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Паметник на тюлена монах в мест-
ността Траката - Варна.

Няма по-тъжна роля, от тази на 
автора, който трябва да пише 
за смъртта. Смъртта сама по 

себе си на един индивид е разстройва-

ща, но смъртта на хиляди индивиди и 
изгледа на вида, поел по пътя на изчез-
ването, е трудно описуема, а излагане-
то и на лист хартия е почти непосилно 
тежка задача. Ние хората сме отговор-
ни за изчезването или довеждането до 
изчезване на немалко видове по света. 
Тюлена монах или морския слон, как-
то го наричат местните жители е един 
от тях.

Тюленът монах - изпя-
тата песен на един из-
чезващ вид

„ Тюркоазено-синият Протей,Който пътува сред морската шир,
И колесницата му се движи от впрегнати риби и двукраки коне.

Него, ние нимфите и древния Нерей поддържаме.
В негова чест, защото той знае всичко.

Така е, така е било и така трябва да бъде.
Знае всичко по волята на Нептун.

Негови са стадата от морски чудовища.
Неприятните тюлени, които той пасе на подводните ливади.”

Вергилий, „Енеида”

Автори: Димитра Лефтерова
д-р . Чавдар Черников
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Тюлените монаси принадлежат към 
надсемейство Перконоги (Pinnipedia), 
семейството на същинските тюлени 
Phocidae, подсемейство Monachinae. 
Съществуват три съвременни вида тю-
лени монаси : Хавайски тюлен монах 
(Neomonachus schauinslandi), Кариб-
ски тюлен монах (Neomonachus 
tropicalis) и Средиземноморски тюлен 
монах (Monachus monachus). Кариб-
ския тюлен монах се счита за изчезнал 
вид, тъй като не е срещан от 1952 г. до 
сега. Смята се за един от малкото из-
чезнали видове в сегашно време. Ха-
вайския тюлен монах е застрашен от 
изчезване вид, като се счита че в мо-
мента наброява около 1200 - 1300 ин-
дивида, ендемични за Хавайските ос-
трови, като бройката им намалява с 
приблизително 5% на година. Среди-
земноморския тюлен монах е критич-
но застрашен от изчезване вид, към 
днешно време се счита, че наброява 
под 500 индивида. Тюлените монаси 
се считат за живи фосили.

Средиземноморския тюлен монах, на-
ричан още белокоремен тюлен, пора-
ди характерното бяло петно на корема 
е назоваван от местните  морска мечка 
или морско теле. Като всички перко-

ноги, крайниците му са видоизменени 
за плуване и така той обитава, както  
водата, така и сушата, близо до мор-
ския бряг. Тялото му е приспособе-
но за плуване, закръглено, източено, 
вретеновидно и покрито с къси косми. 
Дебел слой подкожна мазнина, спома-
га добрата плаваемост и предпазва от 
загуба на топлината на тялото. Край-
ниците наподобяват плавници и с тях-
на помощ, тюлените са добри плувци, 
а на сушата се придвижват тромаво. 
Оцветяването на тялото е тъмно кафя-
во до черно, сивкаво и по-светло ко-
ремно. През различните етапи от жи-
вота си, тези тюлени менят окраската 
си. Муцуната е леко издължена и зао-
блена. Дългите вибриси са бледо жъл-
ти до кафяви. Предните плавници са 
къси и покрити с косми, с малки нокти 
на всеки от петте пръстта. Нокти има 
на всеки един от предните и задните 
плавници, но са редуцирани, в срав-
нение с други тюлени. Първия пръст 
на предния крайник е приблизително 
25 мм дълъг, а останалите намаляват 
по дължина до петия пръст. Задните 
плавници са ориентирани назад и не 
могат да се завъртат напред. Тънка 
ципа, покрита с косми свързва отдел-
ните пръсти. Опашката е къса и широ-
ка. На корема женските имат четири 
/2+2/ сукателни зърна, за разлика от 
другите тюлени, които имат само две. 
Черепа е по широк, отколкото дълъг 
и задното разширение на зигоматич-
ната дъга на максилата е по-голямо, 
отколкото на другите тюлени. Зъбна 
формула I 2/2, C 1/1, PC 5/5 при въз-
растните, а млечните зъби са I 2/2, C 
1/1, PC 3/3 .
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Средиземноморския тюлен монах е 
сред най-големите същински тюлени 
и има полов диморфизъм, мъжките 
са леко по-големи от женските. Сред-
на дължина на мъжките достига 250 
- 270 см, а женските 210 - 270. На ки-
лограми достигат от 220 до 360 кг. В 
миналото са регистрирани екземпля-
ри,  достигащи 3 - 3,5 метра. 
Новородените са със средна дължина 
около 100 см и приблизително тежат 
14 - 22 кг. Новородените имат харак-
терно бяло петно на корема, което е 
различно при мъжките и женските и 
по него може да бъде определен пола.

Фиг.1 Коремно петно при новородени 
тюлени монаси. Вляво на женски ин-
дивид, вдясно на мъжки.

Въз основа на наблюдения се характе-
ризират следните
морфологични стадии на подраства-
щите тюлени:
от 0 до 10 дневна възраст - типична 
много тъмна, черна козина, дълга 2 
см, имаща мокър вид; коремното пет-
но има  жълтеникаво - оранжев цвят.

От 10 до 30 дневна възраст –  малките 
имат същата черна козина, която из-
глежда по-вълниста и пухкава; корем-
ното петно изсветлява до бяло; тялото 
започва да придобива характерната 
заоблена, вретеновидна форма.

От 30 до 50 дневна възраст - започва 
оформяне на кожата и козината на 
животното, поради това има петнист 
вид, една част от тялото е покрита все 
още с лануго, а друга е с вече оформе-
на козина, къса на дължина и по-свет-
ла на цвят.
От 50 дневна и повече възраст - тюлен-
четата изцяло вече са покрити с нова 
сивкава  козина, по-тъмна на гърба и 
по-светла коремно; натрупали си из-
вестно количество подкожна мазнина, 
така че тялото изглежда по-дебело; 
светлото коремно петно постепенно 
прелива; този вид тюлените запазват 
до 4-5 месеца.

Тюленът монах има най-късата козина 
от всички тюлени, само 5 мм при въз-
растните. За разлика от други бозай-
ници, имат необичайно линеене, като 
козината опадва на големи парчета, а 
през втвърдения епидермис пробива 

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 69

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

71

новата козина. Женски от колонията 
в Кабо Бланко линеят веднъж годиш-
но, като пика на линеене е през март. 
Мъжките линеят от април до октом-
ври, с пик през юни. Възрастните имат 
забележим полов диморфизъм във 
възрастовата окраска. Определени са 
6 морфологични възрастови групи: 1/ 
Новородено/малко тюленче от 0 до 70 
дневна възраст. Космената покривка е 
вълнеста, пухкава, тялото е в черна ок-
раска, коремно има жълто-оранжево 
петно с различна форма при мъжките 
и женските. Първото линеене започва 
приблизително 45 дена от раждането 
и продължава около 25 дни. 2/ Подра-
стващо тюленче - от 70 дни до 9 месеч-
на възраст. Окраската е светло сива, 
видът е закръглен. 3/ Ювенилно - от 
7 до 23 месечна възраст. Окраската е 
тъмно сива, видът на тялото е леко по-
слаб от подрастващото. 4/ Юноша – от 
18 до ? месечна възраст / все още се 
уточнява времевата продължителност 
на групата/. Окраската е от средно до 
тъмно сива. По гърба се наблюдават 
редица ивици, белези. 5/ Възрастен 
женски. Подобен на юношеския, но на 
гърба има повече белези, които фор-
мират отделен гръбен регион, гръбно 
петно или крило. 6/ Възрастен мъж-
ки. Окраската е черна, с изключение 
на гърлото и корема, където има бяло 
петно подобно на това при раждането. 
Гърба е осеян с белези, но нямат гръб-
но петно като на женската. 
Белезите по гърба са в резултат на 
липса на космена пигментация, при-
чинени от наранявания  и търкания 
на индивидите един в друг. Гръбните 
петна са по-характерни за женските, 

отколкото за мъжките, което допуска 
вероятността да са причинени от мъж-
ките при копулацията.

Къде и как живеят 
Средиземноморските тюлени
монаси?

Някога Средиземноморския тюлен е 
обитавал широк географски ареал. Ко-
лонии са се срещали по цялото Среди-
земноморие, Мраморно и Черно море. 
Бил е чест вид  за Атлантическия бряг 
на Африка, южно от Мавритания, Се-
негал и Гамбия, също така на Атлан-
тическите острови Кейп Верде, Канар-
ските острови, Мадейра и Азорите. 
В днешно време, видът е изчезнал от 
повечето свои региони, претърпявай-
ки силно намаляване на популацията 
си и фрагментиране на две малки, ос-
новни, отделни, отдалечени на 4000 
км популации. Всичко това се случва 
за кратко време, основно през 20 век и 
продължава и до днес. Страните и ос-
тровите, където се счита, че тюлена е 
изчезнал през последния век са Фран-
ция и Корсика, Испания и Балеарски-
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те острови, Италия и Сицилия, Египет, 
Израел и Ливан. Съвсем скоро видът е 
изчезнал от Черно море. В България 
последно е наблюдаван през 1975 г. 
Въпреки спорадичните наблюдения,  
Monachus monachus може да се счита 
за ефективно изчезнал в Сардиния, 
Адриатическите брегове и острови 
на Словения, Мраморно море, Тунис. 
Единствените две популации, остана-
ли от това популационно свиване са в 
Егейско море, по бреговете на Гърция 
и Турция и в североизточния Атлан-
тически океан по бреговете на северо-
западна Африка. Счита се, че тези две 
популации са достатъчно отдалечени 
една от друга, за да няма контакт меж-
ду индивидите.

Фиг 2. Съвременен ареал на Средизем-
номорския тюлен монах.
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Фиг 3. Историческо/ със син 
цвят/ и съвременно/ с керемиден 
цвят/ разпространение на Среди-
земноморския тюлен монах. Отбе-
лязан е и непотвърдения статус.

Ако някога тюленът монах е бил оби-
чаен вид за крайбрежните ивици, къ-
дето стотици са се излежавали по пя-
съчните брегове, описани като стадата 
на морския старец Протей, то сега ви-
дът изключително само се среща по 

каменисти брегове, осеяни с подводни 
морски пещери, където се крие. Ес-
тественият хабитат на тюлена е пясъч-
ния бряг, безопасен за новородените. 
Малките се раждали на плажа и нео-
безпокоявано се излежавали и бозае-
ли от майките си. Женската след 10 - 
11 месечна бременност, ражда по едно 
малко, което бозае 3-4 месеца и след 
това става самостоятелно. Чест е бил 
случая, когато малкото бозае не само 
от своята майка. Сега са изключител-
но редки случаите на раждане  на от-
крит пясъчен плаж. Това е наблюда-
вано в необезпокояваната популация 
в Африка. Съвременен хабитат на тю-
лените са станали каменистите брего-
ве, осеяни с различни подводни и над-
водни пещери, където тюлена се крие, 
за да се предпази. Това опещеряване 
на тюлените е станало в следствие на 
силното стесняване на естествените 
местообитания от човешката намеса. 
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Хората преследват и убиват тюлените 
от хиляди години, но през последните 
два века това става причина за тяхното 
изчезване. Малкото останали индиви-
ди са се приспособили към местооби-
тания, където да бъдат защитени от 
намеса. В пещерите се раждат и мал-
ките тюленчета. Този нехарактерен, 
принудителен хабитат има своя риск. 
Чести се смъртните случаи на подра-
стващите тюлени, смъртно наранени 
от скалите при вълнение. Други съ-
временни фактори за опещеряване-
то на тюлените са туризма / милиони 
туристи посещават годишно Среди-
земноморието/, замърсяванията на 
плажовете с петрол и други отпадъци, 
преследването от рибарите.

Какво яде тюлена монах?
Любимата храна на тюлените монаси 
са октоподите / обикновен октопод 
Octopus vulgaris/. Храни се и с различ-
ни видове риба и ракообразни. Храна-
та си търсят в близост до крайбрежи-
ята, като най-предпочитаната е тази, 
която е в най-голямо изобилие и най-
лесно може да бъде уловена. Гмуркат 
се, като са наблюдавани гмуркания 
от 38 до 70 м дълбочина, с продължи-
телност до 6 мин. Октоподи, омари 
и големи риби, се улавят най-лесно, 

като тюлена ги завлича до повърх-
ността и разтърсва. Основно ловуват 
при прилив, рядко в период на отлив 
на водата. Преследват рибните стада 
и така могат да извършват сравнител-
но дълги хранителни миграции. Често 
влизат в мрежите на рибарите, където 
доста добре се ориентират в устрой-
ството и ако не е обезпокояван тюле-
нът може да влезе и излезе през входа, 
без да разкъсва мрежата. Когато обаче 
е изненадан от появата на риболовци, 
може да разкъса мрежата и да избяга. 
В мрежите избира от улова големи-
те екземпляри, на които изяжда пре-
димно страничните части /филетата/, 
а главата, гръбначния стълб и опаш-
ката оставя недоядени. По същия на-
чин „обелва” паламуди и други риби. 
Навлизането на тюлена в рибарските 
мрежи от една страна му е спечелил 
враг в лицето на рибарите, които от 
векове го преследват като вредител. 
От друга страна не са малки случаите 
на заплитане, особено в полиетилено-
ви мрежи и умъртвяване на тюлена.
Филогеография на тюлените мо-
наси

Фиг 4. Географско разпространение 
на Средиземноморския тюлен мо-
нах Monachus monachus /синьо/, Ха-
вайски тюлен монах (Neomonachus 
schauinslandi) /розово/, Карибски тю-
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лен монах (Neomonachus tropicalis) / 
жълто/.

Изчезването и западането на големи 
морски гръбначни животни има голя-
мо екологично значение и е критично 
за морските екосистеми. Карибския 
тюлен монах Monachus tropicalis, по-
следно виждан през 1952, е един от 
малкото видове изчезнали през исто-
рическо време. Все още се изяснява 
еволюционната биогеография на юж-
ните тюлени, както и отношенията 
между изчезналия вече Карибски тю-
лен монах и двата все още съществу-
ващи Средиземноморски и Хавайски 
тюлени монаси.
Карибския тюлен монах Monachus 
tropicalis (Gray, 1850), за пръв път е 
описан от откривателите на Новия 
свят, експедициите на Колумб през 
1494 и Хуан Понсе де Леон през 1513 г, 
е един от малкото големи бозайници, 
изчезнали през 20 век. До неотдавна 
този тюлен е бил широко разпростра-
нен в Карибския регион, включително 
по Карибските крайбрежия на Север-
на, Централна и Южна Америка, Ба-
хамите и Големите и Малки Антили. 
Исторически популацията е наброява-
ла 233 000  - 338 000 преди катастро-
фалния упадък на вида, предизвикан 
от безразборно избиване от човека, 
особено през 19 век. Последно видът е 
описан за видян през 1952 г и от тогава 
се счита за изчезнал. Това е единстве-
ният пример за изчезнал вид морски 
бозайник в тропиците и сред малкото 
изчезнали видове в историческо вре-
ме.

Фотография на Карибски тюлен мо-
нах, направена през 1910 г в Ню Йорк-
ския аквариум.

В началото на 19-ти век, хиляди Ха-
вайски тюлени монаси (Monachus 
schauinslandi) били избити заради ме-
сото, кожата и маста. От 1893 до 1913 
са били срещани само няколко тюле-
на около Северозападните Хавайски 
острови и видът е бил на крачка от 
изчезването. След което започва бав-
но възстановяване на популацията и 
през 1958 г., популацията наброява 
приблизително 1182 индивида, а към 
днешно време около 1400 индивида.  
Ежегодно популацията бавно нама-
лява, поради ниската ювенилна пре-
живяемост, гладуване, преследване от 
акули, вируси, замърсяване и унищо-
жаване на хабитати, заплитане в мор-
ски ловни мрежи. Видът е включен в 
Червената книга на IUCN като кри-
тично застрашен.
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Хавайски тюлен монах

Филогенетичните и филогеографски-
те отношения между трите вида тю-
лени монаси, както и систематичното 
положение на триба Monachus се изя-
сняват и до днешен ден. Съвременни 
изследвания, основани на ДНК ана-
лиз на проби от трите вида тюлени 
монаси, сравнително анатомичен и 
морфологичен анализ отговарят на 
доста въпроси. Рода на тюлените мо-
наси Monachus е монофилетичeн и е 
възникнал от общ предшественик в 
източната част на Средния Атланти-
чески океан преди около 6 милиона 
години. Следва разпространение на 
запад на общ предшественик за Ка-
рибския и Хавайски тюлени монаси и 
на изток, даващ съвременния Среди-
земноморски тюлен монах. Доста фо-
сили на тюлени монаси са датирани 
от среден миоцен и плиоценски нахо-
дища в Европа, северозападен Атлан-
тик, Тихоокеанските брегове на Южна 
Америка, което кара редица автори да 
твърдят, че най-вероятно този вид тю-
лени да се били доминиращи за Север-
ния Атлантически океан до плиоцена, 

като съвременното разпространение 
може да се предположи, че произтича 
от изчезване на видовете от по-високи 
географски ширини и заместването 
им с други видове тюлени. 

Фиг. 5 Филогенетично дърво, осно-
вано на ДНК анализ на нуклеарни 
и мтДНК локуси. Ясно се обособя-
ва монофилетизма на Monachus, 
появата му преди около 6млн го-
дини и разделянето му на два три-
ба  - Средиземноморски тюлен 
монах Monachus monachus и отде-
лените в нов род Neomonachus, Ха-
вайски (Neomonachus schauinslandi)  
и Карибски (Neomonachus tropicalis) 
тюлен монах. Горе е указано цирку-
лацията на вода между Тихия и Ат-
лантическия океани преди и след поя-
вата на Панамския провлак.

Морфологични и генетични изследва-
ния потвърждават близостта на двата 
тюлена монаси на Новия Свят - Ка-
рибски и Хавайски. Разликите на тези 
два вида, спрямо Средиземномор-
ския тюлен монах са такива, че поз-
воляват отделянето им в отделен род 
Neomonachus. Анализа потвърждава, 
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че затварянето на Централно Амери-
канския воден път след завършването 
на Панамския провлак играе същест-
вена роля в еволюцията и разпрос-
транението на двата тюлена монаси 
от Новия Свят. Ясно е, че двата вида 
се отделят именно по това време и ос-
тават изолирани от двете страни на 
Панамския провлак. Точната дати-
ровка на завършването на Панамския 
континентален мост, който води до 
Голямата Американска Биотична Об-
мяна на сухоземните екосистеми, не е 
точно определен, но е около от 4 до 2 
млн години. За дивергенцията на два-
та тюлена от Новия Свят е изчислено 
време отпреди 3,67 млн години, което 
съвпада с появата и завършването на 
Панамския провлак и ограничаването 
на циркулацията на вода между двата 
океански басейна, Тихи и Атлантиче-
ски, което именно подкрепя идеята 
за видообразуване вследствие на из-
олация. Най-вероятно общия пред-
шественик на двата вида е бил широ-
ко разпространен по крайбрежията на 
Централна Америка през късен плио-
цен. Окончателното затваряне на во-
дния път от Панамския провлак, което 
е станало преди около 2,5 - 2 млн. го-
дини, създава две алопатрични попу-
лации, дали появата на двата вида тю-
лени монаси - Карибски и Хавайски. 

Защо тюлените монаси се нари-
чат така?

Името монах е предложено от Йохан 
Херман през 1779 г., когато този ес-
тественик публикува първото модерно 
описание на вида, основано на наблю-
дения върху затворен екземпляр, кой-
то той открива в едно пътуващо шоу 
в Страсбург. Херман предлага името 
на животното Münchs-Robbe (Phoca 
monachus), поради това, че той смът-
но си спомнял описание на животно, 
приличащо на отшелник в Марсилия, 
за което предполагал, че е същото това 
животно. По някакъв начин тюленът 
при своето движение и заставане на 
края на басейна, с раменете и глава-
та, му наподобявал молещ се монах. 
Херман не смятал да променя името. 
Името се свързва и с антични описа-
ния още от времето на Римската им-
перия. Плиний Стари отбелязва пора-
зителната прилика между налягалите 
по плажовете тюлени и шествие от мо-
наси. Аристотел също описва този вид 
в своите трудове. Де факто в римско 
време тюлена монах е бил познат като 
Фока или морско теле (vituli marini), 
поради характерните звуци, наподо-
бяващи мучене.

като съвременното разпространение 
може да се предположи, че произтича 
от изчезване на видовете от по-високи 
географски ширини и заместването 
им с други видове тюлени. 

Фиг. 5 Филогенетично дърво, осно-
вано на ДНК анализ на нуклеарни 
и мтДНК локуси. Ясно се обособя-
ва монофилетизма на Monachus, 
появата му преди около 6млн го-
дини и разделянето му на два три-
ба  - Средиземноморски тюлен 
монах Monachus monachus и отде-
лените в нов род Neomonachus, Ха-
вайски (Neomonachus schauinslandi)  
и Карибски (Neomonachus tropicalis) 
тюлен монах. Горе е указано цирку-
лацията на вода между Тихия и Ат-
лантическия океани преди и след поя-
вата на Панамския провлак.

Морфологични и генетични изследва-
ния потвърждават близостта на двата 
тюлена монаси на Новия Свят - Ка-
рибски и Хавайски. Разликите на тези 
два вида, спрямо Средиземномор-
ския тюлен монах са такива, че поз-
воляват отделянето им в отделен род 
Neomonachus. Анализа потвърждава, 
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Тюлена монах в античността

Не малко са свидетелствата, че това 
животно е било познато, и то много до-
бре, на хората от античния свят. Нещо 
повече, тюлена монах е бил многочис-
лен и обичаен вид за крайбрежните 
ивици. Споменат е в над 200 съчине-
ния на автори от Елинския, Римския и 
Византийския период. Тюленът монах 
е играел важна роля в много митове и 
легенди. Негово описание има в „Оди-
сея” на Омир и други старогръцки из-
вори. Според старогръцките легенди и 
митове, Протей е „старецът от морето”, 
който „пасял многобройните стада” от 
морски същества, включително и ста-
дата от тюлени. Описанието на самия 
Протей, съгласно Омир, доста наподо-
бява тюлен монах. Протей е считан, че 
притежава магически сили и поради 
това, неговите „овце” тюлените, също 
са били магически животни и са счита-
ни за много полезни при правенето на 
магия. В по-късен фолклор, тюлените 
са свързвани с носенето на нещастие. 
Макар това поверие да се счита, че се 
основава на желанието за освобожда-
ване от угризения на съвестта на ло-
вците, избивали тюлените – „ хората 
на морето”, носещи мистични сили, 
които са плачели, когато ги убиват. 
Тюленът монах е вдъхновявал не мал-
ко митове и легенди от фолклора на 

античността и на Средновековието, къ-
дето най-често е описван като русалка, 
нимфа или сирена. Одисей прибирай-
ки се към дома, по пътя е привлечен 
от коварната песен на сирените, които 
привличали моряците към каменисти 
брегове. Клавдий Елиан също пише 
за „морските телета”, които лежей-
ки по плажовете и скалите, издавали 
смразяващ вик. Който чуел този вик, 
скоро след това умирал. Сега е ясно, 
че майките предупреждават малките 
тюленчета за наближаваща опасност 
с пронизителен вик. Но за хората от 
античността, плаващи с месеци в не-
обятната морска шир, налягалите тю-
лени и виковете, които издават, им се 
стрували мистични и опасни.
По-нови елински легенди разказват, 
че майката на Александър Велики е 
била тюлен, а сестра му русалка. След 
смъртта на Александър, сестра му 
пресрещала корабите и питала моря-
ците дали е жив. Ако моряците отго-
ворели, че е мъртъв тя предизвиква-
ла бури и смъртта им. Затова се носел 
мита, че ако моряците срещнат сестра-
та на Александър, трябва да и отгово-
рят „ Той живее и царува”.
Фокида и Фокея  носят името на тюле-
на и са го поставили като свой символ. 
„Phokos, Φоκος е древногръцкото наи-
менование на тюлен. Една от легенди-
те разказва, че Фок е син на Еак, цар 
на Егина и нереидата Псамате. Псама-
те, бягайки от Еак се превръща в тю-
лен и после ражда в морето Фок. В „ 
Метаморфозите” на Овидий се разказ-
ва за старецът Цефизус, речен бог във 
Фокида, който се оплаква от злощаст-
ната съдба на внука си, превърнат от 
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Аполон в дебеличко морско теле. Фо-
кида е бил силен икономически район 
в Древна Гърция. Името му се свърз-
ва с легендата за Фок, който бива убит 
от полубратята си и заровен в гората. 
Фокея е старогръцки град, върху който 
сега съществува турския град Фоча на 
Егейското крайбрежие. Легендите за 
града също разказват за Фок и негова-
та майка тюлен. Основаването на гра-
да се записва от Павзаний, който през 
2 в.  в своя „Пътеводител на Гърция” 
отбелязва, че Фокейците са родени на 
земята под Парнас, която все още се 
нарича Фок / тюлен/.
Образът на тюлена монах присъства и 
в античното изкуство. От областта Фо-
кида са намирани съдове с изобразени 
тюлени, сребърни и златни монети, 
печатани с образа на тюлен. В разцвета 
си Фокея е бил важен военен и търгов-
ски център. До 6 век преди н.е. е бил 
един от  най-големите градове в света, 
а неговите крепостни стени са били 5 
км дълги. Според Херодот, фокейците 
са били най-добрите елински море-
плаватели и техните кораби достигали 
до бреговете на Испания. Фокейците 
се считат за основатели на Марсилия / 
тогава Масалия/, град който също из-
бира за емблема тюлен.
Въпреки мистичното му описване в 
легендите, тюленът монах е бил опре-
делян от хората като мръсен, мириз-
лив и със злобен характер. В редица 
творби тюлените са описани дори като 
разкъсващи човешка плът. Демонизи-
рането му опрощавало и извинявало 
безмилостното му избиване през веко-
вете. В Ливан и Турция по-нови леген-
ди твърдят, че нараняването на тюле-

на носи смъртен грях, но въпреки това 
той е повсеместно избит. Негативните 
описания на тюлена датират от ранна 
история и редица автори като Теок-
рит, Овидий, Аристотел и Плутарх, не 
остават безпристрастни в своите твор-
би.
Хората са гледали на тюлените като 
ценен природен ресурс още от времето 
на заселването си по Средиземномор-
ските брегове. Кости на тюлени са на-
мирани при археологични находки на 
хора от палеолита, т.е тюлените са ло-
вувани за храна и дрехи още от камен-
ната ера. Ловът на тюлени е бил важна 
дейност на хората по крайбрежието, 
особено на бедните рибари, които са  
използвали за основни нужди кожите, 
месото и маста. Но основните винов-
ници за упадъка на вида не са бедните 
рибари, а всички доказателства сочат 
към Древен Рим и неговата историче-
ска роля в унищожението на Среди-
земноморската флора и фауна. Тюле-
ните биват избивани не само заради 
месото, ценни и скъпо са се продавали 
кожите им, както и редица техни час-
ти, участващи в магически и медицин-
ски ритуали. Безспорно най-сериозен 
дял в тяхната участ има уловът им за 
римските циркове. Хиляди животни 
са умирали на път или на арените, 
убивани за удоволствие на тълпата. 
Това е продължавало хилядолетие. 
Древните текстове показват, че дълги 
години пазарът на тюленови кожи и 
техни субпродукти е бил изключител-
но активен. Това продължава до около 
300 г от н.е, когато вече видът бележи 
явен упадък и става изключително ря-
дък. Въпреки това все още продължа-
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ва търговията му. Стадата от мръсни и 
миризливи тюлени присъстват само в 
легендите за Протей.
Необичайните качества на тюленска-
та кожа се споменава в много древни 
текстове, включително в Библията, 
Одисея, Дионисиада и др. Нейната 
здравина и износоустойчивост е била 
забележителна и редица владетели 
са се възползвали от това нейно пре-
димство. Когато видът запада, цената 
на тази кожа се вдига неимоверно и 
тя се превръща в  луксозна вещ, при-
вилегия само на богатите. Тюленската 
кожа е имала едно качество, което я е 
правило изключително ценна за всич-
ки мореплаватели. Козината на кожа-
та настръхва, когато наближава буря и 
времето се разваля, а се сляга когато 
времето се оправя. Този естествен ба-
рометър и това така чудно свойство, 
правели тюленската кожа желана от 
всеки пътешественик, който обикно-
вено купувал скъп колан от тюленска 
кожа и го слагал на пояса си. Изклю-
чително популярно било суеверие-
то, че тюленската кожа предпазва от 
светкавици и гръмотевици. Ако човек 
прекара тюленска кожа през имота си, 
то никога гръм няма да го удари. На-
метало от тюленска кожа предпазва 
човек от гръм. Задължително било на 
корабите да има парче тюленска кожа, 
която да ги предпазва от гръм и буря. 
В античността суеверието, поверията 
и изцелението са се преплитали. Така 
тюленът, като магическо животно е 
намирал най-странни приложения 
за медицински цели. Едни от най-по-
пулярните медицински приложения 
на тюленът по това време са: десен 
плавник под възглавницата лекува от 

безсъние, а стомашно съдържимо от 
тюленче кърмаче е било незаменимо 
и сигурно средство за лечение на епи-
лепсия. Жени с проблеми на генита-
лиите са лекувани с дишане на пушек 
от горена тюленска козина. Плиний 
Стари в своята 37 томна  „Естествена 
история” включва няколко хиляди ле-
карства, включително и тези от тюле-
ни. Този негов труд е бил изключител-
но популярен не само в античността, 
но и в Средните векове и по време на 
Ренесанса, втори по признание след 
Библията и Евклидовата математика. 
Аристотел и Хипократ също включ-
ват редица медицински приложения в 
своите трудове. Именно тези рецепту-
ри, основани до голяма степен на суе-
верия и легенди, играят не малка роля 
в преследването на вида с цел търго-
вия. Рецептурите са били предавани 
и преписвани от антични до ренесан-
сови времена и активно прилагани в 
действие.
Двубоя между рибарите и тюлените по 
исторически данни датира от древни 
времена до днешен ден. Още от древ-
ни времена тюлените са набеждавани, 
че крадат рибата на рибарите и вредят 
на улова им, поради това биват безми-
лостно преследвани. До днешен ден 
продължават да умират тюлени запле-
тени в рибарски мрежи.
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Тюленът монах от падането на 
Римската империя до 20 век.
Макар към 300 г.от н.е, тюленът мо-
нах да бележи видим спад и вече да се 
среща рядко по крайбрежията, по вре-
ме на Тъмните векове той по някакъв 
начин частично възстановява ръста на 
популацията си. Многобройни са сви-
детелствата, че видът е преследван ос-
новно за кожи и мас до 20 век.
След падането на Римската империя 
през 5 ти век, Европа навлиза в тъмни-
те векове. Единствените източници за 
знания за природата са били пречупе-
ни през призмата на юдео - християн-
ството и оформени от мирогледите на 
църквата. „Физиолог”е един сборник 
от описания и легенди, чиито автор се 
отнася в Александрия през 2 - ри век 
от н.е, е единствената и най-влиятелна 
книга, освен Библията, даваща сведе-
ния за естествения свят през времето 
на тъмните векове. В началото на 11 
век в Бенедиктинското абатство Мон-
те Касино попадат творби на Гален и 
Хипократ, а също така и сборник на-
речен De quadrupedibus, описващи 
медицински приложения, лечение на 
редица болести, рецептури и пред-
писания. Там Константин Африкан-
ски, лекар познаващ древните езици, 
превежда и преписва 37 медицински 
трактати от арабски, гръцки, латински 
и персийски източници. Тогава се за-
връщат и рецептурите, свързани с тю-
лена монах. През 13 век фламандския 
духовник Гийом де Мьорбек се счита, 
че пръв превежда на латински тру-
довете на Аристотел и по този начин 
възстановява Аристотеловите тракта-
ти за ранните естественици от Сред-

ните векове и Ренесанса. Така отново 
се реабилитират описанието, прило-
женията и рецептурите, преплетени с 
легендите и поверията за средиземно-
морския тюлен. Основен привърже-
ник, наложил аристотелизма в Европа 
през Средните векове е Алберт Вели-
ки. В „ За животните”, Алберт Велики 
преписва Аристотеловото описание за 
средиземноморския монах.Така вли-
янието на античните автори върху 
развитието на зоологията в Ренесан-
сова Европа е било толкова голямо, 
че повечето от трудовете на авторите 
са били преплетени с древни поверия 
и погрешни схващания и дори описа-
ния. Конрад Геснер от Цюрих се счита 
за баща на съвременната зоология със 
своя труд „Historiae Animalium”, пуб-
ликуван през 1551г. в 5 тома и хиляди 
страници, посветени на животни-
те от Стария и Новия свят. Кон-
рад полага основите на съвременна-
та зоология с описания, заимствани 
от Аристотел и Теофраст.Редица 
други автори от това време, като 
Гийом Ронделе, Пиер Белон, Улисе Ал-
дрованди и Иполито Салвиани също 
са повлияни от Аристотеловите 
трактати, но те всички заедно па-
вират пътя на Карл Линей и негова-
та „Systema Naturae”, излязла 1735г. 
и положила основата на съвременната 
видова биноминална номенклатура. 
Всички тези автори, въпреки своята 
ерудиция, заслуги за развитието на 
съвременната зоология, все пак се по-
влияват от преданията и легендите и 
преписвайки информацията, преда-
ват едно свръхестествено описание на 
средиземноморския тюлен. Това се 
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случва, защото в онова време, за тези 
натуралисти е било по-важно да се ра-
боти с книги и в кабинет, отколкото да 
се обикаля и да се прави действително 
описание на място.
Средиземноморския тюлен монах 
продължава да е част от фолклора и 
през този период. Описание за „хората 
от морето”, морски чудовища, сирени, 
русалки и нереиди, увличащи моря-
ците към смъртта им, продължават да 
се носят от древна Гърция, през сред-
новековна Мадейра към ренесансова 
Италия. Тези застрашителни, опасни и 
по най-различен начин зловещо набе-
дени тюлени, отвличащи жени и ата-
куващи рибарите, намерили различни 
преобразувания в хорските поверия, 
са вкоренени от античните митове и 
дори намират отражение в сериозни-
те научни трудове и енциклопедии от 
времето на Ренесанса. Така може да се 
проследи отношението на човека от 
Античността до Ренесанса към среди-
земноморския тюлен, като същество 
зловещо, вредно и неприятно, което 
трябва да бъде унищожавано. Отно-
шение потопено в суеверие, страх и 
невежество. Избиването на тюлените 
продължава до почти пълното им из-
требване през 20 век, основно за кожи 
и мас. Един от последните „бастиони” 
на средиземноморските тюлени ос-
тават западно африканските брегове, 
където те са се излежавали с хиляди 
по плажовете и каменистите брегове. 
През 1434 г. португалски изследова-
тели на нови земи акостират по тези 
брегове и откриват „находището” на 
тюлените. Веднага се започва активно 
печалбарско избиване на тюлените за 

кожи и мас. Колонизаторските кораби 
продължават „златните” си похожде-
ния по африканските брегове и през 
следващите векове. Автори отбеляз-
ват за успешно натоварване на кора-
би с кожи и тюленска мас, които стру-
ват скъпо по онова време, през 1562 г. 
През 1932 г. френския натуралист Те-
одор Монод вече критикува сериозно-
то разграбване на Африка и отбелязва, 
че това води до застрашаване на при-
родата и нейните богатства, отбелязва 
сериозния упадък на животинските 
видове и предупреждава, че се налага 
те да бъдат опазвани.
Атлантическите архипелази – Мадей-
ра, Азорите и Канарите, също са били 
населявани обилно със средиземно-
морски тюлени монаси. При първите 
им описания, те са определяни като 
островите на морските хора или на 
морските вълци. След колонизиране-
то им през 13 - 14 век, започва усилено 
избиване за кожи и мас на тюлените 
и през 16-ти век тези животни стават 
изключително редки.
В страните от Средиземно море, ко-
жите на тюлените продължават да са 
много ценни и широко потребявани с 
различни цели, от волски впряг до ко-
лани на моряците, от туники и ръка-
вици до обуща / навуща/. От бедните 
моряци, кожите са се използвани за 
завивки и зимни облекла. Макар и по-
рядко, но има случай на използването 
на месото на тюлена за храна. Продъл-
жава употребата на тюлена по вярва-
ния и предубеждения, а също така и за 
медицински цели.
Тюлените са се убивали трудно, пора-
ди дебелата кожа и натрупаната по-
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дкожна мас. Хиляди описания има на 
ловни тактики, успехи и неуспехи в 
лова и убиването на тюлени.
Макар римските циркове, където тю-
лените са пускани срещу мечки и ти-
гри,  да са останали далеч в минало-
то, в Ренесанса обичайно било да се 
ловят животни за пътуващи циркове 
и атракции. Тъй като много хора от 
континента не са били виждали та-
кова животно, интереса към „човека 
от морето”, „ говорещата риба” е бил 
голям. За съжаление не малка част от 
тези тюлени са умирали бързо, пора-
ди невежеството на своите надзорни-
ци и тежките условия на пътуванията. 
Тюлените били лесни за опитомяване, 
бързо усвоявали различни номера и 
били много привързани към своите 
дресьори. Противно на много митове, 
легенди и древни предания, тюлените 
имали благ характер, добронамерени 
към хората.
Не малко средиземноморски тюлени 
са улавяни и убивани за колекциите 
на музеи, зоопаркове и менажерии. 
Редица известни, реномирани музеи и 
колекционери плащали добре за ула-
вянето на тюлени за своите колекции. 
Естествено никой по-късно не обя-
вявал официално как насилствено е 
придобил своя екземпляр, а напротив 
тюлените са излагани с благовидните 
описания на злощастно събитие, кое-
то е довело до тяхното препариране. 
Зоопарковете давали мило и драго за 
жив екземпляр. За съжаление много е 
ниска преживяемостта на тюлените в 
зоопарковете, поради трудна адапта-
ция на вида и небрежно и неправилно 
отглеждане.

Съвременно състояние на тюле-
ните монаси

Средиземноморски тюлен монах
Средиземноморския тюлен монах е 
най-застрашения морски бозайник, 
включен в Червената книга на IUCN 
като критично застрашен вид. При-
чините за това положение са: висока 
смъртност на възрастни и ювенилни 
форми от директно убиване, най-ве-
че от рибари; от оплитане в рибарски 
мрежи; от човешка намеса – най-вече 
туризъм, риболов и корабоплаване; 
повишена смъртност на новородените, 
поради загуба на естествения хабитат; 
гладуване; заболявания; намалена 
раждаемост и смъртност на новороде-
ните поради инбридинг. Популацион-
ния статус на вида по географски ре-
гиони:
Кабо Бланко - През 15век тюлените 
монаси са наброявали поне 5000 ин-
дивида само на залива Дакла, а като 
цяло са били хиляди и поради това 
са били убивани за кожи и мас. Пре-
експлоатацията и разрушаването на 
хабитати води до бърз упадък на вида. 
До 1997 г. там все още е била най-мно-

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 82

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

71

гочислената популация, наброяваща 
около 300 индивида. През 1997 2/3 от 
популация измира поради токсини от 
морски цъфтежи или от морбили ви-
рус. Днес популация наброява не по-
вече от 130 индивида.
Мадейра - Поради масово избиване, 
тюлена монах е на път окончателно да 
изчезне. Днес има не повече от 26 - 28  
индивида.
Егейско море, Гърция и Турция - 
Днешната популация наброява около 
300 индивида, разпръснати на дългата 
няколко хиляди километра крайбреж-
на ивица на малки и големи острови.
Двете основни популации са отдале-
чени на близо 4000 км. Малка е веро-
ятността те да си комуникират помеж-
ду си, поради голямото разстояние. 
Въпреки това, генетични изследвания 
показват ниска хетерозиготност на 
двете отдалечени популации - в Егей-
ско море и в Атлантика. Това се обясня-
ва, с това, че разделението е настъпи-
ло твърде скоро в историческо време 
и все още не са стабилизирани какви-
то и да са генетични различия. Освен 
това общата популация е преживяла 
сериозно свиване и инбридинга е ви-
сок. Учените препоръчват изкуствено 
смесване на двете отдалечени попула-
ции, за да се засили хетерозиготността 
на вида и по този начин да се увеличи 
шанса му за оцеляване.
Тюлена монах е защитен от редица 
международни конвенции и закони в 
целия си ареал.Защитени територии 
са създадени на островите Десертас, 
архипелага Мадейра и Северните Спо-
ради в Гърция. В ход са редица плано-
ве за създаване на още защитени те-

ритории по местообитанието на вида. 
Вниманието на природозащитниците 
е насочено към ограмотяване на насе-
лението от контактните райони и ин-
формирането му с цел предпазване на 
вида. Разработват се редица програми 
за рехабилитация на наранени и изо-
ставени малки тюлени. Въпреки всич-
ки усилия, спадът на вида е все още го-
лям и не е изключено той напълно да 
изчезне в близко време.

В България средиземноморския тю-
лен монах за последно е бил виждан 
през 1975 / Созопол/ и после 1979 /Ка-
лиакра/. Единични непотвърдени съ-
общения има през 1981 и 1985г. Видът 
масово е избиван от рибарите в среда-
та на  века, като вредител на мрежите 
и улова. Тюлените са се срещали край 
Маслен нос, от местността Кастрич до 
с. Резово, край нос Калиакра. Село Тю-
леново е кръстено на тюлена, поради 
подводните пещери в местността, кои-
то са били населявани от потомствата 
на двойка тюлени, пуснати на свобо-
да тук от румънската кралица Мария. 
Днес тюлена монах се счита за изчез-
нал вид за българската фауна. Макар 
местообитанията, подходящи за него-
вото завръщане да са включени в за-
щитени зони, бъдещето е негативно. 
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В случай, че разпознаете тюлена мо-
нах на територията на нашето Черно-
морие, важно е да направите следното:
1. В никакъв случай не го безпокойте, 
освен ако не е ранен.
2. Фотографирайте го, за да може да 
се установи наистина ли сте срещна-
ли морска мечка. Отбележете датата и 
мястото на фогорафирането.
3. За да съобщите се свържете  с:
 професор, д.б.н Златозар Боев от 
Национален Природонаучен музей  
- София: телефон: 087 7089048; 02 
9885115 (в. 620, 640); 
е - п о щ а : b o e v @ n m n h s .
com, zlatozarboev@gmail.com 
уеб: http://boev-nmnh.hit.bg

Хавайски тюлен монах

Този тюлен монах е избиван за кожи 
и мас почти до пълното му унищоже-

ние през 19 век  - от 1805/ годината на 
първото му описание/ до 1886г.  Днес 

видът е ендемичен и основно е раз-
пространен на Северозападните Ха-

вайски острови, където по съвремен-
ни данни наброява около 1400 

индивида. Видът е описан като кри-
тично застрашен в Червената книга 

на IUCN.  Съвременни причини за 
намаляване на популацията са основ-
но антропогенни. Оплитане в рибар-

ски мрежи; натравяне с токсини; 
гладуване поради намаляване на 

рибата от прекален улов от човека; 
разрушаване на хабитатите; обезпо-

кояване от туристи; военните амери-
кански бази и техните учения, свърза-
ни с замърсяване и разрушение. Тези 
основни фактори заедно с нападения 
от акули, нисък репродуктивен успех 
и висока ювенилна смъртност, вирус-

ни заболявания, са също решаващи за 
тежкото положение на популацията. 

Генетични изследвания показват 
изключително ниска хетерозиготност 
на популацията, което е показателно, 
че тя е силно застрашена поради лип-

са на адаптивност. Териториите на 
Хавайските острови, населени с тюле-

ни са защитени територии. Има съз-
дадени много програми за консерва-

ция, предпазване, отглеждане на 
наранени и изоставени тюленчета, 

както и многобройни изследвания за 
статуса и положението на вида. Всич-
ки те се правят така, че видът да не се 

чувства обезпокояван.
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Карибски тюлен монах

Наблюдавайки Карибските „морски 
вълци” на брега на Санто Доминго 
през 1494 г., Колумб нарежда да се 
убият осем от тези животни за храна и 
така открива експлоатацията на вида 
от Европейските емигранти, които ид-
ват тук. Това унищожение продължа-
ва до 20-ти век, като ловците понякога 
са убивали стотици животни на вечер. 
Карибския монах тюлен е бил избиван 
и от учени за своите научни  и музейни 
колекции, улавян за зоопаркове. Така 
последния видян тюлен е бил на Сера-
нила Банк през 1952г,  с което се слага 
точка на съществуването на този вид. 
От хиляди тюлени, излежаващи се не-
обезпокоявано по плажовете на Кари-
бите, до последния видян жив тюлен.
В онова време, Карибския или още За-
падно Индийския тюлен монах, обита-

вал Карибско море, северозападно от 
Мексиканския залив, от Бахамите до 
Полуостров Юкатан, южно по продъл-
жението на Централно Американски-
те крайбрежия, на изток до Северните 
Антили. Има данни и за югоизточните 
САЩ.
Видът е включен в Червената книга на 
IUCN като напълно изчезнал от при-
родата. Описван е като добродушен 
и лесно достъпен, неагресивен вид. 
Живял е по пясъчните и каменисти 
крайбрежия и острови. Хранел се е със 
змиорки, омари, октоподи и риби.

БИОЛОГИЯ
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Важни връзки:
http://www.monachus-guardian.org/
index.html
http://www.mom.gr/displayITM1.
asp?ITMID=31&LANG=EN

Видео:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=QS_JryQ9osM

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=PcarrliQu0Q

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=nQGU2_gDUsc

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

Ако списанието ви харесва, помогнете!

DONATE

БИОЛОГИЯ

http://www.monachus-guardian.org/index.html
http://www.monachus-guardian.org/index.html
http://www.mom.gr/displayITM1.asp?ITMID=31&LANG=EN
http://www.mom.gr/displayITM1.asp?ITMID=31&LANG=EN
https://www.youtube.com/watch?v=QS_JryQ9osM
https://www.youtube.com/watch?v=QS_JryQ9osM
https://www.youtube.com/watch?v=PcarrliQu0Q
https://www.youtube.com/watch?v=PcarrliQu0Q
https://www.youtube.com/watch?v=nQGU2_gDUsc
https://www.youtube.com/watch?v=nQGU2_gDUsc
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SQ27XD4RY57HW

