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Защитена зона BG0000497 „Арчар“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна заема площ от 808.65 ха и попада 

изцяло в Континенталния биогеографски регион. Обявена е със Заповед № РД-1035 от 

17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) 

Съгласно Стандартния формуляр на зоната, в нея обект на опазване са 6 типа природни 

местообитания, вписани са и 29 вида от фауната на България – безгръбначни, земноводни 

и влечуги, риби, бозайници, като от тях 20 са предмет на опазване, а 9 вида са с оценки D 

по отношение на показателя „Популация“. Защитената зона обхваща част от заливната 

долина на р. Дунав край с. Арчар. 

Настоящият документ включва следните раздели с важна информация:  

 Код и наименование на типа местообитание/вида 

 Кратка характеристика на целевия обект 

 Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

 Състояние на ниво защитена зона 

 Анализ на наличната информация 

 Цели за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на 

местообитанието/вида в зоната 

 Необходимост от актуализация на Стандартния формуляр на защитената зона 

 Използвана литература 

Природозащитните цели за типовете природни местообитания и видовете са 

представени в текста по-долу в табличен вид, като са изведени на преден план основни 

параметри с техните целеви стойности, към които да се насочат природозащитните цели 

така, че да се постигне поддържане и/или подобряване на природозащитното състояние. 

Не се разработват специфични за опазване цели, ако дадено природно 

местообитание е с оценка D (незначително наличие) по отношение на представителност в 

защитената зона. Аналогично, не се разработват цели за опазване и за видовете с оценка D 

(незначителна популация) по отношение на показателя „Популация“. 

В случаите, когато пространственият обхват на популациите в зоната е оценяван 

чрез брой квадрати, за безгръбначните животни е използван ETRS грид, а за земноводни и 

влечуги – UTM грид (проекционна координатна система “WGS 84 UTM 35N”). 

В случаите, когато е регистриран нов тип природно местообитание или нов вид, 

направени са предложения за включване в Стандартния формуляр.  

В случаите, когато са наблюдавани промени в площите на даден тип природно 

местообитание или промени в популациите на целевите видове, това е отразено в 

аналитичната част на разработката и са направени съответни предложения за промени в 

Стандартния формуляр. 

Новоустановено в защитената зона е местообитание 3270 Реки с кални брегове с 

Chenopodion rubri и Bidention p.p. и видовете 1074 Eriogaster catax - глогова 

торбогнездница, 4053 Paracaloptenus caloptenoides – обикновен паракалоптенус и 1304 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - Голям подковонос. Популацията на последния 

е оценена като „незначителна“ (оценка D).  
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Природни местообитания 

 

Природно местообитание 3130 олиготрофни до мезотрофни стоящи води с 

растителност от Littoreletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea  

 

1. Код и наименование на типа местообитание: 3130 Олиготрофни до мезотрофни 

стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea 

 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Местообитанието представлява пионерни и временни фитоценози от ниски (до 10 

сm) едногодишни влаголюбиви растения, които се развиват върху пресъхващите влажни 

наноси (тиня и пясъци) през втората половина на лятото и есента при спадане на нивото на 

водоемите. Срещат се главно край р. Дунав и някои по-големи реки, но и по бреговете на 

езера и блата, рибарници и край някои големи язовири. Тези съобщества са много 

динамични, като разпространението им и продължителността на вегетационния сезон 

зависи от метеорологичните условия през годината и динамиката на речното ниво. 

Характерни видове са Eleocharis аcicularis, Dichostylis michelianus, Butomus umbellatus, 

Cyperus fuscus, Echinochloa crus-galli, Eleocharis palustris, Gnaphalium uliginosum, Lindernia 

dubia, Persicaria lapathifolia, Portulaca oleracea, Rorippa sylvestris и др. При продължаващо 

отдръпване на реката и изсъхване на брега се появяват по-високи нитрофилни и слабо 

халофитни видове, като Mentha pulegium, Inula britannica, Cynodon dactylon, Trifolium 

fragiferum, Pulicaria dysentherica, Bidens spp. и др. 

Съобщества от този тип са широко разпространени по брега на река Дунав, както и 

по бреговете на островите. Ценозите са много представителни и включват почти всички 

типични видове за местообитанието. Такива съобщества бяха установени и на остров 

Повлек. 

 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

В мрежата Натура 2000, природно местообитание с код 3130 е предмет на опазване 

в 18 защитени зони (Natura 2000 update April 2019: https://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/n2000) 

и е разпространено в Алпийския и в Континенталния биогеографски региони. 

Съгласно докладването по чл. 17 от Директива за местообитанията през 2019 г. (за 

периода 2013-2018 г.), природното местообитание е в благоприятно природозащитно 

състояние за Алпийския биогеографски регион и в неблагоприятно-незадоволително за 

Континенталния (благоприятно разпространение и неблагоприятно-незадоволителни 

площ, структура и функции, и бъдещи перспективи). При докладването през 2019 г., 

посочените заплахи и влияния са оценени със средна степен на въздействие – температурни 

промени поради изменение на климата, абиотични естествени процеси (ерозия, затлачване, 

осушаване и др.), натрупване на органичен материал, водовземане от подземни, 

повърхностни или смесени води, замърсяване на повърхностни или подземни води, 

изхвърляне на градски отпадъчни води, добив на минерали (напр. чакъл, пясък, черупки) и 

др. При докладването по чл. 17 през 2013 г. (за периода 2007-2012 г.) местообитанието е с 

оценка неблагоприятно-незадоволително състояние за Алпийския биогеографски регион 

(благоприятно разпространение и площ, неблагоприятно-незадоволителни структура и 

функции, и бъдещи перспективи) и благоприятно състояние за Континенталния регион. 

 

4. Състояние на ниво защитена зона 
Според данните в стандартния формуляр, площта на местообитанието в ЗЗ „Арчар“ 

е 5,98403 ha и попада в Континенталния биогеографски регион. В „Информационна 
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хигрофити (3130), след това, с изсъхването на оголените от водата наноси, се появяват и 

съобществата на високите нитрофили, които принадлежат към това местообитание. 

Съобщества от този тип са широко разпространени по брега на река Дунав, както и 

по бреговете на островите в защитената зона. Ценозите са много представителни и 

включват почти всички типични видове за местообитанието, които се развиват след 

засъхване на бреговете, заети от съобществата на клас Isoeto-Nanojuncetea (3130). 

Растителни съобщества характерни за това природно местообитание се срещат и на остров 

Повлек. 

 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

В мрежата Натура 2000, природно местообитание с код 3270 е предмет на опазване 

в 29 защитени зони (Natura 2000 update April 2019: https://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/n2000) 

и е разпространено в три биогеографски региона – Алпийски, Континентален и 

Черноморски, като преобладаващата част от площта му е в Континенталния регион. 

Съгласно докладването по чл. 17 от Директива за местообитанията през 2019 г. (за 

периода 2013-2018 г.), природното местообитание е в неблагоприятно-лошо 

природозащитно състояние за трите биогеографски региона (благоприятно 

разпространение, неблагоприятно-лошо по структура и функции, и бъдещи перспективи). 

При докладването през 2019 г., посочените заплахи и влияния са оценени със средна степен 

на значение – засушаване и намаляване на валежите поради климатични промени, 

температурни промени поради изменение на климата, промяна на хидрологичния режим, 

водовземане от подземни, повърхностни или смесени води, физическа промяна на водните 

тела. При докладването по чл. 17 през 2013 г. (за периода 2007-2012 г.) местообитанието е 

с оценка неблагоприятно-незадоволително и за трите биогеографски региона 

(благоприятно разпространение и площ, неблагоприятно-незадоволителни структура и 

функции, и бъдещи перспективи). Като влияния и заплахи с висока степен се посочват 

затлачването и заустванията. 

 

4. Състояние на ниво защитена зона 
Местообитанието е новоустановено в защитената зона. 

 

5. Анализ на наличната информация 

При определянето на природозащитните цели е използвана информацията за 

разпространението и състоянието на местообитанието, предоставена в Информационната 

система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, Докладванията по член 17 от 

2013 г. и 2019 г. 

През 2021 г. при теренната работа местообитанието е новоустановено в зоната. Това 

е едно от проблемните за картиране природни местообитания, заедно с 3130, доколкото е 

много динамично и се появява в зависимост от ниски води на реките и зависи от 

динамиката на речните наноси. Поради това всяка площ, посочена за него е условна, 

доколкото тя се мени година за година. Допълнително, в сравнение с 3130, това 

местообитание се нуждае от по-дълъг период на осушаване на наносите, за да се развие 

върху тях. Друг проблем е, че поради особеностите на седиментацията – смесена (пясъци 

и глина), няма ясно разграничаване от много подобното на него местообитание 3130, с 

което в поречието на р. Дунав двете местообитание образуват комплекс. Първо по-близо 

до водата и по-бързо се развиват съобществата на 3130, а при постепенното пресъхване и 

тези на 3270, които заемат по-ограничени площи, там където водата се е отдръпнала по-

отдавна. Самото съотношение, площта и разпространението на двете местообитания се 

променят всяка година. 

Заеманата площ от местообитанието трудно се моделира, понеже то е силно 

динамично, както и не може да се направи карта на реалното му, а само на потенциалното 

му разпространение, с изричната уговорка, че през различните периоди на годината и през 
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Природно местообитание 6260 * Панонски пясъчни степи  

1. Код и наименование на типа местообитание: 6260* Панонски пясъчни степи  

 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Природното местообитание 6260 представлява отворени тревни съобщества, които 

се срещат по възвишенията южно и източно от с. Арчар, Видинско. Защитената зона 

„Арчар“ е единствената в страната, в която попада това природни местообитание. 

Съобществата, които характеризират природното местообитание са отворени, ксерофитни, 

с присъствие на псамофитни видове. Субстратът на който те се развиват е опесъчен льос с 

кватернерен произход (Nedelcheva & Tzonev, 2006). Местообитанието е развито както по 

върховете на хълмовете с височина 80-90m, така и по склоновете им, предимно с южно и 

западно изложение. По тези хълмове в миналото е имало лозя, които са изоставени и 

понастоящем се развиват ценози с участието на Centaurea ochroleuca и C. arenaria. 

Основните тревни видове, които формират растителността са Anchusa hybrida, Anthemis 

ruthenca, Apera spica-venti, Galium verum, Jasione heldreichii, Koeleria splendens, Potentilla 

argentea, Psilurus incurvus. Незаконният добив на пясък, разораването на териториите и 

самозалесяването с акация са основните заплахи за местообитанието. 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

В мрежата Натура 2000, природно местообитание с код 6260 е предмет на опазване 

само в защитена зона „Арчар“ и се намира изцяло в Континенталния биогеографски регион 

(Natura 2000 update April 2019: https://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/n2000).  

Съгласно докладването по чл. 17 от Директива за местообитанията за периода 2013-

2018 г., което е осъществено през 2019 г., природното местообитание е в благоприятно 

природозащитно състояние в Kонтиненталния биогеографски регион: благоприятно 

разпространение и площ, неизвестни структура и функции, благоприятно по бъдещи 

перспективи.  

При докладването по чл. 17 през 2013 г. (за периода 2007-2012 г.) местообитанието 

е констатирано в благоприятно състояние по заемана площ и разпространение и 

неблагоприятно-незадоволително по структура и функции, и бъдещи перспективи, което е 

довело до обща оценка неблагоприятно-незадоволително състояние. 

4. Състояние на ниво защитена зона 

Според данните в стандартния формуляр площта на местообитание с код 6260 в ЗЗ 

„Арчар“ е 38,26 ha. Местообитанието е разпространено само в Континенталния 













Специфични и подробни цели на опазване на ЗЗ BG0000497 „Арчар“, съгласно Протокол № 26 от 

заседание на НСБР, проведено на 28.04.2022 г. 

 

Стр. 23 от 176 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites. Последно 

посетен на 15.10.2021 

Цонев, Р., Гусев, Ч. 2015. 09Е1 Дунавски пясъчни степи. Бисерков В., Гусев Ч., Попов В., 

Хибаум Г., Русакова, В., Пандурски И., Узунов Й., Димитров М., Цонев Р., Цонева 

С. (ред.). Червена книга на Република България. Том 3. Природни местообитания. 

ИБЕИ–БАН & МОСВ. 

European commission. The State of Nature in the EU – Article 17 reporting. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm. Last 

visited on 15.10.2021. 

Nedelcheva, A. and Tzonev, R., 2006. Achillea ochroleuca (Asteraceae): a new species for the 

Bulgarian flora. Phytol. Balcan, 12(3), pp.371-376. 

 

Автори на текста: Ива Апостолова, Десислава Сопотлиева, Магдалена Вълчева 

 

 

 

Природно местообитание 6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в 

речните долини 

 

1. Код и наименование на типа местообитание: 6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion 

dubii в речните долини 

 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Местообитанието представлява растителни съобщества на алувиални ливади и 

съобщества на високи хигрофити, които са били по-разпространени в миналото в заливните 

низини около Дунав. Те условно могат да бъдат отнесени към ливадните съобщества, 

въпреки че на повечето места не се косят, поради преобладаването на кисели треви, които 

са с лоша хранителна стойност. След пресушаването на блатата те са почти изчезнали, като 

са останали някои фрагменти на места с висока влажност, които понякога се заливат от 

близко разположени отводнителни канали или от високи подпочвени води. Често 

участващи видове са: Festuca arundinacea, Calystegia sylvatica, Lysimachia vulgaris, Phalaris 

arundinacea, Mentha pulegium, Gratiola officinalis, Carex praecox, Carex melanostachya, 

Potentilla reptans, Lysimachia nummularia, Althaea officinalis, Lythrum salicaria, Mentha 

aquatica, Inula britanica, Stachys palustris, Iris pseudacorus, Sonchus arvensis, Thalictrum 

lucidum и др. В някои участъци, особено в близост до почвените пътища, тези ливади са 

рудерализирани, поради замърсяване с битови отпадъци. Там доминират Daucus carota, 

Agrimonia eupatoria, Ononis arvensis, Cynodon dactylon и др. 

Местообитанието е включено в Червена книга на Република България (ЧК, т.3. 

Природни местообитания) с код и име 18E3 Дунавски крайречни заливни ливади, с 

категория Критично застрашено (CR) (Цонев и Гусев 2015). 

Местообитанието е с ограничено разпространение в България само по заливните 

тераси на р. Дунав. Едни от най-типичните представителни места за местообитанието се 

намират в Брегово-Новоселската (там е единственият участък на р. Дунав в България без 

защитна дига), Арчарската и Свищовско-Беленската низина (Цонев и Гусев 2015). В 

защитената зона местообитанието се среща между дигата на р.Дунав и хълмовете източно 

от с. Арчар. 
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Безгръбначни животни 

 

Природозащитни цели за 1074 Eriogaster catax 

1. Код и наименование на вида: 1074 Eriogaster catax - глогова торбогнездница 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Сравнително едра и лесна за разпознаване нощна пеперуда с масивно мъхесто тяло 

и изразен полов диморфизъм. Предните крила при мъжките са жълтеникаво-охрени с по-

светла проксимална и по-тъмна дистална част, като двете части са отделени една от друга 

с по-светла ивица. В средата на предното крило има голяма кръгла бяла точка (дискално 

петно) с тъмен кант. Задните крила са едноцветни, жълтеникаво-охрени. Антените и при 

двата пола са двойно гребенести, като при женските ламелите са значително по-къси. 

Женските са с по-тъмна окраска на крилата, кафеникави, и краят на коремчето им завършва 

с мъхеста топка. У нас може да се сбърка единствено с Еriogaster rimicola ([Denis & 

Schiffermüller], 1775), но при него предните крила са едноцветни и бялата точка е малка, 

без тъмен кант. Ларвите са мъхесто-космати, тъмни, с тънка начупена бяла странична 

ивица, покрай която има синкави петънца, а дорзално на всеки сегмент има голямо снопче 

светли косми. Ларвите живеят групово в паяжинно гнездо от началото на април до края на 

май. Какавидират в почвата в яйцевиден симетричен пашкул. Яйцата зимуват. Видът се 

среща в Централна и Южна Европа (с изключение на териториите с типично 

средиземноморски климат), на изток до Южен Урал и Мала Азия, от морското равнище 

докъм 1500 m н.в. Обитава храсталаци и покрайнини на гори с участие на трънка (Prunus 

spinosa) и глог (Crataegus spp.), с чиито листа се хранят ларвите (гъсениците). По-рядко 

ларвите са наблюдавани върху Pyrus, Betula, Populus, Quercus и Ulmus. Възрастните живеят 

в кратък период през есента (основно през октомври). Женските снасят яйца на групички, 

покрити с косми от мъхестата топка от края на корема им, по клоните на трънка и глог 

(основно), като яйцата се излюпват през следващата пролет, обикновено през април при 

средни температури 6-9°С (de Juana, Aedo 2021). Установено е предпочитание към групи 

от храсти, както и храсти с височина 30-180 cm (Sitar et al. 2019) (предимно в диапазона 75-

127 с медиана 91 cm; Kadej et al. 2018). След излюпването ларвите формират пашкули, в 

които живеят групово до 2ра или 3та възраст, след което напускат гнездото и живеят 

поединично. Какавидират през юли. 

Поради фрагментираното разпространение, малката численост и краткият летеж на 

пеперудата, отчитането и мониторингът на вида се фокусират върху гнездата с ларви (напр. 

Sitar et al. 2019), поради което най-подходящият период за регистрация е през месец април, 

преди ларвите да са напуснали гнездото. Това се извършва чрез обследване на храсти от 

трънка и глог, като ларвите трябва да бъдат разпознати от тези на Eriogaster lanestris 

(Linnaeus 1758), Aporia crataegi (Linnaeus 1758) и Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus 1758), 

чиито ларви също правят гнезда върху растения от семейство розоцветни (Rosaceae) 

(ларвите на Еriogaster rimicola се хранят с дъб). 

Характеристики на местообитанието. Докато в Германия и Швейцария видът 

обитава влажни термо-хигрофилни местообитания, в Южна Европа е свързан с ксеро-

термофилни местообитания, основно на варовит субстрат в хълмистия и предпланински 

пояс (обобщено в Sitar et al. 2019). В България е рядък и малочислен, известен от малко 

находища, разпръснати из цялата страна до около 1000 m н.в. Видът е със силно 

фрагментирано разпространение в страната и лети в кратък период през есента (основно 

през октомври), поради което находищата му са твърде малобройни. Пионерните 

храсталаци от глог, трънка, круша, бряст, дъб, топола, представляват основно 

местообитание на вида. Видът е свързан с местообитания в процес на сукцесия, основно 
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Природозащитни цели за 1088 Cerambyx cerdo 

1. Код и наименование на вида: 1088 Cerambyx cerdo – Голям сечко 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Големият сечко е сапроксилен вид, който обикновено се развива в мъртвата 

дървесината на стари дъбови дървета и други широколистни видове като кестени, бреза, 

върба, ясен, бряст, орех, лешник, рожков, бук, габър и др. Обикновено избира стари, 

гниещи дървета, като дъбове над 100 години с диаметър над 40 cm. 

Големият сечко е един от най-едрите бръмбари в България.  Достига до 54 mm 

дължина.  Окраската му е кафяво черна, с просветления в края на надкрилията (елитрите). 

Тялото е относително тънко, с много дълги антени. При мъжките индивиди антените са по-

дълги от самото тяло. Развитието на големия сечко отнема от 3 до 5 години. Женските 

отлагат до 300 яйца (май – юни) в части с мъртва дървесина на много стари живи дървета 

(обикновено в наранявания на стъблото или клоните). Ларвите се излюпват след около 10 

дни. Ларвите от последния стадии правят ход в дървесината, който се отваря навън, в 

основата му има камера, където имагинират, като възрастните остават да презимуват в нея. 

Възрастните се появяват май-юни месец, копулират след няколко дни и живеят 3-5 

седмици. 

Възрастните бръмбари са „слаби летци“ и рядко прелитат на повече от 500 m от 

тяхното дърво. Активни са привечер и могат да се видят летящи бавно на около 4-5 m 

височина. Възрастните са активни предимно привечер или през ранните часове на нощта. 

Понякога могат да бъдат забелязани активни през деня, през следобедните часове (Buse et 

al. 2008, Müller 1950). 

Колонизираните дървета могат да бъдат идентифицирани по видими дупки, 

направени от ларвите на ствола или дебели клони (Müller 2001). Тези дупки могат да 

съществуват в продължение на много години или дори десетилетия; типични признаци за 

скорошна активност са дървеното „брашно“ и свежите дупки с червено оцветени вътрешни 

страни (Buse et al. 2007).  

В България се среща предимно в северната и източните части на страната 

(поречието на р. Дунав, Лудогорието, Черноморското крайбрежие, Странджа), от където са 

и повечето находки. Установен е още в Малешевска планина, Западни Родопи и др. В 

северна България се среща от 0 до 700 m, в южна България – от 0 до 800 m, а в района на 

Славянка – докъм 900 m надморска височина.  

Cerambyx cerdo е включен в Приложения II и IV на Директива 92/43/ЕИО, заради 

стесняването на ареала на разпространението му. Видът не е включен в Червената книга на 

България (2011 г.). 

Характеристики на местообитанието. У нас е известен от широколистни гори 

(ясен (Fraxinus), бряст (Ulmus), върба (Salix) и много по-рядко кестен (Castanea sativa), бук 

(Fagus sylvatica) и бреза (Betula), като има изразено предпочитание към дъбовите (Quercus 

sp.). Както ларвата, така и възрастното са свързани с наличието на стари, загниващи, но все 

още живи дървета, като предпочитат такива, които са добре огрети от слънцето (Buse et al. 

2007). Проучванията върху изискванията на C. cerdo към местообитанията показват, че 

дебелината на кората на дърветата е един от най-значимите индикатори за присъствието на 

вида и увеличаването на възрастта и диаметъра на дъбовите дървета подобрява 

вероятността за появата му. Виталността на ствола и отвореността на местообитанията 

изглежда са други важни индикатори за присъствието на този бръмбар (Buse et al. 2007). 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

Съгласно докладването по чл. 17 на Директива за местообитанията през 2013 г.(за 

периода 2007-2012 г.), състоянието на вида в Алпийския и Черноморския биогеографски 

региони е благоприятно (FV) по всички параметри, докато в Континенталния регион 















Специфични и подробни цели на опазване на ЗЗ BG0000497 „Арчар“, съгласно Протокол № 26 от 

заседание на НСБР, проведено на 28.04.2022 г. 

 

Стр. 52 от 176 

потенциалните 

местообитания 

на вида 

местообитания 

на вида. 

Видът като цяло е 

способен и склонен да 

лети, което резултира 

във възможността за 

активно търсене на 

места за хранене. 

Площта на 

сърцевинните 

участъци е 3400 

(женски) – 3850 

(мъжки) m2. Така, 

възрастните 

екземпляри се 

придвижват с най-

голяма вероятност в 

кръг с диаметър 

средно 68 метра. 

Предвид възрастовата 

структура (основно 

млади тополи, върба и 

по-рядко дъб и габър) 

не се посочва 

определена възраст на 

биотопните дървета. 

Такава трябва да бъде 

установена при 

провеждане на 

мониторинговите 

проучвания. 

Липсват данни за броя 

на биотопните 

дървета на хектар в 

потенциалните 

местообитания на 

вида в защитената 

зона. В тази връзка е 

определена междинна 

цел. 

местообитания на 

вида в защитената 

зона чрез теренни 

проучвания, до 2025 г. 

Местообитание 

на вида: 

Количество 

мъртва 

дървесина в 

потенциалните 

местообитания 

на вида 

Брой мъртви 

дървета на 

хектар, с 

дебелина над 40 

cm в 

потенциалните 

местообитания 

на вида 

Най-малко 4 

броя мъртви 

дървета на 

хектар, с 

дебелина над 40 

cm в 

потенциалните 

местообитания 

на вида 

Целевата стойност на 

показателя е 

съобразена с 

екологичните 

изисквания на вида. 

Ларвите се развиват в 

гниеща дървесина на 

нивото на почвата 

(често в контакт с нея) 

(в паднали дънери или 

коренища на мъртви 

дървета).  

Липсват данни за броя 

на мъртвите дървета 

на хектар с дебелина 

над 40 cm в 

потенциалните 

местообитания на 

вида в защитената 

зона. По данни за 

горските 

местообитания на 

Установяване на 

количеството мъртви 

дървета на хектар. 

Запазване на 

възрастовата 

структура на горските 

масиви в зоната и 

осигуряване на плавен 

преход между 

насажденията.  
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Природозащитни цели за 4053 Paracaloptenus caloptenoides 

1. Код и наименование на вида: 4053 Paracaloptenus caloptenoides – обикновен 

паракалоптенус 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Средноголям (около 2 cm за мъжките) до едър (2.5-3.5 cm за женските) кафяво-черен 

късокрил късопипален скакалец от подсемейство Calliptaminae (Orthoptera: Caelifera: 

Acridoidea: Acrididae). Главата е заоблена, без челни ямки; преднегръдът е със среден и два 

странични кила, които са загладени в метазоната (задната част). Крилата при възрастните 

индивиди са с очертания на маслина (заоблени отстрани и заострени в задния край). Видът 

се отличава от другите правокрили у нас по съвкупността от следните белези: антенит  са 

къси, с по-малко от 30 членчета; крилата са къси и странично разположени, във формата 

на две люсповидни странично разположени структури (но при нимфите са с друга форма и 

може да са незабележими); задният край на пронотума (гръдния щит) е слабо, но ясно 

врязан и образува плитка изрезка; простернумът има израстък (понякога при нимфите е 

неясен), който е изтънен в края, но не е заострен; цветът на тялото е кафяв или кафяв с 

черни петна. 

Видът има едно поколение годишно, излюпва се от май (низините) до юли (високите 

планини), а възрастни се срещат от юли до август, съответно в планините – до октомври 

(Чобанов 2009). Оплодените женски снасят яйцата си в почвата, където те презимуват. 

Видът е широко разпространен у нас, като присъства с две екологични форми – 

западна (в планините и предпланините на западна и централна България) и източна (в 

низините и предпланините на източна България). Западната форма обитава отворени 

каменисти, основно карбонатни, терени над 700-800 m надморска височина, а източната се 

среща в сухи тревисти, тревисто-храстови и разредени горски местообитания до 700 m 

надморска височина. 

В западната част на страната (от Западна Стара планина на юг и югоизток до Средни 

Родопи включително) видът обитава хълмистия и планински пояс, където е характерен за 

открити слънчеви каменисти терени, обрасли с рядка тревиста и тревисто-храстова 

растителност в пояса на планинския или полупланинския климат. Височинната граница на 

разпространение зависи от климатичните и микроклиматични особености на района 

(географска ширина, изложение на склона, скален състав, растителност). Така например в 

района на Западна Стара планина и Врачански Балкан видът е установен между 480 и 1300 

m н.в.; на Витоша – между 900 и 1100 m н.в.; на Осогово – между 900 (по изключение на 

700) и 1650 m н.в.; на Рила – между 900 и 1750 m н.в.; на Алиботуш – между 1500 и 1750 

m н.в.; на Беласица – между 1650 и 1850 m н.в. Почти всички популации са установени в 

карстови райони, с изключение на популацията на Беласица, където основата не е варовик, 

но е възможна повърхностната му поява като примес; поради това и не са изяснени 

причините за ограничената площ на тази популация, но във всеки случай това е свързано с 

микрохабитатните характеристики. За западната популация е характерно обитаването на 

слабо повлияни от антропогенна намеса райони (което вероятно е свързано и с 

предпочитането на бедни на почва каменисти терени със специфичен микроклимат) и 

силната фрагментация на популациите. 

В Източна България (Добруджа и изолирано в Дунавската равнина, югоизточната 

част на Средна Стара планина, южните склонове и долините на Източна Стара планина, 

Източни Родопи (ограничено в Средни Роподи), Сакар, Странджа и съседните райони) P. 

caloptenoides обитава низинния и хълмист пояс, като по склоновете на планините се 

изкачва до около 600-700 m н.в. (в зависимост от географската ширина и климатичните 

особености на района). Въпреки че тук той също предпочита сухи каменисти места (често 

на варовикова основа), разпространението му не е така силно обвързано с оголени 

каменисти места, а се определя от разпространението на ксеротермните дъбови гори. Тук 
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видът е силно зависим от климатичните особености на хабитатите и при условията на най-

силно влияние на Средиземноморския климат и Черно море, се среща в голяма численост 

в мезоксерофитни условия, както в открити, така и в частично закрити местообитания в 

рамките на разредените дъбови гори. Източната популация на вида, за разлика от 

западната, е значително по-толерантна към антропогенно влияние и дори частично навлиза 

в обработваеми площи, пасища и др. 

В Североизточна България, на територията на защитена зона Суха река, както и 

ограничено в песъкливи местообитания покрай р. Дунав, са установени изолирани 

популации на ограничена площ, обитаващи най-добре запазените хабитати със степен и 

лесостепен характер. Тук видът показва значителна стенотопност (привързаност към 

определен хабитат) и избягва обработваемите площи. От екологична гледна точка тази 

популация се доближава до типичната източна популация и е възможно да представлява 

остатък от по-широкото й разпространение в близкото геологично миналото. 

В резултат на проведените теренни изследвания по проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, 

популацията на P. caloptenoides у нас следва да бъде разглеждана като (поне) две обособени 

екологични форми на вида, всяка със специфични изисквания към факторите на средата.  

Характеристики на местообитанията. Западната популация представлява 

планински обособена форма със специфични изисквания към хабитата (с изразена 

стенотопност) и предпочитание към мезо- или микротермните характеристики на климата, 

и вероятно с реликтен характер на съвременното си разпространение. Източната популация 

показва характерни особености на термофил със слаба привързаност към характера на 

местообитанието (евритопен тип) и предпочитание към макротермните характеристики на 

климата при достатъчна въздушна влажност. Това вероятно е и причината с нарастването 

на географската ширина популациите да се концентрират в речните долини. Възможно е 

източната популация да се отнася към таксона P. caloptenoides brunneri (Stal, 1876), т.е. да 

притежава подвидов или дори видов ранг, но изясняването на този въпрос е тема на бъдещи 

изследвания. На този етап приемаме две форми на вида - “западна екологична форма” и 

“източна екологична форма”. 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., състоянието 

на вида е благоприятно по повечето параметри, с изключение на неблагоприятни-

незадоволителни оценки (U1) за перспективи и обща оценка в Континенталния 

биогеографски регион. При докладването през 2019 г. всички параметри трите 

биогеграфски региона са оценени като благоприятни. Посочени са следните заплахи: 

Косене или косене на пасища; Интензивна паша или косене на пасища и ливади; Пожари; 

Използване на химикали за растителна защита в селското и горското стопанство. 

Видът е записан в Стандартните формуляри за данни на 36 зони. 

4. Състояние на вида в защитена зона „Арчар“ 

Видът не фигурира в Стандартния формуляр за данни (СФ) за защитена зона 

„Арчар“. 

5. Анализ на наличната информация 

Видът не е установяван в зоната до 2020/21 г. При теренни проучвания по проект 

„Оценка на състоянието на застрашени тревисти местообитания в България чрез 

популационно-генетично изследване на моделни групи насекоми“ към ФНИ с бенефициент 

ИБЕИ-БАН и ръководител Драган Чобанов, видът беше установен с многочислена 

популация в зоната в две изолирани находища с центроид около точки с координати 

43.80202° с.ш., 22.93138° и.д. и 43.80316° с.ш., 22.95203° и.д. и обща площ на 

местообитанието около 12 ha, което попада в четири квадрата 1x1 km от UTM-мрежата. 
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Източник:  
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000497/B

G0000497_PS_16.pdf 

Информацията в Стандартния формуляр на защитената зона е попълнена въз основа 

на приетото през 2010 г. предложение на ИБЕИ-БАН за разширяване на защитената зона, 

което е резултат от проект „Развитие на националната екологична мрежа Натура 2000, етап 

2009“, възложен от МОСВ на ИБЕИ, БАН с Договор № 7786/26.09.2009 г. Видът не е бил 

предмет на проучване в зоната в рамките на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ и няма доклад 

за вида в защитената зона от 2013 г.  

Видът е определен като обичаен (C). Качеството на данните за карагьоза е оценено 

като „недостатъчно данни“ (DD). Популацията в национален мащаб е значима (C). 

Опазването на вида е оценено с „В“ (добро опазване). Изолираността на популацията е 

оценено с „C“ (не изолирана популация в широк обхват на разпространение). Цялостна 

оценка на стойността на зоната за опазването на вида попада в категорията „В“ (добра 

стойност).  

5. Анализ на наличната информация 

При проучванията през 2013 г. по време на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" видът не е 

установен в зоната поради липса на дунавски участък в нейните граници. Съответно, в 

стандартния формуляр няма информация за числеността на популацията. По-късно 

границите на зоната са променени и понастоящем включват потенциални размножителни 

местообитания за карагьоз в р. Дунав. В стандартния формуляр няма информация за 

числеността на популацията, а само е отбелязано, че е „обичаен“. 

Участъкът от река Дунав в зоната, според своите хидроморфологични 

характеристики представлява подходящо местообитание за размножаване на вида и 

ефективен екокоридор за връзка с останалите части на популацията, тъй като няма 

прегради, нарушаващи коридорните функции.  

Според информация от стопанския риболов в р. Дунав за последните 5 години, 

декларираните улови на карагьоз варират от 0,5 до 2,5 т. Измененията в уловите са свързани 

с интензивността на размножителната миграция в р. Дунав, но и от силата на риболовния 

натиск в румънския участък на реката – от делтата до гр. Кълъраш.  

При полевото проучване през 2021 г. по време на проекта за определяне на целите 

за опазване на вида в защитената зона са извършени пробни улови. Пробонабиране е 

извършено през юни в откритата централна част на реката с добре изразено течение. 

Използван е един метод за пробонабиране приложим за този вид (подход за мониторинг на 

риби в р. Дунав) ), приет в Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-

monitoring-i-otsenka/Podhod_Dunav_Alosa.pdf). Извършено е двукратно пробонабиране с 

плаваща хрилна мрежа с дължина 100 м и размер на отворите 3 см. Дължината на 

трансектите е около 800 м. При този подход числеността на рибите се определя като улов 

(индивиди) на единица риболовно усилие (инд./ЕРУ). При определяне на ЕРУ се отчитат 

размерите на мрежата, времето на експозиция и разстоянието, което е изминато за това 

време. Не е регистриран нито един екземпляр на вида в нито един от трансектите. 

Получена е информация за уловите от стопанския риболов в р. Дунав в границите 

на ЗЗ. 

Според резултатите на проекта „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, отразени в специфичните 

доклади за други видове, не се отчита съществен натиск в зоната, който да застрашава вида. 

По време на теренните проучвания 2021 г. бяха установени допълнителни заплахи като 

незаконен риболов (по време на размножителния период). Поради липсата на 
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Проект DIR-5113024-1-48 "Teренни проучвания на разпространение на видове/оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза". 
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Природозащитни цели за 1130 Aspius aspius 

1. Код и наименование на вида: 1130 Aspius aspius  - Распер 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Расперът Aspius aspius принадлежи към семейство Шаранови (Cyprinidae). Има леко 

удължено тяло, странично компресирано и с остър кил, покрит с люспи, между коремните 

перки и аналната перка; дълга остра глава и челюсти, простиращи се зад предната част на 

окото. Зелен гръб със сребристи до сини нюанси. Светли страни. Сребъристобял корем. 

Гръдните, тазовите и аналните перки са сиви до кафяви. Пелагичен вид, среща се в открити 

води на големи и средни равнинни реки и големи езера до около 100 м  надм.в. Един от 

редките шаранови видове, който е рибояден. Непълнолетните са стадни хищници, докато 

възрастните ловуват на малки групи или са самотни. Младите и възрастните се хранят 

предимно с риба, особено с Alburnus alburnus и други малки пелагични видове. Мигрират 

нагоре по течението в притоците за хвърляне на хайвера през април-юни. Достигат полова 

зрялост след 4-5 години. Репродуктивният успех изглежда се свързва с ниско ниво на 

водата и високи пролетни температури. Хвърлянето на хайвера продължава около 2 

седмици. Езерните популации мигрират към притоци; полуанадромните популации или 

индивиди (Дунав) се хранят предимно в устията и обезсолените части на морето, 

мигрирайки към реките само за хвърляне на хайвера. Максимална възраст 11 години. 

В българските води расперът е често срещан вид в р. Дунав, представен е също в 

големите съседни постоянни стоящи водни тела (езерото Сребърна) и в долното течение на 

някои притоци на р. Дунав (Искър, Янтра); често срещан вид в долните части на реките 

Марица и Тунджа. Расперът се среща в гръцкия участък на река Струма (Стримон), 

включително язовир Керкини (Гърция), но са съобщени само единични находища в 

българския участък на река Струма. 

Характеристики на местообитанието в България. Възрастните обитават долните 

течения на реките и устията. Те предпочитат да стоят близо до подпори на мостове, в 

близост до притоци, под бързеи, под пясъчни коси, в части от реката с дълбоки течения и 

в тихи заливи на речните завои. Хвърлят хайвера си главно в бързо течащи води, върху 

чакъл или потопена растителност. Расперът е чувствителен към ниско съдържание на 

разтворен кислород, но не са известни конкретни данни за неговите кислородни 

предпочитания. Той е застрашен поради изменение на морфологията на реките, особено 

поради изграждането на миграционни бариери. 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

Съгласно доклада по чл. 17 от Директивата за местообитанията, през 2019 г. (за 

периода 2013 г. - 2018 г.), видът има благоприятно природозащитно състояние в 

Континенталния биогеографски регион. Оценката от доклада от 2013 г. (за периода 2007 г. 

– 2012 г.) е благоприятна за три параметъра с изключение на бъдещи перспективи, което 

определя общата оценка като неблагоприятна (U1). Имайки сравнително дълъг живот (11 

години) и късно съзряване (4-5 години), видът се нуждае от известно време, за да се 

възстанови след негативни тенденции в популацията. Паралелно с това, видът се 

характеризира като чувствителен по отношение на концентрацията на кислород, 

фрагментацията на местообитанието, замърсяването и други видове натиск. Бърз спад на 

популацията би могъл да бъде фатален  за конкретната популация. 

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/report/ 

Видът е предмет на опазване в 34 защитени зони (посочен в стандартните 

формуляри с оценка различна от D). 

Тъй като обитава долните течения на големи реки и р. Дунав, не се среща в алпийски 

биогеографски регион и трябва да бъде изключен от там. 
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Природозащитни цели за 1149 Cobitis taenia 

1. Код и наименование на вида: 1149 Cobitis taenia Сomplex - Дунавския щипок 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Видът Cobitis taenia не присъства в българската ихтиофауна.  

Трябва да се отбележи, че съгласно указанията на ЕК, под същото наименование - 

Cobitis taenia Complex – са обединени три вида риби за територията на България: 

 C. strumicae, който обитава водосбора на Егейско море; 

 Cobitis pontica, който обитава водосбора на Черно море; 

 Cobitis elongatoides, който обитава водосбора на р. Дунав. 

Тези три вида се докладват заедно по член 17 от Директивата за местообитанията, 

като един вид - Cobitis taenia Complex.  

Под това име в дунавския басейн се картира дунавския щипок (Cobitis elongatoides). 

Представлява малка дънна риба с удължена форма на тялото. В основата на  

опашката има малко или понякога отсъстващо черно петно, рядко две малки петна. 

Пигментация (Гамбетна надлъжна зона на пигментация): зона Z4 с 12-21 закръглени или 

квадратни петна, понякога неясни или слети две по две; страната не е пигментирана под 

зона Z4. При мъжките има налични две люспи в основата на гръдната перка. Това е кратко 

живеещ вид. Яйценосни, с ясно изразени чифтосване по време на размножаване. По време 

на ухажването мъжкият следва женската и след като и двете навлязат в гъста растителност 

(напр. нишковидни водорасли от род Cladophora), мъжкият образува пълен пръстен около 

тялото на женската зад гръбнака, докато женската снася яйцата. Важен елемент от 

местообитанието му е наличието на гъста растителност като субстрат за отлагане на 

хайвера, която се среща главно в речни участъци с бавно течение и плитки брегове. Следва 

да се отбележи обаче, че видът не предпочита грубия детрит като субстрат за отлагане на 

яйцата си. Това показва предпочитанията на вида за местообитание с фина растителност 

във вода със средна дълбочина, а не детрит в плитки води. Плътната растителност 

осигурява убежище срещу хищници и предотвратява отнасянето на яйцата, т.е. без тази 

растителност яйцата ще бъдат по-изложени на хищничество или унищожаване, като цяло 

на по-висока смъртност, което може сериозно да повлияе на състоянието на популацията. 

Толерантен към ниско съдържание на разтворен кислород, но прекомерното органично 

натоварване може да доведе до ниско съдържание на разтворен кислород в близост до 

границата между седимента и водата и това би довело да увеличаване на смъртността на 

яйцата и младите индивиди. В идеалния случай, субстратът трябва да съдържа най -малко 

20% пясък и не повече от 40% тиня. 

Характеристики на местообитанието в България. Възрастните се срещат в 

предпланинските и низинните водни тела с бавна скорост на течението. Предвид 

необходимостта от наличие на специфична деликатна растителност (например 

нишковидни водорасли), дълбочината на водата трябва да е малка (за по-добра осветеност), 

а температурата на водата трябва да бъде по-висока. Умереното наличие на биогени 

благоприятства развитието на такава растителност. 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата  

Съгласно докладването по чл. 17 от Директивата за местообитанията през 2019 г. (за 

периода 2013-2018 г.), видът има благоприятно природозащитно състояние в 

Континенталния биогеографски регион. Оценката съвпада с тази от предишното 

докладване през 2013 г. (за периода 2007-2012 г.).  

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/report/ 
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Информацията в Стандартния формуляр  на защитената зона за вида е попълнена на 

база специфичния доклад за вида в защитената зона от 2013 г.  

Качеството на данните за високотелия бибан е оценено като „характерен“ (C). Не са 

представени данни за обилието на популацията, нито за мерните еденици. Опазването на 

вида е оценено с „А“ (отлично опазване). Качествовото на данните е представено като 

недостатъчно „DD”. Изолираността на популацията е оценена с „C“ (не изолирана 

популация, в широк обхват на разпространение). Цялостна оценка на стойността на зоната 

за опазването на вида попада в категорията „A“ (отлична стойност).  

 

5. Анализ на наличната информация 

При проучванията през 2013 г. по време на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ видът не е 

установен в зоната поради липса на дунавски участък в нейните граници. Съответно, в 

стандартния формуляр няма информация за числеността на популацията. По-късно 

границите на зоната са променени и понастоящем включват потенциални местообитания 

за високотел бибан в р. Дунав. Участъкът от река Дунав в зоната, според своите 

хидроморфологични характеристики представлява подходящо местообитание за вида и 

ефективен екокоридор за връзка с останалите части на популацията, тъй като няма 

прегради, нарушаващи коридорните функции. Няма данни за значително замърсяване на 

водата в участъка от р. Дунав в границите на ЗЗ.  

Невъзможност да се регистрира вида в зоната в случая не означава неблагоприятно 

състояние, тъй като популацията му се характеризира с ниско обилие в целия български 

участък от р. Дунав. Състоянието на вида до голяма степен може да бъде определено 

косвено чрез оценка на неговото местообитание, по експертна оценка.  

При полевото проучване през 2021 г. по време на проекта за определяне на целите 

за опазване на вида в защитената зона са извършени пробни улови. Според дължината на 

подходящите речни участъци в зоната са избрани за пробонабиране 2 участъка, които 

включват представителни хабитати на вида, и които позволяват адекватна оценка на 

популацията в зоната. Използван е един метод за пробонабиране приложим за този вид: 

стационарни многобримкови хрилни мрежи с дължина 25-30 м, поставяни успоредно на 

брега съгласно методиката за мониторинг на риби (подход за мониторинг на риби в р. 

Дунав), приета в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-

otsenka/Podhod_Dunav.pdf). Във всеки участък са поставяни 3-5 мрежи. При този подход 

числеността на рибите се определя като улов (индивиди) на единица риболовно усилие 

(инд./ЕРУ). 

Не е регистриран нито един екземпляр от вида. 

За река Дунав не се идентифицират съществени заплахи, специфични за 

местообитанията на вида, освен характерните за цялото поречие на Дунав, като андигиране 

и повишена честота и увеличена амплитуда в динамиката на водните нива, отразяващи се 

на размножителните местообитания асоциирани с растителност. Не трябва да се 

пренебрегва влиянието на кумулативния натиск от други страни по поречието на р. Дунав, 

тъй като целият участък на Долен Дунав под яз. Железни Врата е международен и е 

повлиян от антропогенния натиск в по-горните участъци на реката. Цялостният 

кумулативен натиск на този етап не може да бъде отчетен поради липса на достатъчно 

данни. 
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Природозащитни цели за 1157 Gymnocephalus schraetzer 

1. Код и наименование на вида: 1157 Gymnocephalus schraetzer - Ивичест бибан  

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Риба от сем. Бодлоперки (Percidae). Тялото е продълговато, странично сплеснато, с 

тънко и ниско опашно стъбло. Главата е забележимо удължена, странично сплесната. 

Хрилното капаче завършва с дълъг шип, а предхрилното – с 8-15 шипа. Една гръбна перка, 

чиято предна бодлива част е дълга, със 17-19 бодливи лъча, с множество кръгли тъмни 

петна, групирани в 2-3 надлъжни ивици. Втората част е с 12-13 разклонени лъча. В аналната 

перка има 2 твърди и 6-7 меки лъча. По страните на тялото има 3-4 тъмнокафяви надлъжни 

ивици. 

Видът е разпространен в басейна на р. Дунав. В България видът е съобщаван за 

целия български участък от р. Дунав и за устията на притоците Видбол, Лом, Огоста, 

Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и за р. Камчия. Понастоящем единични екземпляри са 

улавяни само в основното русло на р. Дунав от с. Връв до с. Ветрен на изток, като не е 

установен в притоците и в басейна на р. Камчия. 

Придънен реофилен вид, предпочита дълбоки участъци с каменисто-пясъчно дъно. 

Храни се с дънни безгръбначни животни. Активен е през нощта, когато излиза към по-

плитките места да се храни. Достига полова зрялост на втората година. Размножава се през 

март-май.  

Ивичестият бибан не е целенасочен обект на стопански или любителски риболов, но 

отделни екземпляри попадат в стопанските улови като случаен приулов. 

Характеристики на местообитанието в България. Придънен реофилен вид. 

Обитава дълбоки участъци с каменисто-пясъчно дъно. В България се среща с много ниска 

численост в целият български участък на р. Дунав.  

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата  

При двете проучвания предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 

местообитанията (92/43/ЕИО) видът е оценен в Благоприятно ПС по всички показатели в 

Континенталния биогеографски регион. Източник на информацията: https://nature-

art17.eionet.europa.eu/article17/species/report/ 

Видът е предмет на опазване в 23 защитени зони (посочен в стандартните 

формуляри с оценка различна от D). 

Основните заплахи за вида могат да бъдат резюмирани до следните негативни 

фактори:  

1. Пряко въздействащи негативни антропогенни фактори. 

 Разрушаване на местообитанията и прекъсване на биокоридорите: добив на инертни 

материали, корекции на реки, преграждане на речните корита; 

 Замърсяване на водите.  

2. Непряко въздействащи негативни фактори 

 Развитие на многочислени популации на инвазивни дънни видове риби (напр., 

Neogobius melanostomus) (Bauer et al., 2006; Juza et al., 2018) 
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Природозащитни цели за 1145 Misgurnus fossilis 

1. Код и наименование на вида: 1145 Misgurnus fossilis - Виюн  

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Риба от сем. Щипоци (Cobitidae). Тялото е издължено, змиевидно. Покрито е със 

ситни, дълбоко закрепени в кожата люспи. Оцветено е в кафяво, с тъмни и светли надлъжни 

ивици. Опашната перка е заоблена. Устата е обградена с три чифта мустачки.  

Разпространен е в по-голяма част от Европа на север от Алпите, от р. Маас на запад 

на до Ладожкото езеро изток, в северната част на черноморския басейн до р. Кубан на 

изток, а също и във водосборите на реките Волга и Урал от басейна на Каспийско море.  

Дънен лимнофилен вид. Обитава стоящи и бавно течащи води (постоянни реки с 

бавно течение и постоянни сладководни, и бракични езера и блата) с пясъчно или тинесто 

дъно, където се заравя през деня и при неблагоприятни условия (суша). Чувствителен е към 

промени в атмосферното налягане. Нощно активен вид. Храни се с ларви на насекоми и 

мекотели. Понася ниско съдържание на разтворен кислород във водата и в такива условия 

може да изплува към повърхността на водата и да поема кислород от въздуха. Достига 

максимална дължина 30 см, но обикновено се срещат индивиди с дължина 15-18 см. 

В България виюнът е съобщен за р. Дунав и прилежащите ѝ блата, както и за долното 

течение на някои от притоците ѝ – Войнишка, Искър, Вит, Огоста, Осъм, Янтра, Русенски 

Лом. Има данни, че в миналото се изкачвал значително по-нагоре по течението на реките 

– в р. Искър е улавян при Роман, а в Янтра, при Бяла. Установен е и в ез. Сребърна, блатото 

Малък Преславец, в блатата и каналите на влажната зона Калимок-Бръшлен, Шабленското 

езеро и в басейна на р. Струма. Рядък вид с намаляваща численост.  Понастоящем 

присъствието му е потвърдено главно в някои крайдунавски блата. 

Характеристики на местообитанието в България. Придънен лимнофилен вид. 

Среща се в постоянни реки с бавно течение, в езера и блата с пясъчно и тинесто дъно. 

Понася много ниско съдържание на разтворен кислород във водата. В България 

местообитанията му са разположени главно във водосбора на р. Дунав. 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата  

При първото докладване ПС през 2013 г. е неблагоприятно-незадоволително (U1) – 

U1 по местообитание и бъдещи перспективи. При последното докладване състоянието на 

вида в континенталния по популация и бъдещи перспективи е неизвестно, като в резултат 

на това и цялостната оценка е „неизвестно“. Източник на информацията: https://nature-

art17.eionet.europa.eu/article17/species/report/ 

Видът е предмет на опазване в 23 защитени зони (посочен в стандартните 

формуляри с оценка различна от D). 

Основните заплахи за вида могат да бъдат резюмирани до следните негативни 

фактори:  

1. Пряко въздействащи негативни антропогенни фактори: 

 Загуба на местообитания поради пресушаване блата и заблатени райони; 

 Натрупване на замърсители в дънните седименти; 

2. Непряко въздействащи негативни фактори:  

 Развитие на многочислени популации на бентосоядни инвазивни видове риби. 
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Природозащитни цели за 2522 Pelecus cultratus 

1. Код и наименование на вида: 2522 Pelecus cultratus - Сабица 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Сабицата се отличава от другите шаранови риби по: тялото е издължено, странично 

сплеснато, с кил по коремната страна и по-високо в предната половина. Страничната линия 

е зигзагообразна. Гръдните перки са големи, продълговати, устата е горна. Сабицата е 

полупроходен, пелагичен, мигриращ пасажен вид. Съзрява  полово на 3-5 години при 200-

300 мм стандартна дължина на тялото. Размножаването е през април-май при температури 

на водата над 12 градуса. Яйцата са полупелагични и се носят по течението, излюпват се 

след 3-4 дни. Новоизлюпените рибки мигрират към делтата през първото лято. 

Плодовитостта на женските е между 2600 и 94 000 хайверни зърна. Малките се хранят със 

зоопланктон, но бързо преминават на насекоми – ларви или възрастни, а от втората година 

- и на дребни риби. Бърз плувец, често при хранене, изскача над водата. Достига 

максимална дължина до 60 cm и маса – до 2 kg. Продължителността на живот е до 11 

години. В миналото е установен в р. Дунав и прилежащите блата, както и в притоците й 

Искър (до с. Долни Луковит) и Янтра (до с. Полско Косово). По-късно е потвърден отново 
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Природозащитни цели за 5339 Rhodeus amarus 

1. Код и наименование на вида: 5339 Rhodeus amarus - Eвропейска горчивка 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Шаранова риба, с малки размери – до 7-8 см, тялото е странично сплеснато. Има 

синя ивица от страни на тялото. Страничната линия е непълна. През размножителния 

период мъжките придобиват червено-виолетова окраска, а при женските в аналната област 

се появява яйцеполагало (тръбичка). Максимално отчетената възраст е 5 години, а полова 

зрялост се достига след една година. Размножаването се предизвиква с повишаване на 

температурата на водата, с праг на хвърляне на хайвера между 10 и 15° C. Горчивката е 

яйцеснасящ вид, с дълъг репродуктивен сезон. Женската полага яйца в хрилните кухини на 

мекотели от род Unio и Anodonta. По време на размножителния период мъжките защитават 

територии около сладководните миди, където женските снасят от едно до шест яйца по 

време на всяко яйцеполагане. Абсолютната женска плодовитост зависи от размера на 

женската и обикновено достига 80-300 яйца на сезон. Яйцата се излюпват в рамките на 24 

- 36 часа, последвани от 3-4-седмичен ларвен стадий, който също се развива в мидната 

кухина. Ларвите напускат кухината на мидите, когато достигнат дължина около 10 мм и 

навлизат в плитки райони с богата растителност, които използват до късната есен .  

Видът е разпространен в Централна и Източна Европа и Северна Мала Азия; 

басейните на Северно и Южно Балтийско море, Черно море, западно и южно Каспийско 

море и Егейско море (от р. Марица до притоците на р. Струма); Средиземноморски басейн, 

само в северната Рона (Франция) и притоците на р. Дрин (Албания, Черна гора, Сев. 

Македония). Многочислен и с нарастващо обилие в по-голямата част от ареала си, но 

локално застрашен от замърсяване на водата, нарушаване на местообитанията и наличие 

на хищни риби. В България видът е широко разпространен и често срещан в по-голямата 

част от страната. Обитава както стояща, така и течаща вода. Среща се в средното и долното 

течение на повечето реки, вкл. в р. Дунав и в повечето от реките, вливащи се в Черно и 

Егейско море. Също така обитава и повечето язовири в страната, както и някои 

микроязовири. Храни се предимно с растения и в по-малка степен с червеи, ракообразни и 

ларви на насекоми. Продължителността на живота е до 5 години, но повечето индивиди не 

оцеляват годината на първото си размножаване и размерът на популацията варира 

значително през годините.  

Характеристики на местообитанието в България. Най-многочислен в спокойни 

или бавно течащи води с гъста водна растителност и дъно със субстрат от пясък и тиня. 

Наличието на сладководни миди е от жизнено важно значение за размножаването на вида. 

От тази гледна точка, при определяне на местообитанието на Rhodeus amarus, следва да 

бъдат отчитани екологичните изисквания на мидите от род Unio и Anodonta. Един от 
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Природозащитни цели за 5329 Romanogobio vladykovi 

1. Код и наименование на вида: 5329 Romanogobio vladykovi - Белопера кротушка  

2. Кратка характеристика на целевия обект 

От всички кротушки се отличава по по-светлата окраска на тялото, перките (без 

опашната) са без пигментни петънца. Отстрани на тялото има 7-8 тъмни петна. 

От балканската кротушка (Romanogobio kessleri) се отличава по броя на 

разклонените лъчи в гръбната перка (7), по-големи очи - почти равни на междуочното 

разстояние, аналният отвор е по-близо до коремните перки. 

От малката кротушка (Romanogobio uranoscopus) се отличава по по-късите мустачки 

-не достигат предния край на очите.Видът е установен за пръв път в България в р. Огоста 

при с. Лехчево. В последствие е намерен и в реките Янтра и Вит. Среща се и в целия 

български участък от р. Дунав. В миналото се е изкачвал сравнително нагоре по притоците 

– в р. Янтра е намиран при Велико Търново. Днес със сигурност обитава само основното 

течение на р. Дунав, както и приустиевите участъци на по-големите притоци. Бентосен, 

реофилен вид. Храни се с дънни безгръбначни животни (хирономиди и ларви на насекоми), 

детрит и в много по-малка степен с водорасли. Достига полова зрялост на втората година. 

Размножителния период е от средата на май до началото на юли. Размножава се порционно, 

като женската отлага хайверните зърна в участъци с по-слабо течение. 

Характеристики на местообитанието в България. Бентосен реофилен вид. 

Обитава големи или средни по големина низинни реки с умерено течение и пясъчно-

чакълест субстрат. В България целият участък на р. Дунав и долните течения на големите 

му притоци. (Kottelat, Freyhof 2007) 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата  

При двете проучвания предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 

местообитанията (92/43/ЕИО) видът е оценен по различен начин по всички показатели в 

Континенталния биогеографски регион. При първото докладване през 2013 г. видът е 

оценен с U1 (неблагоприятно-незадоволително състояние), а при второто състоянието му 

е „неизвестно“. Източник на информацията: https://nature-

art17.eionet.europa.eu/article17/species/report/ 

Видът е предмет на опазване в 23 защитени зони (посочен в стандартните 

формуляри с оценка различна от D). 

Основните заплахи за вида могат да бъдат резюмирани до следните негативни 

фактори:  

Пряко въздействащи негативни антропогенни фактори. 

 Улавяне в риболовни уреди.  

 Разрушаване на местообитанията и прекъсване на биокоридорите: добив на инертни 

материали, корекции на реки, изграждане на речни бариери (вкл. ВЕЦ). 

 Замърсяване на водите.  
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Природозащитни цели за 1160 Zingel streber 

1. Код и наименование на вида: 1160 Zingel streber - Малка вретенарка 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Риба от сем. Бодлоперки (Percidae). Тялото е тънко, дълго, вретеновидно. Прилича 

на голямата вретенарка, но се отличава от нея по следните основни белези: значително по-

дълго и тънко опашно стъбло, само 8-9 бодливи лъча в първата гръбна перка, само 12-13 

меки лъча във втората, „гърдите“ и предната част на корема са голи (без люспи) люспите 

по тялото са по-едри, тялото е с 4-5 ясни добре очертани тъмни пояса без черни петна по 

него.  
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Видът е оценен като рядък (R). Качеството на данните за малката вретенарка е 

оценено като недостатъчно (DD). Няма данни за оценка на площта на популацията в зоната. 

Опазването на вида е оценено с „А“ (отлично опазване). Изолираността на популацията е 

оценена с „C“ (не изолирана популация в широк обхват на разпространение). Цялостна 

оценка на стойността на зоната за опазването на вида попада в категорията „A“ (отлична 

стойност).  

 

5. Анализ на наличната информация 

 

При проучванията през 2013 г. по време на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ видът не е 

изследван в зоната поради липса на дунавски участък в нейните граници. Съответно, в 

стандартния формуляр няма информация за числеността на популацията. По-късно 

границите на зоната са променени и понастоящем включват потенциални местообитания 

за малката вретенарка в р. Дунав. В стандартния формуляр няма информация за 

числеността на популацията, нито за площите на потенциалните местообитания.  

Участъкът от река Дунав в зоната, според своите хидроморфологични 

характеристики представлява подходящо местообитание за вида и ефективен екокоридор 

за връзка с останалите части на популацията, тъй като няма прегради, нарушаващи 

коридорните функции.  

Според наличните данни, състоянието на вида в целия български дунавски участък 

е влошено.  

При полевото проучване през 2021 г. по време на проекта за определяне на целите 

за опазване на вида в защитената зона е използвана утвърдената методика за мониторинг 

на риби в р.  Дунав, приета в Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие. С оглед вероятността за регистриране на вида е приложен Допълнителен 

подход за мониторинг на риби в река Дунав 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-

otsenka/Podhod_Dunav_electrofishing.pdf).. Според дължината на подходящите речни 

участъци в зоната са избрани за пробонабиране 2 трансекта, които да покриват 

представителни хабитати на вида, и които позволяват адекватна оценка на популацията в 

зоната. Не е регистриран нито един екземпляр на вида в нито един от трансектите. 

Според информация, получена от местни рибари, видът отдавна отсъства в уловите. 

Според резултатите на проекта „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ не се отчита съществен натиск в 

зоната, който да застрашава вида. По време на теренните проучвания също не бяха 

установени допълнителни заплахи. Поради недостатъчна информация не може да се 

определи реалният натиск от незаконния риболов. 

Не трябва да се пренебрегва влиянието на кумулативния натиск от други страни по 

поречието на р. Дунав, тъй като целият участък на Долен Дунав под яз. Железни Врата е 

международен и е повлиян от антропогенния натиск в по-горните участъци на реката. 

Цялостният кумулативен натиск на този етап не може да бъде отчетен поради липса на 

достатъчно данни. 

6. Цели за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на вида в зоната 

Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 
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Природозащитни цели за 1159 Zingel zingel 

1. Код и наименование на вида: 1159 Zingel zingel - Голяма вретенарка  

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Риба от сем. Бодлоперки (Percidae). Тялото е тънко, дълго, вретеновидно. Опашното 

стъбло е относително по-късо от това на близкия вид малка вретенарка. Главата е 

относително голяма, отгоре сплесната, по долната ѝ страна има слизоотделителни канали. 

Горната челюст е издадена напред. Хрилното капаче завършва с шип, предхрилното в 

задния си край е назъбено. Гръбните перки са две, раздалечени една от друга. В първата 

има 13-15 бодливи лъча, във втората – един бодлив и 18-20 меки лъча.  В аналната перка 

има един твърд и 11-13 меки лъча. 

Видът е разпространен в реките Дунав (от Бавария до делтата), Прут и Днестър. В 

България видът е установен в р. Дунав и някои от притоците й – Искър, Вит, Осъм, Янтра, 

като в миналото е бил доста често срещан. Понастоящем е рядък вид и е установяван само 

в р. Дунав и в най-долните участъци на някои по-големи притоци (р. Искър, р. Янтра). 

Придънен реофилен вид, среща се само в постоянни големи реки, обитава 

сравнително дълбоки, бързотечащи, богати на кислород води. Храни се с дънни 

безгръбначни животни, хайвер и дребни риби. Активен е през нощта. Достига полова 

зрялост на втората година. Размножава се през април-май, като отлага хайвера си направо 

върху чакълестото дъно.  

В миналото видът е бил обект на стопански риболов, но сега поради много ниската 

си численост няма стопанско значение. Има информация само за инцидентни находки в 

уловите. 
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Природозащитни цели за 1220 Emys orbicularis 

1. Код и наименование на вида: 1220 Emys orbicularis – обикновена блатна костенурка 

 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Дължината на корубата обикновено не надвишава 20 cm, а формата ѝ при възрастните 

е издължено-овална, докато при съвсем младите е почти кръгла. Оцветяването и шарката 

на карапакса варират, като основният тон може да премине от маслиненозелен до почти 

черен; шарката се състои от жълтеникави точки и чертички, които обикновено излизат 

лъчеобразно от центровете на щитчетата към периферията; срещат се и почти черни 

индивиди без каквито и да било шарки. Пластронът е с охрено-жълт основен фон и 

различни по форма и големина тъмни петна, като може да стане почти черен (Stojanov et 

al. 2011; Цанков и др. 2014). 

Видът е повсеместно разпространен в България с изключение на средните и високите 

части на планините; вертикалният диапазон на разпространението достига до 1221 m н.в., 

но повечето от известните находища се намират под 500 m н.в. (Stojanov et al., 2011; 

Kornilev et al., 2017). По отношение на местообитанията видът е изключително пластичен 

и може да бъде наблюдаван във всевъзможни типове водоеми: реки, потоци, канали, блата, 

езера, язовири и микроязовири, рибарници, разливни зони, наводнени кариери, бракични 

води и лимани по морския бряг и др.; проявява много висока толерантност към замърсяване 

на обитаваните водоеми. Най-предпочитани са бавно течащите реки с тинесто дъно, 

отводнителните канали и стоящите водоеми с обилна растителност, като в такива 

местообитания често се наблюдават големи струпвания на индивиди, припичащи се на 

слънце върху дънери, корени, камъни и др. (Stojanov et al., 2011; Цанков и др., 2014). 

Местата за яйцеснасяне представляват специфична част от местообитанията на вида. Те 

могат да се намират както в непосредствена близост до обитавания водоем, така и далеч от 

него, като понякога в търсене на подходящо място за снасяне женските се отдалечават на 

стотици метра, а като изключение и до 4 km, от обитавания водоем (Бешков и Нанев 2002; 

Jablonski & Jablonska 1998). 

Emys orbicularis е активна от март-април до октомври-ноември. Брачният период 

протича през април и май, а яйцеснасянето – от средата на май до началото на юли; броят 

на яйцата е между 4 и 10, но най-често 7-8 (Stojanov et al., 2011). Малките се излюпват след 

65-100 дни, като нерядко остават да зимуват в гнездото и се появяват на повърхността през 

следващата пролет (Бешков и Нанев, 2002). Хранителният спектър на вида се състои главно 

от безгръбначни животни (насекоми, ракообразни, охлюви и др.), но включва също 

различни видове земноводни и риби, както и мърша; храненето става предимно във водата, 

въпреки че видът е способен да ловува и поглъща плячка и на сушата. Активността е 

предимно дневна, но са регистрирани и прояви на нощна активност; хибернацията се 

осъществява на дъното на водоемите, по-рядко на сушата (Stojanov et al., 2011). 

 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

Според националното докладване по Чл. 17 от Директива 92/43 през 2013 г. 

природозащитното състояние (ПС) на вида е неблагоприятно-незадоволително (U1) във 

всеки от трите биогеографски региона, в които попада територията на страната, поради 

негативните оценки на бъдещите перспективи. Според докладването през 2019 г. ПС на 

вида е благоприятно (FV) и в трите биогеографски региона. 

Emys orbicularis фигурира в стандартните формуляри за данни на 194 защитени зони 

за местообитанията от мрежата Натура 2000 в България, съгласно последната актуална база 

данни (2021). 
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Природозащитни цели за 1993 Triturus dobrogicus 

1. Код и наименование на вида: 1993 Triturus dobrogicus – дунавски гребенест тритон 

 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Общата дължина на тялото обикновено достига 12-14 cm при мъжките и 13-18 cm при 

женските. Тялото е сравнително дълго и тънко, а крайниците са къси. Гръбната страна е 

червеникавокафява, тъмно оранжева или сиво-черна, с множество овални черни петна. 

Коремът е жълт, оранжев или керемиденочервен, изпъстрен с дребни или едри тъмни, до 

черни петна, които понякога се сливат, образувайки една или две надлъжни ивици с 

неправилна форма. Гушата най-често е черна с множество дребни бели петънца. По време 

на размножителния период мъжките имат висок, остро назъбен гребен по дължината на 

гърба, повече или по-малко ясно отделен от опашния плавник (Stojanov et al. 2011). 

Разпространението на вида в България е силно ограничено, като почти всички 

известни находища се намират в непосредствена близост до р. Дунав (Naumov & Biserkov 

2013; Popgeorgiev et al. 2019); изключение представляват само непотвърдените данни за 

намирането на вида при Дуранкулак през първата половина на ХХ век (Gherghel & Iftime 

2009). Обитава различни типове водоеми, като езера, блата, изкуствени канали, реки с 

бавно течение и разливите им и др. (Stojanov et al. 2011). 

Начинът на живот на Triturus dobrogicus в България е много слабо проучен. Няма 

конкретни данни нито за продължителността на размножителния период, нито за 

хранителния спектър на вида, въпреки че последният вероятно е много сходен с този на 

другите тритони и включва различни видове водни и наземни безгръбначни животни, както 

и яйца и ларви на земноводни. Масовото напускане на водните местообитания става през 

октомври-ноември, а хибернацията протича на сушата (Stojanov et al. 2011). 

 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата 

Triturus dobrogicus фигурира в Червената книга на България, в качеството на уязвим 

вид, а като отрицателно действащи фактори са посочени пресушаването на много от 

крайдунавските блата и разливи, корекциите на най-долните течения на някои от 
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Бозайници 

Природозащитни цели за 1355 Lutra lutra 

1.Код и наименование на вида: 1355 Lutra lutra - Видра 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Видрата (Lutra lutra) е хищен бозайник от семейство Порови (Mustelidae). 

Притежава удължено тяло и мускулеста опашка. Тялото и главата са с обща дължина от 

около 594-699mm. Дължината на опашката 318-362mm. Теглото на възрастните видри е 

около 10kg. Окраската на гърба в шоколадово кафява, а коремът сив със сребрист оттенък. 

Лапите са с плавателна ципа (Kruuk 2006). Обитава сладководни и бракични водоеми у нас 

(Georgiev 2005, Георгиев, Кошев 2006). Храни се  основно с водни организми - риби, раци, 

жаби, понякога дребни бозайници и птици (Георгиев, Кошев 2006; Georgiev 2006, Георгиев 

2008, Кошев 2009; Кошев и др. 2013). Предпочита запазени брегови ивици обрасли с 

дървесна и храстова растителност, където си прави бърлоги в корените им (Georgiev 2005, 

Георгиев 2008, Кошев и др. 2013). Видът е включен в Червената книга на България (ЧКБ), 

като „уязвим“ (Спиридонов, Спасов 2011). 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата  

При двете проучвания предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 

местообитанията (92/43/ЕИО) видът е оценен по всички показатели и в трите 

биогеографски региона в „Благоприятно“ природозащитно състояние. Източник на 

информацията: https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/report/ 

Според този доклад, основните негативни фактори върху видрата са следните:  

а) Натиск и значимост/въздействие: 

A31 – Отводняване на водоеми за използване като земеделска земя. M-Средна 

значимост/въздействие. 
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C01 - Добив на минерали (напр. скали, метални руди, чакъл, пясък и др.). M-Средна 

значимост/въздействие. 

D02 - Хидроенергия (язовири, преграждане на водоемите, оттичане на реката), 

включително инфраструктура. M-Средна значимост/въздействие. 

F07 - Спорт, туризъм и развлечения. M - Средна значимост/въздействие 

F26 - Отводняване, мелиорация на земя и превръщане на влажни зони, блата, 

мочурища и т.н. в селища или зони за отдих. M - Средна значимост/въздействие. 

F27 - Отводняване, мелиорация или преобразуване на влажни зони, блата, мочурища 

и др. в промишлени/търговски зони. M - Средна значимост/въздействие. 

G06 - Събиране на сладководни риби и миди (развлекателни). M - Средно 

значение/въздействие. 

G10 - Незаконна стрелба/убиване. M - Средна значимост/въздействие. 

J01 - Замърсяване със смесени източници към повърхностни и подземни води. M - 

Средна значимост/въздействие. 

а) Заплаха и значимост/въздействие: 

A31 - Отводняване за използване като земеделска земя. M - Средна 

значимост/въздействие. 

B27 - Промяна на хидрологичните условия или физическо изменение на водните 

обекти и отводняване за горското стопанство (включително язовири). M - Средна 

значимост/въздействие. 

C01 - Добив на минерали (напр. скали, метални руди, чакъл, пясък и др.). M - Средна 

значимост/въздействие. 

F07 - Спорт, туризъм и развлечения. M - Средна значимост/въздействие. 

F27 - Отводняване, мелиорация или преобразуване на влажни зони, блата, мучурища 

и т.н. в промишлени/търговски зони. M - Средна значимост/въздействие. 

G06 - Събиране на сладководни риби и миди (развлекателни). M - Средно 

значение/въздействие. 

Основните заплахи за вида могат да бъдат резюмирани до следните фактори 

(Георгиев, Кошев 2006,Georgiev 2007, Георгиев 2008, Георгиев и кол. 2011):  

1. Пряко въздействащи негативни антропогенни фактори. 

● Застрелване на екземпляри. Значимост критична. 

● Убиване с различни видове капани. Значимост критична. 

● Разкопаване на дупки и унищожаване на млади индивиди. Значимост средна до 

висока. 

● Убиване от автомобили на шосета. Значимост критична. 

● Удавяне в риболовни уреди. Значимост критична. 

● Убиване от кучета. Значимост висока. 

2. Косвено въздействащи негативни антропогенни фактори. 

● Разрушаване на местообитанията: добив на инертни материали, обезлесяване: сечи, 

опожаряване, паша, корекции на реки, строеж на ВЕЦ-ве. Значимост критична. 

● Замърсяване на водите. Значимост висока до критична. 

● Безпокойство. Значимост ниска. 

● Унищожаване на хранителната база. Значимост висока. 

● Пазарен интерес към кожи. Значимост ниска, но критична в отделни райони. 

● Интерес към органи от тялото със знахарска цел. Значимост ниска. 

Видът е записан в Стандартните формуляри за данни на 162 зони. 
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Укрепване на бреговете по 

„мек“ способ и др 

Площта вероятно е с 

променена стойност, при 

положение, че  площта на ЗЗ е 

увеличена на север. 

Необходимо е ново 

преизчисляване на площта. 

Междинна цел: 

проучване и 

изчисляване на площта 

потенциалните 

местообитания в 

границите на зоната. 

Дължина и 

площ на 

речните 

участъци, 

подходящи 

за 

обитаване и 

площта на 

бреговете 

им  

km 

 

ha 

участъците 

подходящи за 

обитаване от 

видрата са 

минимум 7,65 

km, а площта 

на бреговете 

им e 

минимум 

19,75 ha. 

Съгласно специфичния доклад, 

публикуван на страницата на 

Информационната система за 

защитените зони от 

екологичната мрежа Натура 

2000 (Петров 2013). 

Дължината и площта 

вероятно са с променени 

стойности, при положение, че  

площта на ЗЗ е увеличена на 

север. 

Необходимо е ново 

преизчисляване на дължината 

и площта. 

Основна цел: 

Поддържане на 

дължината на речните 

участъци, подходящи 

за обитаване, в 

състояние което е 

благоприятно за 

видрата в зоната. 

Междинна цел: 

проучване и 

изчисляване на площта 

речните участъци, 

подходящи за 

обитаване и площта на 

бреговете им. 

Качество на 

водата – въз 

основа на 

екологични 

показатели 

(БЕК 

Макрозообе

нтос, 

Фитобентос

, Риби) 

5 степенна 

скала за 

екологичн

о 

състояние 

съгласно 

РДВ 

По-висока 

или равна на 

2 – Добро 

състояние/До

бър 

потенциал/ 

РДВ използва екологичния 

статус на водните тела въз 

основа на биологичните 

елементи за качество (БЕК) като 

по комплексен и прецизен 

параметър. Екологичното 

състояние на водните тела се 

оценява чрез 5 степенна скала: 1 

– Отлично; 2 – Добро; 3 – 

Умерено; 4 – Лошо; 5 – Много 

лошо. 

 

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 

целият български участък от р. 

Дунав представлява силно 

модифицирано водно тяло, с код 

(http://www.bd-

dunav.org/uploads/content/files/u

pravlenie-na-vodite/PURB-2016-

2021-final/Razdel-

1/prilojenia R1/Pril 1244.pdf). 

Екологичният потенциал на р. 

Дунав е оценен като Умерен, 

(3),  

(https://www.eea.europa.eu/data-

and-maps/explore-interactive-

maps/water-framework-directive-

quality-

elements?utm source=EEASubsc

riptions&utm medium=RSSFeed

s&utm campaign=Generic). 

Подобряване на 

екологичното 

състояние на водните 

тела с подходящи 

местообитания за вида, 

до достигане на 

стойност по-висока 

или равна на 2 – Добро 

състояние/Добър 

потенциал.  

Междинна цел: 

Установяване на 

източниците на натиск 

в и извън зоната, които 

могат да повлияят на 

популацията на вида. 
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7. Необходимост от актуализация на СФ на защитената зона 

За момента не е необходима промяна в СФ на защитената зона. 

Предлага се като мерна единица за популацията да се използва - възрастни индивиди 

(adults).  

Обосновка: Възрастните индивиди имат по-силно изразено маркировъчно и 

териториално поведение, което най-често се отчита при терените изследвания. Възрастните 

индивиди са ядрото на популацията, което дава възможност за нейното правилно 

функциониране и размножаване В специфичните доклади за вида за всяка защитена зона 

са използвани възрастни индивиди по отношения на популация. 
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Природозащитни цели за 1307 Myotis blythii 

1. Код и наименование на вида: 1307 Myotis blythii (Tomes, 1857) - Остроух нощник  

2. Кратка характеристика на целевия обект  

Морфологично много сходен с вида-двойник голям нощник (Myotis myotis). 

Определянето на живи екземпляри става само след измерване на зъбните редове (CM3). 

Дължината на горния зъбен ред (от кучешкия зъб до задния кътник) е по-малка от 9,5 мм, 

а дължината на долния зъбен ред (от кучешкия зъб до задния кътник) е под 10 мм; докато 

при големия нощник тези размери са по-големи съответно от 9,5 мм и 10 мм. Тези признаци 

може да се измерят и при живи екземпляри. Желателно е да се използва пластмасов шублер, 

за да не се наранят животните. Регистрирана е и хибридизация между двата вида (Afonso  

et al., 2017), което в повечето реални ситуации води до несигурност кой от двата вида е 

наблюдаван, особено ако не е възможно да бъде направено необходимото измерване 

Видът е с азиатски произход и еволюционно е свързан с полуаридни, топли и 

открити местообитания (Benda, Horacek,1995). Придържа се към райони с пресечен релеф- 

хълмове, скални разкрития и венци, стръмни речни брегове и др. Вероятно това е 

обусловено от наличието на подходящи убежища, главно пещери в тези ландшафти 

(Стрелков, 1972). 

Данните за хранителната биология на вида са малко. В Швейцария е установено, че 

над 60% от храната му се състои от едри дългопипалести скакалци (сем. Tettigoniidae), 

които лови в открити райони, пасища и често в прясно окосени ливади (Аrlеttаz, 1993, 

1996,1999). За разлика от M. myotis, който се храни главно с бръмрари бегачи (Coleoptera, 

Carabidae) (50%),  в състава на храната на M. blythii влизат основно дългопипалести 

скакалци (Orthoptera, Tettigoniidae) - (от 61 до 98%), бръмбари от род Melolontha, обитатели 

на открити тревни пространства (около 14%), гъсеници на различни видове пеперуди 

(около 10%) (Arlettaz, 1996;  Siemers et al., 2011).  

През пролетта и лятото женските образуват големи колонии – до няколко хиляди 

екземпляра, в които раждат (в края на май-началото на юни) и отглеждат малките. Малките 

започват да летят самостоятелно на възраст 30-35 дни.  

Целогодишно обитава пещери (Guеttinger et al., 2001; Topa´l & Ruedi, 2001; Dietz et 

al., 2007). Много рядко единични прилепи са намирани в постройки. Предвид типа на 

плячката, хранителните местообитания на вида включват открити местообитания като 
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7. Необходимост от промени в СФ за защитената зона  

Не се налагат промени в Стандартния формуляр. 
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Природозащитни цели за 1305 Rhinolophus euryale 

1. Код и наименование на вида: 1305 Rhinolophus euryale Blasius, 1853 - Южен 

подковонос 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Среден по размери подковонос. Основата на космената покривка – светлосива. 

Окраската на гръбната страна е сиво-кафява, а коремната белезникавожълта, границата 

между коремната и гръбната страна не е рязка. Носните израстъци и устните – 

светлокафяви, ушите и мембраните – светлосиви. Седлото е с почти паралелни страни; 

израстъкът му е клиновидно застъпен; ланцетът има слабо стеснение преди средата, след 

което се стеснява постепенно до клиновидния връх. Крилата са широки. Ухото, наведено 

напред, надминава с около 5 mm върха на муцуната; височината на антитрагусния дял е 

колкото ширината му, а височината му е равна на половината от височината на ухото. 

Втората фаланга на 4-тия пръст (17,9 - 19,1 mm) повече от два пъти надвиша дължината на 

първата. (6,6 – 8,5 mm). Когато виси, 3-тия и 5-тия пръст са под ъгъл при връзката между 

1-вата и 2-рата фаланга, така че тялото не е напълно обвито от мембраните, дори и по време 

на хибернация (Пешев и др., 2004). 

Хранителната биология е слабо проучена. Храната му се състои главно от дребни 

нощни пеперуди (Lepidoptera), но при наличие лови типулиди (Tipulidae) и торни бръмбари 

(Rhizotrogus) (Koselj & Krystufek, 1999; Goiti et al., 2004).  

Формира размножителни колонии след средата на май. Женските обикновено 

раждат по едно малко след средата на юни до около средата на юли. Числеността в 

размножителните колонии у нас най-често е от 100 до 600 екземпляра, но достига и до 

рекордните 7 000 - 10 000 екземпляра. 

Видът е силно зависим от наличието на естествени или изкуствени подземни 

местообитания, но в некарстови райони през лятото се заселва и в постройки.  

Ловува около и сред горска растителност. Показва предпочитание към крайречни 

гори, които използва както като места за хранене, така и като защитени от хищници трасета 

за достигане до ловните територии (Schunger et al., 2004; Russo et al., 2002; 2005). Няма 

съобщения, че образува колонии в напълно залесена територия. Избягва открити 

пространства, такива като обработваеми площи, пасища, храсталаци, иглолистни 

засаждения (Russo et al., 2002). Всяка нощ се придвижва до едни и същи хранителни тери-

тории, които може да се намират на разстояние до 10 км. Средното разстояние от 

убежището до хранителното местообитание в Испания е 1,4-5,3 km и 2,2 km в Италия 

(Russo et al., 2002). Ето защо за устойчивото обитаване на вида в даден район са 

необходими линейни горски местообитания и междинни убежища (Russo et al., 2002).    

Хибернацията е от началото на декември до края на февруари в пещери, рядко в 

изкуствени галерии, като числеността в колониите му достигна от 50 до 8 000 екземпляра. 

Избира по-топлите им части (10°-13° С).  Често съжителства с други пещеролюбиви видове 

като голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), подковонос на Мехели (Rh. mehelyi), 

средиземноморски подковонос (Rh. blasii), трицветен нощник (Myotis emarginatus) и др. 

Според Dietz и др. (2009) Rh. euriale образува панмиктични ансамбли от няколко колонии, 

което, заедно с относително честата смяна на местообитанията, води до голям генетичен 

обмен между субпопулациите. Затова е необходимо да се опазват миграционните 

коридори, особено около реки, както и основното място за хибернация, което се използва 

и като място за размножаване. Най-дългите регистрирани придвижвания не надвишават 

140 км. 

В България е сравнително често срещан вид, известен от около 120 находища. 

Среща се на много места, по-чест в Северна България. Повечето находища са между 100 и 

500 m надморска височина, но често се среща и до около 1000 m надморска височина 
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7. Необходимост от промени в СФ за защитената зона 

Не се налагат промени в Стандартния формуляр. 
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Природозащитни цели за 1302 Rhinolophus mehelyi 

1. Код и наименование на вида:  1302 Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 - Подковонос 

на Мехели 

2. Кратка характеристика на целевия обект 

Среден по размери, но малко по-масивен от южния подковонос. Основата на 

космите сивобяла. Гръбната страна е сивокафява, долната – почти бяла с относително рязка 

граница между тях. Има по-тъмни петна около очите. Носните израстъци и устните с 

бледотелесен цвят; мембраните и ушите – сивокафяви. Ланцетът рязко се стеснява около 

средата и остава тесен до върха. Крилата – широки. Втората фаланга на 4-тия пръст повече 

от два пъти надвишава дължината на първата. Когато виси, тялото не е напълно обгърнато 

от мембраните. 

Хранителната биология е слабо проучена в Европа (Roue & Barataud, 1999; Gaisler, 

2001). Установено е, че в райони, където се среща заедно с южния подковонос, и двата вида 

избягват открити пространства - обработваеми полета, пасища, храсталаци. Двата вида 

често ловуват в крайречни горски местообитания или ги използват като трасета за 

достигане на ловните територии. Докато южният подковонос обаче предпочита да ловува 

в широколистни гори, подковоносът на Мехели се храни и в редки гори от парков тип. 

Площта на участъка, в който ловува колонията, е около 60 км2 (Russo et al., 2005). През 

периода 2001-2003 г. в Северна България беше проведено проучване на хранителната 

биология на подковоноса на Мехели (Ch. Dietz, I. Schunger, В. Siemers и Т. Иванова, непубл. 

данни). Предварителните резултати показват известни различия спрямо данните от Италия. 

Предпочита открити местообитания - ливади и селскостопански площи. Храната му се 

състои основно от дребни нощни пеперуди. Подобни данни има и от източните части на 

ареала (Sharifi & Hemmati, 2001). 

Зимните убежища са изключително подземни - естествени пещери и по-рядко 

изкуствени галерии.   

Седентарен вид. Максимални миграции са известни до ок. 90 км. 

Рядък у нас. Обитава равнинни карстови райони с наличие на гори (Popov, 2018). 

Обитава пещерите през цялата година, често заедно с други видове от рода, както и с 

обикновения нощник, остроухия  нощник и пещерния дългокрил. Формира големи колонии 

– до 800-2000 екземпляра.  Ражда по едно малко в периода от края на юни до началото на 

юли. Общата численост в България се изчислява на около 10 000 индивида (численост на 

лятната популация), като се вземат предвид данните от проведените в периода (1997-2003) 

мониторингови проучвания и всички останали налични данни за численост и 

разпространение  (Иванова, Попов, 2007). Според други оценки, числеността у нас е 7130 

-  8430 индивида (Документ За Целите На Натура 2000). 

3. Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата  

Съгласно докладването по чл. 17 на Директива за местообитанията през 2013 г. (за 

периода 2007-2012 г.) състоянието му в трите биогеографски региона е неблагоприятно, 

заради недобро състояние на местообитанието. Съгласно докладването през 2019 г. (за 

периода 2013-2018 г.), природозащитното състояние на вида в Алпийския биогеографски 

регион е оценено като благоприятно. В Континенталния и Черноморския биогеографски 

региони  е оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание 

и неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста на високата значимост на такива 

заплахи като Пещернячество (G01.04.02), Посещения на пещери за отдих (G01.04.03), 

Вандализъм (G05.04), Затваряне на пещери или галери (G05.08). На тази основа, 

състоянието е оценено като неблагоприятно (U1). Следва да се има предвид, че 







 

  Приложение 1. Методика за акустична регистрация на прилепи  

 

Използвани са ултразукови логери Audiomoth със следните настройки:  период на запис 

12 часа всяка нощ от 20 до 8 часа; отделните записи в рамките на всяка сесия са с 

продължителност 55 сек и 1 сек интервал между тях, т. е. за една нощ се реализират 720 

файла (записа) всеки с обем 28 МВ или общо 20 GB на нощ. Записите са правени в 

честотен диапазон 10 - 125 kHz. Те се прехвърлят от картата на логера на компютър и 

едновременно с това се обработват чрез програмата  Kaleidoscope. При прехвърлянето 

оригиналните записи от по 55 сек се разделят на файлове с продължителност от 1 сек. 

Всеки от тези записи се анализира от програмата за наличие на акустични сигнали на 

прилепи на основата на следните критерии: честота на сигнала в диапазона 8 - 120 kHz, 

продължителност на отделния сигнал 2 - 500 ms, максимален интервал между сигналите  

500 ms, минимален брой сигнали на запис - 2. Файлове, които не съдържат сигнали, 

отговарящи на горните параметри се изтриват автоматично от програмата. Използвана е 

опцията zero crossing, която позволява допълнителна обработка на регистрираните 

сигнали и измерването им по голям брой параметри, въз основа на които програмата 

извършва автоматично определяне на сигналите в даден запис. В резултат се получава 

електронна таблица, чиито редове са отделните записи от 1 сек, които съдържат сигнали 

от прилепи, като за всеки ред се дава направеното видово определяне на сигналите, 

заедно със стойностите на 11 количествени параметъра за всеки сигнал. Тъй като в много 

случаи на един запис има сигнали от няколко вида прилепи програмата дава видовата 

принадлежност на преобладаващите сигнали, както и техния относителен дял ( 0 - 1). 

Когато сигналите са некачествени или липсва доминиращ вид сигналът не се 

класифицира до вид (noID). За целите на настоящето изследване са взети предвид само 

записите, в които е определен само един вид (относителен дял = 1). Всички те са 

анализирани поотделно (анализ на количествени параметри, сравнения със записи на 

сигурно определени видове) за верификация на направените автоматични определяния. 

 

В зона BG0000497 Арчар  през периода 13 - 14. 07. 2021  е поставен 1 логер 

(43.80264/22.96439) и  е регистриран 1 целеви вид - Rhinolophus ferrumequinum (Фиг. 1).  

 

 

 
Фиг. 1. Сонограма на Rhinolophus ferrumequinum в зона BG0000497 - Арчар, 13 - 

14.07.2021   




