervosa), превърнало се в емблематичен вид за екологичния упадък

на Черно море през втората половина на 20 в. Някога огромните му запаси в

северозападния шелф днес са почти напълно изчерпани, а по нашето крайбрежие се среща

рядко, като образува туфи по сенчестите повърхности на подводните скали на дълбочина

3-10 м.
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В пясъчното дъно се открива редкия вид мида лорипес (Loripes lacteus). Срещат се и

редките видове риби – малкото попче (Pomatoschistus minutus), качулатата морска

кучка (Coryphoblennius galerita) и очилатата зеленушка (Symphodus ocellatus).

Разнообразието от местообитания и видове, запазената природната естественост и много

добрите екологични условия, високият научен интерес и безспорните естетични качества

определят заслужено място на района в списъка на приоритетните за опазване.

На близо 2,5 морски мили югоизточно от Царево на дълбочина 7-14 метра е потопен

турския товарен параход „Сафак“ с дължина 50 м, пътувал от Бургас за Истанбул.

Торпилиран е два пъти от съветската подводница Щ-205 на 23.05.1942 г. Капитанът обаче

успява да избегне първото торпедо, след това избягва и второто и бързо насочва кораба към

брега, успява да хвърли котва в залив край с. Варвара, да спусне спасителната лодка и да

излезе невредим с целия екипаж на българския бряг. Съветската подводница изплува на

повърхността и потопила парахода, обстрелвайки го с тежка картечница. „Сафак“ е

пренасял е фаянсови плочки от Унгария, като остатаци от товара могат да се открият около

кораба и днес. Корабът се намира на 50-на метра от брега. Различими са част от кърмата и

рула, сред отломките се вижда и част от торпедото./снимки 29/

Варвара

Село Варвара и бреговете край него са безспорно едно от най-красивите места по цялото

Черноморие. Гмуркането тук е от брега, като задължително трябва да се видят рифовете

„Даранели“. Има подводни пещери, комини, фиорди, рифове. Максимална дълбочина 14

метра. Между рифовете има процепи, през които се преминава под вода за да се достигне

външната им страна. Там има подводни “стаи” където може да се проплува и може да се

премине от една в друга, има и малки пещерички. Те се намират на около 6-8 метра

дълбочина плътно в рифовете. Има и “стая” с козирка където се образува обърнат “водопад”

от мехури от издишан въздух, които излизат към повърхността. /снимки 30/
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Ахтопол

 Късноантичната и средновековна крепост Ахтопол е разположена на малък полуостров, на

площ от около 5-6 дка. Територията на крепостта се припокрива в голяма част от

съвременния град. Ахтопол е с най-богатата антична и средновековна история от селищата

в община Царево. На неговата територия се откриват следи от бронзовата и ранножелязната

епоха. Историческите извори свидетелстват, че към края на Vв. пр. Хр. на това място е

съществувала атинска колония. През 2014 г., при археологически разкопки, се откри

проходът към една от портите на средновековния град. Изследователите са категорични, че

най - близките аналогии на тази порта се откриват в ранносредновековните български

градове Плиска, Преслав и Дръстър, което е свидетелство за голямото значение на Ахтопол

в очите на владетелите от Първото българско царство. Късноантичната и средновековна

крепост

Ахтопол е археологически паметник на културата от 1965 г. Проучването на обекта

продължава.

Живописният фар край Ахтопол, построен върху риф, е един от най-красивите по

крайбрежието ни. Заработва през лятото на далечната 1932 година и макар достъпът до

него да е труден, е изключително харесвано място. В района на морския фар, подводната

разходка е сред фиорди, подводни каскади и арки. /снимки 31/

Атрактивно и удобно за влизане във водата място е подходът до старата станция за

измерване на морските вълни, на пристанището в Ахтопол. Във водата се влиза от ляво на

станцията, а гмуркането завърша в един фиорд наблизо. Под водата има красиви скални образувания и

подводни арки. Дълбочината е 12-14 метра.

 

Синеморец

Край село Синеморец на естествено възвишение, до устието на река Велека е разположен

тракийски владетелски дом, защитен с оградна стена и кула. На около 200 м. от обекта се

намира тракийска могила, в която през 2006 г. беше проучен един от най-богатите

елинистически гробове на територията на България. Откритите археологически материали -

гръцка и тракийска керамика, монети и пр. показват, че домът е обитаван през
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късноелинистическата епоха - II в.пр.Хр. Предполага се, че тук е живял, заедно със

семейството си, местен тракийски владетел, който е контролирал добива и търговията на

рудата в Странджа. Без да бъде сериозно разрушаван е просъществувал до началото на I

в.пр.Хр., когато при определени драматични събития, до външната стена на кулата, е

заровено откритото през 2012 г. монетно съкровище от сребърни тетрадрахми. Най-значимо

и сензационно е присъствието на голям брой съвършено редки монети на загадъчния

тракийски цар Мостис. Съкровището е експонирано в Общински исторически музей -Царево.

По-късно, през османския период (ХVIII-ХIХ в.), върху останките на дома е построена сграда.

Проучването на укрепения владетелски дом продължава.

До лимана на река Велека, южно от пясъчната ивица се намира местността

"Корабите", атрактивно място за подводни разходки./снимки 32/ Ако някога сте искали да се

озовете в някое приказно красиво райско кътче, това е северният плаж на Синеморец. Тук

река Велека се влива в Черно море, като реката и морето се разделят от плажна ивица.

Уникално е съчетанието на река, море, гора и плаж.

Плаж Силистар

Златист пясък, чиста и спокойна вода и невероятна гледка е това което ще откриете на плаж

Силистар, последният плаж преди границата с Турция. Плажът е с дължина около 1 км и

ширина около 50 м. и е едно от предпочитаните места за сърф на нашето море. Попада на

територията на природен парк "Странджа", благодарение на което все още не е застроен, и е

част от защитените зони за опазване на дивите птици и природните местообитания. На това

място едноименната река се влива в морето, което е причината за изключително богатата

растителност и разнообразието на птици, животни и риби. ./снимки 33/

Село Резово 

Малкото село Резово до неотдавна беше забранена гранична зона. Тук и днес срещата с

патрули не е изключена, които предупреждават за разрешените райони за гмуркане.

Морския бряг е красив и богатството на риба е голямо. В района има и два потънали кораба.

На юг е долината на река Резовска, с красиви скални образувания и множество бързеи,
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преминаващи в тихи речни участъци. Заливът е зимовище на водолюбиви птици. Могат да

бъдат наблюдавани ловуващи в морето видри. По течението на реката минава границата с

Турция. ./снимки 34/
На нос Кастрич, отстоящ на 3 км северно от Резово, се намират останките на малка крепост с

правоъгълен план (20 на 30 м). Вероятно това е известната средновековна крепост Кастрицион.

Морската акватория по протежение на странджанското крайбрежие се отличава с

прозрачни и чисти води, съхранена природна естественост и много добро екологично

състояние. Прекрасни подводни пейзажи на надиплени пясъци и скални рифове, богато

обрасли с водорасли, разноцветни водни гъби и черни миди оказват невероятно

естетично въздействие върху изкушените гмуркачи.

Подводните местообитания се отличават с високо

разнообразие. Най-представителните от тях са чистите пясъчни дъна, обитавани от

пясъчните миди донакс и хамелея (Donax trunculus, Chamelea gallina) и скалните дъна,

обрасли с брадатото кафяво водорасло цистозира (Cystoseira barbata) и голямата и малка

черни миди (Mytilus galloprovincialis, Mytilaster lineatus). В зоната на прибоя се среща

изобилно малката мида донацила (Donacilla cornea), вид силно застрашен от въздействието

на туризма върху плажовете, замърсяването на водите и изграждането на брегозащитни

съоръжения, влошаващи водообмена. Сред редките видове риби има шанс да се набюдава

кеслеровото калканче (Arnoglossus kessleri) и морската каракуда (Diplodus annularis), рибите

сфинкс (Aidablennius sphinx) и морски паун (Salaria pavo). Наличието на условия, близки до

ненарушените от човека, прави района особено важен в научно и образователно отношение

и дава възможност да бъде използван като база за сравнение при оценка на екологичното

състояние на други райони. Възможно е странджанското крайбрежие все още да

се посещава от тюлена-монах, един световнозастрашен вид, включен в Приложение II

на Бернската конвенция. Това е може би последното останало спокойно и безопасно

местообитание по българското черноморско крайбрежие, където теоретично съществува

възможност за запазване и възстановяване на този вид.
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III. ПОДВОДНАТА АРХЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

Развитие на подводната археология

През 1906 г. Варненското археологическо дружество с председател Херман Шкорпил

прави постъки пред началника на флота да отпусне катер за проучване на Варненското

езеро. Целта е с помоща на куки и водолази да се претъси дъното за откриване на следи от

битката на Владислав Варненчик с турците през 1444 г. Идеята не се реализира.

През 1958 г- Военноморският музей във Варна планира експедиция за подводни

проучвания около нос Калиакра. Целта е да бъдат открити останки от морската битка между

адмирал Ушаков и турския флот. Експедицията не се провежда.

Така за начало на българската подводна археология се счита 1959 г., когато през

месец август в района на нос Калиакра в Черно море се извършва експедиция, с цел да

открие следи от битката между Руската и Османската империя през 1791 г., под

ръководството на проф. Иван Гълъбов. Първите успехи на българската подводна археология

идват няколко месеца по-късно, с откриването на интересни артефакти в района на Маслен

нос.

През 1961 г. във Военноморския музей се сформира доброволна група за подводни

археологически проучвания с ръководител инж. Антон Беджев. Реално групата участва в

почти всички подводни археологически експедиции, организирани от Военноморския музей и

Варненския археологически музей.

Особено бурно науката се развива през 60-те, 70-те и 80-те години на 20-ти век, с

проучвания по цялото българско Черноморие. В хода на тези проучвания са открити

потънали праисторически селища, части от антични селища, жилищни квартали, крепостни

стени, кораби.

Година Район на подводни проучвания Научен ръководител

1960 Експедиция „Маслен нос“- за пръв път са извадени оловни

щокове и антични котви.

Проф.Иван Гълъбов
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1960-61 Проучвания около Несебър Иван Венедиков,

Велизар Велков

1961 Проучвания около нос Калиакра

Проучвания около нос Чиракман

Иван Казаков

Горанка Тончева

1962 Проучвания около нос Галата и пред Балчик

Изследване канала на Варненското и Белославското езеро.

Проучвания под вода в местност Карантината, Варна и пред

нос Чиракман

Иван Казаков

Горанка Тончева

1962-63 Проучвания в залива Равда – открит е амфорен товар на

потънал кораб от VI в. пр.Хр.

Люба

Огненова-Маринова

1963 Оглед на потънали немски краби във Варненския залив и

останките от яхтата „Колхида“ пред Черни нос. Проучвания

във залива пред резиденция Евксиноград, пред Карантината и

нос Галата.

Проучване и документиране на каменната гора на морското

дъно между остров Св. Кирик и Созопол.

Иван Казаков

Организатор БАН

1964 Изследвания на потънал немски кораб във Варненския залив.

Експедиция в устието на р. Камчия за откриване на

средновековна корабостроителница. Проучване на амфорно

находище пред Черни нос.

Иван Казаков

1965 – 67 Подводни археологически проучвания на древните

пристанища на нос Калиакра. 1966 г. е извадена за пръв път

каменна котва.

Ради Боев

Владимир Павлов

1967-69 Проучвания в акваториите на Поморие, Китен и Созопол. Михаил Лазаров

1967-68 Проучване на амфорно находище пред Черни нос. Горанка Тончева

1969 Проучвания край нос Шабла – открит е товар на потънал

кораб, моржова кост.

Ради Боев

1970-72 Проучвания в акваторията на Несебър Люба

Огненова-Маринова

1971 Изследване на праисторическото селище във Варненското

езеро.

Ара Маргос

1973 Проучвания около остров Св. Анастасия Иван Карайотов
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1974 Проучвания край нос Шабла – обследване на потънал

ветроходен кораб.

Руско-българска експедиция в района на нос Шабла и нос

Калиакра

Владимир Павлов

Вълкан Вълканов

1976 Бургаски залив – проучване на потънал ветроходен кораб. Ради Боев

1977 Проучван останките от яхтата „Колхида“ пред Черни нос Геоги Антонов

1979-80 Полско-българска експедиция за проучвания край нос Шабла

– картиране на подводен риф, ограждащ басейна на древното

пристанище Карон Лимен

Горанка Тончева

1984-86 Изследване на праисторическото селище във Варненското

езеро.

Иван Иванов

1986-88 Археологически проучвания край Поморие и нос Свети Атанас

край Бяла

Михаил Лазаров

Поредица от експедиции за подводни археологически проучвания са финансиране от

научно-популярното списание „Космос“. В периода от 1969 до 1983 г. експедиции „Космос“

осъществяват проучвания в морските акватории на нос Калиакра, Каварна, Бяла, Урдовиза,

Царево, Варвара, Ахтопол.

През 90-те години на 20 век директора на Археологическия музей в Каварна, Асен

Салкин, организира поредица от експедиции за подводни проучвания в акваторията от нос

Чиакман до Шабла. В тях участват военните водолази от школата на Военноморските сили и

доброволци от Морски клуб „Приятели на морето“-Варна, под ръководството на Дарина

Иванова.

Идеята за създаване на самостоятелен център за подводна археология се заражда

през 60-те години във Военноморския музей. По стечение на различни обстоятелства тази

инициатива не се реализира във Варна. През 1978 г. е основан държавен културен институт

– Център за подводна археология, със седалище в град Созопол. Той е най-старото

учреждение от своя тип в Източна Европа и представлява първата подобна институция,

работеща активно във водите на Черно море.

В началото на 70-те години към БАН е създадена група за подводни изследвания.
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През 80-те години на 20 век в Бургас е създадено доброволно гражданско сдружение

„Морско общество“. Неговите членове участват в множество подводни експедиции за

проучване на различни райони по Южното българско черноморско крайбрежие.

1. Откритията
В продължение на четири десетилетия е извършено проучване на почти всички заливи по

Българското черноморско крайбрежие. В резултат на това е натрупан значителен

материал, който служи за основа на много интерпретации върху миналото на древнотракийските земи

и развитието на ранните черноморски култури. Подводните археологически изследвания извоюват

подобаващо място в проучването на древната история на Западното Черноморие.

1.1 Потънали селища по Западното Черноморие

През пролетта на 1921 г. при прокопаването на канал между Варненското и Белославското

езеро в кофите на дълбачката попадат дървени колове, парчета от глинени съдове, каменни брадви,

животински кости и др. предмети. Откритието добива названието „Наколно селище“, название, което

ще стои в терминологията на българската археологическа наука в продължение на няколко

десетилетия. Последовотелно в годините напред до 1990 г. са открити и изследвани и останките от

още 12 праисторически селища от епохата на енеолита и ранната бронзова епоха /5-то – 2-ро

хилядолетие пр. Хр./. На дълбочина от 4 до 9 метра са открити и извадени дървени колове, мазилка

от огнище, каменни сечива, керамични съдове и др. Съществените изводи, които в крайна сметка

правят археолозите, е че в дълбоката древност на мястото на Варненското езеро е съществувал

дълбоко вдаден в сушата морски залив, който се е образувал от нахлуването на морските води в

широка речна долина, вследствие от снишаване на сушата.

Успоредно с проучването на селищата във Варненското езеро подводните археологически

проучвания по черноморското ни крайбрежие също се увенчават с успех. От същата епоха са отрити и

други потънали праисторически селища:
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● Атия – ранен бронз. Селището е открито през 1968 г. при строителството на военното

пристанище в западния залив на полуострова. На дълбочина от 7-9 метра са отрити дървени колове,

керамика, сечива от кост.

● Созопол – енеолит и ранен бронз. Първите материали са открити още през 1927 г.

Целенасочени подводни археологически проучвания са направени през 1987 г.

● Устието на р. Ропотамо – ранен бронз. Селището е открито по време на подводни изледвания

пред устието на реката. Намирало се е върху нос Св. Димитър, затрупано от селища от Античността и

Средновековието.

● Урдовиза – ранен бронз. Първите материали са открити при подводни археологически

разузнавания през 1973 г. Културният слой е на дълбочина 6-7 м.

Според археолозите, възникването и напускането на тези селища е пряко свързано с изменението на

равнището на морето и колебанията на сушата. Както е известно, в процеса

на оформяне на Черноморския басейн неколкократно, по време на ледниковите и междуледниковите

периоди, се е отделял и свързвал със Средиземно море. Независимо от конкретните резултати от

проучването на отделните селища, неоспоримият факт е, че те са били непосредствено свързани с

морето. Те са свързани и с възникването на подобни селища, разположени във вътрешността. Тези

селища не са изолирано явление, а принадлежат на познатите праисторичиски общности. Все

по-настойчиво се налага становището за общност в развитието на ранните черноморски култури и за

приоритетно развитие на ранноземеделските общности в Балкано-Дунавския район. Най-показателен

за високото развитие на късноенеолитната култура по Западното Черноморие се явява Варненския

енеолитен некропол, където са открити 3000 прецизно изработени златни предмети./Варненският

халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в края на

V – началото на IV хил. пр. Хр. Смята се, че находките от т.нар. – „Варненското злато“

представляват най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано

към т. нар. Култура Варна (4400 – 4100 г. пр. Хр.). Археологическият обект е един от

най-забележителните и значими паметници за праисторията на Балканите и Европа/ снимки 35/

Варненския некропол повдига още веднъж въпроса за мястото на Черно море в историческото

развитие на древните азиатски и европейски народи. Безспорно той показва една висока степен на

организация на обществото, и то на общество, разположено на морския бряг.

1.2 Древните каменни котви
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Когато става въпрос за корабоплаването в Черно море през древността, обикновено

се изтъкват неблагоприятните атмосферни условия, описани още от древногръцките

писатели: гъсти, непрогледни мъгли, голяма облачност, продължителни северни ветрове и

внезапни бури, особено силни през зимата. Към всичко това неизменно се прибавя силното

насрещно течение в Босфора, трудно преодолимо и от днешните ветроходи. Мнозина

съвременни автори често преувеличават размера на тези навигационни трудности и стигат

до категоричния извод, че проникването на външни мореплаватели в Черно море не е било

възможно преди усъвършенстването на навигацията и главно преди създаването на кораби

със скоростно гребане, които са били в състояние да преодолеят силното насрещно течение

в Босфора. Това според тях станало по времето на великата гръцка колонизация (VIII—VI

век пр.н.е.), която обхванала цялото Средиземноморие и бреговете на Черно море.

Безспорно неблагоприятните атмосферни условия били съществена пречка за

развитието на корабоплаването в Черно море и това е отразено твърде добре още

в най-ранните гръцки предания за него. Но тъкмо тези предания, възникнали далеч преди

епохата на великата гръцка колонизация, дават основание на някои изследователи да

предположат, че възникването на античните черноморски градове не е случайно явление и

че Черно море било познато на средиземноморските народи още преди гръцката

колонизация.

В подкрепа на тезата, че още от праисторически времена по черноморското ни

крайбрежие се е развивало корабоплаването, идва поредното откритие на подводните

археолози през 60-те години на 20 век - намирането на голямо количество древни каменни

котви.

Първата каменна котва по Българското черноморие, а и изобщо във водите на Черно

море, е намерена на 17 август 1966 г. в залива на нос Калиакра по време на подводни

археологически изследвания. В следващите години откриването на древни каменни котви се

превръща в закономерно явление. Обособяват се някои характерни заливи, богати на

находки от каменни котви: Созопол, Несебър, Калиакра. Впечатляващо е откриването само

през летния сезон на 1977 г. на 23 каменни котви край Несебър, разположени на две групи от

двете страни на полуострова.
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В продължение на едно десетилетие по Българското черноморско крайбрежие са

открити повече от 250 каменни котви, което превръща България в най-богатата страна на

подобни древни паметници.

Котвите са изработени от здрав варовик с правилни форми, на тях има пробити по

един два или повече отвора. При тези с повече от един отвор, през единия е минавало

котвеното въже, а през другите - дървени колове, които са задирали в дъното и спирали

кораба.

Каменните котви са били разпространени през II-то и началото на I-то хилядолетие

пр.Хр. Становището, че намерените каменни котви са принадлежали на търговски кораби,

се подкрепя от техните значителни размери: някои от намерените котви тежат 187, 206, 294

и дори 362 килограма, които безспорно е трябвало да удържат големи за епохата кораби. За

търговските нужди на тези най-древни плавания са служели и намерените два метални

слитъка с форма на разпъната волска кожа: единият в района на Калиакра, а другият на 30

километра западно от Бургас. Слитъците с форма на разпъната волска кожа са познати
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в Средиземноморието много отдавна и по всеобщо мнение са един от най-ранните

предшественици на монетите.

Геолози правят изследване, специално на каменните котви, които са открити по

цялото крайбрежие на нашето Черноморие. Оказва се, че каменните котви, които са с два –

три отвора, са изработени от местна порода камъни. Това означава, че тези котви са

свързани с местно традиционно корабоплаване - тракийското корабоплаване, за което има

сведения и от писмените извори.

В по-нататъшното усъвършенствуване на каменно-дървените котви са установени

конструкции, които се доближават до съвременните класически форми. Към тях се

причислят дървените котви с каменен напречник (щок). Щоковете, най-често с дъговидна

форма, са били закрепвани в горната част на котвеното вретено (ствол). Изработвани

първоначално от камък, а по-късно от олово, поради тежестта си те лягали на дъното и

допринасяли един от роговете на котвите да се забие в грунта. През есента на 2012 г. в

акваторията на град Созопол е намерен каменен щок, който със своите размери (дължина –

2,10 м., ширина – 0,36 м.), е един от най-големите антични щокове в света. Големите

оловни щокове достигат тегло над 300 кг. Те са принадлежали на кораби, способни да

пренасят 1000 амфори с вино. Приема се, че каменните щокове се датират от IХ–VII в.

пр.Хр. Първият оловен щок, намерен край нашите

брегове е по време на експедиция „Маслен нос“ 1960 г. Този най-примитивен оловен щок е

бил в употреба през VII–VI в. пр.Хр.

61



Котви и щокове от дърво, камък или олово продължават да се използват и след

откриването на железните котви (VII в. пр. Хр.), чак до средата на 19 в.

Въпреки, че сведения за ранното корабоплаване в Черно море все още са

недостатъчни, за да се опишат последователно ранните връзки между Черноморието и

Средиземно море, едно е ясно: Черно море е било кръстопът на цивилизации от дълбока

древност, път за проникване и размяна на идеи и икономически блага чрез корабоплаването,

чиито най-ранни следи отиват далеч назад във II хилядолетие пр.Хр.

Установяването на търговски връзки изисква да има високо развита цивилизация на

самия бряг и във вътрешността, която да отговори със стоки на предлаганите от

средиземноморските мореплаватели произведения на занаятчийството. През III-то и през

II-ро хилядолетие пр.Хр. по западното черноморско крайбрежие има такова общество, следи

от което са многобройните селища както във вътрешността на страната, така и на самия

бряг. Това общество е търгувало с руда, жито, дървен материал, солена и сушена риба,

кожи, сол и метали /мед, желязо, сребро, олово/.

1.3 Пристанищата

Не само голямото количество, но и разпространението на откритите древни каменни

котви по крайбрежието потвърждава, че най-ранните плавания са били редовни. На кого са
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принадлежали тези древни кораби и каква е била причината за техните редовни рейсове до

западния черноморски бряг?

Обстоятелството, че първоначално най-голямо количество котви е намерено в района

на Созопол, дава основание на някои изследователи да предположат, че стоката, която била

товарена в древното пристанище на селището при Созополския полуостров, е медна руда

или обработен метал, добиван от близките рудниците.

Струпванията на каменни котви от двете страни на Несебърския полуостров показват,

че там е имало две пристанища, използвани при различна посока на вятъра. Разбира се,

тези пристанища не са като днешните, нито дори като познатите пристанища от античната

епоха с изградени вълноломи и кейове. Очевидно в тези отдалечени времена един басейн

със сравнително спокойни води е бил достатъчен да приюти корабите. Изискванията на

ветроходната навигация са определяли тези места за хвърляне на котва там, където корабът

винаги можел да разгърне ветрилата.

Има още едно съображение за редовността на най-ранните плавания в Черно море

през втората половина на II хилядолетие пр.Хр. То се подсказва от обстоятелството, че

определените досега древни пристанища се намират непосредствено до селища,

съществували през същата епоха, което се доказва от техните древни имена и още по-добре

от археологическите останки на самите селища.

През 60-те и особено през 70-те години на двадесети век българските подводни

археолози проучват предимно древни пристанищни акватории, локализирани чрез струпване

на котви на морското дъно. По Западното Черноморие сигурни такива естествени

пристанища, подредени от север на юг, са установени при: Шабла, нос Калиакра, Каварна,

Варна, Несебър, Поморие, Созопол, нос Св. Димитър в залива при устието на р. Ропотамо,

Маслен нос, Приморско, полуостров Урдовиза при Китен, Синеморец, Резово. При Каварна,

Варна, Несебър и Созопол има наблюдения, които предполагат наличие на елементи от

изкуствени пристанищни съоръжения.

В преобладаващата си част древните западнопонтийски градове-пристанища са

продължили да съществуват и през по-късните исторически епохи чак до наши дни, като

съвременните селища са затиснали останките от стария град. При строителството на

съвременните пристанища са били засипани древните пристанищни басейни, с което е
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загубена възможността за определянето и проучването им. Такива са случаите с Балчик

/Дионисополис/, Варна /Одесос/, Несебър /Месамбрия/, Созопол /Аполония/.

По време на подводните археологически проучвания на древните пристанища по

нашите брегове, освен котви са открити и множество антични и средновековни материали,

различни съдове, главно амфори, останки от потънали селища. Това показва, че заливите

са използвани, като удобно място за закотвяне на кораби, в продължение на няколко

хилядолетия.

Археологическите и историческите проучвания в последните десетилетия все

по-категорично изтъкват значението на Черноморското ни крайбрежие. В продължение на

повече от седем хилядолетия морският бряг е бил прозорецът на няколко значителни

цивилизации, които са се родили и развили върху него.

2. Морски археологически проект Черно море
Целта на международния „Морски археологически проект Черно море“ (MAP Black

Sea) е картиране на подводното културно наследство и на потъналите древни ландшафти в

българските води на Черно море.

Партньори в проекта са Центърът за подводна археология, България и Центърът за

морска археология, Университет Саутхемптън, Великобритания, Националният

археологически институт с музей при БАН, Университетът на Кънектикът, САЩ, Морският

археологически научно-изследователски институт, Университет Сьодертьорн, Швеция.

Ръководител на проекта от българска страна е доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ – БАН), а

от британска – проф. Джонатан Адамс (Университет Саутхемптън). Съръководител на

теренното проучване е гл. ас. д-р Калин Димитров (НАИМ-БАН и Център за подводна

археология-Созопол).

MAP Black Sea е най-мащабният подобен проект в света. Теренната работа се

провежда изцяло в българската акватория на Черно море и се финансира от „Фондация за

експедиции и образование“, Великобритания (Expedition and Education Foundation).
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През първите два етапа (2015-2016) с изследователските кораби „Егео“, „Номад“ и

„Стрил експлорър“ са проучени над 1000 кв. км от шелфа и континентални склон в

акваторията между с. Резово и нос Галата.

a) Фотограметрично заснемане на „Кръглия кораб“; b) Средновековно изображение на

подобен кораб от Геноа.

През сезон 2016 са направени 81 сондажа с вибросонда, които ще дадат нови данни

за нивото на морето и климата през последните 15000 години. За дълбоководните

проучвания се използват дистанционно управляемите подводни апарати, които могат да

извършват геофизични проучвания, триизмерна фотограметрия и видео заснемане на

дълбочини над 2000 метра. Чрез тази най-съвременна техника са открити и изследвани 41

потънали плавателни съдове от различни периоди (ІХ–Х век, ХІІ–ХІV век и от ХVІІ–ХІХ век).

Останките от всички корабокрушения са документирани чрез фотограметрични тримерни

модели с висока резолюция.

Освен научните изследвания основни елементи от проекта са образователната

програма и създаването на научно-популярен документален филм. Откритията и
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постигнатите резултати на MAP Black Sea са отразени от редица национални и световни

медии, сред които National Geographic, Daily News, Live Science, New York Times.

През 2017 Черноморският археологически проект Black Sea MAP се осъществява на

два етапа. Първият завърши успешно през юни. В залива пред устието на река Ропотамо се

провеждат подводни археологическите разкопки от международен екип от 30 учени и

студенти. През август-септември 2017 комплексно морско дълбоководно проучване, се

провежда със специализиран изследователски кораб. Събраните по време на плаването

данни допълват и прецизират изводите от предходните два сезона за геоложките и

климатични процеси формирали дъното и днешното крайбрежие на Черно море в течение на

стотици хиляди години от историята на Планетата.

Фотограметрично заснемане на османски кораб

Многопластовият археологически обект при устието на река Ропотамо лежи на 4 метра

дълбочина. Открит е случайно през 1976 год. и е проучван частично между 1982 и 1989

година.

Подводните разкопки на Черноморски археологически проект Black Sea MAP през

2017 год. установяват, че при устието на река Ропотамо последователно са съществували

селище от Ранната бронзова епоха, тържища и пристанища от времето на най-ранната

гръцка колонизация на Черно море, от Ранновизантийската епоха, от Средновековието и
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Османския период. Изключително добре запазените и много богати археологически

материали предлагат единствена по рода си перспектива към човешко присъствие по

Българското Черноморско крайбрежие, показвайки ни различните негови страни в един

период от почти шест хилядолетия назад във времето. Мисията на екипа:

- да проучи всички периоди от човешко присъствие;

- да проследи променящата се функция на района през забележително дългата му история

на обитаване;

- да изследва околната му среда, проследявайки постепенното му заливане от морските

води и изследвайки отношението на населявалите го общности към морето.

В тази връзка обектът е уникален за българското крайбрежие, тъй като за разлика от всички

останали, известни на науката, в района никога не са извършвани масирани хидростроителни и

драгажни дейности, което е запазило последователността и цялостта на отложените пластове,

така както те са структурирани от природните процеси през хилядолетията.

Прилагането на прецизни интердисциплинарни методи съпътства всички етапи на

проучването. В рамките на дейността на Black Sea MAP екипа има възможността да проучи

много интригуващи аспекти на крайбрежната и морската история на България. Проектът

ознаменува плодотворното сътрудничество на международни експерти от различни области

на науката, в контекста на благотворителната дейност на организации с идеална цел като

Фондацията за експедиции и образование. Black Sea MAP продължава да бъде най-големият

и амбициозен морски археологически проект в света. Същевременно, това е първо по рода

си проучване на българската акватория на Черно море в такъв мащаб, с цел изследване на

промените на морското равнище и влиянието им върху човешките общества.
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III. ИНОВАЦИИ В ПОДВОДНАТА АРХЕОЛОГИЯ - Двадесет добри

практики и иновации от водещи страни в областта на

изследването и опазването на подводното културно наследство

(UCH)

 

Историята на офшорните, подводните и отдалечените проучвания се дължи най -вече

на технологичните иновации. Голяма част от иновациите в сектора обаче първоначално са

били предназначени или финансирани от офшорни петролни и газови индустрии. Самият

растеж на технологията за проучване на изкопаеми горива е използван едва по-късно от

археолози и морски биолози, които адаптират тези решения и методологии за анализ на

място.

Тези постижения, от друга страна, доведоха до по -контролиран и съвестен подход

към изследването и опазването на исторически пейзажи и обекти подводно културно

наследство ( UCH ), съдържащи артефакти с художествена или историческа, художествена

или научна стойност. Много от нациите и научните общности, които водят пример в тази

област, са подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за защита на UCH от 2001 г. или по -късно са

приели нейните принципи и насоки.

Най-важното е, че изследователите на UCH от ново поколение спазват принципа, че

запазването на място (на първоначалното място) винаги трябва да се предпочита и да се

разглежда като сценарий 1. Други правила за добри практики се отнасят до по-прагматични

аспекти като дизайн на проекта и документация или техники за опазване и

експониране. Следователно, когато представяме добрите практики и

последните иновационни случаи в UCH, ще възприемем по -широк поглед и ще

включим технологии и инструменти, но също така методи и общи подходи .
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Компетенциите на по-късен етап – като документация след проучване, съхраняване и

публично разпространение на констатациите – също представляват развиващ се

подсегмент. Поставяйки специфични предизвикателства поради многобройните

интердисциплинарни интерпретации и връзки, тя изисква по -тясно сътрудничество между

експерти и учени в области като биология , геология , морски науки , инженерство , ИКТ ,

наред с неизбежните археологически фигури.

И все пак по-голямата част от иновациите се подхранват от предимно технически

и технологични пробиви . Практики като пробиване на ядра, фотографиране и измерване с

висока разделителна способност или използване на магнитометри (металотърсачи) отдавна

се считат за традиционни, но все още не са остарели. Учените от UCH са преминали към

по- интегрирани подходи и технологията от ново поколение им е помогнала да скочат.

Докато фотограметрията (измерване чрез изображения) беше голяма крачка напред

преди няколко десетилетия (както въздушна, така и под вода), тя осигурява прецизни

измервания най-вече в X и Y измерения. Тази техника е допълнена от LiDAR ( лазерни

скенери ), които също предоставят Z координатите с прецизност. С течение на времето този

вид ноу-хау еволюира в многофункционални устройства за сканиране, които

извършват автоматизиран анализ на 3D изображения , значително намалявайки

изискванията за лична квалификация и „ допълнителни разходи за технически познания “.

Съвременните устройства, които улесняват изследването на UCH, варират от ехолоти

и сонари със странично сканиране с висока разделителна способност до магнитометри с

теглена решетка; от многолъчева батиметрия и системи за обратно разсейване до под-дънни

профилатори и градиометри, за да назовем само няколко.

Само през последното десетилетие имаше вълна от нови подобрения в

технологиите, които пряко повлияха на проучването и запазването на UCH. Естествен

предмет на нашето изследване, те се превърнаха в крайъгълните камъни на

съвременните морски и UCH проучвания :

●      Батиметрично изследване с ехолота (сонар) или сателитен радар
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●      LiDAR (Light Detection and Ranging) - лазерна технология

●      (Въздушно) Фотограметрично заснемане / запис

●      Акустична система за позициониране с дълги базови линии (LBL), SBL (къса), USBL

(ултра къса)

●      Автономно подводно превозно средство (AUV) с различни сензори

●      Подводни планери (подтип на AUV)

●      Дистанционно управлявани подводни превозни средства (ROV)

Възнамеряваме да предоставим конкретни примери за най -добри практики в тази

област (включително забележими контекстуални употреби, преди това непроверени

иновации или подобрения на съществуващи решения) чрез реални проекти и случаи на

използване, реализирани от водещи страни или международни екипи от експерти по

опазване на UCH.

 1.   Неразрушителни техники и методологии за изследване и проучване на

потопени културни останки (както в плитки, така и в дълбоки морски дъна) -Гърция

(2011 г.)

 Въпреки, че датира от преди почти десетилетие, тези техники са установени себе си

като основен сред неинвазивни методи и са били санкционирани от ЮНЕСКО в рамките на

10-та годишнина на Конвенцията на UCH.

Оборудването включва морско-геофизични и дистанционни технологии, както и

усъвършенствани подводни превозни средства – пилотирани подводници (Human

Operated Vehicles, HOV ), дистанционно управлявани превозни средства ( ROV ) и автономни

подводни превозни средства ( AUV) , които все повече се използват и в други съвременни

практики. ). Всички те са предназначени за работа от океанографски кораби в открито море.

70

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Dimitris%2520Sakellariou_Paper.pdf


Фигура 1 . Отляво: Опростена илюстрация на техники за дистанционно

наблюдение (т.е. дълбоко теглен сонар, под-дънен профилер, многолъчев). Морските

изследователски кораби контролират и подкрепят дълбоководните археологически

проучвания. Сонар за странично сканиране е създал изображението на морското дъно със

сеизмичния поддънен профил за субстрата.

Вдясно: Опростена илюстрация на дистанционно управлявано превозно средство

( ROV Super Achilles) и подводно устройство (Thetis) върху древен

корабокрушение. Съдът, показан на двете илюстрации, е R/V AEGAEO.

Източник: Гръцки център за морски изследвания, Гърция (2011) ; подаден в

Кралската библиотека на Белгия, Брюксел.

 

Сега, считани за съществени , тези иновации са стъпка към всякакви значителни

постижения през последното десетилетие и отбелязват научната област от Конференцията

през 2001 г. Дизайнерските и инженерните възможности на този вид подводно оборудване

(включително множество бордови сензори) позволиха много по-подробно изобразяване на

дълбоко морско дъно. Настройката на апарата улеснява откриването и описанието на

антропогенни и природни обекти, тяхното визуално изследване и вземане на проби.

Представените подводни превозни средства, които се използват

в дълбоководни сценарии (потопяеми, ROV и AUV), са доста мощни , както поради

изискванията за мобилност, така и свързаното оборудване-камери с висока разделителна

способност, сензори и инструменти за вземане на проби, способни да произвеждат висока

разделителна способност “ фотомозаика ”от останки и артефакти.

Изискванията за плитки води , от друга страна, означават, че поддържащото

оборудване трябва да се управлява от малки лодки или малки автономни

надводни/подводни превозни средства. Отново, почти неизбежно, изследователите се

нуждаят от многолъчеви системи, сонари за странично сканиране, профилиращи устройства

под дъното и инструменти за електрическо съпротивление.
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Плитките крайбрежни зони и езера изискват по-удобни за потребителя, преносими ,

вероятно „ plug-and-play ” устройства с комбинирани характеристики и дизайн, който им

позволява да се използват на малки плавателни съдове и безпилотни плаващи

платформи. И все пак, това не трябва да компрометира техните възможности за събиране

на данни с висока разделителна способност.

 

2.   Радар със синтетична апертура с висока разделителна способност, комбиниран

с мултиспектрални сателитни данни – Гърция, Италия, партньори от ЕС

(Проект ITACA, 2014–2016)

 

Проектът ITACA (Иновационни технологии и приложения за крайбрежни

археологически обекти) беше осъществен между 2014 и 2016 г., ръководен от гръцки и

италиански организации и включващ общо 12 партньора от 6 страни от ЕС.

Бяха използвани два вида радари със синтетична апертура с висока разделителна

способност (TerraSAR-X и Cosmo-SkyMed) и получените данни

бяха комбинирани с многоспектрални сателитни данни (от спътника

WorldView-2). Обобщената информация позволи на изследователите да

извлекат относителната батиметрия на морското дъно с дълбочина до 70

метра . Постобработката включва нови алгоритми за откриване на форми, разработени ad

hoc за археологически проучвания.

Самият проект имаше за цел да локализира и проучи някои останки от кораби в

Средиземно море, заедно със свързани руини и исторически артефакти. Иновативните

елементи в този вид проучване на UCH разглеждат техниките за сливане, подобряване и

обработка на изображения . Алгоритмите позволяват освен това интегрирането на

традиционни технологии, например сонари със странично сканиране, многолъчеви ехолоти и
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други конвенционални средства за подводно проучване (т.е. водолази със светлинно

оборудване).

Фигура 2. Обединяване на SAR данни със сателитни изображения. Източник: Planetek.gr

 

3.   Физически и химичен анализ, характеризиращ консервационния потенциал на

погребани морски археологически обекти - Дания (2020 г.)

 

Този иновативен подход към химичния анализ на околната среда има за цел да

оцени потенциала за запазване на седиментите в даден потопен праисторически

обект. Избраното място за изпитване беше изцяло заровено в стабилна морска среда и

решението беше да се пристъпи към директни измервания на място (на място). В

допълнение, извлечените проби от седименти бяха въведени в лабораторни

контролирани експерименти с мезокосмос (изследване на природна среда и материали

на открито, но контролирани условия ).

Комбинацията от двата подхода доведе до смислено сравнително проучване с

помощта на „ регистратори на данни “, които следваха и сравняваха предварително

избраните параметри в пробите от седименти и тези в морската среда. Разработен от
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изследователския екип, регистраторът на данни измерва сулфид , редокс

потенциал , рН и разтворен кислород .

Резултатите от проекта показаха, че е от решаващо значение да се

определи състоянието на запазване на морското дъно, преди да се вземат каквито и да

било решения относно усилията за опазване на UCH - in situ или по друг начин. Проучването

включваше предимно дървени материали, но общите изводи бяха направени именно поради

обратната връзка за консервационния потенциал на околната среда. Разтвореният

кислород и сулфидът бяха решени да бъдат основните параметри за измерване на място,

тъй като те са достатъчни за оценка на „общата окислителна или редуцираща природа “

на морското дъно.

Утайките също се отличават с порьозност (водно съдържание), органично

съдържание и размер на частиците . Това позволи на учените да заключат, че

разтвореният кислород във всеки случай има значение само в първите няколко сантиметра,

след което той се изчерпва и редукцията на сулфата определя геохимичните процеси в

седиментите под тези повърхностни нива.

Полезността на изследването се отнася както до състоянието на запазване на

новопроучените обекти, така и до процедурите за мониторинг на известни

местоположения на UCH. Най-значимите химически и физически заплахи за обекта са също

толкова свързани с биологични фактори, колкото и с неорганичната

материя. Един интегриран подход е най-добрата практика да се следват, като се вземат

предвид сумите на кислород в околната среда (окислителните или недостиг на кислород) и

физични процеси и характеристики в утайката, където са погребани

артефакти.Горепосочената стратегия ще позволи на учените да смекчат влошаването и

да стабилизират обектите на UCH от естествени въздействия , със

съответните процедури за мониторинг след това.
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Фигура 3. По посока на часовниковата стрелка - Водолаз подготвя измервателни

сензори; Регистратор на химически данни; Нива/профили на сулфат и сулфид, следващи

противоположни концентрационни модели с дълбочина.

 

4.   Подводни електроинструменти за опазване, почистване и консолидация на

потопени археологически останки в ситуация - Италия (2021 г.)

 

Независимо от действителното състояние на напредъка в високотехнологичните

инструменти и методологиите от ново поколение, изследователите и изследователите на

място все още се нуждаят от ръчни инструменти и леко оборудване . Усилията за

опазване са сериозно подкопани (дори компрометирани), ако не се използва подходящо

оборудване или просто няма. Тъй като защитата и опазването на място е основен избор от

научната общност (посред възстановяването), артефактите трябва да бъдат разработени в

тяхната среда за „правилен“ археологически контекст .

Биообраставането винаги е било основна грижа на изследователските екипи

(влошаването на биологичното състояние поради колонизирането на вредни

микроорганизми). Стремежът да се запази оригиналната стойност на UCH е

предизвикателство, когато реставраторите и археолозите трябва да работят по- ефективно ,

особено когато времето и морските условия са належащи.

Приложните изследвания доведоха до разработването на три специфични

електроинструмента за почистване, консервация и консолидация на потопени

археологически обекти:

-       А въртящ се инструмент , отличаващ се с мека почистваща четка за подводни

археологически находки;

-       Многофункционална бормашина с чук с гъвкава функционалност:

като пробоотборник , длето или бормашина ;
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-       Един инструмент инжекция за цел да освободи специален хоросан смес в подводни

настройки, които се използват за укрепване на подводните структури.

Фигура 4 . По посока на часовниковата стрелка: Тестова платформа, симулираща

инструмента с мека четка в лабораторни условия; Образци за почистващи тестове в

различни фази; Полеви тест на инструмента за инжектиране на

хоросан. Източник: Journal of Marine Science and Engineering , 2021

 

Тези инструменти са разработени с напълно различни характеристики от

„ наземните “ инструменти, които археолозите традиционно трябва да използват, например

стъргалки, длета, метене и кирки. Те бяха тествани непрекъснато в реални подводни условия

и внесоха ефективност и бързина в работата на археолозите и реставраторите.

Инструментът с четка се оказа най -ефективен срещу биообрастване върху

повърхности на артефакти. Ударната бормашина получи изключително положителна
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обратна връзка, като се има предвид нейната многофункционалност (перфоратор, само

бормашина, само длето) и способността да премахва натрупаните натрупвания по

повърхностите на UCH. Инжекционният инструмент демонстрира бърз и ефективен

капацитет за изхвърляне на хоросан и други консолидирани смеси, улеснявайки значително

структурен ремонт, както преди, така и след почистване.

 

5.   Оценка на точността на подводната фотограметрия за археологически

цели. Структурно сравнение между фотограметрия на движение и кинематично

изследване в реално време – САЩ (2020)

 

Един скорошен американски проект включва сравнително проучване, насочено към

ефективността на фотограметрията на движението , кинематичния GPS в реално

време и традиционното археологическо ръчно картографиране .

Приложеният изследователски екип използва фотоаметрична система с три камери,

наречена SeaArray (разработена от частен оператор), базирана

на фотограметрия с множество изображения . (В тази категория има два основни типа

фотограметрия – Structure from Motion , съкратено SfM и Stereo-Vision. SeaArray използва

SfM технология, по-често използвана от морски археолози.) Изображенията се обработват

след това в припокриващ се 3D модел чрез обединяване на данни комплекти, които

показват съвпадащи характеристики, идентифицирани между трите камери.

Избраното SfM устройство е в състояние да покрие и картографира хектари морско

дъно, осигурявайки яснота и детайлност. Учените обаче трябваше да проверят дали

те отразяват точно идентифицираните модели в реалните си

измерения или изкривяват подводната реалност.

Проучването на точността е необходимо за установяване на „ най-лошия сценарий “

за точността и приложимостта на получените 3D модели, генерирани от фотограметричната

78



система SfM. Те бяха проверени спрямо съответните карти, генерирани

чрез кинематично (RTK) GPS проучване в реално време и накрая, ръчни

измервания . Наборите от данни бяха сравнени чрез статистически анализ, така че

потенциалните отклонения да могат да бъдат описани по отношение на степен, честота и

прецизност.

Фигура 5. Платформа за фотограметрия на SfM, управлявана от водолаз

“SeaArray”. Източник: Journal of Marine Sciences and Engineering , 2020

 

Изследователският екип установи, че при „най-лошия сценарий“ 3D

фотограметричните модели произвеждат граница на грешка от 5,29 cm върху обект с

дължина 84 m и широчина 65 m. Този вид точност е доказана в 95% от реалните и
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потенциалните случаи. Леките неточности се дължат най -вече на „ ефекта на боулинг “,

който изкривява данните, измерени на по -големи разстояния.

Изследователският екип също имаше за цел да оцени размера

на ресурсите (включително времето ), необходими за производството на приемливо

точни фотограметрични модели, които да бъдат използвани в различни типични

случаи, общи за археологическите нужди, например първоначално проучване,

интерпретация или мониторинг на място. Това доведе до основен алгоритъм за избор

на методи , оборудване и нива на качество за предварително зададени полеви ситуации.

Като се има предвид, че границата на грешка е пренебрежимо малка (за повечето

типове сайтове с UCH), въпросната методология и оборудване са повече от подходящи за

по -големи повърхности и обекти. Когато са калибрирани и гео-ректифицирани , 3D

моделите избягват дори ефекта на боулинг и намаляват разликите между SfM и RTK

данните. Мащабирането с калибрирани камери е идеалният сценарий, като плувате над

обекта на интерес и се приближавате до фокусните точки на обекта.

 

6.   Дигитални технологии за устойчиво развитие на достъпните обекти за подводно

културно наследство - Италия, Гърция, ЕС (2020 г.)

 

Напредъкът в цифровите технологии, свързани с културната и творческата

индустрия , генерира възможности и ефекти на преливане извън медийния и

развлекателния сектор. Технологиите за разширена реалност ( AR ) и виртуална реалност

( VR ) са сред по -известните средства за добавяне на стойност и повишаване на

осведомеността около активите на културната индустрия.

Те могат да бъдат от значение и за UCH обекти и експозиции, първоначално достъпни

само за водолази, често само за опитни и добре оборудвани. В много случаи обектите

изобщо не са достъпни поради екологични ограничения (например дълбочина). Винаги,
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когато са достъпни, обиколките се водят от професионалисти, които провеждат брифинги

преди гмуркане, очаквайки какво ще се види. Преодоляването на метеорологичните условия

и условията на видимост, биоколонизацията и ограниченията на оборудването, обиколките с

екскурзовод са голямо предизвикателство за много потенциални туристи, които трябва да се

задоволят с наземни музеи. В този контекст технологичните приложения имат потенциала

да предоставят визуална и доста реалистична достъпност до UCH сайтове и да

подобрят дори опита на водолаза.

В рамките на проекта Bluemed (включващ 10 партньори от 5 държави) експертите

идентифицираха няколко подводни обекта (с различно природно и културно наследство) и

изградиха платформа, представляваща и популяризираща по -устойчив туристически

пакет . Изпълнението включваше и създаването на центрове на знанието, способни да

насърчават иновациите в гмуркането, като предоставят допълнителни ъгли и на

туристите. Центровете за осведоменост на знанията ( KAC ) включват усъвършенствани

модерни технологии (напр. VR/AR, потапяща визуализация и контролирани от потребителя

преживявания), които обогатяват традиционните музейни практики и услуги за отдих (т.е.

информационни центрове и свързани услуги).

Фигура 6. Водолазите могат да изберат подводно място и маршрут за гмуркане. Те

получават информация, инструкции и акценти върху точките на интерес във вградена
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виртуална презентация, контролирана от потребителя. Източник: Университет на

Калабрия , 2020 г

 

7.   Нови подводни 3D бързи скенери: Автоматична реконструкция на подводни

обекти и UCH – Кипър, Канада (2014)

 

Проектът 3Dunderworld беше международно сътрудничество, ръководено от кипърски

екип от учени. Тя разработи нова система за сканиране за морски археолози, включваща

както хардуерни, така и софтуерни постижения.

Полученият бърз 3D скенер има възможност да реконструира обекти

и картографирани области и UCH сайтове, които е обхванал в процеса. Целта на

инициативата беше да се разработи скенер, който да може да функционира на всички

подводни терени и на практика във всички условия и контекст на подводно

проучване. Целта е една усъвършенствана система с високи нива на автоматизация,

скорост, ефективност и възможности за обработка да бъде подходяща за необучено

използване от почти всяка потребителска група.

Проектът разработи три отделни прототипа :

-                      Един с активни и пасивни сензори , включително камера и проектор ; hi-fi

изходът все още изисква обектите да останат стабилни по време на снимане (20 до 30

секунди );

-                      Втори с технология за бързо цифрово получаване на изображения

( високоскоростна камера ); по-кратък период от време означава по-малко от

секунда, необходима на обектите да останат неподвижни ;

-                      Третият прототип използва лазер с ниска мощност вместо проектор, както и

две камери ; разтворът се оказа особено полезен при дълбоководни условия (както в

неговата версия с един лъч, така и с три лъча).
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Фигура 7. Система за сканиране със структурирана светлина с отворен код за бързо

придобиване на геометрия. Източник: Сайт на проекта

Последните два прототипа се оказаха ефективни, създавайки висококачествени

изображения и карти на артефакти на UCH. Предимствата на новата технология включват

бързо сканиране и автоматична 3D реконструкция, което означава повече и по -добри

възможности за изследване и защита на UCH сайтове . Освен това морското

пространствено планиране ( МПП ) също може да бъде улеснено при избора и опазването

на зони от особен интерес .

 

8.   Автономни подводни превозни средства, използвани в група/рояк - Италия

(2016)

 

Подводните превозни средства за изследване на UCH са се развили бързо

към автономна употреба (AUV) и много от тези устройства са предназначени
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за проучване и наблюдение на дълбоководни океани . Морските учени (археолози,

биолози и др.) Са се възползвали изключително от тези иновации, като AUV са способни да

получават изображения и да картографират морски и океански дъна върху големи площи,

дълги периоди и значително по-ниски разходи (след първоначални режийни разходи) от

използваните пълномащабни експедиции. в миналото.

Проектът Thesaurus предвижда, че група от AUV, работещи заедно в координирана

система, предлагат още по -добра ефективност въз основа на позициониране и покритие

на сензора , предлагайки безпрецедентни възможности за картографиране и извличане.

Инициативата проектиран и построен за TifOne AUV , простираща подобни

възможности за други два AUVs . Ансамбълът е проектиран за кооперативна

навигация , акустични и визуални комуникационни мрежи. Теренните тестове доказаха

изходните предпоставки на приложния изследователски екип.
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Фигура 8. TifOne и TifTwo на борда на експедиционния кораб; Схематично разположение на

основните компоненти, интегрирани в AUV.

 

„ Роякът “ от автономни подводни превозни средства се оказа изключително

способен да изследва морското дъно, да открива и регистрира UCH

обекти. Най- иновативен аспект на проекта е пробив способността на превозните средства

да се движат и да действа по координиран начин . Те следват указанията на водещия

AUV (TifOne) и комуникират с външния свят като група , предавайки и регистрирайки данни

в реално време.

На тестовете полеви извършени акустични и визуални инспекции през страничните

сканиране сонари, камери, лазерни сензори, акустични модеми, ехо сирени, дълбочинни

калибри, скорости, ускоряване ефект на Доплер, ОСП и радио модеми. Използването на

няколко AUV заедно позволи на екипа да съкрати времето за експедиция, което често

означава по-малко усилия и значително по-ниски разходи за всеки излет. AUV също

комуникират в рамките на мрежа, което им позволява да вземат някои независими

(основни) решения и да следват командното поведение на водещото превозно средство.

 

9.   Разработване на инструменти и техники за проучване, оценка, стабилизиране,

наблюдение и опазване на подводни археологически обекти – Дания, Холандия,

ЕС (2015)

 

Проектът SASMAP даде възможност за партньорство на единадесет организации от

седем държави за разработване на нови техники и насоки за локализиране, оценка и

управление на UCH. Същността на пробива се състои в инструментите и методите, които

предложиха и улесниха „ намаляването на мащаба “

на усилията за проучване . Изследователите започнаха да работят от по-мащабно
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регионално ниво, като преминаха към местни обекти и в крайна сметка се фокусираха върху

отделни компоненти на UCH в рамките на избрано място.

Сътрудничеството използва високотехнологични инструменти и методи

за картографиране за ситуиране и интерпретиране на съществуващи и потенциални

подводни археологически обекти, с техния действителен потенциал за опазване като

водещ параметър. Започвайки със сателитно сканиране на потенциални обекти, екипът

стесни детайлното проучване с многолъчеви и плитки сеизмични проучвания на

идентифицирани цели. Начертавайки резултатите върху ГИС, археолозите успяха

да идентифицират обекти и зони, застрашени от естествена ерозия на морското дъно.

Участващите МСП разработиха морски геофизични инструменти, с особено

ефективни постижения в биогеохимичното измервателно

оборудване и ръчните инструменти за гмуркане . Това подобри ефективността на

изкопните работи и позволи на екипа да отглежда крехки органични материали, когато

опазването in situ се счита за невъзможно. Иновативните техники улесняват извличането на

сложни органични артефакти, т.е. силно разградени и наводнени . Подложки от

изкуствена морска трева са разработени за стабилизиране на местата на място, с

тестове в Дания, Холандия и Италия.
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Фигура 9. Стесняване на зоните за проучване с батиметрия, сателитни изображения и

in situ проучване за потенциални горещи точки на UCH; Претеглена подложка от

изкуствена морска трева за натрупване на утайки на избрани

места. Източник: Европейска платформа за морско пространствено планиране (МСП на

ЕС)

 

10.                      Публични платформи за изследване – Crowd Sourcing и UCH археология

– Глобално натрупване на най-добри практики (2019-2021)

 

Иновативният характер на такъв подход позволява открито участие и широк достъп

на всички заинтересовани страни, дори тези, които нямат професионален, академичен или

друг фокусиран опит по въпроса. Краудсорсинг сигнали , данни , обратна

връзка и законни предложения за допълнения и UCH характеристики има огромен

потенциал за създаване и обогатяване на бази данни в областите, в които публичните

средства и усилия специалисти не биха били достатъчни.

Законът за големите (обобщени) данни подчертава факта, че в рамките на голямо

събиране на данни всякакви изкривявания са склонни да се изравнят и да доведат до

незначителни, особено в световен мащаб.

Вероятно ще видим повече проекти, платформи и хора, обединяващи сили в такива

инициативи за проучване на UCH и картографиране на подводни обекти. Водещите примери

за масово търсене в морската археология варират от тези с ограничено тематично

покритие (напр. Проектът Big Anchor, популяризиран от базираното в Обединеното

кралство общество за морска археология) до инициативи с по-голям тематичен обхват

(например базата данни „Изоставени корабокрушения“, нанесена в Google Maps/Earth ).
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Фигура 10. Извличане на база данни за анкери от тълпа, със сигнали и доказателство за

забележителни места за закрепване
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Фигура 11. Местонахождение и детайли от корабокрушението от множеството.

 

11.                      Изкуствен интелект, способен да идентифицира корабокрушения от

повърхността на океана и от издигнатите въздушни позиции – САЩ (2020)

 

Целта на този приложен изследователски проект в САЩ беше да се

разработят алгоритми за изкуствен интелект ( AI ) и машинно обучение ( ML ), способни да

„ преподават “ обработващи машини за откриване и разпознаване на места на

корабокрушение и други основни параметри на UCH.

Чрез използването на цифрови данни за надморската височина, на автоматизиран

инструмент е бил в състояние да се научат да се бързо да открива и карта останки от

потънали кораби и други артефакти, чрез дългия морски / океански площи. Новата

методология се оказа особено ефективна в подводната археология, генерирайки точни

карти и археологически ландшафти. По-пълните UCH карти помагат на екипите за

проучване да определят приоритети на обекти и работни задачи, като планират по-добри
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последователни стъпки. Проектът се основава на топо-батиметрични данни с отворен

код от Националната администрация за океани и атмосфера на САЩ (NOAA).

Фигура 12. Графично представяне на внедрената методология. Източник: География и

околна среда, Тексаски университет, Остин

В архитектурата YOLOv3 (съкратено от вас само поглеждате отново) се използва за

изчисляване на модели за откриване на обект в реално време - или просто

казано, класификация изображение алгоритми. В Deep Learning това означава, че се

прилагат изкуствени невронни мрежи за анализ на визуални образи. Малкият размер на

извадката се компенсира чрез „ трансферно обучение “. За да се избегнат фалшиви
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положителни резултати, AI се преподава както на суша, така и на морска повърхност, като

се сравняват и разграничават различни обекти от корабокрушения и артефакти на UCH.

В сътрудничество с ВМС на САЩ учените са програмирали ИИ за откриване на

корабокрушения с точност до 92% . Получената технология им позволи да намалят

времето, разходите и рисковете при бъдещи проучвателни проекти.

 

12.                      Новата концепция, работни потоци за добри практики и далновидни

резултати на Малтийския виртуален музей за UCH – Малта (2021)

 

Запазването на UCH in situ често противоречи на амбицията да се осигури публичен

достъп и популярност до важни артефакти и сайтове. Тъй като много потенциални клиенти

и заинтересовани страни не се гмуркат, виртуалният UCH музей на Малтапредлага

прагматично решение. Амбицията на Heritage Malta (държавна агенция) и Malta Tourism

Authority е да споделят скритата страна на историята на острова.
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Фигура 13. Водолази, които създават и тестват подводната информационна система

(UWIS); текстуриран модел на самолет Douglas A1-Skyraider (на платформата

Sketchfab). Източник: Remote Sensing Journal , 2021 г

 

Иновациите в софтуера за подводна обработка на изображения позволиха на екипа

да използва 3D фотограметрия и да направи резултатите публично достояние

във виртуален музей . Структурата (физическа и цифрова), наречена UnderwaterMalta ,

обхваща подводни обекти около Малтийските острови.

Избраните цифрови инструменти споделят и представят тези UCH сайтове, давайки

на посетителите възможността да изпитат „ сухо гмуркане “ в трудни за посещение места за

широката публика. Обяснителните и обстоятелствени преживявания карат потребителите да

оценят и процеса на създаване на музея.

Събирането на необработени данни се извършва предимно в дълбоководни

обекти , като се записват останки от кораби и самолети . SfM и дълбоководна

фотограметрия бяха използвани за заснемане на изображения, потвърдени от редица

физически гмуркания на членове на екипажа.

Едновременната и последваща обработка имаше няколко етапа:

-                      Създаване на „ впечатление на художниците “;

-                      Разглеждане на образци от данни и изображения и сливане на визуални модели;

-                      Създаване на окончателен 3D модел в последователен механизъм -

първо модел на мрежа , след това текстуриран и накрая модел за „ кацане “ - лек и лесен

за навигация.

-                      В крайна сметка, създаването на „прелитащ“ видеоклип на сайта/ развалината,

включително различни гледни точки на водолаза .
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Пълният 3D модел има възможност за мащабиране и завъртане, за да се даде

възможност за подробен преглед от потребителите. Цялата визуална база данни се качва и

управлява чрез платформата Sketchfab .

 

13.                      Топографски радар за подводни изображения (U-ITR) – Италия (2013)

 

В рамките на проекта BLU-ARCHEOSYS (2004-2012 г.) изследователските групи

успяха да разработят първи по рода си технологии за подводно проучване. Устройството

за 3D скенер се състои от патентована радарна технология и персонализиран автомобил с

дистанционно управление ( ROV ). Заедно те се оказаха ефективни при изпълнение на

задачи за измерване на морското дъно на няколко нива.

Изследователският център на ENEA Frascati, който разработи системата за 3D

изображения, я нарече Топологичен радар за подводни изображения ( U-ITR ).

Първоначално тестове бяха проведени в тестова група , като сканираха потопени

метални предмети, например дискове с миниатюрни ъгли, перфорации, инструменти и дори

предмети от бита с подробни части, които повече или по -малко лесно се

разпознават. Количеството данни и свойствата, събрани и визуализирани от U-ITR,

позволиха на учените да реконструират 3D модели с високо качество и разделителна

способност (до порядъка на 1 mm на разстояние 5 метра ). Точното представяне на

потопените цели показа капацитета на радара като диагностичен инструмент на различни

етапи от усилията за откриване и опазване - както свързани с UCH, така и с мониторинг на

индустриалната система (тръбопроводи, пристанище и друга критична инфраструктура).
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Фигура 14 . U-ITR (отворен и затворен). Източник: Conservation Science in Cultural

Heritage , 2013

 

Поддържащият ROV е сглобен и демонстриран в типична конфигурация, но и в

няколко модулни версии . В допълнение към основните навигационни компоненти, ROV се

качи на многолъчева скенерна система за акустично виждане (конзола от предната страна)

и множество сензори в задната му част. Модулната архитектура позволява гъвкави

оперативни характеристики , включващи различни последващи производствени, разходни

и функционални сценарии.

Подводният оптичен радар в крайна сметка се свежда до лесна за

потребителя визуализация на 3D структура в потопени настройки . Именно поради неговата

полезност и ефективност обаче, заинтересованите страни, които осъзнаха подобни

възможности, увеличиха своето участие и инвестиции в този вид и други свързани

технологии.
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14.                      Морско пространствено планиране и опазване на археологията: връзка и

координация – Ливан, Обединеното кралство (2019)

 

В литературата и приложните изследвания се обсъжда връзката

и координацията между морското пространствено планиране ( MSP ) и

археологическото опазване на морското културно наследство . Защитата на UCH изисква

координация с властите и подход на научно планиране за зониране, трафик и експлоатация

на морски ресурси.

95



Фигура 15 . Островчета около Триполи (Ливан). Физически обособената община Каламун

поставя предизвикателства пред MSP. Слоевете с гъстота на морския трафик

показват интензивно ежедневно движение около природния резерват на Палмовите

острови (PINR) и потопения френски торпедоносец. Източник: Vera Noon; фондация

Honor Frost .
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Две казуси от Северна Ливан (поддържа от морските изследвания фондация UK)

показват, че един цялостен планиране approac часа е необходимо да се защити от

настоящето и бъдещето на уч обекти и артефакти.

МСП по своята същност е мултидисциплинарен процес, който се стреми да избегне

структурни и функционални конфликти, като същевременно има за цел опазването на

околната среда като неразделна част от устойчивото икономическо развитие. Следователно

ролята на MSP е по същество положителна, която притежава повече потенциал, отколкото

представя несъвместими аспекти.

Добрата практика за предвиждане на конфликтни точки между UCH и устойчивото

ежедневно използване на морските зони разкрива многоетапната природа на MSP, дори

при обратна разбивка на съществуващите местни функционални механизми и

регулации. Управлението на процеси с вредно въздействие върху UCH (химически,

физически или по друг начин) повдига въпроса за тяхното подходящо използване и връзка с

други екологични и развлекателни дейности и бъдещи планове - включително режими за

експлоатация и лицензиране, защитени и приоритетни зони, регулаторни рамки.

Действително, опазването на околната среда и туристическите дейности трябва да

бъдат неразделна част от проучването, опазването и представянето на място на

UCH . MSP се оказват също толкова решаващи в този смисъл, колкото всички планове за

териториално развитие в градски и периферни градски условия.

 

15.                      Оценяване на полезността на батиметричното картографиране чрез

мултиспектрални сателитни изображения – ЕС: Дания, Гърция, Италия,

Европейска космическа агенция (2016 г.)

 

Мултиспектралните сензори, базирани на сателит, се използват предимно и широко

за офшорно инженерство , екологични проучвания и мониторинг . Сравнително

проучване разкри неговата ефективност в практиките на UCH на терен . Целта беше да се
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оцени ефективността при оптимизиране на разходите и труда, свързани с морските

археологически разкопки.

Фигура 16 . Сонарна визуализация и измерване на корабокрушение. Източник: Гузински,

Р. Списание „Отворена археология” , De Gruyter (2016)

След обработени сателитни батиметрични изображения позволиха

картографирането и качественото сравнение на два крайбрежни археологически обекта:

подводно праисторическо селище и съвременен корабокрушение от товарен

кораб. Резултатите ясно показаха, че въпреки че точността на сателита е висока ,

батиметричните нива на детайлност са недостатъчни (т.е. пространствената

разделителна способност ). Той не можеше да изпълни задачата по задоволителен начин

и следователно бяха необходими измервания на място, за да се допълни работата.

От друга страна, мултиспектралните сателитни данни успяха да се представят добре

в по -широк пространствен контекст , ефективно да картографират цели обекти, както и да

позволят мониторинг на влошаване на UCH , независимо дали по естествени или човешки
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причини. По- специално, процедурите за управление на риска и мониторинг бяха

препоръчани за пълна подмяна чрез сателитна батиметрия.

В крайна сметка сравнението на сателитната батиметрия с „традиционните“

картографски методи (т.е. ръчно измерване на дълбочината и страничните сонари) разкри,

че когато обектите или областите на изследване са по-големи , потенциалът на

сателитните данни в изследванията на UCH е много по-голям.

 

16                      Разкопките, реконструкцията, реставрацията и публичното представяне

на баржата „Arles-Rhône 3” – Франция (2013)

 

Дейностите по проучване и опазване, извършвани на гало-римската

шлеп Arles-Rhône 3, са сертифицирани от ЮНЕСКО като най-добри практики за

ангажиране, повишаване на осведомеността и популяризиране на артефакт от UCH.

Разкопките продължиха от 2008 до 2011 г., като екипът на Античния ведомствен музей

в Арл създаде подробен план за паралелна комуникация, предназначен да достигне

до широка местна и международна аудитория . Медийното отразяване и събития бяха

предназначени да „ направят невидимото видимо “ . Те включват публични срещи по

бреговете на река Рона с археолози, водолази и реставратори по бреговете на река

Рона, както и виртуални обиколки на обекти чрез бордова камера, носена от

археологическите и водолазни екипи. Други изброени събития бяха вечерите на Rhône

Movie Party , подходяща изложба , поредица от статии и публикуването на лесна за

употреба (по-малко научна) книга по темата.

Баржата се реставрира от 2011 до 2013 г. След това публичният достъп беше

осигурен в Музея на античните предмети в Арл в рамките на ново крило, посветено на

римското пристанище на града. Баржата се показва „ в навигационна ситуация “, с почти
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500 свързани обекта, разположени около нея във функционално оформление, когато е

възможно.

  

Фигура 17 . Сглобяване и експозиция на лодка. Източник: Музей на антиките в Арл 

 

17.                      Синтетичен 3D запис на корабокрушение, вградено в седимент на

морското дъно – Дания, Израел (2021)

 

Проектът за сравнително 3D/2D сканиране е насочен към корабокрушения,

напълно заровени в утайката на морското дъно . Целта на изследователския екип беше
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да оцени разнообразния технологичен потенциал – както като отделно аналитично

средство, така и като част от интегрираното управление на UCH.

Добавената стойност, която изследователският екип търсеше, беше в способността

да се разграничат вътрешните детайли (отделно за 2D и 3D инструментите, както и

заедно).

Директен запис със сеизмични 3D Chirp профили на дъното беше проведен

като експеримент . Този нов метод обаче е скъп и сложен . Впоследствие идентични UCH

сайтове и обекти бяха сканирани с „по-бърз, по-евтин и по-малко сложен” 3D запис –

включващ натрупване на серия от сеизмични 2D профили под дъното с висока

разделителна способност в плътна мрежа . Последното също се оказа по -малко

чувствително към метеорологичните условия, както и факта, че ъглите на сканиране не

трябва да бъдат редовни или равномерни.

Докато и двата метода на 3D сканиране под дъното разкриват достатъчно данни за

подробни планове за проучване и управление, (обобщеният) 2D метод на изследване се

оказва жизнеспособна и рентабилна алтернатива на придобиването на сеизмичен профил

Chirp.
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Фигура 18. 3D изображения с линии за запис на плаване; Съответствуващ профил на 2D

странично сканиране на корабокрушението. Източник: Heritage (Journal), „Археология на

корабокрушенията“, брой , 2021 г.

 

18.                      Rebreather Technology – Световна практика (2021)

 

А гмуркане ребридер е апарат, който практически " система за рециклиране"

въздуха на водолаз, филтриране на ненужни газове, което позволява на водолаза да

има достъп до неизползвани количества на кислород. Това устройство е позволило на

водолазите да отидат по-дълбоко под вода и да останат потопени за по-дълги

сесии, отколкото с традиционното устройство за акваланг (водолане) с отворена верига.

Ребридер устройства са известни също като CCUBA (затворен кръг подводен

дихателен апарат), като има CCR ( затворен кръг ребридер ) и SCR ( полузатворен
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ребридер ) видове. Въпреки че е създаден и пилотиран преди около век - започвайки като

„рокля за гмуркане“ - рехабилитаторите се използват в световен мащаб едва от началото на

века. И само през последните няколко години видяхме по- достъпни модели , въвеждащи

технологията като основно решение за по-малки екипи и организации, работещи върху

проучването и опазването на UCH.

 

Фигура 19 . Ребризер с двоен контур. Източник: Rebreathers и Scientific Diving . Proceedings

of NPS/NOAA/DAN/AAUS, Wrigley Marine Science Center, 2016
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Беше извършен обширен преглед на ребризерите за гмуркане за научна употреба (на

повече от 10 хиляди дневници за гмуркане от над 220 водолази) с помощта на няколко

американски морски администрации и институти. Докладите за инциденти и обобщената

статистика бяха предоставени от академичната общност, така че да може да се

направи обобщено сравнение между дихателните устройства с отворена

верига и ребризърите от затворена верига . Използвани са множество видове ребризери,

като повечето научни или учебни гмуркания се провеждат в специализирана среда,

например място на UCH.

Дихателните газове, диапазоните на дълбочините, конкретните научни задачи и

данните за обратна връзка бяха анализирани, за да се подчертаят тенденциите в

използването на този вид технология. Като цяло броят на повторните гмуркания

се е увеличил в САЩ и в световен мащаб (с незначително количество инциденти ),

особено в научните и приложни изследователски общности.

 

19.                      Нови материали и експерименти за защита на каменна материя в

потопени UCH обекти – Италия (2020)

 

Голяма част от UCH се върти около каменни или твърди седиментни структури , с

изключение на останките на кораби и самолети. Положени са значителни усилия за

постигане на добри нива на консервация на UCH обекти и артефакти, направени от скали и

свързани материали . Процесите на разграждане и методите за противозащита са били

фокус или предишни проучвания, включително почистване и консолидация in situ.

Тази изследователска инициатива има за цел да прегледа горните разработки и

техния потенциал, произтичащ от тях, с техники за защита и консолидация, които са

незаменими ноу-хау за управлението на UCH. Доказано е, че биологичното

замърсяване е основната причина за щетите на околната среда под водата.
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Фигура 20 . Каменни варовити материали от потопена среда под стереомикроскоп. (a, b)

показват ендолитни организми, (c – f) показват скелетни останки от

инкрустирани. Източник: Heritage (Journal), Diagnostics, Conservation and Valorization of UCH

Issue , 2020

 

След правилното първоначално почистване бяха направени експерименти

с продукти против замърсяване въз основа на нанотехнологични изследвания, както и
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с биоциди и смоли, нанесени in situ върху внимателно подбрани останки. Където е

необходимо, иновативни хоросани са били използвани за укрепване и структурно

подобряване на подводни обекти (примери включват древни стени, пристанища, езера и

др.).

Като част от проекта COMAS, екипът приложи наночастици от метал и

р хотокаталитичен оксид (т.е. ZnO и TiO2) върху каменисти повърхности ( мрамори и

игнимбрит, т.е. вулканична скала ). Допълнителни видове експерименти в областта на

материалознанието – с геотекстил , покрития от наночастици и др. – добавих към

потенциала за много по-добра консолидация и защита на UCH.

 

20.                      ИТ инструменти за повишаване на осведомеността и подобряване на

обществения достъп – Кипър, ЕС, Канада (2016-2020)

 

Друг иновативен подход за представяне и показване на UCH сайтове се предоставя

от проекта i-MARECULTURE , финансиран от Horizon 2020. Дигитални технологии като

виртуални ръководства и реконструкции на UCH са правени в миналото, някои примери дори

изброяват цели виртуални музеи, базирани на тези (вижте по-горе най-добра практика №12

за Малта).

Въпреки това, като се има предвид силата и потенциала на цифровата достъпност –

както за крайните потребители, така и за техническия персонал – нарастващият интерес

към повече технологични решения най-накрая е посрещнат с малко повече предлагане в

областта, както по отношение на оригинални приложения, така и по отношение на

разширяването на съществуващите добри практики.

Разбирането на обектите на UCH и част от тяхното археологическо проучване е

същността на i-MARECULTURE. Проектът е разработил и внедрил поддържащи цифрови
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технологии, предназначени най-вече за широката общественост, представяйки основни, но

изключително забавни знания за водещите сайтове на UCH.

Системата за виртуална реалност ( VR ) позволява на потребителите да посещават

подводни обекти, представляващи интерес с помощта на монтирани на главата дисплеи

( HDM ) или холографски екрани. Две отделни сериозни игри са разработени в подкрепа

на средиземноморските изследвания на историческото

мореплаване и водещи археологически находки . Освен това на мобилни устройства е

налична система за разширена реалност ( AR ), която отразява опита при работа

с подводен таблет, изправен пред артефакти на UCH. Горните два основни изхода са

предназначени да служат като виртуални пътеводители за водолази и туристи, които биха

могли да посетят подводните археологически обекти.

Тези цифрови технологии повишават осведомеността и предлагат алтернативен

достъп до някои важни открития на UCH. По -важното е, че интегрирането на 3D

придобиване, VR/AR, Сериозни игри и разказване на истории в подготвителни

изследователски дейности в областта на морската археология е стъпка напред за млади и

предстоящи професионалисти и ентусиасти в тази област.
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Фигура 21. Копаене в сериозна игра; Система с разширена реалност.

Източник: проект H2020 i-MARECULTURE

 

IV. ВОДОЛАЗНИ ЦЕНТРОВЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

1.„Black Sea Wreck Diving Center“ Russalka

Центърът е разположен във Ваканционно селище „Русалка“

bswreckdiving@hotmail.com

www.bswreckdiving.com

2. Водолазен клуб „IHTIANDAR“

Центърът е разположен в гр.Царево

ihtiandar70@abv.bg

3. „New Harry’s“ diving center

Центърът е разположен в гр. Варна, к.к. „Златни Пасъци“

Централен Плаж, срещу INTERNATIONAL Hotel

office@divewithharry.com

www.divewithharry.com

4. Водолазен клуб „Calypso“

Центърът е разположен в гр. Поморие, ул. „Солна“ №33

5. Водолазен клуб „ИЗСЛЕДОВАТЕЛ“

Центърът е разположен в гр.Варна, ул. „Първи май“ №40

Институт по Океанология

„Фритьоф Нансен“

6.  „Black Sea Wreck Diving Center“ Варна
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Центърът е разположен в Holiday village Russalka

bswreckdiving@hotmail.com

www.bswreckdiving.com

7. Водолазен Център „CRAZY SHARK“

Центърът е разположен в гр. Созопол,  къмпинг „Каваци“

info@crazyshark.bg

www.crazyshark.bg

8. Водолазен Център „Арапя“

Центърът е разположен в къмпинг „Арапя“, общ. Царево, обл. Бургас

dive_arapya@abv.bg

www.dive-arapya.com

9. Водолазен Център „ДАЙВ ПРО“

Центърът е разположен в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ №16

www.divepro-bg.com

10. Морски клуб „Приятели на морето” - Варна

Центърът е разположен в гр. Варна, ул. „Сава Радулов“ №14 

seaclub2@gmail.com

www.seafriends.bg

11. Подводен клуб „Непун”

Центърът е разположен в гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ – подлеза

clubneptun@abv.bg

www.clubneptun.com

12. Водолазен център „Sub Diving” – Созопол
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Центърът е разположен в гр. Созопол, ул. „Одеса“ №31

naiden_nedev@abv.bg

www.subdiving.eu

13. Водолазен център „Адвенчър” 

Центърът е разположен в гр. Варна, ул. „Девня“ №114

dc_adventure@abv.bg

14. Морски клуб „Приятели на морето” - Бургас

Центърът е разположен в гр. Бургас

seafriends.burgas@gmail.com

https://www.facebook.com/PriateliNaMoretoBurgas

15. Водолазен център „Октопод” 

Центърът е разположен в к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър

octopus@akcja.pl

www.octopus-diving.net

16. Водолазен център Варна

Центърът е разположен в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 3

office@bulgariadiving.com

www.bulgariadiving.com

17. Diving Center Offers

Центърът е разположен в Saint Elias Resort, Hotel Dolphin Marina, Varna

18. Diving Center Voda Sport

Svety Nikola village, Russalka Resort

vodasport@hotmail.com

www.vodasport.net
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19. Aquadance

Центърът е разположен в гр. Варна, ул. „Райко Жинсифов“ № 31

aquadance_bg@yahoo.com

20. Baracuda Dive Center

Центърът е разположен в гр. Варна, ул. „Ген. Гурко“ № 43

office@baracudadive.com

www.baracudadive.com

Снимка 1
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Снимки 2

Снимки 3
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Рак отшелник                                                                Ктенофора

Попчета
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Лапини Кефал

Скорпид                                                                    Морски гъби
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Снимка 4

Сиврибурун
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Дуранкулашко езеро
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Дуранкулак – археологически резерват

Снимки 6

Фар Шабла
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Подводница Щука 210
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119



Шабла - скалите
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Режището
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С. Тюленово                                               Тюленова пещера
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Арката

Самотника                                                                  Скалните манастири
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Снимки 10

Яйлата

123



Гробници
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Крепостта

Пещери- жилища

Снимка 11- Русалка
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Снимка 12

Болата

Снимка 13
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Нос Калиакра

Снимки 14

Нос Чиракман
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Каварна
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Археологически подводни разкопки – пристанище Бизоне
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Варна

Варненски залив
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Местност Фичоза
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Самолетът ТУ-154

Подводница Щука – 211                        Десантна Барджа
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Подводница Щука – 211
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Оръдието на ескадрен миноносец „Лейтенант Пушчин“

Подводник № 18
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Схема на потъналата българска подводница и снимки на детайли от корпуса

Снимки 18
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Черни нос

Плажът Карадере
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Нос Св.Атанас                                                      Рунически знаци

Белите скали                                                          Нос Св.Атанас

Снимка 20
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Парахода „Пелеш“

Снимка 21

Нос Емине
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Снимки 22

Несебър – град музей

Снимка 23

Град Поморие

Снимка 24
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Град Бургас

Снимки 25

Созопол                                                                  Подводна археология
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Каменната гора
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Археологически музей – Созопол

Залив „Свети Стефан“
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Параход „Мопанг“
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Остров Свети Иван

Змийски остров

Снимки 26
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Лъвската глава

Параход „Жак Фресине“
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Фиордите северно от Маслен нос

Залив Зигра
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Маслен нос

Тюленовата пещера при Маслен нос            Бухта Мириус
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Крокодилите
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Местност „Крокодилите“

Параклиса
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Бегликташ

Снимки 27

Гр. Китен                                                                  Крепостта Урдовиза
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Риф Мармалята

Снимки 28

152



Лозенец

153



Характерен за района подводен пейзаж

Снимки 29
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Царево

Арапя
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Кораб „Сафак“

Снимки 30

Дарданелите
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Дарданелите

Снимки 31
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Ахтопол

Фарът - Ахтопол

158



Снимки 32

Синеморец

Местност „Корабите“

Снимки 33 - Плажът Силистар

159



Подводен пейзаж, характерен за района

Снимки 34 - Резово
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Река Резовска
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Снимки 35

Златни предмети от Варненския некропол

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

1.  Българска водолазна академия – текст и снимки

2.  Българско Черноморие - Уикипедия

3. Змийският остров - безценно природно съкровище в резерват Ропотамо – статия и снимки

Ивалина Ненова

4. Маслен нос – статия Ивалина Ненова

5. Древното корабоплаване по Западното Черноморие – проф. Михаил Лазаров

6. Туристически забележителности на Българското Черноморие - сайт www.tschinar.net

7. Остров Свети Иван - най-големият български остров в Черно море – снимки и статия

Мария Ангелова

8. https://bgnaturetrip.com/ - сайт за туризъм
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9. Тюленово – история за пещери, пирати и тюлени – Боряна Кръстева

10. Кара дере и Камчийски пясъци – Евгени Динев, текст и снимки

11. Владимир Живков – „Потъналите кораби по българското крайбрежие“

12. Теодор Роков - Раждането на “Щука”

13. Лилия Рангелова – публикация „Гмуркане в България, Черно море“

14. По следите на изчезващите подводни оазиси от Българското черноморие. Текст –

Валентина Тодорова, снимки – Драгош Мику.

15. Личен архив – Иво Попов

16. Потънали селища - Калин Порожанов

17. Снимки от дрон - Александър Иванов

18. Теодор Роков „50 години леководолазна дейност в България“
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