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УВОД 

 
Проучването на гнездящите птици през 2012 г. се осъществи в рамките на обособена позиция 7 

„Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”, по дейност 4 от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. Позицията 

„Определяне и минимизиране рисковете за дивите птици” си поставя за цел за пръв път в България да се 

определят рискови за дивите птици по Директива 79/409/ЕИО територии по отношение изграждането на 

ветрогенератори. 

Като резултат от реализирането на проекта се очаква: 1. Изготвена и утвърдена от ИАОС методика за 

мониторинг на прелета на птиците; 2. Разработена система за ранно предупреждение, с която ще се 

регулира работата на вятърните паркове; 3. Изготвено ръководство за опазване на дивите птици при 

развитието на ветроенергийните източници в България; 4. Изготвена карта и ГИС модел с рисковите 

територии за птиците при изграждането на ветрогенератори. 

Основните дейности по проекта включват подробно разработване на методики за полеви проучвания на 

птици, както и мащабни полеви проучвания на мигриращи, гнездящи и зимуващи птици, включващи както 

стандартни визуални наблюдения, така и радарни проучвания. Полевите проучвания ще се осъществяват от 

полеви експерти орнитолози, а за съдействие ще бъдат привлечени структурите на Изпълнителната агенция 

по гори, СЛРБ, общините на чиято територия ще се провеждат проучванията, както и други организации и 

институции по целесъобразност.  

На базата на резултатите от полевите проучвания ще бъде изготвена карта на чувствителните територии за 

птиците. Тази карта ще бъде съпоставена с карта на вятъра и други важни аспекти за развитието на 

ветроенергийния сектор в България и ще се осъществи зониране на територията на България по отношение на 

възможностите за строителство на ветрогенератори. В допълнение ще бъдат разработени модел на система за ранно 

предупреждение, с която ще се регулира работата на вятърните паркове и ръководство за опазване на 

дивите птици при развитието на ветроенергийните източници в България. 
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НЕОБХОДИМОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

В България има 118 защитени зони за птици от Натура 2000, обхващащи около 22% от територията 
на страната. До края на 2011 г. всички те са обявени със заповеди, указващи техните режими и е 
необходимо да се пристъпи към активното им опазване. Плановете за управление, превантивната 
защита чрез Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие са 
механизмите даващи рамката за ефективното опазване на птиците в Натура 2000. Данните за 
птиците, нa база на които са обявени защитените зони има нужда да се актуализират периодично, 
за да могат да служат като основа за вземане на решения по управлението и по превантивната 
защита на защитените зони. 

1.1 Цел на проучването 

Да се установи разпространението и числеността на приоритетни за опазване гнездящи видове 
птици и определят най-важните места за тях с оглед тяхното опазване и намаляване риска от 
реализирането на бъдещи инвестиционни намерения и проекти в тези територии. 

1.2 Задачи на проучването 

i. Организиране и провеждане на анкетно проучване сред служителите на регионалните 
структури на ИАГ, служители и членове на СЛРБ за местоположението на гнезда на 
грабливи птици, черен щъркел и токовища на глухар; 

ii. Събиране, обобщаване и анализ на налична информация за гнездови находища на 
видовете, обект на проучване 

iii. Реализиране на теренните проучвания на гнездовата орнитофауна в приоритетни 
Защитени зони за птици и в райони извън Натура 2000, където има инвестиционен 
интерес или потенциал за развитие на вятърна енергетика 

iv. Реализиране на теренни проучвания за локални придвижвания на гнездящи птици 
между местата им за нощуване/гнездене и местата им за хранене; 

 
 



 6 

І. МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

І.1 Обхват и период на проучването 

2.1 Географски обхват 

Полевото проучване обхваща представителна извадка от територията на 55 защитени зони за 
птиците, оценка на наличната нова информация за други 13 защитени зони по чл.6, ал.1, т.3 и т.4 
от ЗБР (Таблица 1) и територии извън Натура 2000 с повишен инвестиционен интерес или висок 
потенциал за изграждане на ветрогенератори. Приоритизирането на зоните, обект на проучване, е 
реализирано въз основа на следните критерии: 

i. Видовете, обект на опазване в защитената зона и степен на проучване на зоната. 
Качество и количество на наличната информация; 

ii. Природозащитен статус и особености на биологията и екологията (денонощни 
придвижвания, вид и височина на полета, тип на местообитанията, използвани за 
гнездене и търсене на храна и др.) на видовете, обект на опазване в защитената зона; 

iii. Природозащитен статут на защитената зона – наличие и степен на припокриване със 
защитени територии; 

iv. Наличие на открити или мозаечни местообитания в защитената зона; 
v. Потенциална уязвимост на защитената зона и видовете, обект на опазване в нея по 

отношение на налични и потенциални планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения, свързани с изграждане на ветроенергийни мощности. 

Въз основа на така представените критерии от обхвата на проучването условно са изключени 
териториите на трите национални парка (НП „Рила”, НП „Пирин”, НП „Централен Балкан”) и 
строгите и поддържани резервати. Условният характер на изключението се определя от 
необходимостта от провеждане на проучването за периферните територии на трите национални 
парка за наличието на гнезда на грабливи птици и черен щъркел. От обхвата на проучването 
условно се изключват и териториите, заети изцяло с горски масиви. Условният характер се 
определя от събирането на налична информация и анкетни проучвания за разпространението на 
токовищата на глухар. Предвид критериите, от обхвата на проучването са изключени и защитени 
зони и/или части от тях, за които има достатъчно по количество и добро качество информация, 
чието събиране е направено в рамките на проучвания, базирани на доказани методики и такива, 
възприети за прилагане в рамките на настоящето проучване. 

Определянето на териториите извън Натура 2000, които са обект на полево проучване се 
осъществява на базата на следните критерии: 

 Подходящ потенциал за изграждане на ветрогенератори 

 Повишен инвестиционен интерес за изграждане на ветрогенератори 

 Район със значителен брой издадени разрешителни за изграждане на ветрогенератори 

Гнездовата орнитофауна извън защитени зони за птици от Натура 2000 е отчитана в районите на 
проследяване на пролетна и есенна миграция през 2011 г.:Сливница, Подгоре, Сливата, Галиче, 
Брегаре, Ореш, Брестовица, Писанец, Гешаново, Дуранкулак, Ветрен, Равнец, Суходол, 
Александрово, Гранитово, Любимец и Върбово. Получените данни са ползвани директно за 
изготвяне на карти на разпространението и обилието на видовете птици, обект на проучване. 

Карта 1. Географски обхват на проучването  



 7 

 
 

Таблица 1. Списък на Орнитологично важните места (Защитени зони за птици или предложени защитени 
зони за птици), обект на полево проучване на гнездовата орнитофауна 

пореден 
№ 

ОВМ 
код 

Име на ОВМ IBA name 

І: приоритетни 55 места за картиране по проекта 

1 BG029 Котленска планина Kotlenska Mountain 

2 BG003 Кресна Kresna Gordge 

3 BG082 Батова Batova 

4 BG019 Бяла река Byala Reka 

5 BG043 Емине Emine 

6 BG002 Западен Балкан Western Balkan 

7 BG073 Добростан Dobrostan 

8 BG062 Лудогорие Ludogorie 

9 BG013 Студен кладенец Studen Kladenets 

10 BG113 Триград-Мурсалица Trigrad-Mursalitsa 

11 BG078 Славянка Slavyanka 

12 BG044 Камчийска планина Kamchiyska Mountain 

13 BG014 Маджарово Madzharovo 

14 BG038 Провадийско-Роякско плато Provadiysko-Royaksko plateau 

15 BG074 Никополско плато Nikopolsko Plateau 

16 BG048 Суха река Suha Reka 

17 BG072 Мелнишки пирамиди Melnik Pyramids 

18 BG106 Язовир Ивайловград Ivailovgrad Reservoir 

19 BG028 Комплекс Стралджа Straldzha Complex 

20 BG040 Странджа Strandzha 
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пореден 
№ 

ОВМ 
код 

Име на ОВМ IBA name 

21 BG063 Западни Родопи Western Rhodopes 

22 BG112 Руй Ruy 

23 BG012 Крумовица Krumovitza 

24 BG039 Хърсовска река Harsovska Reka 

25 BG068 Карлуковски карст Karlukovski Karst 

26 BG098 Рупите Rupite 

27 BG056 Пирин Pirin 

28 BG020 Радинчево Radinchevo 

29 BG075 Студенец Studenets 

30 BG055 Рила Rila 

31 BG094 Адата-Тунджа Adata-Tundzha 

32 BG109 Васильовска планина Vasilyovska Mountain 

33 BG088 Микре Mikre 

34 BG081 Марица-Първомай Maritsa-Parvomay 

35 BG079 Осогово Osogovo 

36 BG102 Деветашко плато Devetashko Plateau 

37 BG103 Злато поле Zlato Pole 

38 BG030 Комплекс Калимок Kalimok Complex 

39 BG051 Калиакра Kaliakra 

40 BG077 Бакърлъка Bakarlaka 

41 BG096 Обнова Obnova 

42 BG097 Белите скали Belite Skali 

43 BG026 Дервентски възвишения Derventski Heights 

44 BG011 Централен балкан Central Balkan 

45 BG025 Ломовете Lomovete 

46 BG001 Раяновци Rayanovtsi 

47 BG060 Галата Galata 

48 BG045 Комплекс Камчия Kamchia Complex 

49 BG084 Палакария Palakaria 

50 BG061 Балчик Balchik 

51 BG085 Чаиря Chairya 

52 BG093 Овчарово Ovcharovo Meadows 

53 BG110 Априлци Apriltsi 

54 BG111 Велчево Velchevo 

55 BG100 Долна Козница Dolna Koznitsa 

ІІ места, проучвани по други проекти през последните 2 години или които са защитени 
територии 

1 BG054 Средна гора Sredna Gora 

2 BG021 Сакар Sakar 

3 BG005 Понор Ponor 

4 BG053 Врачански Балкан Vrachanski Balkan 

5 BG057 Бесапарски ридове Besaparski ridove 

6 BG033 Сребърна Srebarna 

7 BG064 Гарванско блато Garvansko marsh 

8 BG065 Малък Преславец Malak Preslavets 

9 BG024 Рибарници Мечка Mechka Fishponds 
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пореден 
№ 

ОВМ 
код 

Име на ОВМ IBA name 

10 BG070 Рибарници Хаджи Димитрово Hadzhi Dimitar Fishponds 

11 BG083 Свищовско-Беленска низина Svishtov-Belene plain 

12 BG017 Комплекс Беленски острови Belene Islands Complex 

13 BG006 Рибарници Орсоя Orsoaya Fishponds 

ІІІ места в Натура 2000, където са събирани данни за гнездящи птици при проучване 
на миграцията (по метода на стационарните точки за наблюдание) (съвпадат с места 
от горните списъци) 

1 BG009 Златията Zlatiyata 

2 BG062 Лудогорие Ludogorie 

3 BG085 Чаиря Chairya 

4 BG066 Западна Странджа Western Strandzha 

5 BG021 Сакар Sakar 

6 BG071 Мост Арда Arda Bridge 

 

2.2 Обхват на видовете 

На полево проучване по време на гнездовия период подлежат приоритетните видове птици, 
съгласно изготвения от МОСВ списък, а така също и други видове, които са с неблагоприятен 
природозащитен статус. Списък на видовете, обект на проучването е даден по-долу. 

 

Таблица 2. Списък на приоритетните видове, обект на проучване, които гнездят в България 

Застрашени гнездящи видове птици (реещи се)  
Розов пеликан Pelecanus onocrotalus (гнезди 
епизодично) 
Къдроглав пеликан Pelecanus crispus 
Черен щъркел Ciconia nigra 
Бял щъркел Ciconia ciconia 
Осояд Pernis apivorus 
Черна каня Milvus migrans 
Морски орел Haliaeetus albicilla 
Египетски лешояд Neophron percnopterus 
Белоглав лешояд Gyps fulvus 
Орел змияр Circaetus gallicus 
Тръстиков блатар Circus aeruginosus 
Ливаден блатар Circus pygargus 
Голям ястреб Accipiter gentilis 
Малък ястреб Accipiter nisus 
Късопръст ястреб Accipiter brevipes 
Обикновен мишелов Buteo buteo 
Белоопашат мишелов Buteo rufinus 

Малък креслив орел Aquila pomarina 
Царски орел Aquila heliaca 
Скален орел Aquila chrysaetos 
Малък орел Hieraaetus pennatus 
Речен орел Pandion haliaetus (гнезди епизодично) 
Белошипа ветрушка Falco naumanni (изчезнал на 
гнездене) 
Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 
Вечерна ветрушка Falco vespertinus 
Орко Falco subbuteo 
Ловен сокол Falco cherrug 
Сокол скитник Falco peregrinus 
 
Застрашени гнездящи видове птици (нереещи 
се) 
Пъдпъдък Coturnix coturnix 
Ливаден дърдавец Crex crex 
Брегова лястовица Riparia riparia 
Пчелояд Merops apiaster 

Критерии за определяне на допълнителните видове, които са обект на полевото проучване:  

 Видове от приложение 2 на ЗБР, гнездящи в България; 

 Видове, обитаващи открити или мозаечни местообитания, или гранични местообитания, 
които са теоретично подходящи за изграждане на ветрогенератори; 

 Видове, концентриращи се през гнездовия период във и около влажни зони 
(колониални); 
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 Видове, за които е известно, че са потенциално уязвими към изграждане на 
ветрогенератори; 

 Видове, които са световно застрашени, но за тях няма проучвания относно 
чувствителността им към ветрогенератори. 

Таблица 3. Други гнездящи природозащитно значими видове, обект на проучване 

Среден корморан Phalacrocorax aristotelis 

Mалък корморан Phalacrocorax pygmeus 

Голям воден бик Botaurus stellaris 

Mалък воден бик Ixobrychus minutus 

Нощна чапла Nycticorax nycticorax 

Гривеста чапла Ardeola ralloides 

Малка бяла чапла Egretta garzetta 

Голяма бяла чапла Casmerodius albus 

Червена чапла Ardea purpurea 

Блестящ ибис Plegadis falcinellus 

Бяла лопатарка Platalea leucorodia 

Червен ангъч Tadorna ferruginea 

Белоока потапница Aythya nyroca 

Лещарка Bonasa bonasia 

Глухар Tetrao urogallus 

Кокилобегач Himantopus himantopus 

Саблеклюн Recurvirostra avosetta 

Турилик Burhinus oedicnemus 

Кафявокрил огърличник Glareola pratincola 

Морски дъждосвирец Charadrius alexandrinus 

Дебелоклюна рибарка Sterna nilotica 

Гривеста рибарка Sterna sandvicensis 

Речна рибарка Sterna hirundo 

Белочела рибарка Sterna albifrons 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 

Черна рибарка Chlidonias niger 

Бухал Bubo bubo 

Козодой Caprimulgus europaeus 

Земеродно рибарче Alcedo atthis 

Синявица Coracias garrulus 

Сив кълвач Picus canus 

Черен кълвач Dryocopus martius 

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra 

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 

Горска чучулига Lullula arborea 

Полска бъбрица Anthus campestris 

Черногърбо каменарче Oenanthe pleschanka 
Голям маслинов присмехулник Hippolais 
olivetorum 

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 

Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 

Черночела сврачка Lanius minor 

Белочела сврачка Lanius nubicus 

Градинска овесарка Emberiza hortulana 

2.3 Период на проучването 
1 август 2011 – 30 септември 2012, което включва: 

 Картиране на гнездящите птици в защитени зони от Натура 2000 (25.4.2012 - 25.7.2012) 

 Проучване на есенна и пролетна миграция (5.8 – 31.10.2011, 15.3 – 15.5.2012 и 5.8 – 
31.10.2012) 

 Анкетно проучване за находища на гнезда на грабливи птици, черен щъркел и глухар. 
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I.2 Методика за събиране на данни за гнездящи птици 

Проучването на гнездящите птици бе осъществено в следните аспекти: 

I Локализиране и картиране на гнезда на грабливи птици, черен щъркел, токовища на 
глухар и колонии на чаплови птици в гори; 

II Картиране на гнездова орнитофауна, включващо: 

А. Локализиране на гнезда на грабливи птици извън горите, колонни на пчелояди, брегова 
лястовица, колонии на водолюбиви птици; 
Б. Картиране на гнездови находища на пъдпъдък и на гнездящите видове застрашени 
птици от Таблица 2; 
В. Картиране на гнездовите находища на ливаден дърдавец. 

Използвани бяха два основни метода – трансектно проучване на случайно избрани квадрати (1x1 
km) и наблюдение от стационарни точки. Подробно методите да описани в Приложение 1. 

За целите на картирането на гнездовата орнитофауна във всяка от защитените зони, обект нa полевото 
проучване на случаен принцип бяха избрани пробни площадки 1х1 км, които да бъдат посетени по време на 
гнездовия период. Избрани са повече пробни площадки от необходимото, за да е сигурно, че ако по 
някакви причини част от площадките не са посетени, то събраните данни все пак да бъдат представителни 
за защитената зона. 

Всички данни са маркирани на карта и въвеждани в електронни таблици. Картите са дигитализирани и към 
пространствените данни са приложени данните от електронните таблици. В пространствените данни за 
всяка пробна площадка се съдържа информация за обходените трансекти, а в орнитологичните данни – и за 
отстоянието на всяка наблюдавана птица при прохождането на трансектите. 

 

І.3 Методика на анализиране и интерпретация на данните. 

Изготвяне на модели нa разпространение и обилие на видовете птици на национално ниво 

Данните от проучването на гнездящите птици са ползвани директно за създаване на пространствени модели 
на разпространението и обилието на видовете гнездящи птици за целите на изготвянето на карта на риска за 
птиците от изграждането на ветрогенератори, тъй като това е един от основните продукти по обособена 
позиция 7 „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”, по дейност 4 от проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. 
За тази цел данните от полевото проучване за целевите видове са обединени с данни от други проучвания 
на гнездящи птици и са подложени на пространствено моделиране на принципа на регресионния анализ., 
описан подробно в методиката, представена в приложение 1. 

Анкетно проучване 

Анкетното проучване бе проведено през лятото на 2011 г.(юни – септември) сред Държавните 
лесничейства с помощта на Изпълнителна агенция по горите. Получените данни бяха обработени и 
направена първоначална проверка за пригодността им за ползване на целите на проекта (пълнота на 
информацията, наличие на местонахождения, указване на видове. Бе отсята само информацията, която 
може да бъде проверена и ползвана.  

През месец юни 2011 г. бе проведена е среща с ИАГ, където институцията потвърди 
готовността си да сътрудничи на проекта и бе уточнен механизмът за сътрудничество за 
провеждане на анкетно проучване за събирането на наличната информация за гнезда на 
грабливи птици, черен щъркел и глухар в горите.  За част от предоставената информация, 
която според първоначалната оценка би могла да се полза за целите на проекта бе направена 
проверка на място. 
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Анализ на резултатите по защитени зони за птици 

За целите н настоящия доклад, в допълнение към основната задача на проучването бе направен 
преглед на състоянието на защитените зони, обект на проучване през 2012 г. При изготвяне на 
анализа бяха отчетени следните важни аспекти: 

 Ползвани са данните, събрани на терен без да се подлагат на допълнителна 
статистическа обработка; такава обработка се прави специфично за всяка защитена зона и 
отнема време, което не е заложено в целите на проекта. Въпреки това изходните данни са 
обработени и подготвени по начин,който позволява такъв анализ за всяка отделна зона да 
бъде направен безпроблемно; 

 Събраните данни са представителни за територията на проучените пробни площадки, но 
поради горната причина не могат да се сравняват с общите числености на видовете 
птици в стандартните формуляри за Натура 2000. За повечето видове данните са 
индикативни – показват присъствие на вида; там където е установена по-голяма численост 
от дадената във стандартните формуляри, нови видове, които не са дадени в стандартните 
формуляри, или на базата на експертната оценка е преценено, че информацията е 
представителна за цялата зона, под формата на бележки или текст това е дадено за всеки 
отделен вид.  

 
Интерпретирането на данните за целите на доклада е направено на принципа на експертната 
преценка на авторите, съобразно събраните данни и техните познания за защитените зони, 
състоянието и екологията на видовете обект на опазване.  
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ІІ. РЕЗУЛТАТИ 

ІІ.1 Обобщен анализ на резултатите от полево проучване на гнездящите 
птици през 2012 г. 

Анкетно проучване 

В резултат на проведената анкета са събрани 236 данни за гнезда на грабливи птици, черен щъркел и 
токовища на глухари и ливадни дърдавци – общо за 20 вида (таблица 3). 130 от записите са свързани с 
предоставена информация за токовища на глухари. За токовищата на глухари бяха посочени и координати. 
При съпоставка на данните за глухар бе потвърдено, че държавните горски стопанства са предоставили 
информацията събрана за тях от БДЗП по отношение на токовищата и няма нова постъпила информация. 
Обработената информация от анкетното проучване е приложена в към доклада за гнездящите птици. 

 

Таблица 2. Справка за получената обратна информация във връзка с провеждане на анкетно 
проучване за идентифициране на потенциални гнездови териории на хищни птици, чаплови 
колонии и глухар 

No ДГС/ДЛС Брой получени 
формуляри 

1 ДГС Ихтиман 6 

2 ДГС Берковица 4 

3 ДЛС Осогово 22 

4 ДЛС Чепино 20 

5 ДГС Варна 0 

6 ДГС Върбица 5 

7 ДГС Генерал Тошево 2 

8 ДГС Добрич 5 

9 ДГС Преслав 1 

10 ДГС Провадия 0 

11 ДЛС Шерба 0 

12 ДЛС Балчик 0 

13 ДГС Цонево 0 

14 ДГС Старо Оряхово 1 

15 ДГС Суворово 0 

16 ДГС Тервел 16 

17 ДГС Шумен 4 

18 ДЛС Черни лом 6 

19 ДГС Смядово 4 

20 ДГС Асеновград 5 

21 ДГС Костенец 11 

22 ДГС Ардино 2 

23 ДГС Батак 3 

24 ДГС Кричим 1 

25 ДГС Ракитово 1 

26 ДГС Смолян 33 

27 ДГС Триград 2 

28 ДЛС Беглика 21 

29 ДЛС Чекерица 7 

30 ДГС Хисар 5 

31 ДГС Пловдив 5 

32 ДГС Родопи 13 

33 ДЛС Извора 11 

34 
ДЛС Витошко 
Студена 1 

35 ДЛС Кормисош 16 

36 ДГС Панагюрище 2 

  общо 235 
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Таблица 3. Видове птици за които е подадена информация при анкетнотo проучване 

Вид 
Вид наблюдение 

Гнездо Птица Токовище 
Чаплова 
колония 

без 
спецификация Общо 

Сива чапла Ardea cinerea       1   1 

Малка бяла чапла Egretta garzeta:: 
Нощна чапла Nycticorax nycticorax       1   1 

Черен щъркел Ciconia nigra 3 5       8 

Морски орел Haliaeetus albicilla   1       1 

Орел змияр Circaetus gallicus   1       1 

Голям ястреб Accipiter gentilis   1     1 2 

Малък ястреб Accipiter nisus   2       2 

Обикновен мишелов Buteo buteo   4     1 5 

Северен мишелов Buteo lagopus         1 1 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus         1 1 

Малък креслив орел Aquila pomarina         1 1 

Скален орел Aquila chrysaetos   1       1 

Керкенез Falco tinnunculus   3       3 

Сокол скитник Falco peregrinus   1       1 

Глухар Tetrao urogallus 3   72     75 

Ливаден дърдавец Crex crex     1     1 

Горска улулица Strix aluco   1       1 

Горска ушата сова Asio otus   1       1 

Бухал Bubo bubo         1 1 

Общо 11 25 73 2 5 116 

 

Полево проучване на гнездовата орнитофауна в избрани защитени зони. 

Полевото проучването на гнездовата орнитофауна беше проведено през 2012 година. Обхванати 
бяха 55 защитени зони. Събрани бяха и данни получени в на рамките на други проекти на БДЗП 
насочени към конкретни видове (царски орел, грабливи птици, водолюбиви птици) – общо за 13. 
защитени зони. Получените резултати могат да се използват за обновяване на стандартните 
формуляри на Натура 2000 зоните за птиците след допълнителен анализ и обработка на събраните 
данни.  

Събрани бяха данни за голям брой видове не отбелязани в стандартните формуляри на 
съответните защитени зони: черен щъркел (Осогово), гривеста чапла (Комплекс Стралджа,), голяма 
бяла чапла (Комплекс Стралджа), нощна чапла, (Злато поле), малка бяла чапла (Злато поле), 
блестящ ибис (Комплекс Стралджа), червен ангъч (Комплекс Стралджа), белоока потапница 
(Обнова), късопръст ястреб (Комплекс Стралджа), царски орел (Адата Тунджа), орел змияр 
(Радинчево), ливаден блатар (Долна Козница), сокол скитник (Долна Козница), тръстиков блатар 
(Никополско плато), малък орел (Студенец, Бакърлъка), малък ястреб (Странджа, Камчийска 
планина),малък корморан (Студен Кладенец), осояд (Крумовица) малък креслив орел (Осогово, 
Палакария, Долана Козница), кокилобегач (Комплекс Стралджа), сив кълвач (Бяла река), речна 
рибарка (Странджа), ливаден дърдавец (Суха река), черна каня (Пирин, Мелнишки пирамиди), 
пчелояд (Галата), турилик (Адата Тунджа, Балчик ), късопръста чучулига (Адата Тунджа, Балчик), 
пернатонога кукумявка (Осогово), трипръст кълвач (Осогово), черен кълвач (Марица-Първомай, 
Априлци), черночела сврачка (Адата Тунджа), полска бъбрица (Васильовска планина, Котленска 
планина), белочела сврачка (Злато поле), градинска овесарка ( Злато поле, Априлци, Велчево), 
брегова лястовица (Комплекс Камчия, Васильовска планина).  
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Поради едногодишния характер на изследването, както и поради факта, че не са правени 
специализирани посещения в конкретни находища и не са прилагани видово специфични 
методики получените резултати не могат да се считат за абсолютни за видовия състав на 
изследваните зони, както и и за числеността. За някои видове обаче са събрани достатъчно данни 
показващи увеличение на числеността в определни зони. Такива видове при които е регистрирана 
численост по-висока от известната досега за съответните защитени зони са : малък креслив орел 
(Радинчево, Камчийска планина), голям маслинов присмехулник (Радинчево), белоглав лешояд 
(Студен кладенец, Маджарово, Мост Арда), тръстиков блатар (комплекс Стралджа), белоопашат 
мишелов (Комплекс Стралджа, Камчийска планина, Комплекс Камчия, Адата Тунджа, Обнова, Руй), 
малък корморан (Калимок), ястребогушо коприварче (Провадийско-Роякско плато), полска 
бъбрица (Провадийско-Роякско плато, Суха река), градинска овесарка (Комплекс Камчия, Суха 
река), червеногърбата сврачка (Обнова, Комплекс Камчия),късопръста чучулига (Суха река), среден 
пъстър кълвач (Суха река), ливаден дърдавац (Лудогорие), сив кълвач (Славянка), синявица (Адата 
Тунджа, Злато поле), осояд (Рупите). 

За някои видове като като египетския лешояд се потвърждава тенденцията за рязкото намаляване 
на числеността му и изчезването му от голям брой защитени зони. Видът е изчезнал от зоните 
Западен Балкан, Карлуковски карст, Суха река, Странджа, Сините камъни - Гребенец. Никъде не е 
регистрирана и белошипата ветрушка. При царския орел няма данни за гнездене в някои от 
планински зони (Западен Балкан, Централен Балкан) и докато загнездването и/или увеличаване на 
числеността му е регистрирано в зони в равните и хълмисти части на страната (Адата Тунджа, 
Дервентски възвишения). За някои видове (синявица, ливаден блатар) са получени индикации за 
възможно цялостно намаляване на числеността в страната (поради неоткриването им в голям брой 
зони, където са регистрирани преди 2007), което се нуждае от допълнително проучване. 
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ІІ.2 Обобщен анализ на предоставената информация за гнездящи птици от 
полеви проучвания по други проекти 

Ниво на познанието за птиците в България, с оглед определяне и минимизиране на рисковете за 
тях от изграждане на ветрогенератори 

По-долу са разгледани спецификите и нивото на познание по отношение на гнездящите, 
мигриращите и зимуващите видове птици в България, имащи отношение към определяне и 
минимизиране на рисковете за дивите птици от изграждането на ветрогенератори. 

Гнездящи видове 

За периода 1859-2009 г. в България са установени общо 298 вида гнездящи птици (Янков, 2007, 
база данни на БДЗП ). В периода 1995-2012 г. с различна достоверност на гнездене са 
регистрирани 297 вида (Янков, 2007, база данни на БДЗП). За някои от тях, като например 
средиземноморския буревестник и ястребовия орел с голяма вероятност се счита, че гнездят в 
страната, без да има доказателства за сигурно гнездене (намерени гнезда). Други са многочислени 
и повсеместно разпространени в цялата страна. В България се срещат 10 световно застрашени вида 
птици от категориите “Уязвим, “Застрашен” и “Критично застрашен” (IUCN 2010). От тях гнездящи 
са къдроглавият пеликан Pelecanus crispus, царският орел Aquila heliacal, египетският лешояд 
Neophron percnopterus, белошипата ветрушка Falco naumanni и ловният сокол Falco cherrug. Това са 
най-приоритетните за опазване гнездящи птици в България. Двата световно застрашени вида 
соколи са на границата на изчезване в България, като за белошипата ветрушка през последните 
години няма потвърдено гнездене. В България се срещат и 14 вида категоризирани от IUCN като 
“Полузастрашени” (IUCN 2010). От тях редовно гнездещи в страната са ливадният дърдавец Crex 
crex, червеноногата ветрушка Falco vespertinus, белооката потапница Aythya nyroca, 
полубеловратата мухоловка Ficedula semitorquata, и синявицата Coracias garrulus. През последните 
2 години бе установено, че червеноногата ветрушка също е на границата на изчезването като 
гнездящ вид от България. Значителна част от европейските гнездови популации на царския орел и 
полубеловратата мухоловка се намират в България, както и повече от половината популация на 
черногърбото каменарче, което е застрашен вид на ниво Европейски съюз. 

От видовете, определени като приоритетни за проучване с цел разработване на картата на 
зониране на риска за птиците от ветрогенератори у нас гнездят 32 вида (таблица 4); 28 вида са 
реещи се птици, от които 25 вида грабливи птици. Всички те са с висока чувствителност към 
изграждане на ветрогенератори, не само по време на миграция, а и в местата, където гнездят. 
Установените въздействия върху грабливите птици са свързани със смъртност от пряк сблъсък с 
ветрогенератори (особено на млади птици), безпокойство, водещо до прогонване или пълно 
компрометиране на гнезденето, както и загуба на местообитания. Сред видовете с доказана най-
висока чувствителност към ветрогенератори, които гнездят в България, са белоглавият лешояд, 
египетският лешояд, царският орел, морският орел, скалният орел, бухалът, керкенезът, 
белошипата ветрушка. За някои от видовете, като например световнозастрашените и силно 
намаляващи в България видове ловен сокол и червенонога ветрушка, липсват проучвания за 
степента на въздействие на ветрогенераторите върху тях. Степента на риск зависи от екологичните 
особености на видовете, както и от размера гнездовите им териории, включващи както гнездовите 
находища, така и ловните им територии (Barrios & Rodriguez 2004, Smallwood & Thelander 2008, 
Carrete et al. 2009). Риск за птиците съществува основно в близост до гнездата им, както и в местата 
където те редовно ловуват.  
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Нивото на познание за разпространението на гнездящите птици в България се развива от края на 
ХІХ век, но не е еднакво по отношение на всички видове. Обект на по-конкретни и целенасочени 
проучвания, свързани и с определяне точни местонахождения, са били водолюбивите птици и 
някои видове грабливи птици. Провеждани са инвентаризации на някои определени територии, 
предимно такива които са поставени под законова защита. През 80-те години на ХХ век е 
публикувана първата Червена книга на България, в която със сравнително точни находища 
(землища на населени места) са дадени застрашените видове птици – основно водолюбиви и 
грабливи птици. През 90-те години на ХХ век започва издаването на поредица „Фауна на 
България”, в която до днес са публикувани 3 тома за птиците, обхващащи водолюбивите, 
грабливите, кокошевите, нощните грабливи, гълъбоподобните, синявицоподобните, 
кълвачоподобните и пойните птици (без лястовици, стърчиопашки и чучулиги). В тази публикация 
за някои видове са дадени относително точни местонахождения – местности, землища на 
населени места. Оценка на числеността на гнездящите птици в България е публикувана през 2006 
г. (Нанкинов, 2006). 

През 2007 г. бе публикуван първият в страната Атлас на гнездящите птици в България (Янков, 
2007). В него е описано разпространението и числеността на 297 вида птици според исторически 
данни и 10-годишни полеви проучвания за периода 1995-2005 г. на базата стандартни UTM 
квадрати 10х10 км, като за всеки вид са дадени подходящите местообитания по систематика 
следваща Класификацията на Палеарктичните хабитати, както и надморската височина на срещане 
на видовете. В атласа не се посочват точни гнездови находища на видовете. Също през 2007 г. е 
издадена и книгата „Орнитологично важните места в България и Натура 2000”, която представя 
орнитологичното значение на защитените зони за птиците от Натура 2000. В нея се посочват 
видови списъци и числености на видовете птици в отделните защитени зони, но не и точни 
местонахождения вътре в защитената зона. Във второто издание на Червена книга на Република 
България, Том 2 Животни (В. Големански, под печат) се предоставя информация за застрашените 
на национално ниво видове птици. В нея също не се представят точни гнездови находища, а 
находища на видове на базата на стандартни UTM квадрати 10х10 км. Тези както и други 
публикации, включително такива даващи точни находища, са изготвени, ползвайки данни за точни 
или приблизително точни гнездови находища на видовете птици. Голямата част от информацията 
за точните находища, използвани за изготвянето на Атлас на гнездящите птици в България, второто 
издание на Червената книга на Република България, Том 2 Животни и Орнитологично важните 
места в България и Натура 2000, се съхраняват от Българското дружество за защита на птиците 
(БДЗП). 

Непубликувани данни се съхраняват на различни места – Българска академия на науките (Институт 
по зоология и Централна лаборатория по обща екология), Софийския университет (Биологически 
факултет), Българско дружество за защита на птиците, Дружество за защита на хищните птици, 
Сдружение за дивата природа „Балкани”, Българска фондация „Биоразнообразие”, Федерация 
„Зелени Балкани”, както и лични дневници на професионалисти и любители орнитолози. 
Непубликувани данни за наблюдения на птици се съхраняват и в чужди информационни системи 
на любители на птиците в Холандия, Дания, Великобритания, основно събирани по време на 
бърдуочинг туризъм у нас. 

Българската академия на науките има политика да не предоставя непубликувани данни. С 
непубликуваните орнитологични данни разполагат научните работници в БАН, но не и самата 
академия като институция. Неправителствените организации предоставят непубликувани и 
публикувани данни за гнездови находища за природозащитни цели, но когато става въпрос за 
грабливи птици са внимателни в предоставянето на информация. 
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Българското дружество за защита на птиците разполага с електронна база от данни, включваща 
около 4 милиона записа за птици, включително гнездящи. Значителна част от данните с които 
БДЗП разполага се намират на хартиен носител, както в организацията, така и у доброволци на 
БДЗП. На практика БДЗП разполага с локализирани и нанесени в ГИС всички гнездови находища на 
5 вида птици от приоритетните 32 вида птици - къдроглавия пеликан (едно гнездово находище), 
белоглавия лешояд, египетския лешояд, морският орел и царския орел. Едно от гнездата на 
морския орел (в ЗЗ „Комплекс Ропотамо”) не е точно локализирано. Почти всички гнезда (95%) на 
скалния орел са инвентаризирани. Възможно е да имат такива, които са известни, но не са 
картирани в ГИС. Белият щъркел е до голяма степен синантропен вид, гнездящ в селищата. 
Местонахожденията на гнездата в селищата са локализирани чрез упоменаване на улици и частите 
имоти в които се намират, рядко с географски координати. Малка част от гнездата са извън 
населени места, но повечето от тях са картирани с GPS (точни географски координати). Точните 
гнездови находища на 20 до 35% от гнездящите двойки са известни и нанесени в ГИС за 4 вида – 
черен щъркел, тръстиков блатар, сокол скитник и белоопашат мишелов. За тези видове със 
сигурност съществува необработена информация за точни гнездови находища. За още 5 вида има 
отделни гнезда/гнездови находища, локализирани в ГИС – черната каня, малкия креслив орел, 
ливадния блатар, вечерната ветрушка и късопръстия ястреб. Единственото известно точно 
гнездово находище на вечерната ветрушка през последните 3 години е намерено като резултат от 
усилена полева работа през 2009 г. На някои много редки или изчезващи в страната видове не са 
намирани и локализирани в ГИС точните гнезда – орела рибар, белошипата ветрушка и ловния 
сокол.  

За някои сравнително широко разпространени грабливи птици в страната (осояд, обикновен 
мишелов, голям и малък ястреб, орел змияр, малък орел, керкенез, сокол орко) има единични 
локализирани гнезда на обикновен мишелов, осояд, орел змияр и малък орел. За тези видове 
съществува информация за гнездови находища в полеви дневници, но в повечето случаи липсват 
точни географски координати на гнезда. Всички тези видове, с изключение на керкенеза, гнездят 
върху дървета в гори. Те както и някои други от горе изброените видове сменят гнездата си 
периодично и това, наред с трудното намиране на гнездата в непроходими горски масиви е 
предизвикателство.  

Най-добре са проучени колониите на гнездящи водолюбиви птици в черноморските и 
крайдунавските езера, в някои от вътрешните водоеми, както и по българските острови на река 
Дунав. Значителна част от чапловите колонии във вътрешността на страната са известни, но се са 
картирани в ГИС. 

До 2011 г. не е съществуавала практика за картиране на колониите на пчелояди и брегови 
лястовици на територията на страната. Има събирани данни от отделни орнитолози. 

В периода 2010 – 2012 БДЗП изпълнява няколко проекта, в рамките на които се събира 
информация за някои от видовете, които са приоритетни за проучване с цел изготвяне на карта на 
риска за птиците от изграждане на ветрогенератори - царският орел, ловният сокол, вечерната 
ветрушка, морският орел.  

В периода на полевото проучване на гнездящите птици през 2012 г. в рамките на обособена 
позиция 7 „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици” са намерени нови гнезда 
на морски орел, обикновен мишелов, керкренез, белоопашат мишелов, както и колонии на 
колонии на пчелояди и брегови лястовици. В допълнение са потвърдени известни гнезда на черен 
щъркел и белоопашат мишелов в Защитена зона Радинчево, чаплова колония в защитена зона 
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Злато поле, на египетски лешояд, белоглав лешояд и черен щъркел в защитена зона Моста на 
Арда, на бухал в защитена зона Белите скали. 

В таблица 2 е представена обобщена справка за наличната в БДЗП информация за гнездящите 
птици и наличната информация в резултат от полевите проучвания на птиците през 2012 г. както и 
кратки бележки по отношение допълването на информацията за периода 2011 – 2012 г. 

Таблица 4. Състояние на информацията за приоритетните видове гнездящи птици в информационната 
система на БДЗП и резултатите от полевото проучване на гнездящите птици през 2012 г.  

Вид 
Гнездова 

популация 
(двойки) 

Известни 
гнезда) 

% от мин популация 
с картирани в ГИС 

гнезда 

Принос на полевите проучвания и наблюдения в периода 
2011 и 2012 г. и обработка на налична информация 

Реещи се птици     

Къдроглав пеликан 
Pelecanus crispus 

49-128 всички 100 Потвърдено гнездово находище 

Черен щъркел  
Ciconia nigra 

300-550 130 43 Потвърдени са известни гнездови находища  

Бял щъркел  
Ciconia ciconia 

4956-5672  >90 Потвърдени са известни гнездови находища 

Осояд  
Pernis apivorus 

450-550 4 0,9 Намерени нови гнезда 

Черна каня  
Milvus migrans 

140-160 22 16 Въведени налични данни за гнезда и открити нови гнезда 

Морски орел  
Haliaeetus albicilla 

10-15 43 100 
Потвърдени са известни гнездови находища и намерени 
нови гнезда (една двойка може да има повече от 1 гнездо) 

Египетски лешояд  
Neophron percnopterus 

31-41  100 Потвърдени са известни гнездови находища 

Белоглав лешояд  
Gyps fulvus 

30-35  100 Потвърдени са известни гнездови находища 

Орел змияр  
Circaetus gallicus 

270-320 4 1,5 Намерени нови гнезда 

Тръстиков блатар Circus 
aeruginosus 

220-240 49 22   

Ливаден блатар  
Circus pygargus 

220-270 17 8  

Голям ястреб 
 Accipiter gentilis 

800-1200 4 0,5 Намерени нови гнезда 

Малък ястреб  
Accipiter nisus 

1500-2000 3 0,2 Намерени нови гнезда 

Късопръст ястреб  
Accipiter brevipes 

200-340 14 7 Въведени налични данни за гнезда и открити нови гнезда 

Обикновен мишелов  
Buteo buteo 

2500-4000 40 1,6 Въведени налични данни за гнезда и открити нови гнезда 

Белоопашат мишелов  
Buteo rufinus 

650-750 170 26 
Потвърдени са известни гнездови находища и намерени 
нови гнезда 

Малък креслив орел  
Aquila pomarina 

350-400 21 6 Въведени налични данни за гнезда и открити нови гнезда 

Царски орел  
Aquila heliaca 

25-30 25 100 
Потвърдени са известни гнездови находища и намерени 
нови гнезда 

Скален орел  
Aquila chrysaetos 

150-170 177 100 
Потвърдени са известни гнездови находища (една двойка 
може да има повече от 1 гнездо) 

Малък орел  
Aquila pennata 

140-200 1 0,7 Намерени нови гнезда  

Речен орел  
Pandion haliaetus 

3-6  0 Не са намирани гнезда 

Белошипа ветрушка  
Falco naumanni 

10  0 Не са намирани гнезда 

Черношипа ветрушка  
Falco tinnunculus 

4000-7000 52 1,3 Въведени налични данни за гнезда и открити нови гнезда 

Вечерна ветрушка  50-150 11 22 Въведени налични данни за гнезда и открити нови гнезда 
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Вид 
Гнездова 

популация 
(двойки) 

Известни 
гнезда) 

% от мин популация 
с картирани в ГИС 

гнезда 

Принос на полевите проучвания и наблюдения в периода 
2011 и 2012 г. и обработка на налична информация 

Falco vespertinus 

Орко  
Falco subbuteo 

600-1200 36 6 Въведени налични данни за гнезда и открити нови гнезда 

Средиземноморски сокол  
Falco eleonorae 

2-6   Не са намирани гнезда 

Ловен сокол  
Falco cherrug 

10-15  ?! Не са намирани нови гнезда 

Сокол скитник  
Falco peregrinus 

120-180 29 24 Въведени налични данни за гнезда и открити нови гнезда 

Нереещи се птици     

Пъдпъдък  
Coturnix coturnix 

15000-35000   
 Общо 304 наблюдения на вида с точни координати през 
2012 г. 

Ливаден дърдавец  
Crex crex 

4000-8800   
Общо 239 наблюдения на вида с точни координати през 
2012 г. 

Брегова лястовица Riparia 
riparia 

20000-50000 1  Една колония регистрирана с географски координати 

Пчелояд  
Merops apiaster 

25000-50000 9  Намерени нови гнездови колонии 

Други видове птици     

Бухал 
Bubo bubo 

420-490 29 7 Потвърдени са известни гнездови находища 

Белоока потапница 
Aythya nyroca 

   Потвърдени са известни гнездови находища 

Колонии     

Малък корморан 
Phalacrocorax pygmeus 

   Потвърдени са известни гнездови находища 

Голям корморан 
Phalacrocorax carbo 

   Потвърдени са известни гнездови находища 

Чапли 
Ardea 

   Потвърдени са известни гнездови находища 

Лопатарка 
Platalea leucorodia 

   Потвърдени са известни гнездови находища 

Блестящ ибис 
Plegadis falcinellus 

   Потвърдени са известни гнездови находища 

Рибарки 
Sternidae 

   Потвърдени са известни гнездови находища 

 
Целенасочено проучване на важните за птиците територии по време на след гнездови скитания и 
миграция в България е осъществявано по метода на сателитното проследяване и 
радиотелеметрията за ловния сокол, царския орел, морския орел и египетския лешояд.  

Сателитно проследяване на ловния сокол се провежда от Унгарското орнитологично дружество – 
ММЕ Birdlife/Унгария. Изследването е проведено в рамките на проект за опазването на ловния 
сокол в Унгария и Словакия – “Conservation of Saker (Falco cherrug) in the Carpathian basin LIFE06 
NAT/HU/000096” финансиран от фонда Life+ на Европейсикят Съюз. От 2007 до 2009 година 5 
унгарски ловни сокола снабдени с сателитни предаватели са минали над територията на България 
(общо над 100 GPS координата на Българска територия).  

Сателитни проучвания на царския орел са проведени от БДЗП за периода юли 2008 -2009, като към 
момента продължават. Маркирани са 12 царски орли в България и 2 в Еропейска Турция в рамките 
на проекти: BG 2005/017-453.01.02.02. „Странджа–Сакар – царството на орлите”, финансиран 
програма ФАР- трансгранично сътрудничество „България–Турция” на Европейския съюз. Проекта е 
изпълняван от Съюз за възстановяване и развитие (Хасково), община Боюккариштран (Турция) и 
БДЗП; LIFE 07 NAT/BG/000068 „Опазване на царския орел и ловния сокол в НАТУРА 2000 зони от 
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България” финансиран по програмата LIFE + на Европейския съюз. Проектът е изпълняван от БДЗП 
в партньорство с Партньорите на BirdLife International във Великобритания и Унгария, Дирекция на 
Национален парк „Централен Балкан” и Фонд за дивата флора и фауна. Данните и от двата могат 
свободно да бъдат ползвани за целите на настоящата задача. 

Проучвания на царския орел по метода на радиотелеметрия са проведени от Сдружение Зелени 
Балкани в периода 2007-2009 г. на територията на Сакар планина и Дервентски възвишения. При 
определени условия данните се предоставят от неправителствената организация за 
природозащитни цели. 

Сателитно проучване на млади морски орли е проведено през 2010 – 2012 в рамките на Българо-
Румънски проект „Трансграничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на 
природните ресурси по течението на река Дунав”, финансиран по програмата за трансгранично 
сътрудничество и изпълняван от БДЗП. 

Сателитно проучване на египетски лешояд стартира през 2012 г. в рамките на Гръцко-Български 
проект LIFE 10 1NAT/BG/000152 „Завръщането на египетския лешояд” финансиран по програмата 
LIFE + на Европейския съюз и изпълняван от БДЗП. 

 

Актуална орнитологична информация за защитени зони за птици, извън проучваните в рамките на 
проекта 

(1) Резултати от мониторинг на водолюбиви птици в защитена зона „Рибарници Орсоя” за 
периода 2010 – 2012 г. (БДЗП) 

Вид 2010 2011 2012 

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos 5-10 p 0 0 

Сива патица Anas strepera 4-7 p 0 0 

Клопач Anas clypeata 0-1 p 0 0 

Лятно бърне Anas querquedula min 9 p 0 0 

Кафявоглава потапница Aythya ferina 8-12 p 0 0 

Белоока потапница Aythya nyroca 8-10 p 0 0 

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis 3-5 p 0 0 

Голям гмурец Podiceps cristatus 4 p 0 0 

Червеноврат гмурец Podiceps grisegena 2 p 0 0 

Малък воден бик Ixobrychus minutus 5-10 p 0 0 

Червена чапла Ardea purpurea 1-2 p 0 0 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 1 p 0 0 

Зеленоножка Gallinula chloropus min 7 p 0 0 

Лиска Fulica atra 29-35 p 0 0 

Калугерица Vanellus vanellus 2 p 0 0 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 10-15 p 0 0 
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(2) Резултати от мониторинг на водолюбиви птици в защитена зона „Комплекс Беленски 
острови” за периода 2009 – 2012 г. (БДЗП) 

Вид 2009 2010 2011 2012 

Ням лебед Cygnus olor 1 p 1 p 2 p 2 p 

Сива гъска Anser anser 3-6 p 3-7 p 3 p 6 p 

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos 5-16 p 9-18 p 20-25 p 14-20 p 

Сива патица Anas strepera 19-26 p 16-22 p 11 - 15 p 12-15 p 

Клопач Anas clypeata 8 p 0-6 p 1-5 p 1 p 

Лятно бърне Anas querquedula 11-17 p 12-18 p 5-10 p 12-18 p 

Кафявоглава потапница Aythya ferina 35-55 p 30-46 p 20-25 p 49-53 p 

Белоока потапница Aythya nyroca 26-30 p 21-28 p 6-12 p 28-32 p 

Черноврат гмурец Podiceps nigricollis 12 p 26 p 3-5 p 13 p 

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis 6-8 p 6-12 p 2-5 p 10-14 p 

Голям гмурец Podiceps cristatus 8-10 p 9 p 10 p 16 p 

Червеноврат гмурец Podiceps grisegena 12-14 p 35-39 p 4 p 48-54 p 

Голям воден бик Botaurus stellaris 0-1 p 1 p 1 p 1 p 

Малък воден бик Ixobrychus minutus 12-30 p 14-29 p 5-10 p 15-25 p 

Червена чапла Ardea purpurea 0-7 p 1-7 p 1-2 p 2-4 p 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 1 p 1 p 1 p 1 p 

Зеленоножка Gallinula chloropus 20-25 p 21-34 p 15-20 p 20-25 p 

Лиска Fulica atra 67-105 p 96-121 p 50-64 p 117-128 p 

Кокилобегач Himantopus himantopus 3 p 4 p 1 p 2 p 

Речен дъждосвирец Charadrius dubius 2 p 0 3 p 1 p 

Калугерица Vanellus vanellus 22-24 p 9-13 p 2 p 5 p 

Средна бекасина Gallinago gallinago 0-5 p 0 0 0 

Голям горски водобегач Tringa ochropus 2-4 p 2-4 p 1-2 p 2 p 

Речна чайка Larus ridibundus 9-13 p 0 0 0 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 116-175 p 219-224 p 30-45 p 352 p 

Белокрила рибарка Chlidonias leucopterus 4-8 p 0 0 0 

(3) Резултати от мониторинг на водолюбиви птици в на защитена зона „Свищовско-Беленска 
низина” за периода 2010 – 2012 г. (БДЗП) – блато Кайкуша 

Вид 2010 2011 2012 

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos 2-5 p 2-5 p 2-5 p 

Сива патица Anas strepera 1-2 p 0 0 

Лятно бърне Anas querquedula 1-2 p 1-2 p 3-5 p 

Белоока потапница Aythya nyroca 2-4 p 3 p 2 p 

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis 1-2 p 0 2-5 p 

Голям воден бик Botaurus stellaris 1-2 p 1-2 p 1-2 p 

Малък воден бик Ixobrychus minutus 10-15 p 10-15 p 10-15 p 

Червена чапла Ardea purpurea 0-1 p 0 0-1 p 
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Тръстиков блатар Circus aeruginosus 1 p 1 p 1 p 

Зеленоножка Gallinula chloropus 5-10 p 5-10 p 5-10 p 

Лиска Fulica atra 10-15 p 5-10 p 10-15 p 

Калугерица Vanellus vanellus 3 p 0 0 

Голям горски водобегач Tringa ochropus 1 0 0 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 0-5 p 0-3 p 0 

(4) Резултати от мониторинг на водолюбиви птици в на защитена зона „Рибарници Хаджи 
Димитрово” за периода 2010 – 2012 г. (БДЗП) 

Вид 2010 2011 2012 

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos 17-25 p 12-15 p 18-22 p 

Сива патица Anas strepera 5-7 p 3-5 p 3-5 p 

Клопач Anas clypeata 1 p 0 0 

Лятно бърне Anas querquedula 5-10 p 5-10 p 8-10 p 

Кафявоглава потапница Aythya ferina 12 p 18-22 p 22-25 p 

Белоока потапница Aythya nyroca 15-20 p 20-25 p 29-33 p 

Черноврат гмурец Podiceps nigricollis 1 p 0 1 p 

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis 3-5 p 4-6 p 6-8 p 

Голям гмурец Podiceps cristatus 18 p 22 p 18 p 

Червеноврат гмурец Podiceps grisegena 0 0 1 p 

Голям воден бик Botaurus stellaris 1 p 1 p 1 p 

Малък воден бик Ixobrychus minutus 10-15 p 6-10 p 10-15 p 

Червена чапла Ardea purpurea 2-3 p 3-5 p 3-5 p 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 1 p 1 p 1 p 

Зеленоножка Gallinula chloropus 10-15 p 10-15 p 15-20 p 

Лиска Fulica atra 45-67 p 117-124 p 130-142 p 

Саблеклюн Recurvirostra avosetta 0 0 2 p 

Кокилобегач Himantopus himantopus 0 0 4 p 

Речен дъждосвирец Charadrius dubius 3 p 0 7 p 

Калугерица Vanellus vanellus 1 p 0 3 p 

Голям горски водобегач Tringa ochropus 2 p 0 1 p 

Черна рибарка Chlidonias niger 0-3 p 0 0 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 70 p 45 p 248 p 

(5) Резултати от мониторинг на водолюбиви птици в на защитена зона „Рибарници Мечка” за 
периода 2010 – 2012 г. (БДЗП) 

Вид 2010 2011 2012 

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos 9-12 p 15-20 p 0-4 p 

Сива патица Anas strepera 13-15 p 10 p 0-2 p 

Лятно бърне Anas querquedula 1-5 p 10-15 p 0-3 p 

Кафявоглава потапница Aythya ferina 20-25 p 2-5 p 0 
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Белоока потапница Aythya nyroca 10-12 p 21-25 p 0-1 p 

Черноврат гмурец Podiceps nigricollis 1 p 0 0 

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis 3-5 p 3-4 p 1 p 

Голям гмурец Podiceps cristatus 14 p 10 p 1 p 

Червеноврат гмурец Podiceps grisegena 3 p 0 0 

Малък воден бик Ixobrychus minutus 7-10 p 4-8 p 2-5 p 

Червена чапла Ardea purpurea 1-2 p 0 0 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 1 p 1 p 0 

Зеленоножка Gallinula chloropus 14-20 p 5-10 p 5-10 p 

Лиска Fulica atra 35-40 p 51-56 p 3-5 p 

Кокилобегач Himantopus himantopus 0 0 3 p 

Речен дъждосвирец Charadrius dubius 0 0 8 p 

Калугерица Vanellus vanellus 8 p 0 3 p 

Голям горски водобегач Tringa ochropus 1 p 0 0 

Черна рибарка Chlidonias niger 6 p 0 0 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 45-50 p 18 p 0 

(6) Резултати от мониторинг на водолюбиви птици в на защитена зона „Малък Преславец” за 
периода 2010 – 2012 г. (БДЗП) 

Вид 2010 2011 2012 

Ням лебед Cygnus olor   2 p 1 p 

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos   10 p 6-8 p 

Сива патица Anas strepera   3 p 2-3 p 

Лятно бърне Anas querquedula   2 p 1-2 p 

Белоока потапница Aythya nyroca 2-3 p 10-11 p 3 p 

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis   0-1 p 1-2 p 

Голям гмурец Podiceps cristatus   8 p 9 p 

Малък воден бик Ixobrychus minutus   4-7 p 5-8 p 

Червена чапла Ardea purpurea   0 0-1 p 

Зеленоножка Gallinula chloropus   8-12 p 8-15 p 

Лиска Fulica atra   15-20 p 15-20 p 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida   162 p 178 p 

(7) Резултати от мониторинг на водолюбиви птици в на защитена зона „Гарванско блато” за 
периода 2010 – 2012 г. (БДЗП) 

Вид 2010 2011 2012 

Ням лебед Cygnus olor   0 1 p 

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos   12-15 p 0 

Сива патица Anas strepera   1 p 0 

Лятно бърне Anas querquedula   2 p 0 

Белоока потапница Aythya nyroca 2 p 6 p 0 
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Малък гмурец Tachybaptus ruficollis   0-1 p 0 

Голям гмурец Podiceps cristatus   1 p 0 

Червеноврат гмурец Podiceps grisegena   1 p 0 

Малък воден бик Ixobrychus minutus   2-5 p 1-3 p 

Зеленоножка Gallinula chloropus   2-5 p 1-2 p 

Лиска Fulica atra   6-10 p 3-5 p 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida   6 p 0 

(8) Резултати от мониторинг на водолюбиви птици в на защитена зона „Езеро Сребърна” за 
периода 2010 – 2012 г. (БДЗП) 

Вид 2010 2011 2012 

Ням лебед Cygnus olor     min 5 p 

Сива гъска Anser anser     5-10 p 

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos     25-30 p 

Сива патица Anas strepera     5-8 p 

Клопач Anas clypeata     2-4 p 

Лятно бърне Anas querquedula     min 12 p 

Кафявоглава потапница Aythya ferina     20-25 p 

Белоока потапница Aythya nyroca     35-40 p 

Черноврат гмурец Podiceps nigricollis     2-5 p 

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis     min 15 p 

Голям гмурец Podiceps cristatus     27 p 

Червеноврат гмурец Podiceps grisegena     2-5 p 

Розов пеликан Pelecanus onocrotalus     2 p 

Къдроглав пеликан Pelecanus crispus     40-45 p 

Голям корморан Phalacrocorax carbo     3 p 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus     190-240 p 

Голям воден бик Botaurus stellaris     2-8 p 

Малък воден бик Ixobrychus minutus     min 18 p 

Нощна чапла Nycticorax nycticorax     50-70 p 

Гривеста чапла Ardeola ralloides     25-35 p 

 Малка бяла чапла Egretta garzetta     50-70 p 

Голяма бяла чапла Casmerodius albus     5-7 p 

Сива чапла Ardea cinerea     20-30 p 

Червена чапла Ardea purpurea     3-5 p 

Блестящ ибис Plegadis falcinellus     45-65 p 

Лопатарка Platalea leucorodia     60-90 p 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus     1 p 

Зеленоножка Gallinula chloropus     min 20 p 

Лиска Fulica atra     100-140 p 

Калугерица Vanellus vanellus     ? 
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Голям горски водобегач Tringa ochropus     ? 

Речна чайка Larus ridibundus     16 p 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida     160 p 

(9) Резултати от мониторинг на грабливи птици в на защитени зони „Сакар”, Средна гора, 
Централен балкан, Централен Балкан – Буфер, Бесапарски ридове, Западни Родопи, 
Врачански Балкан, Понор, Раяновци за периода 2010 – 2012 г. (БДЗП) 

Защитена зона Вид Гнезда /Двойки 

Сакар 

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 12 

Голям ястреб Accipiter gentilis 18 

Малък ястреб Accipiter nisus 12 

Скален орел Aquila chrysaetos 2 

Царски орел Aquila heliaca 11 

Малък орел Aquila pennata 16 

Малък креслив орел Aquila pomarina 31 

Обикновен мишелов Buteo buteo *43 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus *55 

Орел змияр Circaetus gallicus 15 

Ливаден блатар Circus pygargus 16 

Сокол орко Falco subbuteo 24 

Керкенез Falco tinnunculus 3 

Черна каня Milvus migrans 19 

Египетски лешояд Neophron percnopterus 2 

Осояд Pernis apivorus 16 

Средна гора Царски орел Aquila heliaca 3 

Централен Балкан Скален орел Aquila chrysaetos 3 

Централен Балкан - 
буфер 

Обикновен мишелов Buteo buteo 1 

Скален орел Aquila chrysaetos 1 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 1 

Бесапарски ридове 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 7 

Обикновен мишелов Buteo buteo 4 

Орел змияр Circaetus gallicus 1 

Сокол скитник Falco peregrinus 1 

Черен щъркел Ciconia nigra 1 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 4 

Западни Родопи 
Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 2 

Врачански балкан 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 9 

Бухал Bubo bubo 1 

Скален орел Aquila chrysaetos 3 

Сокол скитник Falco peregrinus 4 
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Защитена зона Вид Гнезда /Двойки 

Черен щъркел Ciconia nigra 3 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 13 

Понор 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 12 

Обикновен мишелов Buteo buteo 3 

Скален орел Aquila chrysaetos 5 

Сокол скитник Falco peregrinus 2 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 2 

Раяновци 
Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 1 
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ІІ.3 Анализ на резултатите по защитени зони 

Име на защитената зона: Раяновци 

Код по Натура: BG0002001 

Описание на района на проучване 

Защитената зона обхваща влажните ливади разположени в понижението на терена между гр. 
Драгоман и с. Цръклевци, включително Драгоманското блато, рида Чепън, а на юг - карстовите 
хълмове от Драгоман до землищата на селата Безден, Богьовци и Понор. Източната граница на 
мястото преминава по пътя София - Годеч от с. Белидие хан до местността Въртопите. Влажните 
ливади са обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на острица /Carex spp./, 
ливадна ливадина /Poa pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, лепка /Alopecurum 
pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. (Бондев 1991). През по-голямата част от 
ливадите преминават отводнителни канали, покрай които има отделни групи върби /Salix spp./ и 
пояси от тополи /Populus spp./, както и ивици от блатна растителност - тръстика /Phragmites 
australis/, папур /Тypha spp./ и др. По дигите на каналите се развива обикновена коприва /Urtica 
dioica/, представляваща първото убежище на ливадния дърдавец в началото на гнездовия период, 
който започва рано през пролетта. В Драгоманското блато се развива типична блатна 
растителност, като на места целогодишно се запазват водни огледала. След спиране на 
отводнителните мероприятия през 50-те години на ХХ в. блатото постепенно е започнало да се 
възстановява и към 2005 г. обхваща площ от около 400 ha. Ридът Чепън е обрасъл със сухолюбива 
калцифилна тревна и храстова растителност със значителен брой редки и ендемични видове. На 
места се срещат култури от черен бор /Pinus nigra/ и разредени широколистни гори. 

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през юни 2012г. са обследвани 14 UTM 
квадрата (1х1 km), които влизат в състава на 2 UTM квадрата (10х10 km), но са посетени и други 
квадрати при картирането на ливадния дърдавец. Освен дневни проучвания са проведени и 
нощни проучвания за картиране на разпространението и числеността на ливадния дърдавец. 
Направени са общо 534 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването през 2012 г. са установени общо 562 индивида от 50 вида, представители на 
орнитофауната. Установени са 6 вида обект на опазване в защитената зона, от общо 12 вида 
(Таблица 5). Препоръчва се данните от стандартния формуляр за зоната да бъдат допълнени с 
информацията за големия воден бик, който е установен с численост от 2 гнездещи двойки през 
2012 г., но числеността му е значително по висока с оглед броя на размножаващите се двойки в 
Драгоманското блато. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

С оглед констатираните заплахи, цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет 
на опазване в зоната не може да бъде определено като добро. Голяма част от местообитанията за 
подложени на унищожаване в резултат на култивация. 
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Таблица 5. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 
Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Белоока потапница Aythya nyroca 5-10   

Орел змияр Circaetus gallicus 3   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 4 1  

Пъдпъдък Coturnix coturnix 500 2  

Ливаден дърдавец Crex crex 48 37  

Турилик Burhinus oedicnemus 10   

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 120-160   

Горска чучулига Lullula arborea 100   

Полска бъбрица Anthus campestris 70-100   

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 40-70 5  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 1000 37  

Градинска овесарка Emberiza hortulana 550-560 26  

 

Установени заплахи 

Констатираните основни заплахи за видовете предмет на опазване в зоната и техните 
местообитания са разораване на ливадите и превръщането им в обработваеми площи, като при 
теренното проучване са констатирани и новоразорани площи. 

Проведена е кратка среща с кметския наместник на с. Раяновци. Според него има липса на 
информация за възможностите които предоставят агро-екологичните мерки и възможностите за 
компенсации и начина на кандидатстване за Натура 2000 зоните и ВПС. 
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Снимков материал 

 

Снимка 1. Разорана ливада (понастоящем житна нива) в ЗЗ „Раяновци“ 

 

Снимка 2. Ливади в ЗЗ „Раяновци“, които са в добро състояние. 
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Име на защитената зона: Западен Балкан 

Код по Натура: BG0002002 

Описание на района на проучване 

Границите на защитена зона Западен Балкан почти съвпадат с орографския обхват на западния дял 

на главната Старопланинска верига на северозапад от землищата на селата. Раковица и Подгоре, 

до Петрохан и Понор планина на юг, и до долината на река Пробойница и Врачанска планина на 

югоизток. В границите му попадат Белоградчишките скали и съседната на тях по-висока част на 

Предбалкана - простираща се на югоизток ивица от карстови хълмове (глами).  

Мястото обхваща предимно планински и полупланински горски местообитания. С най-голяма 

площ са представени широколистните гори – 80 264 ha., като половината от тях са букови от Fagus 

sylvatica и F. moesiaca. Около 50% от буковите гори са на възраст между 80 и 250 години. Горите от 

благун /Querqus frainetto/, цер /Q.cerris/, горун /Q.dalechampii/ и обикновен габър /Carpinus 

betulus/ имат издънков характер. Иглолистните гори са 2080 ha – предимно смърчови /Picea abies/ 

на територията на биосферния резерват “Чупрене” и смърчово-елови в “Горната кория”. 

Смърчовите гори са единствените естествени и компактни гори от този вид в Западна Стара 

планина и са сравнително добре запазени от антропогенно въздействие. Откритите пространства 

(пасища, обработваеми площи, скали и др.) са с площ от около 54 300 ha. Въпреки сравнително 

малката застъпеност на скалните образувания и комплекси, те са най-подходящото местообитание 

в района, предоставящо места за гнездене на някои редки и застрашени грабливи птици и на 

черния щъркел. 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, през м. юни 2012 г. са 

обследвани 156 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 20 UTM 10х10 

km квадрата. Направени са общо 549 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 1478 индивида от 115 вида, представители на орнитофауната. 

От 48 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 26 вида птици (Таблица 6). За 3 от видовете (царски орел, 

египетски лешояд и белошипа ветрушка) предмет на опазване в зоната, резултатите от 

проучването през 2012 г. и др. данни то целенасочени проучвания сочат, че са изчезнали като 

гнездящи в зоната. Числеността на глухаря сочи силна редукция на локалната популация, в 

следствие на което е твърде възможно вида да изчезне като гнездящ в защитената зона. 

 

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 
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Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро. 

Установени заплахи 

Не са констатирани заплахи. 

Таблица 6. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни площадки 
- 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 14 2-5  

Бял щъркел Ciconia ciconia 27 1-3  

Осояд European Pernis apivorus 12 9-18  

Черна каня Milvus migrans 1-3   

Египетски лешояд Neophron percnopterus 0-2  
Видът е изчезнал като гнездящ от 
територията на защитената зона 

Орел змияр Circaetus gallicus 5-8 3-7  

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 4-6 4-8  

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 12-15    

Малък креслив орел Aquila pomarina 5-6 2-4  

Царски орел Aquila heliaca 1-3  
Видът е изчезнал като гнездящ от 
територията на защитената зона 

Скален орел Aquila chrysaetos 7-8 1-3  

Малък орел Hieraaetus pennatus 3-4    

Белошипа ветрушка Falco naumanni 1  
Видът е изчезнал като гнездящ от 
територията на защитената зона 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 37-60 1-3  

Ловен сокол Falco cherrug 2    

Сокол скитник Falco peregrinus 10 1-2  

Лещарка Bonasa bonasia 60-80    

Глухар Tetrao urogallus 72-266 2 инд. 
Видът е със силно редуцирана 
численост, предполагаща 
изчезването му от защитената зона 

Планински кеклик Alectoris graeca 70-90   

Пъдпъдък Coturnix coturnix 254-2190 4 инд.  

Ливаден дърдавец Crex crex 280-290 30  

Бухал Bubo bubo 18-23    

Врабчова кукумявка Glaucidium 
passerinum 

1   
 

Домашна кукумявка Athene noctua 37-130    

Уралска улулица Strix uralensis 10    

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 20-30 1  

Козодой Caprimulgus europaeus 290-335 3  

Земеродно рибарче Alcedo atthis 20-25 2  

Синявица Coracias garrulus 12   
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Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни площадки 
- 2012 

Въртошийка Jynx torquilla 29-153 2-5  

Сив кълвач Picus canus 55-75   

Черен кълвач Dryocopus martius 80-100 6-12  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos 
syriacus 

400-700 4-8 
 

Среден пъстър кълвач Dendrocopos 
medius 

280-2700 3-7 
 

Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos 40   

Горска чучулига Lullula arborea 3650-11000 16  

Полска бъбрица Anthus campestris 65-90   

Пъстрогуша завирушка Prunella collaris 12-25   

Кос Turdus merula 7945-25200 18  

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 70-600 6-12  

Червеногуша мухоловка Ficedula parva 60-80   

Полубеловрата мухоловка Ficedula 
semitorquata 

400-600  
 

Скалолазка Tichodroma muraria 2-5   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 6000-8000 70-124  

Черночела сврачка Lanius minor 140-190 8  

Жълтоклюна гарга Pyrrhocorax graculus 32   

Зеленика Carduelis chloris 820-5800 6  

Градинска овесарка Emberiza hortulana 1100-1400 20-41  
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Снимков материал 

 

Снимка 3.  Тревни местообитания по билото на Западен Балкан  

 

Снимка 4. Местообитания на ливаден дърдавец  
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Име на защитената зона: Кресна 

Код по Натура: BG0002003 

Описание на района на проучване 

ОВМ Кресна е разположено в Югозападна България по долината на река Струма в района на 
Кресненския пролом. На юг достига до селата Палат и Драката, а на север – до с. Крупник. На изток 
влизат част от подножията на Пирин, а на запад – част от подстъпите на Малешевска планина. 
Климатът е преходно средиземноморски. По поречието на Струма преобладават наносните почви, 
смолници, делувиални / пролувиални, плитки почви, а по периферията – канеловидни. 
Кресненския пролом е скален комплекс на силикатна основа, включващ силно каменисти и 
стръмни склонове, голям скален масив с отвесни стени и по-малки скални местообитания. Южно 
от пролома има хълмове със средиземноморска растителност на надморска височина до 500 m. 
До тази надморска височина широко разпространение имат смесените гори от космат дъб 
/Quercus pubescens/, келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/ и тези от 
дървовидна хвойна /Juniperus excelsa/ и космат дъб с подлес от вечнозелени средиземноморски 
храсти. На места преобладават гори от дървовидна хвойна /Juniperus excelsa/, с подлес от червена 
хвойна /Juniperus oxycedrus/. Драката /Paliurus spina-cristi/ и кукуча /Pistacia terebinthus/ се срещат 
предимно в пролома. В по-южните райони се срещат и някои типични средиземноморски 
вечнозелени видове - пърнар /Quercus coccifera/ и зеленика /Phillyrea media/. Характерни са 
съобществата на косматия дъб и келявия габър. Горите от дървовидна хвойна и смесените гори от 
дървовидна хвойна и космат дъб с подлес от средиземноморски храсти са местообитания, 
определящи високия процент на средиземноморски видове в орнитофауната на района (над 30%). 
По долината на река Струма, южно от Благоевград и в подножията на Пирин са представени 
съобщества на източен чинар /Platanus orientalis/. В по-ниските части на тези райони покрай 
реките, върху влажните места преобладават съобществата на върбите и елшите /Salix spp. и Alnus 
spp./. Ендемит е диляновата мишовка /Minuartia dilijane/. На места се срещат и култури от черен 
бор /Pinus nigra/, обработваеми земи и пасища. 

Обследвани са три пробни площадки в южната част на защитената зона през месец април и юни 
2009 г., които бяха посетени и през 2012 г. извън рамките на проекта. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В периода на проучване през 2009 г. са установени общо 37 вида гнездящи птици Потвърдени са 
гнездящи една двойка скални орли Aquila chrysaetos, белоопашат мишелов Buteo rufinus и сокол 
скитник Falco peregrinus от видовете, обект на опазване в защитената зона. По устна информация 
при посещение на същите пробни площадки през 2012 г. видовете са отново наблюдавани. През 
2011 г. в района е установено редовно присъствие през гнездовия период на далматински сокол 
Falco biarmicus (критично застрашен вид от Червената книга на България, 2011), което прави 
мястото единствено в страната, където видът се среща като твърде вероятно гнездящ през 
последните години. В Защитената зона гнездят редица видове, включени в Червената книга на 
България (2011), някои от които – със значителен брой двойки. Сред тези видове са големият 
маслинов присмехулник Hippolais olivetorum (категория „Уязвим”), белочелата сврачка Lanius 
nubicus („Уязвим”), скалната зидарка Sitta neumayer („Уязвим”), източното орфеево коприварче 
Sylvia hortensis („Уязвим”), големият ястреб Accipiter gentilis (категория „Застрашен”), малкият 
ястреб Accipiter nisus („Застрашен”), сивият кълвач Picus canus („Застрашен”), речният дъждосвирец 
Charadrius dubius („Уязвим”), синият скален дрозд Monticola solitarius („Уязвим”). В района се 
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размножават и балканският кеклик Alectoris graeca („Застрашен”), големият горски водобегач 
Tringa ochropus („Застрашен”), бухала Bubo bubo („Застрашен”), черният щъркел Ciconia nigra 
(„Уязвим”), осояда Pernis apivorus („Уязвим”), орела змияр Circaetus gallicus („Уязвим”), 
късопръстият ястреб Accipiter brevipes („Уязвим”), синявицата Corracias garrulous („Уязвим”). 
Последните проучвания в защитената зона установиха, че от нея е изчезнал египетският лешояд 
Neophron percnopterus. В непроменено спрямо периода от около 2000 г. е състоянието на такива 
гнездящи видове като малкият маслинов присмехулник Hippolais pallida, червеногушото 
коприварче Sylvia cantillans, малкото черноглаво коприварче Sylvia melanocephala. 
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Име на защитената зона: Централен Балкан 

Код по Натура: BG0000494 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Централен Балкан обхваща северните и южните склонове на най-високата част на 
Старопланинската верига (Златишко-Тетевенската и Троянско-Калоферската) от 500 до 2376 m 
надм. в. Скалната основа е силикатна и варовикова с каньони, пещери, пропасти, водопади, 
мощни скални масиви и стени. По-голямата част от територията е покрита с гори (113 775 ha). 
Високопланинската зона заема около 42 000 ha. В нископланинския пояс се срещат смесени 
широколистни гори от мизийски бук /Fagus sylvatica L. subsp. moesiaca/, обикновен габър /Carpinus 
betulus/, горун /Quercus daleschampii/, воден габър /Ostrya carpinifolia/ и др., на места и черен бор 
/Pinus nigra/. Естествените гори от обикновен бук /Fagus sylvatica/ са на възраст от 100 до 250 
години. На места са смесени с ела /Abies alba/. Над тях се простират иглолистни гори, съставени 
главно от смърч /Picea abies/, по-рядко от бяла мура /Pinus peuce/ - балкански ендемит и 
терциерен реликт. Над горната граница на гората се простират субалпийски храсталаци от 
сибирска хвойна /Juniperus sibirica/, боровинки /Vaccinium spp./ и алпийски ливади. 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, през м. юли 2012 г. са 

обследвани 33 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 7 UTM 10х10 

km квадрата. Направени са общо 275 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 298 индивида от 73 вида, представители на орнитофауната. 

От 52 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 25 вида птици (Таблица 7). За 1 от видовете (царски орел) 

предмет на опазване в зоната, резултатите от проучването през 2012 г. и др. данни то 

целенасочени проучвания сочат, че е изчезнал като гнездящ в зоната. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро, с изключения на сукцесията на постоянно затревените 

площи. Човешка дейност в изследваните квадрати или липсва, поради сравнителната 

недостъпност или е сравнително слаба и е сведена до пашуване на домашни животни, сенокос, 

сравнително слаб дърводобив. Строителство на практика няма, с изключение на селскостопански 

постройки в районите за пашуване. Няма безпокойство водещо до изоставяне на подходящото 

местообитание. Няма практическа загуба на местообитания. Няма нарушаване на естественото 

състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав. 

 

Установени заплахи 
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Сукцесия на постоянно затревени площи (пасища и ливади). 

Таблица 7. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 6   

Бял щъркел Ciconia ciconia 1 1  

Осояд Pernis apivorus 9-11 1-2  

Орел змияр Circaetus gallicus 1-2   

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 1   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 8-9 2-4  

Малък креслив орел Aquila pomarina 2   

Царски орел Aquila heliaca 1-2  Видът е изчезнал от зоната 

Скален орел Aquila chrysaetos 10-12 1-2  

Малък орел Hieraaetus pennatus 1-2   

Ловен сокол Falco cherrug 3 0-1  

Сокол скитник Falco peregrinus 6-7 0-1  

Лещарка Bonasa bonasia 180-300   

Планински кеклик Alectoris graeca 160-240 1  

Ливаден дърдавец Crex crex 25-70   

Бухал Bubo bubo 9-11   

Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum 10-20   

Домашна кукумявка Athene noctua 60-120   

Уралска улулица Strix uralensis 15-25   

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 20-35   

Козодой Caprimulgus europaeus 220-450 2  

Земеродно рибарче Alcedo atthis 1-5   

Синявица Coracias garrulus 20-30   

Сив кълвач Picus canus 55-90   

Черен кълвач Dryocopus martius 110-130 1  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 110-160 1  

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 120-200   

Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos 130-150   

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 9-88   

Горска чучулига Lullula arborea 320-500 4-6  

Полска бъбрица Anthus campestris 0-3   

Пъстрогуша завирушка Prunella collaris 600-800 2  

Червеногръдка Erithacus rubecula 62000-80000 6-8  

Черногушо ливадарче Saxicola torquata 100-130 1  
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Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Пъстър скален дрозд Monticola saxatilis 35-50 1  

Белогуш дрозд Turdus torquatus 5000-7000 1-2  

Кос Turdus merula 25000-33000 9-18  

Хвойнов дрозд Turdus pilaris - -  

Поен дрозд Turdus philomelos 18000-24000 1  

Имелов дрозд Turdus viscivorus 3400-4000 2-5  

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 10-40   

Голямо черноглаво коприварче Sylvia atricapilla 55000-75000 1  

Жъртоглаво кралче Regulus regulus 3700-4500   

Червеногуша мухоловка Ficedula parva 550-600   

Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata 140-280   

Син синигер Parus caeruleus 8000-11500 1  

Скалолазка Tichodroma muraria 40-50   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 1350-2700 6-18  

Черночела сврачка Lanius minor 2-20   

Жълтоклюна гарга Pyrrhocorax graculus 250-370   

Обикновена чинка Fringilla coelebs 135000-180000 10  

Обикновено конопарче Carduelis cannabina 180-360 2-4  

Градинска овесарка Emberiza hortulana 140-210 1  
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Име на защитената зона: Крумовица 

Код по Натура: BG0002012 

 

Описание на района на проучване 

Проучваният район попада в Източните Родопи. Обхваща Средното течение на р. Крумовица 
и прилежащите възвишения. Долината на р. Крумовица в района  е  широка от 300 до 
1000 m, като на места значителна  част  е заета от самото пясъчно корито на 
реката.Речните брегове са в различна степен обрасли с  крайбрежна  дървесна 
растителност, На отделни места бреговете нар. Крумовица са със стръмни о ткоси и 
ниски скали. В долинното разширение има обработваеми площи.  

В периода 16-17 юни са посетени общо 8 квадрата 1х1 км. Използван беше 
трансектния метод.  Общият брой на наблюденията е 347. Бяха установени общо 65 вида птици.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 65 вида птици, от тях 16 са обект на опазване в защитената зона. 
Допълнително бяха събрани данни за още 10 целеви вида регистрирани от други автори. Таблица 
8 представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно публикацията 
Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 2007). 
Резултатите показват, че зоната запазва значенето си за повечето от видовете, за които е обявена. 
По-важни са следните промени и особености, които изискват актуализация на данните: 

 Египетският лешояд (Neophron percnopterus) е намалил числеността си на 1-2 двойки  

 Няма данни за гнездене на белошипата ветрушка  

 Установен е още един приоритетен вид - осояд (Pernis apivorus) 

Таблица 8. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г 

 Вид Резултати 2012 г. Бележки 

1.  Черен щъркел Ciconia nigra Установен при проучването  

2.  Осояд Pernis apivorus Установен при проучването  

3.  Черна каня Milvus migrans Установен при проучването  

4.  Египетски лешояд Neophron 
percnopterus 

Установен от други 
изследователи 

 

5.  Белоглав лешояд Gyps fulvus Установен при проучването Търси храна в района 

6.  Черен лешояд Aegypius monachus Установен от други 
изследователи 

Търси храна в района 

7.  Орел змияр Circaetus gallicus Установен при проучването   

8.  Късопръст ястреб Accipiter brevipes  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

9.  Белоопашат мишелов Buteo rufinus Установен от други  
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 Вид Резултати 2012 г. Бележки 

изследователи 

10.  Скален орел Aquila chrysaetos Установен от други 
изследователи 

 

11.  Малък орел Hieraaetus pennatus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

12.  Белошипа ветрушка Falco naumanni  Вероятно изчезнал като гнездящ 

13.  Турилик Burhinus oedicnemus Установен от други 
изследователи 

 

14.  Бухал Bubo bubo  Не е прилагна специализирана методика 

15.  Козодой Caprimulgus europaeus  Не е прилагна специализирана методика 

16.  Земеродно рибарче Alcedo atthis  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

17.  Синявица Coracias garrulus Установен при проучването  

18.  Сив кълвач Picus canus Установен от други 
изследователи 

 

19.  Черен кълвач Dryocopus martius  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

20.  Сирийски пъстър кълвач 
Dendrocopos syriacus 

Установен при проучването  

21.  Среден пъстър кълвач Dendrocopos 
medius 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

22.  Дебелоклюна чучулига 
Melanocorypha calandra 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

23.  Късопръста чучулига Calandrella 
brachydactyla 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

24.  Горска чучулига Lullula arborea Установен от други 
изследователи 

 

25.  Полска бъбрица Anthus campestris Установен от други 
изследователи 

 

26.  Испанско каменарче Oenanthe 
hispanica 

Установен при проучването  

27.  Голям маслинов присмехулник 
Hippolais olivetorum 

Установен при проучването  

28.  Червеногушо коприварче Sylvia 
cantillans 

Установен от други 
изследователи 

 

29.  Черноглаво коприварче Sylvia 
melanocephala 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

30.  Ястребогушо коприварче Sylvia 
nisoria 

Установен при проучването  
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 Вид Резултати 2012 г. Бележки 

31.  Скална зидарка Sitta neumayer Установен при проучването  

32.  Червеногърба сврачка Lanius 
collurio 

Установен при проучването  

33.  Черночела сврачка Lanius minor Установен при проучването  

34.  Белочела сврачка Lanius nubicus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване  

35.  Градинска овесарка Emberiza 
hortulana 

Установен от други 
изследователи 

 

36.  Черноглава овесарка Emberiza 
melanocephala 

Установен при проучването  

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Установени заплахи 

По време на проучването бяха установени следните заплахи: 

 разораването на затревените площи,  

 добива на инертни материали  
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Име на защитената зона: Студен Кладенец 

Код по Натура: BG0002013 

Описание на района на проучване  

Проучваният район попада в Източните Родопи. Обхваща околностите на язовир ”Студен 
кладенец”, околните скали, и намиращите се в съседство планински склонове около 
язовира са покрити с вторични широколистни смесени гори от келяв габър /Carpinus 
orientalis/, мъждрян /Fraxinus ornus/, благун /Quercus frainetto/ или примесени с 
обикновен габър /Carpinus betulus/. На някои места места има гори и храсталаци от 
келяв габър и храсталаци от драка /Paliurus spina -christi/, примесени със смин 
/Jasminum fruticans/, червена хвойна /Juni perus oxycedrus/ в съчетание с 
ксеротермни тревни формации със средиземноморски елементи. Немалка част от 
територията на мястото е заета от скални комплекси, единични скали и каменисти 
сипеи. Навсякъде из района разпръснато са разположени открити пространс тва, 
заети от селскостопански земи и ливади, обрасли с ксеротермни тревни съобщества  

Посетени са 11 квадрата 1х1 км., обхващащи територията на изследвания район чрез 
обходи по определени маршрути в тях. Теренните наблюдения са осъществявани в 
рамките на 3  дни по време на размножителния сезон на птиците в периода 13 -15 
юни. Общия брой на наблюденията е 326. Установени общо 51 вида птици.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 51 вида птици, от тях 12 са обект на опазване в защитената зона. 
Допълнително бяха събрани данни за още 23 целеви вида регистрирани от други автори. Таблица 
9 представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно публикацията 
Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 2007). Дори 
резултатите от осъщественото частично проучване показват, че зоната запазва значенето си за 
повечето от видовете, за които е обявена. По-важни са следните промени и особености, които 
изискват актуализация на данните: 

 Установен е нов целеви вид през размножителния период, малкият корморан, гнездящ в 
чаплова колония, разположена на около 1 км от границата на зоната и посещаващ 
територията й при търсене на храна. 

 Белошипата ветрушка, вечерната ветрушка и ловният сокол вероятно не гнездят вече в 
района 

 Белоглавият лешояд увеличава числеността си на 37 двойки 

Таблица 9. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г 

 Вид Резултати 2012 г. Бележки 

1.  Нощна чапла Nycticorax nycticorax Установен при проучването Гнездовата колония се е преместила 
на 1 км от границата на зоната 

2.  Гривеста чапла Ardeola ralloides Установен от други изследователи Гнездовата колония се е преместила 
на 1 км от границата на зоната 

3.  Малка бяла чапла Egretta garzetta Установен при проучването Гнездовата колония се е преместила 
на 1 км от границата на зоната 

4.  Черен щъркел Ciconia nigra Установен при проучването  
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 Вид Резултати 2012 г. Бележки 

5.  Бял щъркел Ciconia ciconia Установен при проучването  

6.  Осояд European Pernis apivorus Установен от други изследователи  

7.  Черна каня Milvus migrans  Установен от други изследователи 

8.  Египетски лешояд Egyptian Vulture Neophron 
percnopterus 

Установен при проучването  

9.  Белоглав лешояд Gyps fulvus Установен при проучването  

10.  Черен лешояд Aegypius monachus Установен от други изследователи  

11.  Орел змияр Circaetus gallicus Установен от други изследователи  

12.  Белоопашат мишелов Buteo rufinus Установен при проучването  

13.  Скален орел Aquila chrysaetos Установен от други изследователи  

14.  Малък орел Hieraaetus pennatus Установен от други изследователи  

15.  Белошипа ветрушка Falco naumanni  Вероятно изчезнал като гнездящ 

16.  Вечерна ветрушка Falco vespertinus  Вероятно изчезнал като гнездящ 

17.  Ловен сокол Falco cherrug  Вероятно изчезнал като гнездящ 

18.  Сокол скитник Falco peregrinus Установен от други изследователи  

19.  Ливаден дърдавец Crex crex  Не е прилагна специализирана 
методика 

20.  Турилик Burhinus oedicnemus  Не е прилагна специализирана 
методика 

21.  Речна рибарка Sterna hirundo Установен от други изследователи  

22.  Бухал Bubo bubo  Не е прилагна специализирана 
методика 

23.  Козодой Caprimulgus europaeus  Не е прилагна специализирана 
методика 

24.  Земеродно рибарче Alcedo atthis Установен от други изследователи  

25.  Синявица Coracias garrulus Установен от други изследователи  

26.  Сив кълвач Picus canus  Не е прилагна специализирана 
методика 

27.  Черен кълвач Dryocopus martius Установен от други изследователи  

28.  Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus Установен от други изследователи  

29.  Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius   

30.  Трипръст кълвач Picoides tridactylus   

31.  Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra Установен при проучването  

32.  Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

33.  Горска чучулига Lullula arborea Установен при проучването  

34.  Полска бъбрица Anthus campestris  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

35.  Испанско каменарче Oenanthe hispanica Установен от други изследователи  

36.  Син скален дрозд Monticola solitarius Установен от други изследователи  

37.  Голям маслинов присмехулник Hippolais olivetorum Установен при проучването  

38.  Червеногушо коприварче Sylvia cantillans Установен от други изследователи  

39.  Черноглаво коприварче Sylvia melanocephala Установен от други изследователи  

40.  Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria Установен от други изследователи  

41.  Скална зидарка Sitta neumayer Установен от други изследователи  
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 Вид Резултати 2012 г. Бележки 

42.  Червеногърба сврачка Lanius collurio Установен при проучването  

43.  Черночела сврачка Lanius minor Установен от други изследователи  

44.  Белочела сврачка Lanius nubicus Установен от други изследователи  

45.  Градинска овесарка Emberiza hortulana Установен от други изследователи  

46.  Черноглава овесарка Emberiza melanocephala Установен при проучването  

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Установени заплахи 

По време на проучването бяха установени следните заплахи: 

 Разораването на затревените площи  

 Ниско прелитане на военни самолети  
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Име на защитената зона: Маджарово 

Код по Натура: BG0002014 

Описание на района на проучване 

Проучвания район попада в Източните Родопи, в долината на река  р. Арда, между с. 
Бориславци и гр. Маджарово. Значителна част от територията е заета от скални 
комплекси, единични скали и каменисти сипеи. Разнообразният релеф и почвената 
покривка обуславят  развитието на мозайка от дървесна, храстова и тревиста 
растителност. На места склоновете са покрити с широколистни смесени гори от цер 
/Quercus cerris/, благун /Quercusfrainetto/ и космат дъб /Quercus pubescens/, със 
средиземноморски елементи като червена  хвойна /Juniperus oxycedrus/, плюскач 
/Colutea arborescens/ и др. В една ограничена част преобладават храсталаци от драка 
/Paliurus spina-christi/, примесени със смин /Jasminum fruticans/, в съчетание с 
ксеротермни тревни формации със средиземноморски еле менти (Бондев, 1991). 
Селскостопанските земи са разположени главно по високите части на долината и в 
самото долинно разширение. Коритото на реката е песъкливо -каменисто, като 
бреговете му са обрасли с върби /Salix spp./ и храсталаци.  

Посетени са 9 квадрата  1х1 км., обхващащи територията на изследвания район. 
Провдени са трансектни проучвания и наблюдения от стационарни точки, 
разположени в същите квадрати. Наблюденията от точките са извършвани в 
продълежение на един час.  Теренните наблюдения са осъществявани в рамките на 3 
дни по време на размножителния сезон.Наблюдавани са общо 419 индивида от 65 
вида. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 65 вида птици, от тях 10 са обект на опазване в защитената зона. 
Допълнително бяха събрани данни за още 20 целеви вида регистрирани от други автори през 2012 
г. Таблица 10 представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно 
публикацията Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 
2007). Резултатите показват, че зоната запазва значенето си за повечето от видовете, за които е 
обявена. По-важни са следните промени и особености, които изискват актуализация на данните: 

 Няма данни за гнездене на белошипата ветрушка и ястребовия орел през последните 
години.  

 Белоглавият лешояд увеличава числеността си от 18 на 22 двойки 

 Египетският лешояд увеличава числеността си от 3 на 5 двойки 

 Морският орел започва да гнезди в района.  

 Орфеевото коприварче гнезди в района 

 По време на миграция е установен розовия скорец 
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Таблица 10. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г 

 Вид 
Резултати 2012 г. Бележки 

1.  Черен щъркел Ciconia nigra Установен при проучването  

2.  Бял щъркел Ciconia ciconia Установен при проучването  

3.  Осояд European Pernis apivorus Установен от други изследователи  

4.  Черна каня Milvus migrans Установен при проучването  

5.  Морски орел Haliaeetus albicilla Установен от други изследователи Доказан като гнездящ, територията на двойката 
обхваща и съседната зона „Язовир Ивайловград” 

6.  Египетски лешояд Neophron 
percnopterus 

Установен при проучването  

7.  Белоглав лешояд Gyps fulvus Установен при проучването  

8.  Черен лешояд Aegypius 
monachus 

Установен от други изследователи Търси храна в района 

9.  Орел змияр Circaetus gallicus Установен от други изследователи  

10.  Белоопашат мишелов Buteo 
rufinus 

Установен от други изследователи  

11.  Малък креслив орел Aquila 
pomarina 

Установен при проучването  

12.  Царски орел Aquila heliaca Установен от други изследователи Районът е посещаван от неразмножаващи се птици 

13.  Скален орел Aquila chrysaetos Установен от други изследователи  

14.  Малък орел Hieraaetus pennatus Установен от други изследователи  

15.  Ястребов орел Hieraaetus 
fasciatus 

 Няма данни за гнездене 

16.  Белошипа ветрушка Falco 
naumanni 

 Няма данни за гнездене 

17.  Сокол скитник Falco peregrinus Установен от други изследователи  

18.  Турилик Burhinus oedicnemus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му 
е необходимо допълнително проучване 

19.  Бухал Bubo bubo Установен от други изследователи  

20.  Козодой Caprimulgus europaeus Установен от други изследователи  

21.  Земеродно рибарче Alcedo atthis Установен от други изследователи  

22.  Синявица Coracias garrulus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му 
е необходимо допълнително проучване 

23.  Сив кълвач Picus canus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му 
е необходимо допълнително проучване 

24.  Черен кълвач Dryocopus martius Установен от други изследователи  

25.  Сирийски пъстър кълвач 
Dendrocopos syriacus 

Установен от други изследователи  

26.  Среден пъстър кълвач 
Dendrocopos medius 

Установен от други изследователи  

27.  Дебелоклюна чучулига 
Melanocorypha calandra 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му 
е необходимо допълнително проучване 

28.  Късопръста чучулига Calandrella 
brachydactyla 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му 
е необходимо допълнително проучване 

29.  Горска чучулига Lullula arborea Установен при проучването  

30.  Полска бъбрица Anthus 
campestris 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му 
е необходимо допълнително проучване 

31.  Испанско каменарче Oenanthe 
hispanica 

Установен от други изследователи  
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 Вид 
Резултати 2012 г. Бележки 

32.  Голям маслинов присмехулник 
Hippolais olivetorum 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му 
е необходимо допълнително проучване 

33.  Червеногушо коприварче Sylvia 
cantillans 

Установен от други изследователи  

34.  Черноглаво коприварче Sylvia 
melanocephala 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му 
е необходимо допълнително проучване 

35.  Ястребогушо коприварче Sylvia 
nisoria 

Установен от други изследователи  

36.  Скална зидарка Sitta neumayer Установен от други изследователи  

37.  Червеногърба сврачка Lanius 
collurio 

Установен при проучването  

38.  Черночела сврачка Lanius minor Установен при проучването  

39.  Градинска овесарка Emberiza 
hortulana 

Установен от други изследователи  

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Установени заплахи 

По време на проучването бяха установени следните заплахи: 

 Изсичане на храстова растителност поради изисквания на Програмата за 
развитие на селските райони  

 Безпокойство от туристическа  дейност  

 Безпокойство от ниско прелитащи военни самолети 
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Име на защитената зона: Бяла река  

Код по Натура: BG0002019 

 

Описание на района на проучване 

Проучваният район попада в Източните Родопи.  Той включва долината на Бяла река и 
заобикалящите я хълмове и склонове. Растителността в района е разнообразна и подложена на 
силно средиземноморско влияние. В по високите части има гори от мизийски бук /Fagus sylvatica L. 
subsp. moesiaca/ и гори от горун /Quercus dalechampii/. По -широко разпространение имат и 
смесените дъбови гори от горун, виргилиев дъб /Quercus virgiliana/, благун /Quercus frainetto/ и 
космат дъб /Quercus pubescens/, на места примесени с келяв габър /Carpinus orientalis/. Добре 
застъпени в района са ксеротермните храсталачни съобщества от средиземноморски тип със 
значително видово разнообразие, с преобладаване на грипата /Phyllirea latifolia/, червената 
хвойна /Juniperus oxycedrus/, с участие на драка /Paliurus spina-christi/, мъждрян /Fraxinus ornus/ и 
др. (Бондев, 1991). Реката е сравнително пълноводна и водите й не са замърсени. Коритото й е 
песъкливо-каменисто. Бреговете са обрасли с върби /Salix spp./, източен чинар /Platanus orientalis/ 
и храсталаци. На отделни места в района се срещат единични и сравнително невисоки скали. 
Главно около селищата са разположени селскостопански земи, заемащи една много малка част от 
общата площ.  

Посетени са 35 квадрата 1х1 км., обхващащи територията на изследвания район. 
Провдени са трансектни проучвания и наблюдения от стационарни точки, 
разположени в същите квадрати.  Теренните наблюдения са осъществявани в рамките 
на 10 дни в периода 18 -29 май.Общия брой на наблюденията е 934. Установени са 71 
вида птици.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 71 вида птици, от тях 23 са обект на опазване в защитената зона. 
Допълнително бяха събрани данни за още 6 целеви вида регистрирани от други автори през 2012 
г. Таблица 11 представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно 
публикацията Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 
2007). Въпреки частичния обхват на зоната при проучването, резултатите показват, че зоната 
запазва значенето си за видовете, за които е обявена. По-важни са следните промени и 
особености, които изискват актуализация на данните: 

 Няма данни за гнездене на белошипата ветрушка и ястребовия орел през последните 
години.  

 Египетският лешояд намалява числеността си от до 1-2 двойки 

 Установен e нов приоритетен за опазване вид – сив кълвач (Picus canus)  
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Таблица 11. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г 

 Вид 
Резултати 2012 г. Бележки 

1.  Mалък воден бик Ixobrychus minutus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

2.  Черен щъркел Ciconia nigra Установен при 
проучването 

 

3.  Бял щъркел Ciconia ciconia Установен при 
проучването 

 

4.  Осояд European Pernis apivorus Установен при 
проучването 

 

5.  Черна каня Milvus migrans Установен при 
проучването 

 

6.  Египетски лешояд Neophron percnopterus Установен от други 
изследователи 

 

7.  Черен лешояд Aegypius monachus Установен от други 
изследователи 

Посещава района при търсене на храна  

8.  Орел змияр Circaetus gallicus Установен при 
проучването 

 

9.  Ливаден блатар Circus pygargus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

10.  Късопръст ястреб Accipiter brevipes Установен при 
проучването 

 

11.  Белоопашат мишелов Buteo rufinus Установен при 
проучването 

 

12.  Малък креслив орел Aquila pomarina Установен при 
проучването 

 

13.  Скален орел Aquila chrysaetos Установен при 
проучването 

 

14.  Малък орел Hieraaetus pennatus Установен при 
проучването 

 

15.  Ястребов орел Hieraaetus fasciatus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

16.  Белошипа ветрушка Falco naumanni  Видът вероятно е изчезнал от района 

17.  Сокол скитник Falco peregrinus Установен при 
проучването 

 

18.  Турилик Eurasian Burhinus oedicnemus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

19.  Чухал Common Otus scops Установен при 
проучването 

 

20.  Бухал Eurasian Bubo bubo  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

21.  Козодой Caprimulgus europaeus  необходимо специализирано проучване 
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 Вид 
Резултати 2012 г. Бележки 

22.  Земеродно рибарче Alcedo atthis Установен от други 
изследователи 

 

23.  Синявица Coracias garrulus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

24.  Въртошийка Jynx torquilla  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

25.  Черен кълвач Dryocopus martius Установен при 
проучването 

 

26.  Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos 
syriacus 

Установен от други 
изследователи 

 

27.  Среден пъстър кълвач Woodpecker 
Dendrocopos medius 

 Необходимо допълнително проучване 

28.  Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване в буковите гори 

29.  Горска чучулига Lullula arborea Установен при 
проучването 

 

30.  Полска бъбрица Anthus campestris  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

31.  Голям маслинов присмехулник Hippolais 
olivetorum 

Установен при 
проучването 

 

32.  Червеногушо коприварче Sylvia cantillans Установен при 
проучването 

 

33.  Черноглаво коприварче Sylvia 
melanocephala 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

34.  Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria Установен от други 
изследователи 

 

35.  Червеногърба сврачка Lanius collurio Установен при 
проучването 

 

36.  Черночела сврачка Lanius minor Установен при 
проучването 

 

37.  Белочела сврачка Lanius nubicus  Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

38.  Градинска овесарка Emberiza hortulana Установен при 
проучването 

 

39.  Черноглава овесарка Emberiza 
melanocephala 

Установен при 
проучването 

 

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Установени заплахи 

По време на проучването бяха установени следните заплахи: 



 52 

 Изсичане на храстова растителност поради изисквания на Програмата за 
развитие на селските райони  

 Горски пожари  

 Изсичане на стари гори  
 

Снимков материал 

 
Снимка. 5  Тревни местообитания в ЗЗ „Бяла река”  
 

 
Снимка 6. Селище в ЗЗ „Бяла река”  
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Име на защитената зона: Радинчево 

Код по Натура: BG0002020 

Описание на района на проучване 

Проучваният район попада в Югозападен Сакар. 
Разположен е между река Марица, шосето село Йерусалимово - село Изворово, на север достига 
до шосето между селата Оряхово - Коларово, а на запад - до черен път, минаваш от север на юг по 
билото над Голямата река. В района преобладават откритите пространства - селскостопански земи 
ливади и пасища обрасли с ксеротермни тревни съобщества. На места има храсталаци от драка и 
смесени дъбови гори. Характерно е наличието на множество скални блокове с неголяма височина 
(2-10 метра) разположени основно по долините на реките.  

Дневните грабливи птици и черния щъркел бяха регистрирани при наблюдения от стационарни 
точки. Наблюдения бяха извършени от 7 стационарни точки. Известни гнезда от предни 
изследвания на грабливи птици и черни щъркели бяха посетени и проверени дали са 
заети.Скалните комплекси бяха проверявани за наличие на гнезда. За регистриране на пойни 
птици беше използван трансектния метод. Чрез този метод бяха проучени 3 UTM квадрата. Общия 
брой на полевите дни е 5. Общия брой на наблюденията е 128. Бяха установени общо 59 вида 
птици. Открити бяха 2 гнезда не белоопашат мишелов и едно на черен щъркел.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 59 вида птици, от тях 18 са обект на опазване в защитената зона. Резултатите 
показват, че зоната запазва значенето си за видовете, за които е обявена, с изключение на 
египетския лешояд. 

Таблица 12 представя сравнение на численостите на някои консервационно значими видове 
публикувани в книгата Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Стойчев, 2007) и 
настоящото изследване. По-важни са следните промени и особености, които изискват 
актуализация на данните: 

 Египетският лешояд (Neophron percnopterus) е изчезнал като гнездящ в района. Освен при 
настоящото проучване не е установен и от екипа на БДЗП провеждаш мониторинг на вида 
на национално ниво 

 Числеността на малкия креслив орел (Aquila pomarina) е две двойки. Видът явно се 
установява трайно да гнезди тук след 90-те години, докато през 80-те не е установен като 
гнездящ вид (Борисов, 1988).  

 Нов вид за района, не включен в списъка с гнездящите видове в защитената зона е орелът 
змияр (Circatus gallicus). Гнезденето му е съобщено от Стойчев и др. (2008). Присъствието 
му беше потвърдено и при настоящото изследване.  

 Малкият орел (Hieraaetos pennatus) вероятно гнезди в защитената зона или в неговите 
околности. Две птици в различно оперение бяха наблюдавани до село Доситеево в близост 
до границите на защитената зона. В публикацията Орнитологично важни места и Натура 
2000 (Костадинова, Граматиков, 2007) са посочени 4 индивида без данни за гнездене.  

 Черната каня (Milvus migrans) вероятно гнезди по река Марица, на самата граница на 
зоната.  

 Големия маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum) е със значително по-висока 
численост в сравнение с оценката (1-10 двойки) в предишната публикация (Стойчев, 2007). 
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Таблица 12. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 

Оценка 2007 
Данни от пробни 
площадки - 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 4-6 5-8  

Осояд Pernis apivorus 1 1  

Черна каня Milvus migrans 0-1 0-1  

Египетски лешояд Neophron percnopterus 1 0 Изчезнал като гнездящ 

Орел змияр Circatus gallicus 0 1 Новопоявил се като гнезящ 

Ливаден блатар Circus pygargus 1 0-1 Възможно е да не гнезди вече в зоната 

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 0-1 1  

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 4-5 4-5  

Малък креслив орел Aquila pomarina 1-2 2 Потвърдени са 2 двойки 

Малък орел Hieraaetus pennatus 4 инд 0-1 дв. Вероятно гнезди в зоната или близо до 
нея 

Турилик Eurasian Burhinus oedicnemus 1-2 1-2 Не е използвана специализирана 
методика за вида 

Козодой Caprimulgus europaeus 2-10 2-10 Не е използвана специализирана 
методика за вида 

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 10-15 10-15 Не е използвана специализирана 
методика за вида 

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra 30-60 30-60  

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 5-10 5-10  

Горска чучулига Lullula arborea 5-10 5-10  

Полска бъбрица Anthus campestris 2-5 2-5  

Голям маслинов присмехулник Hippolais 
olivetorum 

1-10 20-60 Значително по-висока численост от 
оценката през 2007 

Червеногърба сврачка Lanius collurio 50-100 50-100  

Белочела сврачка Lanius nubicus 2-4 2-4 Не установена в рамките на 
изследването, на потвърдена от други 
автори 

Градинска овесарка Emberiza hortulana 5-10 5-10 Не установена в рамките на 
изследването, на потвърдена от други 
автори 

 

 



 55 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Установени поражения от пожари през предни години и разораване на тревни местообитания. 

Установени заплахи 

По време на проучването бяха установени следните заплахи: 

1. Разораване на пасища, вероятно бивши обработваеми площи 

2. Незаконна сеч  

Снимков материал 

 

Снимка 7. Двойка черни щъркели в гнездото им с малки в пухово оперение. 

 

Снимка 8. Полска бъбрица Anthus campestris 
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Име на защитената зона: Ломовете 

Код по Натура: BG0002025 

Описание на района на проучване 

ОВМ Ломовете обхваща комплекс от дълбоко врязани в равнината каньони с меандри на река 
Русенски Лом и нейните притоци - Черни, Малки (Сваленишки) и Бели Лом. Мястото се намира в 
северозападната част на Лудогорието, на 20 km югоизточно от град Русе между селата Иваново, 
Пепелина, Кривня и Сваленик. Много характерни за Ломовете са отвесните варовикови стени на 
каньоните, които на места достигат височина до 100 m. Скалите са с множество ниши и цепнатини. 
Други основни местообитания са горските, като преобладават смесени издънкови гори от летен 
дъб /Quercus robur/, горун /Quercus dalechampii/, космат дъб /Quercus pubescens/ и келяв габър 
/Carpinus orientalis/, на места с мъждрян /Fraxinus ornus/. Добре застъпени са и смесените гори от 
сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен габър /Carpinus betulus/ или цер /Q. cerris/ с богат 
подлес. Широко разпространени са и вторичните гори и храсталаци от келяв габър, драка /Paliurus 
spina-christi/, люляк /Siringa vulgaris/ и др. В района се срещат и изкуствени насаждения от бяла 
акация /Robinia pseudoacacia/ и черен бор /Pinus nigra/. По долината, на много места са запазени 
мезофилни ливадни съобщества и ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма 
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. (Бондев, 1991; Георгиев, 1993). 
Бреговете на реките са обрасли с различни видове върби /Salix spp./, черна топола /Populus nigra/ 
и бяла топола /Populus alba/. По долината, главно около селищата има обработваеми площи.  

В периода 2010 – 2012 г. е провеждан редовен мониторинг на гнездата на египетския лешояд и 
черния щъркел в рамките на проекти на БДЗП. Мониторингът през 2012 г. е проведен по проект 
LIFE 10 1NAT/BG/000152 „Завръщането на египетския лешояд” финансиран по програмата LIFE + на 
Европейския съюз и изпълняван от БДЗП. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В периода 2010 – 2012 г. е провеждан редовен мониторинг на гнездата на египетския лешояд и 
черния щъркел в рамките на проекти на БДЗП. Мониторингът през 2012 г. е проведен по проект 
LIFE 10 1NAT/BG/000152 „Завръщането на египетския лешояд” финансиран по програмата LIFE + на 
Европейския съюз и изпълняван от БДЗП. По данни на проекта през 2012 г. има потвърдени 2 
активни гнезда на египетски лешояд и 5 активни гнезда на черен щъркел. По отношение на черния 
щъркел броят на гнездящите двойки е в рамките на нормалната за защитената зона. По отношение 
на египетския лешояд през 2012 г. е регистрина най-ниската численост на вида от 1995 г. насам. 
Видът стабилно намалява и е с риск да изчезне от защитената зона. ЗЗ „Ломовете” е най-северното 
находище на египетски лешояд към днешна дата в България. 
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Име на защитената зона: Дервентски възвишения 

Код по Натура: BG0002026 

Описание на района на проучване 

ОВМ Дервентски възвишения обхваща хълмиста територия с мозайка от разнообразни 
местообитания, разположена на изток от р. Тунджа. По главното било минава държавната граница 
между България и Турция. Около две трети от територията на Дервентските възвишения е покрита 
от широколистни смесени дъбови гори, най-често от цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus 
frainetto/, на места примесени с келяв габър /Carpinus orientalis/ и средиземноморски елементи. 
По-рядко, главно в най-южните части преобладават смесените дъбови гори от източен горун 
/Quercus polycarpa/ и благун. Разпръснато сред горските масиви са разположени открити 
пространства, обрасли с храсталаци от драка /Paliurus spina-christi/, примесени със смин /Jasminum 
fruticans/, в съчетание с ксеротермни тревни съобщества със средиземноморски елементи, напр. 
дамаска челебика /Nigella damascena/ (Бондев, 1991). Хълмовете са разделени от множество 
малки речни долини, с характерна за поречията растителност. В западната част се намира 
сравнително тясната долина на река Тунджа, част от която е обработваема земя или е заета с 
храсталаци от драка. Селскостопански площи има също в ниските части и равнините около 
хълмовете.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

В периода 2007 – 2011 г. е осъществяван редовен мониторинг на гнездата на грабливите птици в 
Дервентски възвишения по проекти на БДЗП. В резултат от мониторинга са установени 2 активни 
гнезда на царски орел, 9 активни гнезда на малък креслив орел, 2 активни гнезда на белоопашат 
мишелов и 3 активни гнезда на малък орел. Броят на гнездящите царски орли в защитената зона се 
е увеличил, а на малкият орел остава непроменен. Към момента не се счита, че малкият кресли 
орел намалява в защитената зона, тъй като не всички гнезда на регистрираните двойки са 
локализирани. 
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Име на защитената зона: Комплекс Стралджа 

Код по Натура: BG0002028 

Описание на района на проучване 

Комплекс Стралджа включва язовир “Церковски” с площ около 180 ha и намиращите се в 
съседство влажни ливади и заблатени места, остатъци от източната част на бившето Стралджанско 
блато (най-голямото някога блато във вътрешността на България). Намира се на 1 - 2 km южно от 
главния път София - Бургас в участъка при с. Венец. Самият язовир представлява открита водна 
площ, в източната си част обрасла частично с водолюбива растителност с преобладаване на папур 
/Typha spp./. Заобиколен е от ниско възвишение на север (234,6 m надм.в.) и от равнинни 
обработваеми площи от юг (около 150 m надм.в.). Западно от язовира се намират по-ниско 
разположени терени, заети от влажни ливади, мочурливи места със система от отводнителни 
канали, а при дъждовна пролет - и малки блатни водоеми с временен характер. Влажните ливади 
са обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на острица /Carex spp./, ливадна 
ливадина /Poa pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, пасищен райграс /Lolium perenne/ 
и др. Ивици предимно от топола /Populus spp./, бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и някои други 
културни видове оформят единствените участъци с дървесна растителност в района.  

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, през м. юли 2012 г. са 

обследвани 17 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 2 UTM 10х10 

km квадрата. Направени са общо 131 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. и на база данни от 

2011 г., в защитената зона са установени общо 723 индивида от 35 вида, представители на 

орнитофауната. 

От 29 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 11 вида птици (Таблица 13). Важно е да се отбележи че 

възоснова на данни от 2008-2011 г. и на база данните от проучванията през 2012 г. е регистрирано 

гнездене на гривеста чапла, голяма бяла чапла, блестящ ибис и кокилобегач, които са предмет на 

опазване в зоната, но към 2007 г. за тях не е регистрирано сигурно гнездене. В тази връзка се 

препоръчва актуализация на стандартния Натура 2000 формуляр за защитената зона по отношение 

на гнездовия статус на тези видове. Препоръчва се актуализиране на гнездовата численост на 

нощна чапла, малка бяла чапла, зеленоглава патица, тръстиков блатар и белоопашат мишелов, на 

база наличните данни от 2012 г. Също така през 2012 г. в защитената зона е регистрирано сигурно 

гнездене на 2 вида (късопръст ястреб и червен (ръждив) ангъч) включени в Приложение 2 на 

закона за биологичното разнообразие, които не са предмет на опазване в зоната. В тази връзка се 

препоръчва актуализиране на стандартния Натура 2000 формуляр за защитената зона, като се 

добавят посочените три вида. 
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Бележки върху състоянието на местообитанията 

Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро. Констатирано е заливане/самовъзстановяване на 

Стралджанското блато. 

Установени заплахи 

Констатирано разораване на постоянно затревени площи, представляващо унищожаване на 

местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона. 

Таблица 13. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите 
популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus - -  

Розов пеликан Pelecanus onocrotalus - -  

Къдроглав пеликан Pelecanus crispus - -  

Голям воден бик Botaurus stellaris 5 1-2  

Mалък воден бик Ixobrychus minutus 10 7  

Нощна чапла Nycticorax nycticorax 0-3 инд./ind 17-55 

17-20 двойки в чаплова колония, съществуваща 
2008-2011 г. Актуализиране на стандартния Натура 
2000 формуляр на база данните за вида от 2008-
2011 и 2012 г 

Гривеста чапла Ardeola ralloides - 4-30 

3-4 двойки в чаплова колония, съществуваща 
2008-2011 г. Актуализиране на стандартния Натура 
2000 формуляр на база данните за вида от 2008-
2011 и 2012 г 

Малка бяла чапла Egretta garzetta 11-16 18-31 

18-21 двойки в чаплова колония, съществуваща 
2008-2011 г. Актуализиране на стандартния Натура 
2000 формуляр на база данните за вида от 2008-
2011 и 2012 г 

Голяма бяла чапла Casmerodius albus - 1-4 

1-2 двойки в чаплова колония, съществуваща 
2008-2011 г. Актуализиране на стандартния Натура 
2000 формуляр на база данните за вида от 2008-
2011 и 2012 г 

Червена чапла Ardea purpurea - -  

Черен щъркел Ciconia nigra - -  

Бял щъркел Ciconia ciconia 4   

Блестящ ибис Plegadis falcinellus - 2-12 

2-4 двойки в чаплова колония, съществуваща 
2008-2011 г. Актуализиране на стандартния Натура 
2000 формуляр на база данните за вида от 2008-
2011 и 2012 г. 

Бяла лопатарка Platalea leucorodia - -  

Поен лебед Cygnus cygnus - -  

Голяма белочела гъска Anser albifrons - -  

Червеногуша гъска Branta ruficollis - -  

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos 10 23 
Актуализиране на стандартния Натура 2000 
формуляр на база данните за вида от 2012 г. 

Белоока потапница Aythya nyroca 1-2    
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Вид 

Численост на гнездовите 
популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък нирец Mergellus albellus - -  

Осояд Pernis apivorus - -  

Черна каня Milvus migrans 2   

Орел змияр Circaetus gallicus +   

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 2 5 
Актуализиране на стандартния Натура 2000 
формуляр на база данните за вида от 2012 г. 

Полски блатар Circus cyaneus - -  

Ливаден блатар Circus pygargus 5-6   

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 0-1 1  

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1 2 
Актуализиране на стандартния Натура 2000 
формуляр на база данните за вида от 2012 г. 

Малък креслив орел Aquila pomarina 2 инд./ind   

Царски орел Aquila heliaca 0-1 инд./ind   

Скален орел Aquila chrysaetos 0-1 инд./ind   

Речен орел Pandion haliaetus - -  

Вечерна ветрушка Falco vespertinus 0-1   

Голяма пъструшка Porzana porzana 1-3   

Средна пъструшка Porzana parva 3-4   

Ливаден дърдавец Crex crex 21   

Сив жерав Grus grus - -  

Кокилобегач Himantopus himantopus - 20 
Актуализиране на стандартния Натура 2000 
формуляр на база данните за вида от 2012 г. 

Саблеклюн Recurvirostra avosetta - -  

Турилик Burhinus oedicnemus 7    

Черноопашат крайбрежен бекас Limosa limosa - -  

Малка черноглава чайка Larus melanocephalus - -  

Малка чайка Larus minutus - -  

Каспийска рибарка Sterna caspia - -  

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida - -  

Черна рибарка Chlidonias niger 0-10 инд./ind   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 2-3   

Синявица Coracias garrulus 20 5  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 10-14   

Горска чучулига Lullula arborea 8-10   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 10-12 7  

Черночела сврачка Lanius minor 6-10 7  

Градинска овесарка Emberiza hortulana 5-10   
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Име на защитената зона: Котленска планина 

Код по Натура: BG0002029 

Описание на района на проучване 

ОВМ Котленска планина обхваща централния дял на Източна Стара планина. Границите на мястото 
се определят от реките Тича на север до вливането й в язовир Тича, Стара река на запад и Луда 
Камчия на юг. На изток достига до Върбишкия проход между с. Бероново и гр. Върбица, 
продължава по пътя гр. Върбица – с. Бяла река, като включва и язовир Тича. От главното било на 
планината към долините на реките Тича и Луда Камчия се спускат множество ясно оформени 
второстепенни била със стръмни склонове и дълбоки врязани долове и суходолия. Теренът е 
стръмен и силно пресечен. Районът е сравнително слабо населен, главно по периферията, в 
долините на реките. Около две трети от територията на планината е покрита с първични 
широколистни гори, главно от мизийски бук /Fagus moesiaca/, на места примесен с обикновен 
габър /Carpinus betulus/. По-ограничено разпространение имат горите от горун /Quercus 
dalechampii/ на места примесен с обикновен габър /C. betulus/ и келяв габър /Carpinus orientalis/, 
смесените дъбови гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus frainetto/. В западната част на 
планината е установено малко находище на естествени смесени гори от бяла ела /Abies alba/ и 
обикновен бук /Fagus sylvatica/. Вторичните гори и храсталаци от келяв габър имат силно 
ограничено разпространение в района. Останалата част от територията е заета от открити 
пространства, използвани за пасища и селскостопански земи. В пасищата преобладават три типа 
тревни съобщества: мезофилни, ксеромезофилни и ксеротермни тревни съобщества. Една 
значителна част от откритите пространства, в това число и земеделските площи са възникнали 
вторично, на мястото на стари гори. Влажните зони и поречията на реките заемат една 
сравнително малка част от територията на мястото. Единствената влажна зона в планината е 
язовир Тича, който няма обраствания с блатна растителност. По високите части на планината се 
срещат варовикови скали и карстови образувания, разпръснати из целия район (Недялков, 1984; 
Бондев, 1991; Георгиев, 1993).  

Проучвани са главно откритите площи,които са всъщност по –малката част от зоната и са 
разпръснати в различни нейни части.Малка част от проучванията са проведени и в горски 
територии. Откритите площи представляват мезофилни или влажни ливади, както и пасища,на 
места силно охрастени. 

Посетени са 71 квадрата 1х1 км за 11 дена през месеците юни и юли. Направени са 1323 
наблюдения в интервал от 05:00 до 11:00 и от 14:40 до 18:00 ч. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са 109 вида. От тях 21 вида са защитени в защитената зона. 

 Земеродното рибарче Alcedo atthis е потвърдено по р.Котлещница. Ливадният дърдавец 
Crex crex е отчетен вероятно не навсякъде където го има в изследваните квадрати поради 
късния период на изследването, когато само част от птиците все още пеят и то за кратко. 
Въпреки това се открояват като най-важни за него районите на Стара река-Кипилово, 
Раково-Нейково, Жеравна и някои ливади около Котел. 

 От видовете включени като гнездещи в стандартния формуляр на зоната не бяха 
регистрирани черната каня,египетския лешояд, тръстиковия блатар,късопръстия ястреб, 
царския орел, орела рибар, белошипата ветрушка, сокола скитник, лещарката, бухала и 
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синявицата, както и някои от горските видове,които не са целенасочено търсени, но по 
принцип се срещат често в зоната. 

 Нов вид ,установен от нас,който не е включен в стандартния формуляр/и в данните от 
2007/ за тази зона е полската бъбрица Anthus campestris–намерена между селата Звездица 
и Величка,Търговищка обл. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Най-обширните и добре запазени открити /ливадни / местообитания са около Котел, Жеравна, 
Стара река ,Звездица, Врани кон, Раково и Нейково  

Като цяло природните местообитания в зоната са добре запазени в общ план,гъстотата на 
населението е много малка/с изключение на най-североизточните части на зоната/. Основните 
установени проблеми за състоянието на местообитанията и видовете птици-обект на опазване са 
следните: 

Установени заплахи 

Основните установени проблеми за състоянието на местообитанията и видовете птици-обект на 
опазване са следните: 

-разораване на ливади и пасища . Голяма част от ливадните местообитания на ливаден дърдавец и 
други видове в района на с.Жеравна са вече разорани и засети с царевица и слънчоглед.и в други 
райони се наблюдава активно разораване –например около Ябланово, Малко село, Филаретово, 
Медвен и др. Разораните ливади около Жеравна са драстичен пример за унищожено 
местообитание на ливаден дърдавец – до 2011 г. в тях са токували 3-4 мъжки птици /лични данни 
– Г. Даскалова/.  

- застрояване на ливади и пасища с фотоволтаични паркове. Една значителна част от ливадните 
местообитания край с.Медвен са унищожени напълно от два фотоволтаични парка.Разрешен е и 
трети парк.Пътищата във тях утъпкват и ликвидират допълнителни площи от местообитанието, а от 
месец септември вече се и чакълират. Територията, на която са разположени фотоволтаичните 
паркове, е включена в програмата за мониторинг на пъстрия пор 

-- охрастяване на ливади и пасища. На много места ливадите и пасищата са обрасли с храсти- 
шипки,къпини, глог и най-много –папрат,поради липсата на паша. 

- прекомерни сечи в горските масиви. Сериозно засегнати са както буковите гори,така и дъбовите. 
Има значителни по площ голи сечи в букови гори между Котел и Кипилово и между Котел и 
м.Царевец, както и в други райони. Унищожават се напълно и на големи площи местообитания на 
полубеловрата и червеногуша мухоловки, черен ,сив и среден пъстър кълвач и дневни грабливи 
птици. 

- разкриване на кариери. Кариера за скални материали е разкрита в района на Котел –близо до 
Урушките скали. Разработване на кариера за добив на плочи градешки камък от ливадите около с. 
Медвен  

-изграждане на ветрогенератори. Два нови големи ветрогенератора /2 или 3 мегаватови/ са 
изградени в района над с .Раково,около южната граница на защитената зона/вероятно извън нея, 
но в непосредствена близост/.Очаква се изграждането и на други в този район.Това ще има крайно 
негативно влияние за грабливите птици и черните щъркели, гнездящи в зоната. 
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Име на защитената зона: Комплекс Калимок 

Код по Натура: BG0002030 

Описание на района на проучване 

Комплекс Калимок се намира северно от с. Нова Черна и включва бивше голямо крайдунавско 
блато, превърнато в рибарници, покритият със заливна гора остров Безименен, както и участъкът 
от брега на р. Дунав между тях. През 50-те години блатото е пресушено чрез отделянето му от р. 
Дунав с дига и прокопаване на отводнителни канали. Поради непригодност на земите за селско 
стопанство са построени рибарници, чиито басейни са разделени от влажни и мочурливи ливади 
на 2 части - източна и западна. Басейните периодично пресъхват и водното ниво се поддържа чрез 
изпомпване на води от Дунав. Южно от източната част на рибарниците мочурливите ливади 
преминават в блато. Основното местообитание са басейните на рибарниците, почти цялата 
повърхност на които е заета от блатна растителност с преобладаване на теснолистен папур /Typha 
angustifolia/, на места примесен с широколистен папур /Typha latifolia/, лаксманов папур /Typha 
laxmanii/ и езерен камъш /Shoenoplectus lacustris/. Бреговете на басейните и дигите са обрасли с 
обикновена тръстика /Phragmites australis/ (Бондев, 1991). В откритите водни площи преобладават 
жабешката водянка /Hydrocharis morsus ranae/, водната лилия /Nymphaea alba/, щитолистната 
какичка /Nymphoides peltata/, дяволският орех /Trapa natans/ и др. Бреговете на отводнителния 
канал са обрасли също с тръстикови масиви, а на места и с върби /Salix sp./. Влажните ливади са 
покрити предимно с различни кисели треви, а на места по периферията им има тръстика, 
крайбрежен камъш /Shoenoplectus litoralis/ и др. Между реката и рибарниците се намира заливна 
гора от върби /Salix spp./ и тополи /Populus spp./, с богат подлес и увивни растения, на места с 
малки водоеми. Остров Безименен е изцяло обрасъл със заливна гора предимно от бяла върба 
/Salix alba/ и бяла топола /Populus alba/.  

В периода 2010 – 2012 г. са осъществени проучвания на гнездящите водолюбиви птици в Защитена 
зона Калимок по проекти на БДЗП.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Повечето водолюбиви птици имат много променлива численост на гнездящите двойки през 
годините. През 2012 г. е установено значително увеличение на гнездящите двойки малък 
корморан, но не са установени гнездящи саблеклюни, кокилобегачи, лопатарки. Числеността на 
колониално гнездящите чапли също е намаляла. 

Въпреки осъществените дейности за подобряване състоянието на влажната зона, състоянието й 
като цяло отбелязва влошаване, изразяващо се в спадане на водното ниво и обрастване на по-
голямата част от територията с гъста блатна растителност, което я прави пригодна за много по-
малък брой от целевите видове. С изчезването на водните огледала изчезват и повечето от 
колониите на основната част от целевите видове. 
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Таблица 14. Установени видове обект на опазване в защитената зона през периода 2010 - 2012 г и 

данни за видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на популациите (дв.) 

до 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Mалък корморан Phalacrocorax pygmeus 1  0 8-10 

Голям воден бик Botaurus stellaris 3-6  1 5-7 

Mалък воден бик Ixobrychus minutus 15-30  3-5 5-10 

Нощна чапла Nycticorax nycticorax 200-250  0 15 

Гривеста чапла Ardeola ralloides 50  0 2-3 

Малка бяла чапла Egretta garzetta 200-250  0 5-7 

Голяма бяла чапла Casmerodius albus 2-5 инд./ind  0 0 

Червена чапла Ardea purpurea 18-25  0 1 

Бяла лопатарка Platalea leucorodia 1-6  0 0 

Сива гъска Anser anser 1  0 1-2 

Червен ангъч Tadorna ferruginea 1-30    

Белоока потапница Aythya nyroca 6-20 11-15 3-5 16-25 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 2  0 2 

Кокилобегач Himantopus himantopus 28  0 0 

Саблеклюн Recurvirostra avosetta 1  0 0 

Речна рибарка Sterna hirundo 40-60    

Белочела рибарка Sterna albifrons 10-15    

Белобуза рибарка Tern Chlidonias hybrida 20-450  0 89 

Черна рибарка Chlidonias niger 10-15  0 0 
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Име на защитената зона: Провадийско-Роякско плато 

Код по Натура: BG0002038 

Описание на района на проучване 

Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете Шумен и 
Провадия. На север и юг граничат съответно с р. Провадийска и р. Голяма Камчия, като в границите 
на мястото се включват и скалните масиви Невша - Венчан и Комунари. На запад достигат до 
селата Мадара и Благово, а на изток - до шосето с. Гроздьово - с. Бързица. Районът е слабо 
населен, като селищата са концентрирани предимно по долините на ограничаващите го реки и по-
малко във водосбора на река Главница. Половината от територията на мястото е заета от смесени 
широколистни гори с чувствително преобладаване на цер /Quercus cerris/ примесен с благун 
/Quercus frainetto/, източен горун /Quercus polycarpa/, обикновен габър /Carpinus betulus/, келяв 
габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/ (Бондев, 1991). Около една трета от тези гори 
са семенни високостеблени с облика на някогашните естествени смесени широколистни гори, 
покривали обширни територии от този район. Останалата част от горите са издънкови, предимно 
закелавели, с чувствително променена структура. Обработваемите площи обхващат около 47% от 
територията на района, а около 13% са пасищни територии, на места обрасли с храстова 
растителност. На няколко места в района са разпръснати скални масиви, обособени в комплекси. 

Посетени са открити пространства – обработваеми ниви, запустели земи, пасища и поляни, мери, с 
разпръснати отделни храсти и дървета, окрайнини на широколистни гори в землищата на 19 
селища. Посетени са общо 103 квадрата 1х1 км. За период от 12 дена през месец май и месец юни. 
Направени са общо 3684 наблюдения в интервала от 04:50 до 10:20 ч. Направени са 3684 
наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са 99 вида, от тях 25 вида обявени за опазване в защитената зона. Резултатите могат да 
се обединят по следните групи. 

 Различие в минималната гнездовата популация на ястребогушото коприварче Sylvia nisoria 
– от 30 дв.2007 г. (минимална), сега са регистрирани 47 птици (предимно пеещи мъжки). 
Вероятната минимална гнездова популация е 100 дв. Различие в минималната гнездовата 
популация на полската бъбрица – 13 дв. 2007 г., сега установените птици са 13 предимно 
пеещи мъжки индивиди. Минималната оценъчна гнездова популация е 25 дв. 

 Не са установени дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra (15-150 гн.дв. за 2007 г), 
сив и зелен кълвач и други, предимно горски видове (не са проучвани горски масиви). 

 Гнездящите двойки на египетския лешояд Neophron percnopterus са намалели от 6 (2007 г) 
на 2 (3). 

 Оценъчните гнездови популации на останалите видове са в съизмерими граници. 

 

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 
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Като цяло посетените местообитания са запазени. На места се наблюдава засаждането на нови 
лозови масиви. 

Установени заплахи 

Не са установени заплахи, в извън гнездовия сезон – лов. 

Снимков материал 

 

Снимка 9. Колония на пчелояди в ЗЗ Провадийско-раякско плато 
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Снимка 10. Тревни местообитания, обект на проучване в Провадийско-роякско плато 

 

 

Снимка 11. Експертен екип по време на полевите проучвания в Провадийско-роякско плато 
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Име на защитената зона: Хърсовска река 

Код по Натура: BG0002039 

Описание на района на проучване 

Мястото обхваща скалисто суходолие на Хърсовска река, разположено в Добруджа, югоизточно от 
гр. Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието на 
изток от с. Попрусаново до с. Средище. Мястото представлява суха речна долина, където водите се 
губят в карстовия терен. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с 
първични дъбови гори от цер /Quercus cerris/, на места примесени с граница /Quercus pubescens/ и 
виргилиев дъб /Quercus virgiliana/. Речното корито е обрасло със смесени гори от обикновен габър 
/Carpinus betulus/ и полски клен /Acer campestre/, а на места и с вторични гори и храсталаци от 
келяв габър /Carpinus orientalis/, както и изкуствени тополови насаждения. Ливадите по 
суходолието са обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма 
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с мезоксеротермна 
растителност (Бондев, 1991). Долината е сравнително права, но при с. Кутловица образува много 
завои. На много места по суходолието има отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и 
северната му част се издигат до 60 - 70 m височина. Около суходолията са разположени 
селскостопански площи. 

Суха речна долина, много места с отделни ниски скали и скални масиви, наоколо са разположени 
селскостопански площи. Посетени са сухи тревни съобщества с окрайнини на широколистни гори, 
пасища с единични храсти, обработваеми площи. Проучени са 86 квадрата (1х1 км.) за 31 дена 
през края на месец май и месец юни. Направени са 4752 наблюдения от сутрешните часове - 04:30 
до 10:45ч. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Общият брой на наблюдаваните видове е 78, от тях 17 вида са обект на опазване в Защитената 
зона. 

Не са установени 10 вида – червен ангъч, черна каня, египетски лешояд, орел змияр, късопръст 
ястреб, бухал, козодой, земеродно рибарче, синявица, черен кълвач. При базовото проучване по 
проекта за ловния сокол през 2011 г. черната каня е установена, както и орела змияр, малкия 
креслив орел, малък орел, 3 двойки бухал, 2 дв. голям ястреб, белоопашат мишелов, скален орел 
(вероятно скитащ) 

От неустановените видове, два вида през 2007г. са със сравнително високи стойности – синявицата 
Coracias garrulus – до 32 дв. и козодоя Caprimulgus europaeus – до 118 дв. Липсата на проучване 
през вечерните и нощни часове, вероятно е предпоставката за отсъствието на данни за козодоя. 
Намаляването на гнездящите двойки на синявицата е вероятно три пъти, след липсата и в 
характерни райони на защитената зона. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Общото състояние на местообитанията не показва някакви съществени промени в сравнение с 
периода около 2007 г. 

Установени заплахи 

Наблюдава се известно интензифициране на земеделието, вкл. засилена употреба на химически 
препарати. 
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Име на защитената зона: Странджа 

Код по Натура: BG00040 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Странджа обхваща части от едноименната планина, разположена в най-
югоизточната част на България. На юг и югозапад следва държавната ни граница с Турция, на изток 
- Черно море между гр. Царево и с. Резово, а на север върви по рида Босна, който е главен 
вододел между р. Велека и реките Ропотамо, Факийска, Изворска, Дяволска и Караагач. Главната 
река, протичаща през ОВМ, е Велека с нейния водосборен басейн. По-малка част от територията се 
пада на водосбора на граничната р. Резовска. Долината на р. Велека е обградена от ниски 
планински хълмове предимно обрасли със стари гори. Районът е слабо населен и сравнително 
слабо повлиян от човешкото присъствие. Странджа се характеризира с голямо разнообразие на 
местообитанията, като доминиращи са широколистните листопадни гори с подлес от лавровидни 
храсти и средиземноморски видове. Високите части са обрасли с дъбови гори от източен горун 
/Quercus polycarpa/, благун /Quercus frainetto/, цер /Quercus cerris/, смесени с източен бук /Fagus 
orientalis/ и други дървесни видове. Естествени гори от източен бук с богат подлес от вечнозелени 
храсти заемат доловете и сниженията по склоновете. В подлеса на буковите и горуновите гори се 
срещат някои терциерни реликти - странджанска зеленика /Rhododendron ponticum/, странджанска 
боровинка /Vaccinium arctostaphylos/, странджанско бясно дърво /Daphne pontica/, мушмула 
/Mespilus germanica/ и др. Откритите пространства са представени с мезотермни ливади, пасища, 
горски поляни, смесени със степни растителни съобщества от пасищен райграс /Lolium perenne/, 
обикновен сеноклас /Cynоsurus cristatus/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/ и със значително 
участие на едногодишни бобови и житни треви от средиземноморски и субсредиземноморски тип. 
Изоставените ниви заемат голяма част от откритите пространства. Поречията са обрасли с 
крайбрежни храсталаци и горска растителност, главно бяла върба /Salix alba/, тритичинкова върба 
/S. triandra/ и елша /Alnus glutinosa/ и периодично заливани участъци с хигрофитна и хидрофилна 
растителност. За приустийните части на реките Велека и Резовска са много характерни 
крайречните (лонгозни) гори с преобладаване на полски ясен /Fraxinus oxycarpa/. Сравнително 
малък е относителният дял на крайбрежните скали и пясъчни плажове с псамофитна растителност, 
както и на земеделските площи (Бондев, 1991; Георгиев, 1993; Янков, 1993). 

Проучваният район попада в землищата на селата Варвара, Синеморец, Малко Търново, Стоилово, 
Сливарово, Бръшлян и Младежко. Чрез трансектния метод и наблюдение от стационарни точки са 
проучени 34 квадрата( 1X1 км)., в рамките на 11 дни. Общият брой на орнитологичните 
наблюдения е 1134.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 82 вида птици, от тях 18 са обект на опазване в защитената зона. 
Допълнително бяха събрани данни за още 2 целеви вид регистрирани от други автори през 2012 г. 
Таблица 1 представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно публикацията 
Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 2007). 
Резултатите показват, че зоната запазва значенето си за повечето от видовете, за които е обявена. 
Необходими са допълнителни проучвания за някои видове със специфично поведение и/или 
ограничено разпространение (таблица 15). Поради голямата площ на зоната и горските 
местообитания са необходими допълнителни проучвания за изясняване статуса и числеността на 
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много от видовете. По-важни са следните промени и особености, които изискват актуализация на 
данните: 

 Египетският лешояд е изчезнал като гнездящ 

 Регистрирани са два нови приоритетни вида, които не са отбелязани в стандартният 
формуляр като гнездящи: речна рибарка (Sterna hirundo) и малък ястреб(Accipiter nisus) 

 

Таблица 15. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

1.  
Обикновен буревестник Puffinus yelkouan 1-9 

 Необходимо е специализирано проучване за регистриране 
на вида 

2.  
Mалък корморан Phalacrocorax pygmeus 1 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

3.  
Mалък воден бик Ixobrychus minutus 1-9 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

4.  
Червена чапла Ardea purpurea 1 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

5.  Черен щъркел Ciconia nigra 13-14 5  

6.  Бял щъркел Ciconia ciconia 9 3  

7.  Малък ястреб Accipiter nisus 
 

12 Актуализация Натура 2000 формуляра за зоната, на база 
информацията от 2012 

8.  Осояд Pernis apivorus 10-12 9  

9.  Египетски лешояд Neophron percnopterus 0-4  Изчезнал като гнездящ 

10.  Орел змияр Circaetus gallicus 4-6 1  

11.  Обикновен мишелов  48-50 37  

12.  Малък креслив орел Aquila pomarina 16-24 6  

13.  
Скален орел Aquila chrysaetos 5-7 

Регистриран от други 
изследователи 

 

14.  Малък орел Hieraaetus pennatus 3-5 4  

15.  Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 1 12  

16.  
Орко Falco subbuteo 2 

Регистриран от други 
изследователи 

 

17.  Ловен сокол Falcon Falco cherrug 1  Възможно изчезнал 

18.  Речна рибарка Sterna hirundo 
- 

5 Актуализация Натура 2000 формуляра за зоната, на база 
информацията от 2012 
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Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

19.  
Голяма пъструшка Porzana porzana 1-9 

 Необходимо е специализирано проучване за регистриране 
на вида 

20.  Ливаден дърдавец Crex crex 1-2   

21.  
Бухал Bubo bubo 7-9 

 Необходимо е специализирано проучване за регистриране 
на вида 

22.  
Козодой Caprimulgus europaeus 100-1000 

 Необходимо е специализирано проучване за регистриране 
на вида 

23.  Земеродно рибарче Alcedo atthis 33-49 1  

24.  
Синявица Coracias garrulus 2-18 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване 

25.  
Въртошийка Jynx torquilla 114-166 

 Необходимо е специализирано проучване за регистриране 
на вида 

26.  Сив кълвач Picus canus 80 2  

27.  
Черен кълвач Dryocopus martius 13 

 Необходимо е специализирано проучване за регистриране 
на вида 

28.  Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 68-340 2  

29.  Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 830-1100 3  

30.  
Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos 90-300 

 Необходимо е специализирано проучване за регистриране 
на вида 

31.  Горска чучулига Lullula arborea 396-3970 9  

32.  
Полска бъбрица Anthus campestris 7-34 

 Видът е малочислен в зоната и за регистрирането му е 
необходимо допълнително проучване в подходящи 
местообитания 

33.  Голям маслинов Hippolais olivetorum 40-270   

34.  Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 42-58   

35.  Полубеловрата мухоловка Ficedula 
semitorquata 

100 
Регистриран от други 

изследователи 
 

36.  Червеногърба сврачка Lanius collurio 245-1270 57  

37.  Черночела сврачка Lanius minor 40-130   

38.  Зеленика Carduelis chloris 1250-12420 10  

39.  Градинска овесарка Emberiza hortulana 586-5850 9  

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Няма бележки върху местообитанията 
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Установени заплахи 

Регистрирано е изграждане на фотоволтаичен парк в близост до Малко Търново 

Снимков материал 

 

Снимка 12 Тревни местообитания в Странджа 

 

Снимка 13 Фотоволтаичен парк в Странджа, в близост до Малко Търново 
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Име на защитената зона: Емине 

Код по Натура: BG043 

Описание на района на проучване 

Защитена зона «Емине» обхваща най-източните части на Стара планина от с. Паницово на запад до 
нос Емине на изток. На север се простира до долината на р. Двойница, а на юг достига до селищата 
Ахелой и Каблешково, като обхваща и северната част на Бургаския залив. При нос Емине брегът е 
стръмен и скалист. Самият бряг представлява тясна чакълеста ивица, над която се издига стръмна 
до отвесна скала, на места обрасла с храсталаци. В района преобладават ксеротермни тревни 
съобщества от белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. На места 
по склоновете и овразите са разпръснати храсталаци предимно от драка /Paliurus spina-christi/, 
както и вторични гори от дъб /Quercus spp./ (Бондев, 1991). Планинската част е покрита предимно с 
широколистни гори. В равнината част преобладават селскостопанските земи, с отделни части от 
естествена растителност и малки влажни зони. Проучваният район попада в южната част на зоната. 
Проучвания бяха проведени в 43 квадрата, 1X1 км. през месец юни. Използване бе трансектния 
метод както и наблюдение от стационарни точки. Общия брой на теренните дни е 6. Наблюдавани 
бяха общо 880 птици.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 89 вида птици, от тях 27 са обект на опазване в защитената зона. 
Допълнително бяха събрани данни за още 1 целеви вид регистрирани от други автори през 2012 г. 
Таблица 16 представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно публикацията 
Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 2007). 
Резултатите показват, че зоната запазва значенето си за повечето от видовете, за които е обявена. 
Необходими са допълнителни проучвания за някои видове със специфично поведение и/или 
ограничено разпространение.  

Таблица 16. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г  

 Вид 
Резултати 2012 г. Бележки 

40.  Mалък воден бик Ixobrychus minutus Установен при проучването  

41.  Черен щъркел Ciconia nigra Установен при проучването  

42.  Бял щъркел Ciconia ciconia Установен при проучването  

43.  Червен ангъч Tadorna ferruginea Установен при проучването  

44.  Осояд Pernis apivorus Установен при проучването  

45.  Черна каня Milvus migrans Установен при проучването  

46.  Орел змияр Circaetus gallicus Установен при проучването  

47.  Тръстиков блатар Circus aeruginosus  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

48.  Ливаден блатар Circus pygargus  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 
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 Вид 
Резултати 2012 г. Бележки 

49.  Малък ястреб Accipiter nisus Установен при проучването  

50.  Късопръст ястреб Accipiter brevipes  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

51.  Обикновен мишелов Buteo buteo Установен при проучването  

52.  Белоопашат мишелов Buteo rufinus  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

53.  Малък креслив орел Aquila pomarina Установен при проучването  

54.  Малък орел Hieraaetus pennatus Установен при проучването  

55.  Черношипа ветрушка tinnunculus Установен при проучването  

56.  Орко Eurasian Falco subbuteo Установен при проучването  

57.  Сокол скитник Falco peregrinus  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

58.  Ливаден дърдавец e Crex crex  Необходимо допълнително проучване 

59.  Турилик Burhinus oedicnemus  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

60.  Речна рибарка Sterna hirundo  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

61.  Белочела рибарка Sterna albifrons  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

62.  Бухал Eurasian Bubo bubo  Не е използвана специализирана методика за 
вида 

63.  Козодой Caprimulgus europaeus  Не е използвана специализирана методика за 
вида 

64.  Земеродно рибарче Alcedo atthis Установен при проучването  

65.  Синявица Coracias garrulus Установен при проучването  

66.  Сив кълвач Picus canus Установен при проучването  

67.  Черен кълвач Dryocopus martius  Не е използвана специализирана методика за 
вида 

68.  Сирийски пъстър Dendrocopos syriacus Установен при проучването  

69.  Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius Установен при проучването  

70.  Дебелоклюна чучулига Melanocorypha 
calandra 

 Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 
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 Вид 
Резултати 2012 г. Бележки 

71.  Късопръста чучулига Calandrella 
brachydactyla 

 Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

72.  Горска чучулига Lullula arborea Установен при проучването  

73.  Полска бъбрица Anthus campestris Установен при проучването  

74.  Черногърбо каменарче Oenanthe pleschanka  Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване в определени 
местообитания 

75.  Голям маслинов присмехулник Hippolais 
olivetorum 

Установен при проучването  

76.  Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria Установен при проучването  

77.  Полубеловрата мухоловка Ficedula 
semitorquata 

Установен от други 
изследователи 

 

78.  Червеногърба сврачка Lanius collurio Установен при проучването  

79.  Черночела сврачка Lanius minor Установен при проучването  

80.  Белочела сврачка Masked Shrike Lanius 
nubicus 

Установен при проучването Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

81.  Градинска овесарка Emberiza hortulana Установен при проучването  

82.  Черноглава овесарка Emberiza 
melanocephala 

Установен при проучването  

83.  Сива овесарка Miliaria calandra Установен при проучването   

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Установена е загуба на местообитания в резултат на строителство и замърсяване с твърди 
отпадъци 

Установени заплахи 

По време на проучването бяха установени следните заплахи: 

 Застрояване на местообитания  

 Замърсяване с твърди битови и строителни отпадъци  

 Силно увеличена рекреационна дейност с екстремни спортове (оф -роуд, 
спортна стрелба и др.) и пикник  развлечения, организирани от съседни 
морски курорти (Слънчев бряг, Елени и др.)  
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Снимков материал 

 
Снимка  14. Черен щъркел в ЗЗ „Емине”  
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Снимка 15. Обикновен мишелов в ЗЗ „Емине”  
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Име на защитената зона: Камчийска планина 

Код по Натура: BG0002044 

Описание на района на проучване 

Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток 
граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия, на запад и северозапад 
границата й е река Луда Камчия, а на юг достига до река Двойница и седловината, отделяща я от 
Еминската планина. Надморската й височина е от 0 m при Черно море, до 627 m в западната част 
(връх Каменяк). Основните местообитания са горските, представени от чисти дъбови и букови гори 
и смесени широколистни гори с преобладаване на цер /Quercus cerris/, благун /Quercus frainetto/, 
горун /Quercus dalechampii/, източен бук /Fagus orientalis/, мизийски бук /Fagus sylvatica/, 
сребролистна липа /Tilia tomentosa/. Около 40% от горите са издънкови. Сред горските масиви, 
главно около селищата са разпръснати обработваеми земи и ливади с ксеротермни тревни 
съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa 
bulbosa/ и др. Разпръснато разположени скални масиви се намират главно в западната част на 
планината. По-големите реки в района са Луда Камчия, Двойница и Елешница. На р. Луда Камчия е 
построен язовир Цонево с водна площ около 300 ha, а на р. Елешница - едноименен язовир с 
водна площ около 100 ha. 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, през м. юни 2012 г. са 

обследвани 230 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 15 UTM 10х10 

km квадрата. Направени са общо 4407 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 9161 индивида от 109 вида, представители на орнитофауната. 

От 38 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 28 вида (Таблица 17). Следва да се отбележи че целите и 

методиката на проучването, не са ориентирани към проучване на горските видове птици, които са 

основния брой видове предмет на опазване в зоната. Препоръчва се актуализация на оценката за 

гнездовата численост на белоопашатия мишелов и малкия креслив орел, в стандартния Натура 

2000 формуляр за защитената зона, въз основа на данните от 2012 г. Препоръчва се актуализиране 

на гнездовия статус на малкия ястреб, в стандартния натура 2000 формуляр за защитената зона, на 

база данните от 2012 г. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро, с изключения на посочените заплахи. 

 

 

Установени заплахи 
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Констатирано е разпокъсване и унищожаване на местообитания вследствие урбанизация в 

землището на с. Горица, община Поморие. В района на местността Бостан търла е установена 

строителна дейност - багер разораваш пасище, по проект за вилно селище. В районите заети от 

пясъчни ивици и крайморски гори достъпни за туристите (Местността Карадере в землището на с. 

Горица, община Поморие) — безпокойство по време на туристическия сезон, замърсяването с 

битови отпадъци. 

Таблица 17. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus - -   

Розов пеликан Pelecanus onocrotalus - 69 инд.   

Къдроглав пеликан Pelecanus crispus - -   

Mалък воден бик Ixobrychus minutus 1     

Голяма бяла чапла Casmerodius albus - -   

Черен щъркел Ciconia nigra 8 7-8   

Бял щъркел Ciconia ciconia 22 3-7   

Тундров лебед Cygnus columbianus - -   

Поен лебед Cygnus cygnus - -   

Червен ангъч Tadorna ferruginea 2     

Малък нирец Mergellus albellus - -   

Осояд Pernis apivorus 11 4-8   

Черна каня Milvus migrans 1     

Червена каня Milvus milvus - -   

Морски орел Haliaeetus albicilla -     

Белоглав лешояд Gyps fulvus - 1 инд. Скитащ индивид 

Орел змияр Circaetus gallicus 5 1-3   

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 1 1-2   

Полски блатар Circus cyaneus - -   

Степен блатар Circus macrourus - -   

Ливаден блатар Circus pygargus - -   

Малък ястреб Accipiter nisus - 9-18 
Актуализация на данните за вида в 
стандартния Натура 2000 формуляр за 
зоната, на база информацията от 2012 

Късопръст ястреб Accipiter brevipes - -   

Обикновен мишелов Buteo buteo - 23-56   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 2 2-5 
Актуализация на данните за вида в 
стандартния Натура 2000 формуляр за 
зоната, на база информацията от 2012 
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Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък креслив орел Aquila pomarina 1 3-6 
Актуализация на данните за вида в 
стандартния Натура 2000 формуляр за 
зоната, на база информацията от 2012 

Голям креслив орел Aquila clanga - -  

Царски орел Aquila heliaca - -  

Скален орел Aquila chrysaetos 3 1-2  

Малък орел Hieraaetus pennatus 4 2-5  

Речен орел Pandion haliaetus 1   

Белошипа ветрушка Falco naumanni - -  

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 16-20 6-12  

Вечерна ветрушка Falco vespertinus - 2 инд.  

Орко Falco subbuteo 18   

Ловен сокол Falcon Falco cherrug 2   

Сокол скитник Falco peregrinus - -  

Ливаден дърдавец Crex crex 5-9   

Сив жерав Grus grus - -  

Малък горски водобегач Tringa glareola - -  

Чухал Otus scops 34-286 0-1  

Бухал Bubo bubo 3   

Домашна кукумявка Athene noctua 50-88   

Козодой Caprimulgus europaeus 110-911   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 6-51   

Синявица Coracias garrulus 8-18 1-2  

Сив кълвач Picus canus 34-47 8-16  

Зелен кълвач Picus viridis 126-800 17-34  

Черен кълвач Dryocopus martius 34-104   

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 95-632 3-7  

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 800-1000 3-6  

Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos 10   

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra 0-2   

Горска чучулига Lullula arborea 383-2475 13-27  

Полска бъбрица Anthus campestris 5-12 8-17  

Черногърбо каменарче Oenanthe pleschanka 2-10 1-2  

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 47-372   

Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata 173-556   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 520-2710 263-460  

Черночела сврачка Lanius minor 4-36 1-2  

Зеленика Carduelis chloris 730-6220 55-76  

Градинска овесарка Emberiza hortulana 292-1020 59-101  
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Снимков материал  

 

Снимка 16 Колония на пчелояди в Защитена зона Камчийска планина  

 

 

Снимка 17  Ливада в Защитена зона Камчийска планина  
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Снимка 18 Кариера за открит добив на инертни материали в ЗЗ Камчийска планина 

 

 

Снимка 19 Строителство на вилно селище в ЗЗ Камчийска планина 
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Име на защитената зона: Комплекс Камчия 

Код по Натура: BG0002045 

Описание на района на проучване 

Комплекс Камчия се намира на около 25 km южно от гр. Варна. Обхваща крайречни заливни гори, 
известни под наименованието “български лонгоз” около устието и долното течение на р. Камчия, 
обширни пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и тревни съобщества, сладководни блата и 
морска акватория, както и прилежащи рибарници. Много характерни са разположените в гората 
заблатени територии - Мазния азмак и Лесинския азмак, които са останки от стари речни ръкави, 
естествено свързани с реката. Към комплекса е включено и бившето Старооряховско блато, 
югозападно от резервата, превърнато в обработваеми земи. През зимата и пролетта тук се 
образуват обширни разливи, привличащи големи количества водолюбиви птици. Основното 
местообитание в комплекса е лонгозната гора от полски ясен /Fraxinus oxycarpa/, дръжкоцветен 
дъб /Quercus pedunculiflora/, полски бряст /Ulmus minor/, полски клен /Acer campestrе/ и черна 
елша /Alnus glutinosa/, с подлес главно от обикновен глог /Crataegus monogyna/, обикновен дрян 
/Cornus mas/ и кучи дрян /Cornus sanguinea/, често в съчетание с мезофилна и хигрофитна тревна 
растителност (Бондев, 1991). Характерни са лианите представени от повет /Clematis vitalba/, 
скрипка /Smilax exelsa/, гърбач /Periploca graeca/ и др. Заблатените територии сред гората, както и 
няколкото малки блата между нея и пясъчните дюни са обрасли главно с тръстика /Phragmites 
australis/ и теснолистен папур /Typha angustifolia/. Храстовите съобщества са съставени главно от 
драка /Paliurus spina-christi/, обикновен глог /Crataegus monogyna/, птиче грозде /Ligustrum 
vulgare/. Пясъчните дюни са покрити с псамофитни тревни съобщества с преобладаване главно на 
класник /Leymus racemosus/, песъчар /Ammophilla arenaria/, борзеанов игловръх /Alyssum 
borseanum/ и др. 

Обхваща крайречни заливни гори около устието и долното течение на река Камчия, обширни 
пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и тревни съобщества, сладководни блата и морска 
акватория. Към комплекса е включено и бившето Старооряховско блато, югозападно от резервата, 
превърнато в обработваеми земи. Основното местообитание в комплекса е лонгозната гора в 
съчетание с тревна растителност . 

Посетени са 42 квадрат 1х1 км. за период от 8 дни през месеците май и юни. Направени са 2087 
наблюдения в интервал от 06:00 до 12:00 ч. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са 73 вида, от които 16 вида са защитени в защитената зона. 

 Градинската овесарка Emberiza hortulana се оценява с по-високи стойности 20-30 от тези 
през 2007 г (8-12 дв.) 

 Червеногърбата сврачка сега се оценява с по-високи стойности (200 дв) от тези през 2007 г 
(71-75 дв.) 

 Белоопашатия мишелов Buteo rufinus е представен с 3 двойки. В информацията от 2007 г. 
само упоменат без да са дадена численост. 

 Въпреки, че не са регистрирани сега, при други посещения са наблюдавани – черен щъркел 
Ciconia nigra и осояд Pernis apivorus 

 Наблюдавани са брегови лястовици Riparia riparia (150 инд) не посочени в информацията 
от 2007 г. и един царски орел Aquila heliaca. 
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Бележки върху състоянието на местообитанията 

Няма практическа загуба на местообитания. Няма нарушаване на естественото състояние на 
природните местообитания и местообитанията на видове, включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав. 

Установени заплахи 

Районът е подложен на силно изразено антропогенно въздействие — безпокойство по време на 
туристическия сезон, замърсяването с битови отпадъци, автомобилното движение по 
международния път към южната ни граница разделящ на две части лонгозната гора. 

Снимков материал 

 

Снимка 20 Местообитания, обект на проучване в ЗЗ Комплекс Камчия 
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Снимка 21 Река Камчия в близост до село Пчелник 
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Име на защитената зона: Суха река 

Код по Натура: BG0002048 

Описание на района на проучване 

Мястото обхваща долината на Суха река с прилежащите й суходолия, скали и скални венци по 
склоновете. Разположено е в Добруджа, северно от гр. Добрич и обхваща участъка от с. Карапелит 
на юг до с. Краново на север. Реката почти изцяло се губи в карстовия терен. Между селата 
Ефрейтор Бакалово и Брестница тя преминава в язовир с дължина 7 - 8 km. Хълмовете по 
суходолието са обрасли с дъбови гори, по-рядко само от цер /Quercus cerris/, по-често смесени 
гори от цер и келяв габър /Carpinus orientalis/, на места с мъждрян /Fraxinus ornus/. Откритите 
пространства около долината са заети със селскостопански земи и пасища обрасли с ксеротермни 
тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина 
/Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с мезоксеротермна тревиста растителност (Бондев, 1991). Язовирът 
е обрасъл по бреговете с водолюбива растителност, а водната му повърхност е покрита на места с 
дребна водна леща /Lemna minor/ и отделни участъци с роголистник /Ceratophyllum spp./. Скалите 
и скалните венци са предимно варовикови и със средна височина около 20 m, с множество ниши, 
корнизи и малки пещери. 

Зоната e обширна и обхваща най-общо дълбокото суходолие от с.Карапелит на юг до границата с 
Румъния при с.Краново на север. Местообитанията са разнообразни – широколистни гори, пасища, 
храсталаци, обработваеми площи и др. Посетените квадрати са разположени основно в южните 
части на зоната – в района на селата Карапелит, Ломница, Полк. Иваново, Житница, но също така и 
в североизточните части - селата Кап. Димитрово, Огняново, Габер.  

Посетени са 69 квадрата за 7 дни през месец юни 2012 г. Направени са 1852 наблюдения в 
интервала от 04:35 до 13:30ч. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Наблюдавани са общо 73 вида птици. От тях 21 вида обект на защита в защитената територия. 
Отчетени са следните промени в гнездовите популации. 

 От дневните хищни птици са наблюдавани 8 вида – обикновен мишелов, белоопашат 
мишелов, сокол орко, керкенез, малък орел и малък креслив орел, осояд, тръстиков блатар 
(не е гнездящ на територията) . Установени са 2 гнезда на хищни птици – едно на 
белоопашат мишелов и едно на сокол орко. 

 Ливаден дърдавец Crex crex – събраните данни като цяло са нови за вида по Суха река. 
Отчетени са общо 4 птици – 3 пеещи мъжки и един индивид визуално. Предполага се, че по 
Суха река гнездят още двойки, но не са правени целенасочени проучвания за този вид. 

 Египетски лешояд Neophron percnopterus не е установен, както не е наблюдаван и през 
последните години при други проучвания. Видът не гнезди вече на територията на 
защитената зона. 

 Увеличение на гнездовата популация е отчетено при градинската овесарка Emberiza 
hortulana от 47 дв. (2007 г) – на 75 установени сега. Оценъчната популация в момента е над 
100 дв. 

 Увеличение на гнездовата популация тук е отчетено при късопръстата чучулига Calandrella 
brachydactyla – от 3 дв. (2007г) – на 16 установени сега. Оценъчната гнездова популация в 
момента е над 25 дв. 
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 Увеличение е констатирано при средния пъстър кълвач Dendrocopos medius – от 1 дв. на 4 
дв. имайки в предвид, че не са проучвани основно подходящите негови местообитания, то 
двойките тук са в по-високи стойности (минимум 20 от други посещения през последните 
години). 

 При полската бъбрица Anthus campestris увеличение също е констатирано. От 13 дв. на 21 
дв. 

 Спад в числеността е отбелязан при синявицата Coracias garrulus – от 9 дв. до 2007 г. – на 1 
дв. при настоящото проучване. Вероятно числеността е намаляла два пъти. 

 Не е отчетен и бухал Bubo bubo (11 дв. до 2007 г.), но специално проучване на вида не е 
правено. При други посещения през последните години този вид е наблюдаван и не може 
да се твърди за спад на числеността му. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Не са установени изменения на местообитания в посетените райони. 

Установени заплахи 

Не са установени 

Снимков материал 

 

Снимка 22. Малък креслив орел в ЗЗ „Суха река” 
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Снимка 23 Местообитания, обект на проучване, в района на село Капитан Димитрово 
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Име на защитената зона: Калиакра 

Код по Натура: BG0002051 

Описание на района на проучване 

Мястото е разположено в Североизточна България и носи името на едноименния нос, който се 
намира в границите му. Обхваща най-източната част от Добруджанското плато и е с надморска 
височина от 0 до 150 m. На запад граничи с гр. Каварна, на север със селата Раковски, Хаджи 
Димитър и Свети Никола. На североизток следва пътя с. Свети Никола – с. Камен бряг – с. 
Тюленово до нос Шабла и обхваща бреговата ивица с прилежащата плитка морска акватория от 
нос Шабла до пристана на гр. Каварна. В границите на ОВМ Калиакра попадат също и с. Българево 
и курорта Русалка. Бреговата ивица се характеризира с отвесни скални масиви на височина до 100 
m с пещери и скални ниши. Преобладават главно тревните фитоценози с оскъдно участие на 
дървесни и храстови видове. Растителността се развива върху плитка почва и почти разкрита 
основна варовикова скала. В района между с. Българево, нос Калиакра и местността Ени кулак се 
намират последните и най-добре запазени степни местообитания в България. Те са резултат от 
съчетанието на специфичен релеф, почви и климатични условия и е особено важно да бъдат 
запазени, тъй като поддържат характерни видове от степния биом. Повечето от растенията 
принадлежат към ксеротермния тип формации. Четиридесет вида редки, застрашени и ендемични 
видове и подвидове растения се срещат на територията на Калиакра, 8 от които са застрашени или 
редки в Европа, а 20 са включени в Червената книга на България (под печат), 10 от които със статут 
на застрашени от изчезване. 

Основно местообитанията в посетените квадрати обхващат степни участъци и частично 
обработваеми земи, разоран участък от пасище и рудерална растителност около незаконно 
сметище, морски бряг и скали до морския бряг. Общо са посетени 30 квадрата за 6 дена в периода 
май - юни 2012. Общ брой на наблюденията са 1066, събирани от 6:00 до 13:45 ч. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са 53 вида, от които 12 вида са обект на защита в защитената зона. 

От тях големи разлики в числеността се открояват при черногърбото каменарче Oenanthe 
pleschanka – от 181 дв през 2007 г, до 19 дв. Оценъчната популация сега е около 50-100 двойки. 

Наблюдава се спад при късопръстата чучулига Calandrella brachydactyla – от 481 дв (2007 г) на 100-
150 дв.(Установени 47 птици 2012 г.) и при дебелоклюната чучулига Melanocorypha calandra от 
1283 дв. през 2007 г. до 500-800 сега (установени 220). Туриликът от оценен на 46 дв. сега е средно 
20 дв.(не е установен при сегашното посещение). 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

В степните участъци с вече изградени ветрогенератори промените в местообитанието 
продължават с насипване на трошно-каменни настилки, които допълнително променят 
характеристиките на местообитанието. 

Установени заплахи 
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Стесняване на подходящите местообитания, особено за късопръстата чучулига. Разораването на 
степните участъци, както и продължаващата им урбанизация за застрояване и изграждане на 
ветрогенератори унищожава подходящите местообитания за този вид 

Снимков материал 

 

Снимка 24 Ветрогенератори в степни местообитания 

 

Снимка 25 Строеж в района на с.Българево изграден на степни участъци непосредствено до брега 
и купчини инертни материали, които засипват останалите около строежа степни участъци 
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Снимка 26 Циментов фундамент в степните участъци южно от ветро централата на Мицубиши. 

  

Снимка 27 Ловен сокол в района на нос Калиакра 

 

Снимка 28 Голяма бекасина Gallinago media в ЗЗ Калиакра 
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Име на защитената зона: Рила 

Код по Натура: BG0002055 

Описание на района на проучване 

ОВМ Рила се намира в Югозападна България на около 70 km от София. Мястото обхваща над 50% 
от едноименната планина. В границите му изцяло попадат национален парк “Рила” и природен 
парк “Рилски манастир”. В геоложко отношение Рила не се характеризира с голямо разнообразие. 
По-голямата част от скалите са стари метаморфни, интрузивни - южнобългарски гранити, а в 
периферните и по-ниски части на ОВМ се срещат седименти – палеогенни, плиоценски и 
кватернерни наслаги. Почвите са предимно кафяви горски, планински горски, тъмноцветни и 
планиски ливадни с маломощен хумусен хоризонт. На територията на Рила са разположени около 
140 ледникови езера и няколко язовира. От тук извират реките Искър, Марица и Места и се 
формира значителна част от националния воден ресурс. Рила планина е покрита основно с гори 
(45%) и високопланински местообитания (50%). Около 90% от представените екосистеми са с 
естествен произход. В Рила се срещат 1400 вида висши растения. В алпийската зона са 
представени множество ливадни съобщества. В субалпийската зона са широко разпространени 
клекът /Pinus mugo/, сибирската хвойна /Juniperus sibirica nana/, обикновената боровинка 
/Vaccinium myrtillus/ и карталът /Nardus stricta/. Ливадите в тази зона имат основно производен 
характер. Поясът на иглолистните гори е представен от формации на бялата мура /Pinus peuce/, 
смърча /Picea abies/, белия бор /Pinus sylvestris/ и елата /Abies alba/. В широколистните гори 
преобладава букът /Fagus sylvatica/. Срещат се и смесени буково-иглолистни гори. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

През юни 2009 г. са посетени 3 случайно избрани пробни площадки на територията на ОВМ Рила, 
което не е обявена за защитена зона. Установени са 26 вида птици, сред които един вид, обект на 
опазване в защитената зона – горска чучулига. 

Други посещения в защитената зона не установяват съществени различия в орнитофауната в 

сравнение с периода около 2007 г., като видовият състав на птиците в посетените места е 

практически същият както преди. Същевременно, в района на новоизградения лифт между х. 

Пионерска и Седемте езера се наблюдава изчезване на по-чувствителните към човешко 

присъствие видове (глухар, трипръст кълвач и др.). Отбелязан е спад в числеността на гнездящите 

във високопланинската чест на зоната балкански чучулиги (единични двойки в райони, където 

около 2000 г. видът е бил доминантен, НБОИ, 2012). 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Общото състояние на местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона 

„Рила” може да бъде определено като добро, с изключения на някои райони където поради 

драстични антропогенни намеси се наблюдава промяна в растителната покривка и обитаващите 

тези места птици. Най-ясно се вижда това в района на новопостроения лифт от х. Пионерска към 

Седемте езера. В проучените квадрати човешката дейност е в рамките на тази от периода около 

2007 г., и не влияе съществено върху популациите на целевите видове. 

Установени заплахи 

Изграждане на мащабни антропогенни съоръжения в райони с чувствителни видове птици 
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Увеличаване на човешкото присъствие в преди трудно достъпни райони (вкл. безпокойство, 

замърсяване, влошаване на местообитанията) 

Сукцесия на постоянно затревени площи (пасища и ливади). 
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Име на защитената зона: Пирин 

Код по Натура: BG0002126 

Описание на района на проучване 

ОВМ Пирин се намира в Югозападна България между долината на р. Струма на запад и р. Места на 
изток. Обхваща по-високата част на едноименната планина. На север седловината Предел го 
разделя от Рила, а на юг територията му се простира до Парилската седловина. Територията му 
изцяло обхваща национален парк “Пирин”. В морфографско отношение планината се разделя на 
три дяла: северен, среден и южен. Основното било е с направление северозапад - югоизток и 
представлява главният водораздел между реките Струма и Места. Планината се характеризира със 
заострени върхове и стръмни и урвести склонове. Най-старите скални комплекси в нея са 
метаморфни гранитогнайси, кристалинни шисти и мрамори. Около 62% от площта и е заета от 
палеозойски и мезозойски гранити и гранитоподобни скали. Варовиковата, включително на 
мраморизирани варовици, част е най-богата на еднемични растителни видове. На територията на 
Пирин има 186 езера, повечето от които с глациален произход, разположени по дъната на 
терасираните циркусни склонове на надморска височина 2 000 – 2 715 m. От почвите преобладават 
кафявите горски и планинските тъмноцветни горски, по-малки площи заемат планинско-ливадните 
и хумусно-карбонатните. Пирин планина е покрита основно с гори (71%) и високопланински 
ливади и открити пространства (10%). Тревните местообитания в алпийската зона са представени 
от съобщества на синкава гъжва /Sesleria coerulans/, сребърник /Dryias octopelata/ и мрежовидна 
върба /Salix reticulata/ върху мраморна основа и съобщества на извита острица /Carex curvula/, 
скална полевица /Agrostis rupestris/, броловидна власатка /Festuca airoides/, и др. върху силикатни 
терени, като и двата типа съобщества включват голямо разнообразие на растителни видове. 
Субалпийския пояс също е напълно развит с широко разпространение на формации от клек /Pinus 
mugo/, сибирска хвойна /Juniperus sibirica nana/, балканският зановец /Chamaecitisus absinthoides/, 
синя боровинка /Vaccinium uliginosum/, пенцесова власатка /Festuca penzesii/, мощна власатка 
/Festuca valida/, картъл /Nardus stricta/, и др. Растителността в планинските езера е представена от 
езерен изоетес /Isoetes lacustris/, теснолистна ежова главица /Sparagnum angustifolium/ и др. 
Иглолистният пояс е представен от съобщества на смърча /Picea abies/, бялата мура /Pinus peuce/ и 
белия бор /Pinus sylvestris/ върху силикатни терени и от формации на черна мура /P. heldreichii/ и 
черен бор /Pinus nigra/ върху мраморни терени. Храсталаците в иглолистния пояс са представени 
от сибирска хвойна /Juniperus siberica nana /, балканският зановец /Chamaecytisus absinthoides/ и 
обикновена боровинка /Vaccinium myrtillus/, а тревните местообитания са представени от 
съобщества на чернееща власатка /Festuca nigrescens/, обикновената полевица /agrestis caoilleris/ 
и др. При надморска височина 900 - 1600 m. преобладават буковите гори /Fagus sylvatica/. На по-
ниска надморска височина преобладават широколистните гори от горун /Quercus dalechampii/, 
обикновен габър /Carpinus betulus/ и мизийски бук /Fagus moesiaca/. Флората на Пирин включва 
около 2000 вида растения, което е близо 50% от всички растителни видове описани в България. 

Посочени са общо 5 пробни площадки на случаен принцип в защитената зона – 2 през юни 2009 и 
3 през май 2012 г. 

 

 

Резултати от проучването на орнитофауната 
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По време на полевите проучвания са установени 4 вида гнездящи птици, обект на опазване в 
защитената зона – черен кълвач, горска чучулига, ястребогушо коприворче и червеногърба 
сврачка. Също така бе наблюдавана една черна каня. Видът не е описан в стандартния формуляр 
за защитената зона. 

При допълнителни посещения на територията на защитената зона като цяло не са отбелязани 

значими промени в състоянието на гнездовата орнитофауна в сравнение с периода около 2007 г., 

макар цялостни проучвания върху гнездовите популации и местообитанията на птиците, предмет 

на опазване да не са правени. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Като цяло състоянието на местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро. В отделни части на зоната, особено там, където се развива 

ски туризъм, се наблюдават процеси на деградация на местообитанията (фрагментиране на 

горските масиви, нарушаване или изчезване на естествената тревна покривка, ерозионни процеси, 

застрояване или антропогенизиране на районите, увеличено безпокойство и др.). 

Установени заплахи 

Застрояване в по-ниските части на защитената зона, свързано с разрушаване или влошаване на 

местообитанията на видове, предмет на опазване 

Увеличено безпокойство в местата с по-интензивно присъствие на хора 
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Име на защитената зона: Галата 

Код по Натура: BG0002060 

Описание на района на проучване 

ЗЗ Галата се намира в Североизточна България, южно от град Варна. Територията му е между 
бреговата ивица на Черно море (от южната част на Варненския залив — квартал Аспарухово, 
едноименния нос и квартал Галата, до Змийски нос и къмпинг Рай) на изток и главен път Е87 
(Варна-Бургас) в участъка село Близнаци – село Приселци – разклон квартал Аспарухово от запад. 
На север мястото граничи с пътя за квартал Аспарухово и вилна зона. 

Основно местообитание в района на Галата са широколистните гори, които заемат половината от 
общата площ. Другата половина е заета от крайбрежни морски води, обработваеми площи, тревни 
пространства на места с храсти и ниски дървета. Около селищата има овощни градини и лозя.  

Посетени са 31 квадрата 1х1 км. за 6 дена през месец май. Направени са 1649 наблюдения във 
времето от 06:00 до 12:20 ч. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Наблюдавани са общо 62 вида, от които 10 вида обект на защита в защитената зона. 

Видими разлики в числеността от данните през 2007г. има при черночелата сврачка Lanius minor – 
сега са отчетени поне 13 двойки, а през 2007, е отбелязана само като присъствие, без 
конкретизирана численост. 

Не е отчетена горската чучулига Lullula arborea – с оценена популация 20-60 дв. през 2007г. 

Отчетен е обикновения пчелояд Merops apiaster с 135 индивида и колония от 50 двойки, като 
същия не е посочен във видовете през 2007г. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Няма практическа загуба на местообитания. Няма нарушаване на естественото състояние на 
природните местообитания и местообитанията на видове, включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав. 

Установени заплахи 

В районите заети от пясъчни ивици и крайморски гори достъпни за туристите факторът 
безпокойство действа само по време на туристическия сезон и не води до изоставяне на 
подходящото местообитание. 
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Снимка 29 Колония на пчелояди в ЗЗ Галата – с. Близнаци 
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Име на защитената зона: Балчик 

Код по Натура: BG0002061 

Описание на района на проучване 

ОВМ Балчик се намира на Черноморското крайбрежие югозападно и непосредствено до гр. 
Балчик. Обхваща част от Добруджанското плато и скалния масив на юг до вилната зона и курорта 
Албена. На северозапад граничи с международен път Е87, а на североизток със самия град. На 
територията му попада квартал Момчил. В югоизточната си част е терасирано и прорязано от 
дълбоки дерета и ровове с отвесни седиментни стени, множество свлачища и обрушвания. 
Отделено е от морето с тясна брегова ивица и път. От срещащите се тук местообитания 
преобладават откритите тревни пространства – ненапоявани земеделски земи и пасища с 
преобладаване на степни съобщества с катраника /Artemisia alba/ и брегова овсига /Bromus 
riparius/. Склоновете са обрасли с широколистни дъбови гори от космат /Quercus pubescens/ и 
виргилиев дъб /Q. virgiliana/ и храсталачни съобщества. 

Мястото се намира на Черноморското крайбрежие югозападно и непосредствено до гр. Балчик. 
Обхваща част от Добруджанското плато и скалния масив на юг до вилната зона и курорта Албена. 
Обхванати са обработваеми площи, пустеещи земи и окрайнини на широколистни гори.  

Посетени са 12 квадрата 1х1 км за 2 дена през месец юни. Направени са 606 наблюдения в часови 
интервал от 04:15 до 09:00 и о т17:25 до 20:05. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Наблюдавани са общо 52 вида, от които 9 вида са обект на защита от защитената зона. 

Територията е обявена за защитена зона поради интензивната миграция през есента и пролетта 
над територията. Конкретни числености до сега за посочени само за бухал и черногърбо 
каменарче (2007 г.) Настоящото проучване конкретизира редица гнездящ тук видове.  

 Полска бъбрица Anthus campestris– оценъчна популация – минимум 20 дв. (установени са 
13 инд.) 

 Белоопашат мишелов Buteo rufinus – установена 1 дв. 

 Орел змияр Circaetus gallicus – вероятно 1 дв. 

 Синявица Coracias garrulus – установени 2 дв. 

 Черношипа ветрушка Falco tinnunculus – най-малко 1 дв. 

 Червеногърба сврачка Lanius collurio – 14 регистрирани птици, но оценъчната гнездова 
популация е мин.50 дв. 

 Горска чучулига Lullula arborea – 4 птици установени, оценъчна популация средно 20 дв. 

 Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra – регистрирани 7 птици. Оценъчна 
популация – 20 дв. 

 Установени са гнездящи видове, непосочени през 2007 г. – турилик Burhinus oedicnemus (с 
вероятно 2-3 дв.) и късопраста чучулига Calandrella brachydactyla с установени 8 птици. 
Вероятната гнездова популация е 10 -20 дв. 

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 
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Общото състояние на местообитанията в защитената зона е задоволително и през периода на 
проучването показва известен застой в сравнение с този на интензивно строителство и 
трансформиране на близки до естествените (предимно степни) територии в антропогенни 
(жилищни и рекреационни площи, голф игрища и др.). Като цяло значителни части от защитената 
зона са реално загубени за видовете – предмет на опазване (особено на степните) поради 
цялостна трансформация или рудерализиране на степните съобщества. 

Установени заплахи 

Продължаващо застрояване и трансформиране на участъци с близък до степен облик 

Увеличено безпокойство 

Рудерализиране на тревните съобщества 
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Име на защитената зона: Лудогорие 

Код по Натура: BG0002062 

Описание на района на проучване 

ОВМ Лудогорие се намира в Североизточна България и съответства на географската област 
Лудогорие, но включва територии и от Западна Добруджа. Релефът е равнинно-хълмист с 
характерни форми - каньоновидни суходолия, льосовидни блюдца, карови полета. Половината от 
общата площ на мястото е заета от широколистни гори, а другата половина са обработваеми 
площи и пасища. Горите са предимно смесени от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен 
габър /Carpinus betulus/ или цер /Quercus cerris/, на места и с горун /Q. dalechampii/ и полски клен 
/Acer campestre/. Преобладават горите с издънков произход. Има и големи площи изкуствени 
насаждения от акация /Robinia pseudoacacia/. Тревните съобщества са ксеротермни главно от 
белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa /, черна садина /Chrysopogon 
gryllus/ и ефемери, както и мезоксеротермни видове - около селищата. 

Посетени са места като - силно повлияни от интензивно земеделие селскостопански територии 
(ниви) – комасирани земеделски райони, слабо повлияни от земеделието селскостопански 
територии (ниви),горски фонд – широколистни гори и покрайнини на гори от липа, зимен дъб и 
др., пасища и мери с тревна растителност и единични храсти. Посетени са 101 квадрата 1х1 км за 
18 дни в периода април, май, юни. Направени са 2685 наблюдения в интервал от 04:55 до 11:00 ч. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Общият брой на установените видове е 87. От тях 23 вида са обект на защита в защитената зона. 

Резултати: 

 Видовете, които са включени за опазване в защитената зона, като цяло са представени, без 
големи разлики в оценъчната гнездова популация. За част от видовете, при които има 
различия в числеността не са правени специални проучвания – всички горски видове, 
домашна кукумявка, козодой. 

 Обикновен мишелов Buteo buteo – открито 1 гн. в района на с. Черешово и вероятно 
гнездене в района на с. Беловец, където са наблюдавани в поведение на спазване на 
териториалност с двойка F. Tinnunculus. Установени са и маркирани няколко гнездови 
колонии на пчелояд Merops apiaster – над 185 дв. 

 Синявица Coracias garrulus – не е отчетена през този период. През 2007 г. са посочени 33-85 
дв. Вероятно гнездовата популация е намаляла с 3-4 пъти, до 10-20 дв. 

 Ливаден дърдавец Crex crex – отчетено увеличение – 5 пеещи птици. Имайки в предвид, че 
не са провеждани целенасочени проучвания в подходящ времеви интервал (нощните 
часове), то вероятната гнездова популация е около 15 дв. (за 2007 г са посочени 0-2 дв.) 

 Ливаден блатар Circus pygargus - не гнезди в зоната и околностите. Не е наблюдаван през 
размножителния период през последните години. 

 

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 
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Не са регистрирани изменения в района. Прави впечатление комасацията на земите, малкото 
разнообразие от култури и свръх интензификацията. На няколко места бе констатирано на нови 
овощни градини върху стари лозя. 

Установени заплахи 

Основни заплахи за горските местообитания са пожарите, неправилно провеждане на горско 
стопански мероприятия – отделни сечи, сечи на котли, окончателни сечи в сравнително млади 
гори, премахване на стари хралупести дървета.  
Основна заплаха за пасищата и мерите са: пожарите, разораването, премахване на единични 
храсти, дървета или групи от тях (насърчавана мярка по европейските програми), преизпасване 
водещо до ерозия.  
 

Снимков материал 

 

Снимка 30. Колония на пчелояди в ЗЗ Лудогорие 
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Снимка 31. Местообитания, обект на проучване в ЗЗ Лудогорие 
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Име на защитената зона: Западни Родопи 

Код по Натура: BG0002063 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Западни Родопи обхваща по-високата западна част на едноименната планина с 

най-представителните псевдо-бореални иглолистни гори, уникални за Европа. Северната граница 

следва линията Велинград- Ракитово - Батак - Пещера. Най-голяма площ заемат горите от бял бор 

/Pinus sylvestris/, следвани от смърча /Picea abies/. По малки по площ са еловите /Abies alba/ и 

буковите /Fagus sylvatica/ гори. Срещат се също гори от черен бор /Pinus nigra/ и издънкови гори от 

горун /Quercus dalechampii/, трепетлика /Populus tremula/ и зимен дъб /Q. dalechampii/. Около 10% 

от територията е заета от открити пространства – пасища и ливади с преобладаване на обикновена 

полевица /Agrostis capillaris/, картъл /Nardus stricta/ и др., както и на храсталачни съобщества. На 

територията има 3 големи язовира – Доспат, Широка поляна и Голям Беглик, както и стотици 

малки торфища. Проучваните територии обхващат основно постоянно затревени площи и 

обработваеми земи, разположени на границата с гората и широколистни листопадни гори и 

иглолистни гори. 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, в периода юни – юли 2012 г. 

са обследвани 20 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 7 UTM 10х10 

km квадрата. Направени са общо 159 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 490 индивида от 43 вида, представители на орнитофауната. 

От 29 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 7 вида птици (Таблица 18). Следва да се отбележи че 

целите и методиката на проучването, не са ориентирани към проучване на горските видове птици, 

които са основния брой видове предмет на опазване в зоната. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро, с изключения на сукцесията на постоянно затревените 

площи. 

Установени заплахи 

Сукцесия на постоянно затревени площи (пасища и ливади). Безпокойство в района на 

туристически зони около големите язовири в зоната. 

 

Таблица 18. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 
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Вид 

Численост на гнездовите 
популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 7-9   

Бял щъркел Ciconia ciconia 2   

Осояд Pernis apivorus 9-12   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1   

Малък креслив орел Aquila pomarina 4   

Скален орел Aquila chrysaetos 1   

Малък орел Hieraaetus pennatus 1   

Сокол скитник Falco peregrinus 1   

Лещарка Bonasa bonasia 200-400   

Глухар Tetrao urogallus 878 3 инд. 
Прилаганата методика за нуждите на проучването 
и целите му, не позволява целенасочено проучване 
на вида 

Бухал Bubo bubo 7-8   

Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum 3-10   

Уралска улулица Strix uralensis 0-1   

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 25-35   

Козодой Caprimulgus europaeus 120-250   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 3-14   

Черен кълвач Dryocopus martius 100-120   

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 44105   

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 100-250 1  

Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos 30-90   

Трипръст кълвач Picoides tridactylus 1-5   

Горска чучулига Lullula arborea 150-450 1-2  

Червеногръдка Erithacus rubecula 50000-65000 4-9  

Белогуш дрозд Turdus torquatus 4000-8000   

Кос Turdus merula 18000-24000   

Голямо черноглаво коприварче Sylvia atricapilla 12000-21000   

Жъртоглаво кралче Regulus regulus 12000-25000 9-19  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 80-240 1-5  

Обикновена чинка Fringilla coelebs 80000-110000 24-47  
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Име на защитената зона: Карлуковски карст 

Код по Натура: BG0002068 

Описание на района на проучване 

ОВМ Карлуковски карст се намира в Северозападна България в Предбалкана, между гр. Червен 
бряг от север и долината на р. Косматица и Искърския пролом на юг. От запад на изток обхваща 
териториите от землищата на селата Драшан, Камено поле и Долна Бешовица до гр. Луковит. 
Мястото е разположено в хълмист карстов район, прорязан от каньоновидни речни долини. 
Скалната основа е от триаски и юрски варовици, открита на много места в скални венци, стени, 
каменисти плата, понори, пещери и други. Голям процент от територията е заета от открити тревни 
пространства от сухолюбиви и топлолюбиви тревни съобщества с преобладаване на белизма 
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, черна садина /Chrysopogon gryllus/ и 
др. Срещат се и малки участъци от мезофилни ливади с ливадна власатка /Festuca pratensis/, 
броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, ливадна тимотейка /Alopecurus pratensis/, пасищен райграс 
/Lolium perenne/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/, както и храсталаци главно от келяв 
габър /Carpinus orientalis/. От горските местообитания с най-голяма площ са широколистните гори. 
Преобладават смесените дъбови гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus frainetto/. На места 
горите са примесени и с келяв габър и космат дъб /Q. pubescens/ (Бондев, 1991). 

През 2010 г. са посетени общо 7 пробни площадки - основно равнини пасища с малки кори и 
скални местообитания.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

По време на полевите проучвания са установени: черен щъркел – 2-1 двойки, земеродно рибарче 
– 1 дв., орел змияр – 1 дв., белоопашат мишелов – 3-5 двойки, червеногърба сврачка – 1 дв, горска 
чучулига – 4 дв. и ястребогушо коприварче – 1 дв. Египетският лешояд не е установяван да гнезди 
през 2010 г. и след това. Наблюдава се общо намаляване в числеността на гнездящите по скали 
птици. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

По време на полевите проучвания, които са осъществени в ограничен брой случайно избрани 1х1 
км квадрати, са установени: черен щъркел – 1-2 двойки, земеродно рибарче – 1 дв., орел змияр – 1 
дв., белоопашат мишелов – 3-5 двойки, червеногърба сврачка – 1 дв, горска чучулига – 4 дв. и 
ястребогушо коприварче – 1 дв. Осъществените епизодични посещения на различни участъци от 
защитената зона показват като цяло относително стабилно състояние на орнитофауната. Известно 
намаляване се наблюдава при гнездящите по скали по-едри видове птици, посетените гнезда на 
които се оказаха не заети през периода на проучването. След 2010 г. египетският лешояд не е 
установяван да гнезди в защитената зона и може да се смята за изчезнал.  

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Общото състояние на местообитанията в защитената зона е добро, като цяло няма значителни 
промени в интензивността на обичайните антропогенните дейности. 

Установени заплахи 

Разширяване и откриване на кариери за добив на инертни материали. 
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Име на защитената зона: Мелнишки пирамиди 

Код по Натура: BG0002072 

Описание на района на проучване 

ОВМ Мелнишки пирамиди обхваща района около гр. Мелник, на север до селата Горна Сушица и 
Паскарево и на юг до селата Катунци и Калиманци. Почвите са глинести пясъци. Територията е 
предимно с хълмисто-ридов, силно разчленен релеф, с добре очертани, най-различно 
ориентирани, наклонени и къси склонове, които благоприятстват активни ерозионни процеси. 
Климатът е преходно средиземноморски. Районът се характеризира с голямо разнообразие от 
мозаечни местообитания със значително средиземноморско влияние. Основната част от 
територията е покрита с пасища и храсталаци, като се срещат и широколистни гори от космат дъб 
/Quercus pubescens/, благун /Q. frainetto/, цер /Q. cerris/ и келяв габър /Carpinus orientalis/. 
Преобладава келявият габър, който често образува самостоятелни гори и храсталаци със 
средиземноморски елементи, като червена хвойна /Juniperus oxycedris/ и др. Характерни за 
Мелнишките пирамиди са вечно-зелените храсталачни съобщества на грипа /Phyllirea latifolia/ с 
ксеротермна тревна растителност. Срещат се и малки компактни гори от пърнар /Q. coccifera/. 

Изследвани са 4 пробни площадки, избрани на случаен принцип в пресечени местности със 
сухолюбиви пасища и храсталаци. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

По време на полевите проучвания в няколко еднокилометрови квадрата са установени 58 вида 
птици. От видовете обект на опазване в защитената зона са полска бъбрица – 2 дв., сирийски 
пъстър кълвач – 1 дв., голям маслинов присмехулник – 3 дв., червеногърба сврачка – 10 дв. и 
ястребогушо коприварче – 1 дв. Също така е наблюдавана черна каня – 1 твърде вероятно 
гнездяща двойка (наблюдаван един индивид). Видът не е описан в стандартния формуляр на 
защитената зона. От видовете, характерни за сухите тревни местообитания не са регистрирани 
дебелоклюната и късопръстата чучулига, което се дължи на факта, че сред избраните на случаен 
принцип квадрати не са попаднали тези, в които се срещат двата вида. Тяхното присъствие е 
потвърдено при други епизодични посещения в защитената зона, наред с това на повечето от 
характерните за нея видове птици. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Като цяло състоянието на местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона 
може да се определи като задоволително. Повечето от районите, попадащи в горския фонд, са 
запазили облика и състоянието си. Съществени промени обаче има в земеделските земи. В редица 
участъци се наблюдава изграждането или възстановяването на лозови масиви, както и разораване 
на пустеещи или пасищни участъци. Това неминуемо води до намаляване или влошаване 
качеството на местообитанията на някои от степните видове, като дебелоклюната и късопръстата 
чучулиги, полската бъбрица и други, които макар да остават в района, вече показват признаци на 
известно намаляване. 

Установени заплахи 

Разораване на участъци с тревна растителност (пасища, пустеещи земи и др.) 

Интензифициране на лозарството, свързано с изчезването на ниските и обрасли малки лозя с 
добре почистени, разорани и обширни лозови масиви 
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Име на защитената зона: Добростан 

Код по Натура: BG0002073 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Добростан се намира в Западни Родопи и носи името на едноименния планински 

рид. Територията обхваща и няколко съседни рида – Белочерковски рид, Кръстова гора, Черни рид 

и Чуката. На север мястото граничи с Горнотракийската низина, като границата преминава над гр. 

Асеновград, селата Червен, Долнослав, Орешец, Тополово, Новаково, Узуново и Паничково. От 

запад за естествена граница служат долините на р. Чепеларска и Манастирска река, а от юг 

Давидковска река, р. Арда и яз. Кърджали. Източната граница на мястото е по реките Боровица и 

Яйлъдере. Добростан е средно- и високопланинска територия със сложен ридов релеф, прорязан 

от речни долини. В геоложки аспект планината е изградена от метаморфни скали – гнайси, шисти, 

амфиболити, мрамори и гранити върху които лежат палеогенски вулканити и седименти. Най-

голяма площ от територията заемат горските местообитания предимно от широколистни, 

иглолистни и смесени гори. В по-ниските части добре изразен е пояса на ксеротермните гори от 

космат /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Q. virgiliana/ с представители на кленовите /Acer 

spp./, също и гори от сребролистна липа /Tilia tomentosa/. Без изключения тези гори имат издънков 

произход. На по-високите части са разпространени смесените ксеромезофилни и мезофилни гори 

от мизийски бук /Fagus moesiaca/, горун /Q. dalechampii/ обикновен габър /Carpinus betulus/ и 

воден габър /Ostrya carpinifolia/, както и най-големият защитен масив от черен бор /Pinus nigra/ в 

страната. Над тях се срещат групи на цар-борисовата ела /Abies borisii-regis/. В южните части се 

срещат гори от обикновен бук /Fagus sylvatica/ и иглолистни гори от бял бор /Pinus sylvestris/ и 

смърч /Picea abies/. Смърчовите гори покриват и връх Преспа – най-високата точка в Добростан с 

около 2 000 m надм.в. По заравнените била и по склоновете има открити пространства – ливади, 

пасища с ксеромезофилна тревна растителност с преобладаване на валезийска властика /Festuca 

valesiaca/, стоянова власатка /F. stojanovii/, /F. panciciana/, далматска власатка /F. dalmatica/, черна 

садина /Chrysopogon gryllus/, обикновена полевица /Agrostis capillaris/ и др. Голям е процентът и 

на площите с храстови съобщества. Сред естествените местообитания са разпръснати земеделски 

земи, създадени на мястото на гори от мизийски бук и горун. В Добростан се срещат над 100 вида 

ендемични растения. . Наблюдава се съществена разлика между различните изследвани 

територии. Например докато изследваните квадрати, близо до селата Женда и Средска са с 

типични за Източни Родопи сухи и каменисти терени, то терените около селата Вълчан дол и 

Босилково са характерни с влажни сенокосни ливади и ниви, оградени от широколистни 

(предимно букови) и изкуствени иглолистни гори. 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, в периода юни – юли 2012 г. 

са обследвани 38 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 10 UTM 

10х10 km квадрата. Направени са общо 426 броя орнитологични наблюдения. 

 

Резултати от проучването на орнитофауната 
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В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 946 индивида от 71 вида, представители на орнитофауната. 

От 42 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 14 вида (Таблица 19). Следва да се отбележи че целите и 

методиката на проучването, не са ориентирани към проучване на горските видове птици, които са 

основния брой видове предмет на опазване в зоната. Въз основа на проведените проучвания през 

2012 г. и на база резултатите от целенасочени проучвания на орнитофауната проведени в 

предходни години следва да се отбележи, че египетският лешояд, ловният сокол, белошипата 

ветрушка и царският орел са изчезнали като гнездящи видове в защитената зона. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро, с изключения на сукцесията на постоянно затревените 

площи. На много места сукцесията на изоставените ливади е много силна и в някои квадрати на 

практика няма безлесни територии. Няма безпокойство водещо до изоставяне на подходящото 

местообитание. Няма нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, включително и на естествения за тези местообитания видов състав. 

Установени заплахи 

Сукцесия на постоянно затревени площи (пасища и ливади). Безпокойство в района на 

туристически зони. 

Таблица 19. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите 
популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 11 1-3  

Бял щъркел Ciconia ciconia 4   

Осояд Pernis apivorus 9 1-2  

Египетски лешояд Neophron percnopterus 6  изчезнал 

Белоглав лешояд Gyps fulvus - -  

Орел змияр Circaetus gallicus 5 0-1  

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 1   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 7 1-3  

Малък креслив орел Aquila pomarina 2   

Царски орел Aquila heliaca 3  Видът е изчезнал като гнездящ от защитената 
зона 

Скален орел Aquila chrysaetos 5 0-1  

Малък орел Hieraaetus pennatus 3   

Ястребов орел Hieraaetus fasciatus 2   
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Вид 

Численост на гнездовите 
популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Белошипа ветрушка Falco naumanni 3-11  Видът е изчезнал като гнездящ от защитената 
зона 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 54-72 4-9  

Ловен сокол Falco cherrug 1  
Видът е изчезнал като гнездящ от защитената 
зона 

Сокол скитник Falco peregrinus 4 1  

Лещарка Bonasa bonasia 91-570   

Глухар Tetrao urogallus 9-83   

Планински кеклик Alectoris graeca 25-92   

Ливаден дърдавец Crex crex 1-5   

Чухал Otus scops 62-347   

Бухал Bubo bubo 7   

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 1-5   

Козодой Caprimulgus europaeus 100-842   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 14-22   

Синявица Coracias garrulus 0-2   

Сив кълвач Picus canus 12-33   

Черен кълвач Dryocopus martius 16-67 4-8  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 70-350 1-3  

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 41-404   

Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos 9-83   

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 1-9   

Горска чучулига Lullula arborea 263-827 1-2  

Испанско каменарче Oenanthe hispanica 7-25   

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 21-25   

Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata 1-3   

Скална зидарка Sitta neumayer 2-6   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 473-2568 18-27  

Зеленогуша овесарка Emberiza cirlus 342-2213 15-31  

Градинска овесарка Emberiza hortulana 41-407 7-17  

Черноглава овесарка Emberiza melanocephala 28-183 0-1  
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Име на защитената зона:Никополско плато 

Код по Натура: BG0002074 

Описание на района на проучване 

Защитената зона се намира в Дунавската равнина, южно от гр. Никопол. На север граничи с река 
Дунав и града, на запад и юг с р. Осъм, а на изток със Свищовско-Беленската низина, като 
границата там е очертана между селата Драгаш войвода, Бяла вода и Деков. Никополско плато 
има карстов характер. Над р. Осъм формира ръб с множество скални разкрития. На изток губи от 
височината си и постепенно се слива с низината. През територията му преминава пътят от Свищов 
за Никопол.  

По-голямата част е заета от земеделски земи и ксеротермни тревни съобщества от 
белизма(Dichantiumishaemum), луковична ливадина (Poabulbosa), черна садина 
(Chrysopogongrillus), а в доловете и ксеромезофитни тревни съобщества от луковична 
ливадина(Poabulbosa),пасищен райграс (Loliumperenne), троскот (Cynodondactylon) и др. Голям 
процент от територията съставляват широколистните гори с мозаечно разположение, основно 
смесените гори от космат дъб (Querquspubescens) с подлес смрадлика (Cotynuscoggygria), но също 
така и малки площи със смесени гори от сребролистна липа (Tiliatomentosa), цер и полски клен 
(Acer campestre). По поречието на р. Осъм има остатъци от крайречни галерии от бяла върба (Salix 
alba). Преобладават тополовите култури (Бондев, 1991).  

С този доклад екипът цели да обобщи резултатите от наблюдението. 

В обхвата на проучването в периода април-май 2012г. са обследвани39UTM квадрата (1х1 km). 
Направени са общо 1519 броя орнитологични наблюдения.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването през 2012 г. са установени общо1552 индивида от 53вида, представители на 
орнитофауната. Установени са 21 вида обект на опазване в защитената зона (Таблица 20). От тях 
тръстиковият блатар и червеноглавата сврачка не се посочват като гнездящ към 2007 г. В тази 
връзка се препоръчва данните от стандартния формуляр за зоната да бъдат актуализирани с 
данните от 2012 г. по отношение на тръстиковия блатар и червеноглавата сврачка. 

Таблица 1. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите 
популации (дв.) 

Бележки 

Оценка 2007 
Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък воден бик Ixobrychus minutus 2 2  

Черен щъркел Ciconia nigra 4-5 4-5   

Бял щъркел Ciconia ciconia 8 8   

Белоока потапница Aythya nyroca 1 0  

Осояд Pernis apivorus 3 2  

Орел змияр Circaetus gallicus 3-4 2-3   

Тръстиков блатар Circus aeruginosus - 1 
Данните във формуляра следва да се актуализират на база 
на информацията от 2012 г. 
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Късопръст ястреб Accipiter brevipes 1-3 1-3 
  
 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 6-8 10-12  

Малък креслив орел Aquila pomarina 3-4 1-3   

Ливаден дърдавец Crex crex 0-3 - 
  
 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 1 0  

Бухал Bubo bubo 3-4 3-4   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 0-3 0-3 
 
 

Обикновен пчелояд Merops apiaster 150-850 150-850  

Синявица Coracias garrulus 30-50 30-50   

Черен кълвач Dryocopus martius 3-4 3-4  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopus 
syriacus 

33 33  

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha 
calandra 

0-3 0-3  

Късопръста чучулига Calandrella 
brachydactyla 

0-3 0-3  

Горска чучулига Lullula arborea 50-503 50-503  

Полска бъбрица Anthus campestris 30-50 30-50  

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 1-12 6-12  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 145-1115 145-1115 
  
 

Червеноглава сврачка Lanius senator - 2 
Данните във формуляра следва да се актуализират на база 
на информацията от 2012 г. 

Градинска овесарка Emberiza hortulana 20-185 20-185  

Черночела сврачка Lanius minor 10-100 13-100   

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

В хода на проучването цялостната оценка за състоянията на местообитанията в защитената зона е 
че местообитанията за видовете птици срещащи се в защитената зона, в това число и тези на 
видовете предмет на опазване, се намират в добро състояние. 

Установени заплахи 

В хода на проучването не са установени заплахи за видовете птици предмет на опазване в зоната и 
техните местообитания. 
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Снимков материал 

 

 

Снимка 32 Местообитания, обект на проучване в ЗЗ Никополско плато 

 

 

Снимка 33. Земеделски практики в Никополско плато 
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Име на защитената зона:Студенец 

Код по Натура: BG0002075 

Описание на района на проучване 

Защитената зона се намира в Средна Дунавска равнина. Обхваща система от карстови каньони във 
водосбора на р. Вит – каньоните на реките Чернелка и Каменица, Вит от с. Ясен до с. Ъглен и други 
по-малки реки.  

Има запазени крайречни местообитания, ливади, пасища и дъбови гори, които са най-често 
смесени от цер(Quercus cerris) и космат дъб (Quercus pubescens), или цер (Quercus cerris) и благун 
(Quercus frainetto). Срещат се и смесени гори от мъждрян (Fraxinus ornus), келяв габър (Carpinus 
orientalis) и сребролистна липа (Tilia tomentosa). Пасищата и ливадите са разпръснати сред горите 
и обработваемите земи и са обрасли главно с ксеротермни тревни съобщества от белизма 
(Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и черна садина (Chrysopogon grilluus).  

С този доклад екипът цели да обобщи резултатите от наблюдението. 

В обхвата на проучването в периода юли 2012г. са обследвани 9 UTM квадрата (1х1 km). Направени 
са общо 300 броя орнитологични наблюдения.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването през 2012 г. са установени общо 301 индивида от 35вида, представители на 
орнитофауната. Установени са 15 вида обект на опазване в защитената зона (Таблица 21).От тях 
малкият орел не се посочва като гнездящ към 2007 г. В тази връзка се препоръчва данните от 
стандартния формуляр за зоната да бъдат актуализирани с данните от 2012 г. по отношение на 
малкия орел. 

Таблица 21.Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 4-5 4-5   

Осояд Pernis apivorus 3 3  

Орел змияр Circaetus gallicus 3 3   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 13-16 13-16  

Малък креслив орел Aquila pomarina 1-2 1-2   

Малък орел Aquila pennata - 1  

Ливаден дърдавец Crex crex 15 - 
  
 

Бухал Bubo bubo 8-12 8-12   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 10-15 10-15 
 
 

Синявица Coracias garrulus 25-35 25-35   

Черен кълвач Dryocopus martius 5-10 5-10  

Полска бъбрица Anthus campestris 15-20 15-20  
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Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 70-80 70-80  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 21 21 
  
 

Градинска овесарка Emberiza hortulana 800-1200 800-1200  

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

В хода на проучването цялостната оценка за състоянията на местообитанията в защитената зона е 
че местообитанията за видовете птици срещащи се в защитената зона, в това число и тези на 
видовете предмет на опазване, се намират в добро състояние. 

Установени заплахи 

В хода на проучването не са установени заплахи за видовете птици предмет на опазване в зоната и 
техните местообитания. 

Снимков материал 

 

 

Снимка 34 Местообитания, обект на проучване в ЗЗ Студенец 
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Име на защитената зона: Бакърлъка 

Код по Натура: BG0002077 

Описание на района на проучване 

ОВМ Бакърлъка е разположено на южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в 
морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Меден рид) югозападно от гр. 
Созопол. По-голямата част от площта му представлява морска акватория обхващаща южната част 
на Бургаския залив, Созополски залив и залив Каваците включително няколко острова, както и част 
от териториалните води на България на няколко километра от брега от Поморие до Аркутино. 
Територията му се простира от долината на Росенска река на запад и обхваща земите на изток до 
морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене скеле до блатото Аркутино. Срещат 
се няколко типа местообитания, като най-голяма площ заемат широколистните гори от благун 
/Quercus frainetto/ със средиземноморски елементи, откритите пространства с ксеромезотермна 
тревна растителност с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина 
/Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др., както и земеделските земи. Бреговата ивица 
се характеризира с поредица от дълбоко врязани в сушата заливи, плажове, крайбрежни скали и 
дюни обрасли с псамофитна растителност от класник /Leymus racemosus/, песъчар /Ammophylla 
areanria/ и др. (Бондев, 1991). 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна през размножителния период 

за 4 дни през 2012 г. са обследвани 19 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), Направени са 

общо 360 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 42 вида птици, от тях 18 са обект на опазване в защитената зона. 
Допълнително бяха събрани данни за още 2 целеви вид регистрирани от други автори през 2012 г. 
Таблица 22 представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно публикацията 
Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 2007). 
Необходими са допълнителни проучвания за някои видове със специфично поведение и/или 
ограничено разпространение. Следва да се отбележи че целите и методиката на проучването, не 
са ориентирани към проучване на някои видове обект на опазване в зоната като горските видове и 
и някои водолюбиви птици.  

Таблица 22.Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г  

 
Вид 

Оценка 2007 

(Двойки) 

Резултати 2012 

(Двойки) 

Бележки 

40.  
Обикновен буревестник Puffinus yelkouan 2-18 

 Необходимо е специализирано проучване за 
регистриране на вида 

41.  Mалък воден бик Ixobrychus minutus 1-9   

42.  Малка бяла чапла Egretta garzetta 1-9   

43.  Червена чапла Ardea purpurea 1-9   

44.  Бял щъркел Ciconia ciconia 10 5  

45.  Осояд Pernis apivorus 1   
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Вид 

Оценка 2007 

(Двойки) 

Резултати 2012 

(Двойки) 

Бележки 

46.  Тръстиков блатар Circus aeruginosus 2   

47.  Голям ястреб Accipiter gentilis 1   

48.  Малък ястреб Accipiter nisus 3   

49.  Обикновен мишелов Buteo buteo 4   

50.  Малък креслив орел Aquila pomarina 1   

51.  Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 2   

52.  Малък орел Aquila pennata  1  

53.  Орко Falco subbuteo 2   

54.  
Голяма пъструшка Porzana porzana 1-9 

 Необходимо е специализирано проучване за 
регистриране на вида 

55.  
Средна пъструшка Porzana parva 0-2 

 Необходимо е специализирано проучване за 
регистриране на вида 

56.  
Каспийска чайка Larus cachinnans 400-659 

8 Конкретното гнездовище не е било обект на 
проучване 

57.  Речна рибарка Sterna hirundo 0-5 инд./ind   

58.  Козодой Caprimulgus europaeus 20-198   

59.  Земеродно рибарче Alcedo atthis 3-17   

60.  Синявица Coracias garrulus 2-18   

61.  Сив кълвач Picus canus 4-12   

62.  Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 20-155   

63.  Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 100-1000   

64.  
Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 1-9 

 Видът е малочислен в зоната и за 
регистрирането му е необходимо 
допълнително проучване 

65.  Горска чучулига Lullula arborea 11-108   

66.  Полска бъбрица Anthus campestris 13   

67.  Голям маслинов присмехулник Hippolais olivetorum 15-60   

68.  Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 22-48   

69.  Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata 10-99   

70.  Червеногърба сврачка Lanius collurio 180-1790 19  

71.  Черночела сврачка Lesser Lanius minor 2-6   

72.  Градинска овесарка Emberiza hortulana 43-420 3  

Бележки върху състоянието на местообитанията 
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Установени заплахи 

Застрояване на крайбрежните райони 

Безпокойство в района на курортните зони 
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Име на защитената зона: Славянка 

Код по Натура: BG0002078 

Описание на района на проучване 

ОВМ Славянка се намира в Югозападна България, южно от Пирин. Границите на мястото следват 
орографските граници на едноименната планина, като е обхваната и част от Южен Пирин на север 
от Голешевска река и част от западните склонове на планината Стъргач. Северната границата 
преминава южно от селата Садово, Тешово и Голешово, на изток съвпада с пътя от Садово за 
граничен пункт Илинден, а на запад достига до с. Петрово. . На юг се простира до държавната 
граница с Гърция. Най-високият връх на планината е Гоцев връх (2242м.). Славянка е изградена от 
протерозойски метаморфозирани варовици и мрамори, което е причина теренът на планината да 
е типично карстов. Поради това тя е бедна на повърхностно течащи води, но за сметка на това в 
подножието и има многобройни карстови извори. Тази особеност в геоложкия и строеж, 
географското и разположение и климата в района създават условия за разнообразна природа. В 
Славянка се наблюдават почти всички растителни пояси, установени България. В подножието на 
планината ксеротермния дъбов пояс е съставен главно от вторични гори, както и храсталаци от 
келяв габър /Carpinus orientalis/. Над тях се простират горите от мизийски бук /Fagus moesiaca/ и 
воден габър /Ostrya carpinifolia/, както и обширни гори от черен бор /Pinus nigra/. Срещат се и 
съобщества на цар-борисовата ела /Abies borisii-regis/. В иглолистния пояс на планината има гори 
от черна мура /Pinus heldreichii/, типични за варовиковите планини в южните и западните части на 
Балканския полуостров. Над горната граница на гората са формирани предимно субалпийски 
храстови и тревни съобщества, също типични за тези планини. Срещат се и вечнозелени растения. 
Голям е броят и на средиземноморските и субсредиземноморски видове от безгръбначната и 
гръбначна фауна. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Орнитофауната в защитена зона Славянка е проучвана детайлно в периода 2007 – 2009 г.,, като са 
посещавани пробни площадки в разнообрази местообитания. Установени са общо 116 вида птици. 
От тях 18 вида са обект на опазване в защитената зона. Макар че по-голямата част от тях са 
регистрирани в по-ниска численост в сравнение с периода до 2007 г., не се счита че са намалели. 
Наблюдавано е увеличение на числеността на сивия кълвач, кат оса регистрирани 14 двойки 

Таблица 23. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки – 2007-

2009  

Осояд Pernis apivorus 2-4 2  

Черна каня Milvus migrans 2 - Не установен при проучванията 

Орел змияр Circaetus gallicus 1-2 2  

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 1-2 - Не установен при проучванията 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1 - Не установен при проучванията 
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Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 

Оценка 2007 
Данни от пробни 
площадки – 2007-

2009  

Малък креслив орел Aquila pomarina 1 - Не установен при проучванията 

Скален орел Aquila chrysaetos 1-2 1  

Малък орел Hieraaetus pennatus 1 - Не установен при проучванията 

Ястребов орел Hieraaetus fasciatus 1   

Сокол скитник Falco peregrinus 1-2 - Не установен при проучванията 

Лещарка Bonasa bonasia 20-30 5  

Глухар Tetrao urogallus 15-25 1  

Ливаден дърдавец Crex crex 2-5 - Не установен при проучванията 

Бухал Bubo bubo 2-4 2  

Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum 3-5 1  

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 10-12 3  

Козодой Caprimulgus europaeus 35-40 6  

Синявица Coracias garrulus 1 - Не установен при проучванията 

Сив кълвач Picus canus 7-10 14 
Увеличение в числеността на установената 

популация 

Черен кълвач Dryocopus martius 14-18 9  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 30-40 2  

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 3-6 3  

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra 8-74 15  

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 15-20 4  

Горска чучулига Lullula arborea 120-550 18  

Полска бъбрица Anthus campestris 8   

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 30-60   

Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata 3-5   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 120-170   

Черночела сврачка Lanius minor 5-10   

Белочела сврачка Lanius nubicus 1-2   

Градинска овесарка Emberiza hortulana 8-15   

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 
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Установени заплахи 

 



 122 

Име на защитената зона: Осогово 

Код по Натура: BG00079 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Осогово се намира се в Югозападна България, на юг от гр. Кюстендил. Обхваща по-
голямата част от едноименната планина на територията на България. На северозапад и север 
границата преминава по склоновете на планината над главен път Е871 (от граничен пункт Гюешево 
към Кюстендил) и над града. Осогово се състои от две високи плоски планински била с 
направление северозапад - югоизток и югозапад - североизток. Връх Руен е най-високият в 
планината (2 251 m). По дълбоки долини се оттичат водите на реките Бистрица, Новоселска и 
Елешница от дясната приточна система на Струма. На места по билата и в долините има отделно 
стърчащи оголени скали, малки скални комплекси и ерозирани терени. В Осогово поради по-
суровите климатични условия и по-голямата оводненост преобладават кафявите горски почви 
свързани с развитието на буковите гори. В по-високите части се срещат тъмнокафяви планинско-
горски почви с много слабо развита иглолистна горска растителност, а по планинските била 
почвите са планинско-ливадни с добре развити тревни съобщества. С най-голяма площ са буковите 
гори от обикновен бук /Fagus sylvatica/ и буковите гори, смесени с бял бор /Pinus sylvestris/. По-
малка площ заемат горите от обикновен горун /Quercus dalechampii/ в по-ниските части. На 
отделни места са запазени стари букови гори с висока природозащитна стойност. Иглолистните са 
от бял бор /Pinus silvestris/ или смесени от бял бор и бук, както и малки по площ смесени гори от 
ела /Abies alba/ и смърч /Picla abies/. Във високопланинския пояс се среща сибирската хвойна 
/Juniperus sibirica nana/ предимно в съобщества с производни храстовидни и тревни формации. 

В рамките на проучването на гнездовата орнитофауна за 25 дни са обследвани 57 квадрата (UTM 

1х1 km), в периода юни-юли 2012 г. Използван е трансектния метод и наблюдение от стационарни 

точки. Общият брой на орнитологичните наблюдения е 497. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 74 вида птици, от тях 7 са обект на опазване в защитената зона. Допълнително 
бяха събрани данни за още 1 целеви вид регистрирани от други автори през 2012 г. Таблица 24 
представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно публикацията 
Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 2007). 
Необходими са допълнителни проучвания за някои видове със специфично поведение и/или 
ограничено разпространение. Открити са находища на някои приоритетни за опазване видове, 
които не са отбелязани в стандартния формуляр за зоната: черен щъркел (Ciconia nigra), малък 
креслив орел (Aquila pomarina) пернатонога кукумявка (Aegolius funerius), трипръст кълвач (Picoides 
tridactylus) 
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Таблица 24.Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г  

 Вид 
Оценка 2007 

(Двойки) 

Резултати 2012 

(Двойки) 
Бележки 

73.  Бял щъркел Ciconia ciconia 1   

74.  Черен щъркел Ciconia nigra  1 Не е отбелязан в стандартния формуляр 

75.  Осояд Pernis apivorus 2 6  

76.  Белоопашат мишелов Buteo rufinus 2   

77.  Малък креслив орел Aquila pomarina  2 Не е отбелязан в стандартния формуляр 

78.  Скален орел Aquila chrysaetos 1 2  

79.  Сокол скитник Falco peregrinus 1 1  

80.  Лещарка Bonasa bonasia 2  Видът е малочислен и е необходимо специализирано 
проучване 

81.  Ливаден дърдавец Crex crex  2  

82.  Планински кеклик Alectoris graeca 23-223 Регистриран от други 
автори 

 

83.  Пернатонога кукумявка Aegolius funerius  2 Не е отбелязан в стандартния формуляр 

84.  Бухал Bubo bubo 1  Видът е малочислен и е необходимо специализирано 
проучване 

85.  Козодой Caprimulgus europaeus 8-79   

86.  Сив кълвач Picus canus 1-7  Видът е малочислен и е необходимо специализирано 
проучване 

87.  Черен кълвач Dryocopus martius 2-18 3  

88.  Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos 
syriacus 

10-77   

89.  Среден пъстър кълвач Dendrocopos 
medius 

1   

90.  Трипръст кълвач Picoides tridactylus  1 Не е отбелязан в стандартния формуляр 

91.  Горска чучулига Lullula arborea 20-200 6  

92.  Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 8   

93.  Червеногърба сврачка Lanius collurio 70-200 10  

 

Установени заплахи 

Изсичане на гори на големи площи 
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Име на защитената зона: Марица – Първомай 

Код по Натура: BG0002081 

Описание на района на проучване 

Защитената зона обхваща участък от р. Марица в района на гр. Първомай с околните крайречни 
местообитания, земеделски земи и горско стопански територии. От запад на изток територията се 
простира от селата Чалъковци и Поповица до Великан и Ябълково, а от север на юг от селата 
Мирово, Градина, Крушево и Добри дол до кв. Дебър, Караджалово и Скобелево. Крайречните 
гори по бреговете на Марица са главно от черна елша /Alnus glutinosa/, върби (Salix alba, S. fragilis) 
и тополи (Populus nigra, P. alba) на места примесени с плантации от хибридни тополи. Сред 
земеделските земи са разпръснати малки дъбови гори. Тревните местообитания са представени от 
мезофилни тревни съобщества на ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa 
sylvicola/, ливадна лисича опашка /Alopecurus pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/, 
издънкова полевица /Agrostis stolonifera/ и др. (Бондев 1991). 

В обхвата на проучването в периода май – юли 2012г. са обследвани 30 UTM квадрата (1х1 km), 
които влизат в състава на 3 UTM квадрата (10х10 km). Направени са общо 721 броя орнитологични 
наблюдения.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването през 2012 г. са установени общо 1259 индивида от 46 вида, представители 
на орнитофауната. Установени са 6 вида обект на опазване в защитената зона (Таблица 25). От тях 
нощната чапла и черния кълвач, не се посочват като гнездещи към 2007 г. В тази връзка се 
препоръчва данните от стандартния формуляр за зоната да бъдат актуализирани с данните от 2012 
г. по отношение на черния кълвач. 

Таблица 25. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 
Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus -     

Mалък воден бик Ixobrychus minutus 1     

Нощна чапла Nycticorax nycticorax - 0 - 4   

Голяма бяла чапла Casmerodius albus -     

Червена чапла Ardea purpurea -     

Черен щъркел Ciconia nigra 1-2     

Бял щъркел Ciconia ciconia 12-31 5   

Поен лебед Cygnus cygnus -     

Белоока потапница Aythya nyroca -     

Черна каня Milvus migrans 1     

Орел змияр Circaetus gallicus 1     

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 4 1   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus -     
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Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък креслив орел Aquila pomarina -     

Малък орел Hieraaetus pennatus 0-1     

Малък сокол Falco columbarius -     

Ливаден дърдавец Crex crex -     

Речна рибарка Sterna hirundo 2     

Земеродно рибарче Alcedo atthis 5     

Синявица Coracias garrulus 11 5   

Черен кълвач Dryocopus martius - 1 
Данните във формуляра следва да 
се актуализират на база 
информацията от 2012 г. 

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 7-10     

Голям маслинов присмехулник Hippolais olivetorum 0-2     

Червеногърба сврачка Lanius collurio 150 19   

Черночела сврачка Lanius minor 4     

Белочела сврачка Lanius nubicus 56     

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

В хода на проучването цялостната оценка за състоянията на местообитанията в защитената зона е 
че местообитанията за видовете птици срещащи се в защитената зона, в това число и тези на 
видовете предмет на опазване, се намират в добро състояние. 

Установени заплахи 

В хода на проучването не са установени заплахи за видовете птици предмет на опазване в зоната и 
техните местообитания. 
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Име на защитената зона: Батова 

Код по Натура: BG0002082 

Описание на района на проучване 

ОВМ Батова се намира северно от гр. Варна и обхваща поречието на р. Батова и по-голямата част 
от Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни пясъци и прилежащата 
и плитката морска акватория. На север граничи със селата Соколник, Одърци, Храброво, Ляхово и 
Оброчище, на изток с Черноморското крайбрежие южно от курорт Албена до Златни пясъци. От 
Златни пясъци на югозапад границата преминава по ръба на платото северно от с. Каменар, и 
кварталите на гр. Варна – Виница, Владиславово и Аксаково. При с. Изворско върви на север през 
Новаково и Дебрене до Соколник. В границите на мястото се срещат няколко типа местообитания, 
от които с най-голяма площ са горските – широколистни гори от цер /Quercus cerris/, благун /Q. 
frainetto/ и обикновен габър /Carpinus betulus/ и обработваемите площи. Останалата част от 
територията е заета от открити тревни пространства, обрасли на някои места с храстова 
растителност, пасища, ливади, овощни градини и лозя. Последните са разположени около 
селищата. В района на устието на р. Батова е разположен резерват Балтата, съхраняващ естествена 
лонгозна гора и блатни и мочурни хигрофитни формации. Лонгозната гора е основно от полски 
ясен /Fraxinus oxycarpa/, полски бряст /Ulmus minor/, дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflora/, 
полски клен /Acer campestrе/ и черна елша /Alnus glutinosa/ с подлес от глог /Crataegus monogyna/, 
обикновен дрян /Cornus mas/ и кучешки дрян /Cornus sanguinea/, в комбинация с мезофилна и 
хигрофитна тревна растителност (Бондев, 1991). Типични за гората са лианите и увивните растения 
като повет /Clematis vitalba/, скрипка /Smilax exelsa/, гърбач /Periploca graeca/ и др. 

Районът на проучване обхваща поречието на р.Батова и прилижащите склонове и открити тревни 
пространства, обрасли на някои места с храстова растителност, пасища, ливади. Наличие на 
широколистни и лонгозни гори. Посетени са 59 квадрата 1х1 км.през месеците май, юни и юли за 
12 дена. Направени са 2889 наблюдения. Видовете са отчитани от 05:00 до 18:30 ч. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Общият брой на установените видове е 78. От тях 13 вида са обект на опазване в защитената зона. 

От установените между 30 и 70 дв. (2007 г) черночели сврачки Lanius minor, сега са установени 2, 
но най-вероятната причина за това е ограниченият брой квадрати, картирани при настоящото 
проучване. Възможно е да има намаляване на броя двойки, които се срещат в защитената зона, но 
това може да бъде изяснено със специално и цялостно проучване, каквото не е било предмет на 
настоящата разработка. Подобно е и положението и с червеногърбата сврачка Lanius collurio, при 
която при минимум 650 дв. през 2007 г. сега са отчетени 66 предимно мъжки птици.  

Поради обстоятелството че горските местообитания не са били предмет на проучване при 
настоящото изследване, не са установени 23 гнездящи вида от посочените през 2007г - 
полубеловрата мухоловка, голям маслинов присмехулник, белогръб кълвач, среден пъстър кълвач, 
черен кълвач, сив кълвач, козодой, орко, късопръст ястреб, малък ястреб, черна каня, черен 
щъркел. Едно от гнездата на последния не беше заето през 2011 и 2012 г., но беше потвърдено 
присъствието през гнездовия период на орела змияр, черношипа ветрушка, бухала, турилика, 
ястребогушото коприварче, късопръста чучулига. При проучванията в защитената зона не бяха 
установени черногърбото каменарче, земеродното рибарче, ливадния дърдавец, тръстиковия 
блатар. С почти пълна категоричност може да се твърди, че вечерната ветрушка е изчезнала като 
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гнездящ вид от защитената зона. Установен е пчелояда Merops apiaster с 137 индивида и гнездова 
колония. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Общото състояние на местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона е 
добро. В нея са оцелели едни от последните сравнително запазени степни участъци, които в 
известно отношение са в по-добро състояние от тези в района на защитена зона „Калиакра”. 
Местообитанията в самата долина са в приблизително същото състояние, както през 2007 г. 
Сравнително малка част от защитената зона е засегната от ново застрояване или трансформиране. 
Установени бяха случаи на разораване на близки до степни участъци и превръщането им в ниви. В 
непосредствена близост до защитената зона са изградени вятърни генератори. 

Установени заплахи 

Функциониращи вятърни генератори до границата на защитената зона 
Разораване на участъци с естествена растителност 
Много слабо изпасване на степните съобщества, водещо до обрастването им 
Застрояване, разширяване на депото за отпадъци. 

Снимков материал 

 
Снимка 35. Местообитания, обект на проучване, в ЗЗ Батова 
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Име на защитената зона: Палакария 

Код по Натура: BG0002084 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Палакария се намира в Южна България между планините Витоша и Рила. Обхваща 

западната част на Самоковската котловина - Палакарийското котловинно поле с поречието на река 

Палакария, ляв приток на р. Искър. На запад границата преминава по склоновете на Витоша и 

Верила в землищата на с. Ярлово и следва очертанията на котловината, като на изток достига до р. 

Искър и гр. Самоков. Котловината представлява дъно на съществувало през плиоцена сладководно 

езеро. В по-късен период от планината започват да се натрупват алувиални и ранноглациални 

наслаги. Днес тя е добре овлажнено котловинно поле със средна надморска височина от 950 m. В 

средата му се издигат възвишения с тектонски произход. За котловината е типична 

продължителната, сравнително мека зима с късно снеготопене. Основни местообитания тук са 

мезофилните тревни съобщества (ливади с ниски и умерено високи треви, мочури, пасища), 

обработваемите площи и пустеещите земеделски земи. От горите преобладават смесените и 

иглолистните разположени основно по склоновете на околните планини, като голям процент от тях 

са изкуствени плантации. 

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. май 2012 г. са обследвани 10 пробни 

площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 4 UTM 10х10 km квадрата. Направени 

са общо 893 броя орнитологични наблюдения. 

Площадките са избрани на случаен принцип с цел да се избегнат субективни фактори при 

свободен избор на изследваните площи и да се гарантира представителността на всички 

местообитания и видове в зоната. В границите на пробните площадки са представени 

местообитанията: 

 Влажни и мезофилни тревни съобщества; 

 Селскостопански площи, засети предимно с житни култури и картофи; 

 Течащи води; 

 Крайречни гори и храсталаци; 

 Широколистни гори; 

 Иглолистни насаждения; 

 Населени места.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната, през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 940 индивида от 53 вида, представители на орнитофауната. Установени са 9 

вида предмет на опазване в защитената зона, от общо 14 вида (Таблица 26). 
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От регистрираните видове най-широко разпространени (регистрирани в над 50% от пробните 

площадки) са: Ciconia ciconia, Buteo buteo, Coturnix coturnix, Alauda arvensis, Saxicola rubetra, 

Acrocephalus palustris, Lanius collurio, Corvus corone cornix, Emberiza hortulana, Miliaria calandra. 

Други видове с добро представителство (регистрирани в над 30% от пробните площадки) са: Aquila 

pomarina, Falco tinnunculus, Crex crex, Cuculus canorus, Merops apiaster (мигриращи), Hirundo rustica, 

Sylvia nisoria, Sturnus vulgaris, Carduelis chloris. 

Данните от картирането сочат, че СЗЗ „Палакария“ е запазила националното си значение за 

видовете бял щъркел (Ciconia ciconia), пъдпъдък (Coturnix coturnix) и ливаден дърдавец (Crex crex), 

макар че последните два вида са регистрирани с по-ниска численост в сравнение с предишната 

инвентаризация на зоната през 2005 година. Видовете градинска овесарка (Emberiza hortulana), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), червеногърбата сврачка (Lanius collurio) и сив кълвач (Picus 

canus) са запазили представителността на популациите си.  

Полевите данни сочат и че СЗЗ „Палакария“ вероятно е от значение и за националните популации 

и на малкия креслив орел (Aquila pomarina), мочурното шаварче (Acrocephalus palustris) и 

ръждивогушото ливадарче (Saxicola rubetra).  

По време на полевите проучвания в няколко последователни дни в общо 4 пробни площадки са 

установени и хранещи се и нощуващи червеноноги (вечерни) ветрушки (Falco vespertinus). 

Въпреки, че няма данни видът да се размножава на територията на ЗЗ „Палакария“, тя вероятно е 

от значение за мигриращи и неразмножаващи се индивиди като място за хранене и почивка. 

Установена е значителна плътност на червеногушото ливадарче в проучените участъци, като 

плътността на червеногърбата сврачка и градинската овесарка е също значителна. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

С оглед констатираните заплахи, цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет 

на опазване в зоната не може да бъде определено като добро. Голяма част от местообитанията за 

подложени на унищожаване в резултат на култивация. 
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Таблица 26. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от 
пробни 

площадки - 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 1 1-2  

Бял щъркел Ciconia ciconia 134 13 - 46  

Пъдпъдък Coturnix coturnix 165-210 14-28  

Ливаден дърдавец Crex crex 80-108 5-9  

Бухал Bubo bubo 1    

Козодой Caprimulgus europaeus 5-50    

Земеродно рибарче Alcedo atthis 2    

Сив кълвач Picus canus 1-4 1-2  

Черен кълвач Dryocopus martius 1-3    

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 12-38 1  

Горска чучулига Lullula arborea 33-108   

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 3-25 9-26  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 110-880 9-83  

Черночела сврачка Lanius minor 0-2    

Градинска овесарка Emberiza hortulana 3-27 18-36  

 

Установени заплахи 

В границите на зоната са установени следните заплахи за местообитанията и видовете: 

3. Култивиране (изораване) на влажните ливади и пасища, явяващи се основно 

местообитание на орнитоценозата в зоната; 

4. Планове за разширение на индустриалната зона на гр. Самоков, която ще засегне влажни 

ливади в и извън зоната;  

5. Планове за открит добив на инертни материали в землището на с. Поповяне, което ще 

доведе до унищожаване на тревни съобщества и обработваеми земи и ще промени 

хидрологичния режим на района – по-ниски водни нива ще повлияят неблагоприятно 

влажните ливади и заливните площи около на реките в много по-голяма площ от тази на 

самата кариера.; 

6. Изграждане на фотоволтаични паркове – вече има изграден такъв в землището на с. Алино 

(42.396942° 23.369689°); 

7. Незаконна сеч на крайречна растителност; 

8. Изхвърляне на токсични селскостопански препарати. 
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Снимков материал 

 

Снимка 36 Заливни влажни ливади до река Палакария, в землището на с. Поповяне 
 

 

Снимка 37. Разорани ливади в ЗЗ Палакария 
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Име на защитената зона: Чаиря 

Код по Натура: BG0002085 

Описание на района на проучване 

ОВМ Чаиря е едно от малкото запазили се в Добруджа пасища с полуестествена степна 
растителност, което се намира на около 12 km североизточно от гр. Добрич южно от пътя за с. 
Генерал Тошево. Малка по площ равнинна територия заключена между селата Генерал Колево, 
Пленимир и Методиево. През зимата и пролетта в северната част на територията се образуват 
временно залети площи, които при дъждовни години остават да съществуват до края на юни. 

Посетена е низинната територия между селата Ген. Колево на югозапад и Пленимир на 
североизток. Мястото представлява обработваеми и пустеещи площи, заливани през отделни 
години и различни, според сезона и годината водни площи. Посетени са 9 квадрата (1х1 км) за два 
дена (17-18 юни) и са направени 99 наблюдения, в интервал от 06:02 до 11:40 часа.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са 29 вида. Обект на опазване през гнездовия период в Защитената зона са белия 
щъркел Ciconia ciconia , вечерната ветрушка Falco vespertinus и червеногърбата сврачка Lanius 
colurio . През настоящото проучване са установени 2 двойки бели щъркели (спрямо посочените 3 
дв. през 2007г) и 20 бр. неразмножаващи се птици. Червеногърбата сврачка е установена с 1 птица 
(мъжка), а вечерна ветрушка не е установена. Последните 2 вида не са посочени с конкретни 
стойности през 2007 г. От целевите видове, при сегашното проучване са регистрирани: полска 
бъбрица Anthus campestris – 1 бр., малък креслив орел Aquila pomarina – 1 бр., късопръста чучулига 
Calandrella brachydactyla – 2 бр., градинска овесарка Emberiza hortulana – 2 бр. За малкия креслив 
орел няма подходящи местообитания за гнездене, както на територията на Защитената зона, така 
и в близост. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Въпреки пашата на 200-300 крави и приблизително толкова овце, в част от необработваемите 
площи, тревата израства много високо и местообитанието там не е същинско пасище. 

Намерения за третиране с препарати срещу влаголюбива растителност и разораване на площите в 
най-южната част, от собствениците на земи (личен разговор). 

Установени заплахи 

Не са установени. През ловния сезон мястото е често посещавано от група ловци. 
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Име на защитената зона: Микре 

Код по Натура: BG0002088 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Микре се намира в Предбалкана южно от гр. Ловеч. Обхваща Микренските 

височини южно от главен път Е772 между язовир Сопот и с. Стефаново. Голям процент от 

територията на мястото е заета от гори – предимно широколистни от цер /Quercus cerris/ и по-

малко смесени от цер с келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/. На места в 

източната част на територията има запазени стари гори от бук /Fagus sylvatica subs. moesiaca/ и 

горун /Quercus dalechampii/. Откритите пространства – пасища, храсталаци и ливади представляват 

1/3 от общата площ. Те са предимно обрасли с ксеротермна и мезоксеротермна растителност с 

преобладаване на валесийска власатка /Festuca valesiaca/, черна садина /Chrysopogon gryllus/, 

обикновена полевица /Agrostis capillaris/ и др. или ксеротермни съобщества с белизма /Dichantium 

ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и черна садина /Chrysopogen gryllus/. 

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. юли 2012 г. са обследвани 37 пробни 

площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 5 UTM 10х10 km квадрата. Направени 

са общо 653 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната, през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо над 997 индивида от 39 вида, представители на орнитофауната. От 14 вида 

птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в обхвата на 

проучването са регистрирани 5 вида птици (Таблица 27). 

От регистрираните видове най-широко разпространени (регистрирани в над 50% от пробните 

площадки) са: Lanius collurio, Fringila coelebs, Oriolus oriolus, Parus major, Turdus merula. Други видов 

с добро представителство (регистрирани в над 30% от пробните площадки) e Dendrocopos major. 

Установена е и широко разпространение на сив кълвач /Picus canus/ и зелен кълвач /Picus viridis/. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Не е регистрирано безпокойство водещо до изоставяне на подходящите за орнитофауната и в 
частност видовете предмет на опазване, местообитания. Не е констатирана практическа загуба на 
местообитания, нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове. Въпреки това на значителна част от територията се регистрира 
сукцесия на ливади и пасища. 
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Таблица 27. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Нощна чапла Nycticorax nycticorax -   

Малка бяла чапла Egretta garzetta -   

Голяма бяла чапла Casmerodius albus -   

Черен щъркел Ciconia nigra 1 1-6  

Бял щъркел Ciconia ciconia 8 1  

Осояд Pernis apivorus 3 2-5  

Малък креслив орел Aquila pomarina -   

Ливаден дърдавец Crex crex 35-60   

Бухал Bubo bubo 1   

Козодой Caprimulgus europaeus 20-200   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 1-9   

Сив кълвач Picus canus 25-40 7-15  

Черен кълвач Dryocopus martius 20-35   

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 20-200   

Горска чучулига Lullula arborea 30-50   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 70-270 54-100  

Градинска овесарка Emberiza hortulana 30-130   

 

Установени заплахи 

Силно ограничено ползването на пасищата и ливадите, преустановяване на регулярната паша и 
коситба, поради което се наблюдава тенденция към постепенно захрастяване и установяване на 
съобщества с преобладаване на дървесни и храстови видове. 
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Снимков материал 
 

 
 
Снимка 38 Местообитания, обект на проучване в ЗЗ Микре 
 
 

 
 
Снимка 39. Гнездо на бял щъркел в ЗЗ Микре 
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Име на защитената зона: Овчарово 

Код по Натура: BG0002093 

Описание на района на проучване 

ОВМ Овчарово е комплекс от влажни ливади, земеделски земи с тревна растителност, пасища, 
лозя, широколистни и смесени гори в Северна България на около 10 km югоизточно от гр. 
Търговище. То е разположено в северните подножия на Преславска планина между селата Стража, 
Руец, Овчарово, Кралево и Певец. На територията му попада и язовир Овчарово. С най-голямо 
значение са влажните ливади по северните склонове на Преславска планина и около притоците на 
р. Голяма Камчия. 

Проучен е район отстоящ на 5-12 км югоизточно от гр. Търговище, землищата на селата Стража, 
Овчарово, Кралево, Руец. Местообитанията са най-вече пасища, лозя, земеделски земи с тревна 
растителност, пустеещи земи и отчасти влажни ливади и окрайнини на широколистни гори. 
Обходени са и части и микроязовирите Овчарово и Кралево. Посетени са 12 квадрата (1х1 км) в 
рамките на 2 дена (5 и 12 юни). Наблюденията са проведени от 05:00 до 08:12 часа. Направени са 
307 наблюдения 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Всички наблюдавани видове са 41, от тях обект на опазване в Защитената зона е ливадния 
дърдавец Crex crex. При настоящото посещение са установени само 2 пеещи индивида. Имайки в 
предвид периода на посещението и липса на проучване през вечерните и нощните часове, 
оценяваме двойките тук на не повече от 20-25. Сверявайки данните от 2007 г. (80 двойки) 
намалението е значително, около 4 пъти. Други 8 целеви вида установени тук са: Ястребогушо 
коприварче Sylvia nisoria – 5 индивида, брегова лястовица Riparia riparia – 22 индивида (вероятно 
съществува в близост колония), горска чучулига Lululla arborea – 10 бр., червеногърба сврачка 
Lanius collurio – 13 бр., обикновен пчелояд Merops apiaster – 10 двойки (установената колония не е 
компактна, а на групи по 2-4 дупки, на разстояние една от друга), градинска овесарка Emberiza 
hortulana – 8, черен кълвач Dryocopus martius – 1, полска бъбрица Anthus campestris – 1. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Местообитанията на ливадния дърдавец, които бяха посетени, са увредени - до силно увредени. 
Една част са обрасли с висока растителност, вследствие липсата на косене, и прорастване на 
видове растения и храсти, не типични за ливадните съобщества. В този случай регистрираната 
птица бе в най-високата част на склона, почти на границата с гората. Друга посетена част бе с 
променена (намалена) влажност. 

Установени заплахи 

Изоставяне на част от ливадите. 
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Снимков материал 

 

Снимка 40 Местообитания, обект на проучване в ЗЗ Овчарово 

 

 

Снимка 41 Червеногърба сврачка в ЗЗ Овчарово 
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Име на защитената зона: Адата - Тунджа 

Код по Натура: BG0002094 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Адата – Тунджа се намира южно от град Сливен. Обхваща поречието на р. Тунджа 

между сливенския квартал Речица и селата Мечкарево, Самуилово, Панаретовци, Гергевец, 

Глуфшиево, Желю войвода и Завой. Представлява комплекс от селскостопански площи, ливади с 

мезоксеротермна тревна растителност, на места обрасли с храсти, пасища и открити тревисти 

терени разположени по речните тераси около река Тунджа, както и самото корито на реката с 

тинести и песъчливи брегове и крайречната алувиална тревиста, храстова и дървесна 

растителност. 

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. юни 2012 г. са обследвани 23 пробни 

площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 3 UTM 10х10 km квадрата. Направени 

са общо 534 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната, през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо над 5790 индивида от 76 вида, представители на орнитофауната. 

От 18 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 11 вида птици (Таблица 28). Важно е да се посочи че през 

2012 г. е регистрирано сигурно гнездене на царски орел, който е предмет на опазване в зоната, но 

към 2007 г. за него не е регистрирано гнездене. В тази връзка се препоръчва актуализация на 

стандартния Натура 2000 формуляр за защитената зона по отношение на гнездовия статус на 

царския орел. Препоръчва се актуализиране на гнездовата численост на синявицата и 

белоопашатия мишелов на база данните от 2012 г. Също така през 2012 г. в защитената зона е 

регистрирано сигурно гнездене на 3 вида (турилик, късопръста чучулига и черночела сврачка) 

включени в Приложение 2 на закона за биологичното разнообразие, които не са предмет на 

опазване в зоната. В тази връзка се препоръчва актуализиране на стандартния Натура 2000 

формуляр за защитената зона, като се добавят посочените три вида. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро. 

Установени заплахи 

Не са констатирани конкретни заплахи за видовете предмет на опазване в зоната и техните 

местообитания. 
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Таблица 28. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 

Оценка 2007 
Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus - -  

Розов пеликан Pelecanus onocrotalus - -  

Голям воден бик Botaurus stellaris 4-5   

Mалък воден бик Ixobrychus minutus 5-7 1-2  

Нощна чапла Nycticorax nycticorax - 0-1  

Гривеста чапла Ardeola ralloides -   

Голяма бяла чапла Casmerodius albus -   

Черен щъркел Ciconia nigra - 0-1  

Бял щъркел Ciconia ciconia - -  

Поен лебед Cygnus cygnus - -  

Малък нирец Mergellus albellus - -  

Осояд Pernis apivorus - -  

Черна каня Milvus migrans 1 1-2  

Тръстиков блатар Circus aeruginosus - 0-1  

Полски блатар Circus cyaneus - -  

Степен блатар Circus macrourus - -  

Ливаден блатар Circus pygargus 1-5 1-6  

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1-2 4-5 Актуализиране на стандартния Натура 2000 
формуляр на база данните за вида от 2012 г 

Малък креслив орел Aquila pomarina - -  

Царски орел Aquila heliaca - 1 Актуализиране на стандартния Натура 2000 
формуляр на база данните за вида от 2012 г 

Малък орел Hieraaetus pennatus 1   

Речен орел Pandion haliaetus - -  

Вечерна ветрушка Falco vespertinus - -  

Малък сокол Falco columbarius - -  

Сокол скитник Falco peregrinus - -  

Малък горски водобегач Tringa glareola - -  

Козодой Caprimulgus europaeus 1-5    

Земеродно рибарче Alcedo atthis 10-12 2-5  

Обикновен пчелояд Merops apiaster 180-200 63-157  

Синявица Coracias garrulus 10-15 10-38 Актуализиране на стандартния Натура 2000 
формуляр на база данните за вида от 2012 г 

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 1-5   

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 1-5   

Горска чучулига Lullula arborea 10-20   
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Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Полска бъбрица Anthus campestris 20-40 3-5  

Голям маслинов присмехулник Hippolais olivetorum 1-5    

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 5-10 3-12  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 15-20 13-26  

Черночела сврачка Lanius minor 1-5 3-11 Актуализиране на стандартния Натура 2000 
формуляр на база данните за вида от 2012 г 
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Име на защитената зона:Обнова 

Код по Натура: BG0002096 

Описание на района на проучване 

Защитената зона представлява комплекс от разливи, влажни и засолени ливади, мочурища, 
рибарници, льосови и каменисти степи и остатъци от смесени дъбови гори от цер(Quercuscerris) и 
летен дъб (Quercusrobur), разположени предимно по левия географски бряг на река Осъм в 
Средната Дунавска равнина, северно от главен път Плевен-Русе. Територията й обхваща земите 
между селата Тотлебен, Обнова, Българене, Малчика, Деляновци, Изгрев и Трънчовица. На север 
граничи с пътя Славяново-Бацова махала.  

В територията на СЗЗ Обнова попадат гористите възвишения по десния бряг на река Осъм, както и 
обработваеми площи, пасища и други тревисти пространства с храстови съобщества. Рибарниците 
са обрасли с водолюбива и водна растителност с преобладаване на тръстика (Phragmitesaustralis), 
теснолистен папур (Typhaangustifolia) и камъш (Schoenoplectus sp.).  

С този доклад екипът цели да обобщи резултатите от наблюдението. 

В обхвата на проучването в периода април-май 2012г. са обследвани27UTM квадрата (1х1 km). 
Направени са общо 1346 броя орнитологични наблюдения.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването през 2012 г. са установени общо 1424 индивида от 58вида, представители 
на орнитофауната. Установени са15 вида обект на опазване в защитената зона (Таблица 29). От тях 
белооката потапница не се посочва като гнездящ към 2007 г. Наблюдава се и нарастване на 
гнездовата популация на белоопашатия мишелов и червеногърбата сврачка. В тази връзка се 
препоръчва данните от стандартния формуляр за зоната да бъдат актуализирани с данните от 2012 
г. по отношение на белооката потапница. 

Таблица 29.Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus -  -   

Mалък воден бик Ixobrychus minutus 12-15 0 -2  

Черен щъркел Ciconia nigra 1 1   

Бял щъркел Ciconia ciconia 35-45 30-35   

Белоока потапница Aythya nyroca - 2-3 
Данните във формуляра следва да се актуализират  
на база на информацията от 2012 г. 

Орел змияр Circaetus gallicus 1 1   

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 1-2 1 
  
 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1-2 2-3 
Данните във формуляра следва да се актуализират  
на база на информацията от 2012 г. 

Малък креслив орел Aquila pomarina 1 1   

Кокилобегач Himantopus himantopus 1-5 0 
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Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 10-30 10-15  

Бухал Bubo bubo 1  0-1   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 10-12 5-10 
 
 

Синявица Coracias garrulus 20-25 10-15   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 10 15-20 
Данните във формуляра следва да се актуализират  
на база на информацията от 2012 г. 

Черночела сврачка Lanius minor 10-20 10-15   

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

В хода на проучването цялостната оценка за състоянията на местообитанията в защитената зона е 
че местообитанията за видовете птици срещащи се в защитената зона, в това число и тези на 
видовете предмет на опазване, се намират в добро състояние. 

Установени заплахи 

В хода на проучването не са установени заплахи за видовете птици предмет на опазване в зоната и 
техните местообитания. По време на проучването рибарници Обнова са пресъхнали. 

Снимков материал:  

 

Снимка 42  Земеделски практики в ЗЗ Об нова  
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Снимка 43  Нощна чапла в ЗЗ Обнова  

 

 

Снимка 44  Сокол орко в ЗЗ Обнова  
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Име на защитената зона: Белите скали 

Код по Натура: BG0002097 

Описание на района на проучване 

ОВМ Белите скали се намира в Североизточна България на Черноморското крайбрежие между 
Балчик и Каварна. Обхваща част от Добруджанското плато, стръмния скалист бряг и прилежащата 
му плитка морска акватория. На север граничи с пътя Балчик-Каварна. Най-южната част от 
Добруджанското плато южно от пътя за Каварна е покрита със сухолюбива степна тревна 
растителност. Субстрата е от седименти – мергели и сарматски варовици. Брегът е отвесен с 
няколко тераси. Прорязан е от дълбоки дерета и долове с храсти и широколистни гори. По ниските 
части са обрасли с ксерофилни и степни съобщества тънкожилест пелин /Artemisia lerchiana/ и 
житняк /Agropyron pectiniforme/. Горните тераси са обрасли с мезоксеротермни тревни съобщества 
от луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и троскот /Cynodon 
dactylon/. Бреговата ивица е тясна. Има множество сипеи, свлачища и обрушвания причинени от 
ерозионните сили на морето. Близо до Балчик има лиманно езеро - Балчишката тузла. Тузлата е 
частично обрасла с крайбрежна растителност с преобладаване на тръстика /Phragmites australis/. В 
района на Белите скали са установени много видове редки растения. 

Посетени са открити участъци – обработваеми площи и степни райони превърнати в голф игрище. 
Обрасли склонове и сипеи, обрасла с дървета долина на река. Посетени са 15 квадрата 1х1 км за 2 
дена през месец юни. Направени са общо 1134 наблюдения в интервала от 04:15 до 11:30 ч. и от 
17:10 до 19:35 ч.  

Установени са общо 62 вида, като от тях 15 вида обект на опазване в защитената зона. Част от 
видовете не са установени поради сравнително ограничения обхват на защитената зона. 

Възможно намаление на гнездовата популация може да има при следните видове: 

 Червеногърба сврачка Lanius collurio – от установени 298 дв. (2007 г.) сега са наблюдавани 
12 дв. Предвид на ограничения обхват на проучените квадрати, може да се допусне, че 
вероятната гнездова популация в момента е около 100-150 дв., макар че за по-точна 
преценка е нужно специално проучване по друга методика. 

 Черногърбо каменарче Oenanthe pleschanka– аналогично на отбелязаното по-горе, от 
посочени 35-124 дв (2007 г.) сега са установени само 6 индивида. Оценъчната популация 
понастоящем е не повече от 30-40 дв. 

Отчетени са и по-ниски стойности на сирийският пъстър кълвач, но това вероятно се дължи на 
късното посещение. 

Потвърдени са видове като бухал Bubo bubo , черношипа ветрушка Falco tinnunculus, сокол орко 
Falco subbuteo , късопръст ястреб Accipiter brevipes, белоопашат мишелов Buteo rufinus, синявица 
Coracias garrulus, черночела сврачка Lanius minor, при които не е констатирана видима промяна на 
гнездовата популация. 
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Бележки върху състоянието на местообитанията 

Голяма част от характерното местообитание – степни участъци, в момента е превърнато в голф 
игрище и част от площите са застроени. Застроени са и част от крайбрежните местообитания – 
храсти и тревни съобщества, до характерните сипеи. 

Установени заплахи 

Продължаващо постепенно застрояване 

Увеличаващо се безпокойство 

Нарастващо замърсяване с твърди битови отпадъци 

Снимков материал 

  

Снимка 45 Застрояване на степни местообитания 
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Име на защитената зона: Рупите 

Код по Натура: BG0002098 

Описание на района на проучване 

ОВМ Рупите обхваща долината на р. Струма, южно от гр. Сандански до границата с Гърция. В 
границите влиза част от Марикостиновската котловина. Преобладават наносните почви по 
поречието на реката, смолници, делувиални, плитки почви. В близост до село Рупите има скални 
масиви, а също и минерални извори. Релефът е на места хълмист и преобладаващо равнинен. 
Климатът е преходно средиземноморски. Тук се намира единствената крайречна заливна гора в 
българския участък на р. Струма, съставена главно от бяла топола /Populus alba/. Срещат се редки 
растителни видове, като многоцветния първотерицетум /Parvotricetum myrianthum/, вебиев бадем 
/Amygdalus webbi/, обикновения дракункулус /Dracunculus vulgaris/, широколистния мразовец 
/Colchicum bivonae/. Преобладават откритите пространства – земеделски земи и пасища, обрасли с 
ксеротермни тревни съобщества от белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa 
bulbosa/ и садина /Crysopogon gryllus/. Значителни територии са заети от храсталаци, като 
преобладават смесените от драка /Paliurus spina-cristi/ и червена хвойна /Juniperus oxycedrus/ или 
от червена хвойна в съчетание с ксеротермни тревни формации. На места има редки 
широколистни гори, предимно от космат дъб /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Q. virgiliana/ 
със средиземноморски елементи (Бондев, 1991). 

Посетени са общо 37 пробни площадки в разнообразни местообитания – мозаечни местообитания 
с малки ниви, синори, напоителни канали и крайречна растителност покрай река Струма, сухи 
тревни местообитания, сухолюбиви храсталаци, екстензивни и интензивни лозя. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

По време на полевото проучване са установени общо 68 вида птици, от които 12 вида са обект на 
опазване в защитената зона (таблица 30). При осояда има увеличение на установените гнездящи 
двойки. Наблюдавани са и видове, нерегистрирани до сега в защитената зона - Calandrella 
rufescens, Falco vespertinus. 110 бели щъркела, придържащи се в ято бяха наблюдавани да летуват 
по поречието на Струма южно от Рупите. 

Таблица 30.Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък воден бик Ixobrychus minutus 5   

Бял щъркел Ciconia ciconia 57 3  

Осояд Pernis apivorus 1 3  

Орел змияр Circaetus gallicus 3   

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 3-4 1  

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 3 2  

Турилик Burhinus oedicnemus 1 -  
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Вид 

Численост на гнездовите популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 0-3 -  

Бухал Bubo bubo 3 1  

Козодой Caprimulgus europaeus 10-15   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 5-6   

Синявица Coracias garrulus 4-5 1  

Сив кълвач Picus canus 2-3   

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 30-40 3  

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 10-15   

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra 30-40 41  

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 5-10 2  

Горска чучулига Lullula arborea 5-6   

Полска бъбрица Anthus campestris 5   

Голям маслинов присмехулник Hippolais olivetorum 10   

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 5   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 30 22  

Черночела сврачка Lanius minor 40-80 2  

Белочела сврачка Lanius nubicus 3-6   

Градинска овесарка Emberiza hortulana 5-10 1  

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Общото състояние на местообитанията на видовете не показва съществени изменения в 
сравнение с 2007 г. Наблюдава се известно разрастване на урбанизираната част около 
минералните извори и църквата на Ванга, съпроводено с влошаване състоянието на някои от 
местообитанията. Продължава ползването на инертни материали от р. Струма, което влошава 
местообитанията на видовете, свързани с речното корито. 

Установени заплахи 

Увеличаващо се урбанизиране на района 

Засилено присъствие на хора и безпокойство 

Засилено ползване на инертни материали от коритото на р. Струма 

 



 149 

 

Снимков материал 

 

Снимка 46 Осояд в ЗЗ „Рупите” 

 

 

Снимка 47 Дебелоклюна чучулига в ЗЗ Рупите 
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Снимка 48 Късопръста чучулига в ЗЗ Рупите 

 

 

 

Снимка 49 Летуващи бели щъркели по поречието на река Струма в ЗЗ „Рупите 
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Снимка 50 Местообитания, обект на проучване в ЗЗ Рупите 

 

А.  Б.  

Снимка 51 Екстензивни (А) и интензивни (Б) лозя в ЗЗ Рупите 
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Име на защитената зона: Долна Козница 

Код по Натура: BG0002100 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Долна Козница се намира в Югозападна България между гр. Дупница и с. 

Невестино. Разположено е в хълмист район от двете страни на р. Кознишка - ляв приток на р. 

Струма и пътя свързващ двете селища. На север се простира до селата Чифлигарци и Коркина, а на 

юг до Мърводол и Блато. В югозападната му част е село Четирци и началото на Скринския пролом 

на р. Струма. На територията на мястото се срещат няколко типа местообитания, от които с най-

голяма площ и значение са ливадите и пасищата обрасли с ксеротермни тревни съобщества от 

белизма /Dichantium schaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и садина /Chrysopogon gryllus/. 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, в периода юни – юли 2012 г. 

са обследвани 13 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 3 UTM 10х10 

km квадрата. Направени са общо 202 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 363 индивида от 60 вида, представители на орнитофауната. 

Единствения вид предмет на опазване в зоната – ливаден дърдавец /Crex crex/ e установен в 

численост от три индивида. Препоръчва се изготвяне на оценка във връзка с регистрираните 

следните видове включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие: Малък 

креслив орел /Aquila pomarina/, Козодой /Caprimulgus europaeus/, полска бъбрица /Anthus 

campestris/, ливаден блатар /Circus pygargus/, сокол скитник /Falco peregrinus/, червеногърба 

сврачка /Lanius collurio/, черночела сврачка /Lanius minor/, горска чучулига /Lullula arborea/. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро. 

Установени заплахи 

Не са констатирани заплахи. 

 



 153 

Име на защитената зона: Деветашко плато 

Код по Натура: BG0002102 

Описание на района на проучване 

Защитената зона представлява карстово плато, разположено в Северна България, в Предбалкана, 
северозападно от гр. Ловеч. На северозапад платото оформя ръб над р. Осъм, която служи за 
граница. От север границата преминава през землищата на селата Александрово и Кравуна, като 
на изток от Кравуна върви в южна и западна посока през землищата на селата Горско сливово и 
Кърпачево. От запад тя преминава успоредно на пътя Йоглав – Тепава. Оттам продължава на 
североизток до с. Деветаки, където отново върви в южна посока и описва отворена на юг дъга. 

Тук са едни от най-големите пещери и пещерни комплекси в България. Горите заемат 1/3 от 
територията на Деветашкото плато, а останалата част са предимно открити пространства. 
Широколистните гори са основно от цер(Quercus cerris), космат дъб (Quercus pubescens) и вергилев 
дъб (Quercus virgiliana). На места са примесени със сребролистна липа (Tilia tomentosa), келяв 
габър (Carpinus orientalis) и мъждрян (Fraxinus ornus). Откритите пространства са обрасли с 
мезоксеротермна растителност с преобладаване на луковична ливадина (Poa bulbosa), пасищен 
райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodondactylon) и белизма (Dichantium ischaemum). 

С този доклад екипът цели да обобщи резултатите от наблюдението. 

В обхвата на проучването в периода юни-юли 2012г. са обследвани 10UTM квадрата (1х1 km). 
Направени са общо 442 броя орнитологични наблюдения.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването през 2012 г. са установени общо 446 индивида от 36вида, представители на 
орнитофауната. Установени са 11 вида обект на опазване в защитената зона (Таблица 31). 

Таблица 31.Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 3-4 3-4   

Бял щъркел Ciconia ciconia 6 6   

Осояд Pernis apivorus 3-4 3-4  

Орел змияр Circaetus gallicus 3 3   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 3-4 3-4  

Ливаден дърдавец Crex crex 20 - 
  
 

Бухал Bubo bubo 4-5 4-5   

Козодой Caprimulgus europaeus 3-25 3-25  

Земеродно рибарче Alcedo atthis 10 10 
 
 

Сив кълвач Picus canus 0-1 0-1  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopus syriacus 4-40 4-40  
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Среден пъстър кълвач Dendrocopus medius 1-5 1-5  

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 10-30 10-30  

Горска чучулига Lullula arborea 11-107 11-107  

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 10-99 10-99  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 108-1080 108-1080 
  
 

Градинска овесарка Emberiza hortulana 650-700 650-700  

Черночела сврачка Lanius minor 4-38 6-38   

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

В хода на проучването цялостната оценка за състоянията на местообитанията в защитената зона е 
че местообитанията за видовете птици срещащи се в защитената зона, в това число и тези на 
видовете предмет на опазване, се намират в добро състояние. 

Установени заплахи 

В хода на проучването не са установени заплахи за видовете птици предмет на опазване в зоната и 
техните местообитания. 

Снимков материал 

 

Снимка 52 Експерт по време на проучване в ЗЗ Деветашко плато 
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Снимка 53 Местообитания, обект на проучване в ЗЗ Деветашко плато 

 

 

Снимка 54 Малка бяла чапла в ЗЗ Деветашко плато 
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Име на защитената зона: Злато поле 

Код по Натура: BG0002103 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Злато поле се намира на няколко километра от Димитровград, южно от 

едноименното село. На юг граничи с железопътната линия за Свиленград и със село Райново. 

Мястото е най-голямата влажна зона с естествен произход по поречието на Марица. Включва старо 

речно корито на Марица с няколко водоема, тръстикови масиви, самата река и острови по нея, 

пасища, земеделски земи и околните площи с обраствания от върби и крайречна растителност. 

Малки петна от дъбови гори се срещат в близост до мъртвицата. Зоната представлява мъртвица на 

р. Марица и е най-голямата естествена влажна зона по поречието на р. Марица. Зоната граничи с 

р. Марица, като е отделена от нея с дига. Част от зоната (21%) е обявена за ЗТ според Закона за 

защитени територии (2001 год.). В изследваната територия са установени няколко основни 

местообитания – с най-голямо покритие са земеделските земи, засети основно с едногодишни 

житни култури (пшеница, царевица, слънчоглед) и една малка част (основно в западната част на ЗЗ 

и извън ЗТ) са засети с плодове и зеленчуци (дини, пъпеши, царевица, лук, домати, картофи и 

други). Една част от територията (основно около северния край на дигата на р. Марица) включва 

изоставени обработваеми площи превърнали се в затревени площи, обрасли с единични храсти. 

Една съществена част от територията е горски фонд – около водните площи на мъртвицата и най-

вече покрай реката и в островите горите са естествени заливни гори, съставени основно от 

влаголюбиви дървета и храсти (топола, дъб, върба и други). В зоната е осъществявано и 

залесяване с хибридна топола, като плантацията не е в добро състояние, поради неизяснени 

причини. Западния ръкав на мъртвицата се използва като зона за рекреация и спортен риболов. 

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. юни 2012 г. са обследвани 5 пробни 

площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 1 UTM 10х10 km квадрат. Направени са 

общо 221 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната, през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо над 632 индивида от 57 вида, представители на орнитофауната. 

Само за един вид (Tringa nebularia), не е установен статуса му, като вероятно се касае за 
неразмножаващите се индивиди. Потвърдено е гнезденето в защитената зона на двойки: черна 
каня, осояд, обикновен мишелов, керкенез, тръстиков блатар, земеродно рибарче, речна рибарка, 
черночела и червеногърба сврачки. Като нов вид за района може да се отбележи белочела сврачка 
с минимум 2 двойки. Потвърдено е присъствието на смесена чаплова колония. В колонията 
гнездят 22 двойки сиви чапли, 14 двойки нощни чапли и 1 двойка малки бели чапли. Колонията е 
разположена върху тополови дървета на остров в източния ръкав на мъртвицата. Със численост от 
1 двойка е регистриран и малкия воден бик. Установени са 2 колонии на пчелояди (съответно 24 и 
60 гнездови дупки). Важно е да се отбележи че в границата на ЗТ има поставени над 250 
изкуствени гнездилки за различни видове птици, като тези за синявици са с висока степен на 
заетост (минимум 7 двойки). Открито е и гнездо на сокол орко в близост до чапловата колония. 
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Установено е гнездене на белоока потапница (1 двойка), а като новогнездящи за района са 
регистрирани лиска, малък гмурец, торбогнездещ синигер, среден и малък пъстър кълвачи. 
Установен е ловуващ в границите на защитената зона – белоопашат мишелов, който вероятно 
гнезди в близост. 

От 15 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 8 вида птици (Таблица 32). Важно е да се посочи че през 

2012 г. е регистрирано гнездене на 2 вида (нощна чапла и малка бяла чапла), които са предмет на 

опазване в зоната, но към 2007 г. за тях не е регистрирано гнездене. В тази връзка се препоръчва 

актуализация на стандартния Натура 2000 формуляр за защитената зона по отношение на 

гнездовия статус на тези два вида. Също така през 2012 г. в защитената зона е регистрирано 

гнездене на 2 вида (белочела сврачка и градинска овесарка) включени в Приложение 2 на закона 

за биологичното разнообразие, които не са предмет на опазване в зоната. В тази връзка се 

препоръчва актуализиране на стандартния Натура 2000 формуляр за защитената зона, като се 

добавят посочените два вида. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Не са регистрирани отрицателни изменения в състоянието на местообитанията в зоната. В тази 

връзка цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване може да бъде 

определено като добро. 

Установени заплахи 

В обхвата на проучването не са отчетени директни заплахи за видовете птици, освен малко по 

площ незаконно сметище, разположено в зоната, намираща се в непосредствена близост до 

селото. 
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Снимков материал 

 
 
Снимка 55  Крайречни местообитания в ЗЗ Злато поле  
 
 

 
 
Снимка 56 Земеделски площи в ЗЗ Злато поле  
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Таблица 32. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 

Оценка 2007 
Данни от пробни 
площадки - 2012 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus - -   

Mалък воден бик Ixobrychus minutus 2-5 1   

Нощна чапла Nycticorax nycticorax - 14 
Актуализиране на стандартния Натура 
2000 формуляр на база данните за вида от 
2012 г. 

Гривеста чапла Ardeola ralloides - -   

Малка бяла чапла Egretta garzetta - 1 
Актуализиране на стандартния Натура 
2000 формуляр на база данните за вида от 
2012 г. 

Голяма бяла чапла Casmerodius albus - -   

Черен щъркел Ciconia nigra 1-2 0-1   

Поен лебед Cygnus cygnus -     

Белоока потапница Aythya nyroca 0-3 1   

Осояд Pernis apivorus 1 1   

Черна каня Milvus migrans 1 1   

Орел змияр Circaetus gallicus 1     

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 1 1   

Полски блатар Circus cyaneus - -   

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 1 -   

Малък креслив орел Aquila pomarina 1 -   

Речна рибарка Sterna hirundo 1-3 0-1   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 1-2 1-2   

Синявица Coracias garrulus 1-2 7 
Актуализиране на стандартния Натура 
2000 формуляр на база данните за вида от 
2012 г. 

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 1-2 -   

Червеногърба сврачка Lanius collurio 15-30 2-3   

Черночела сврачка Lanius minor 4-5 1   
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Име на защитената зона: Язовир Ивайловград 

Код по Натура: BG000106 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Язовир Ивайловград се намира в Източните Родопи. Обхваща едноименния язовир 
в тясната долина на р. Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на 
запад до държавната граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, 
Хухла, Ивайловград и Славеево на юг. По-голямата част от територията на мястото е покрита от 
ксеротермни широколистни гори. Голяма площ е заета и от ксеротермни храсталачни, и 
ксеромезофитни тревни формации. На места има отделни скали и скални стени. Обработваемите 
земи са разположени около язовира и заравнените участъци по склоновете на планината. В 
заливната му площ и около нея има тинесто-песъчливи участъци и ливади. Половината от 
територията е заета от смесени гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Q. frainetto/ със 
средиземноморски елементи (Бондев, 1991). 

Проучваният район попада в южната част на зоната. Проучвания бяха проведени в 15 квадрата, 
1X1 км., в периода 26-30 май. Използване бе трансектния метод както и наблюдение от 
стационарни точки. Общия брой на теренните дни е 6. Наблюдавани бяха общо 714 птици.  

. Резултати от проучването на орнитофауната 

Установени са общо 65 вида птици, от тях 15 са обект на опазване в защитената зона. 
Допълнително бяха събрани данни за още 3 целеви вид регистрирани от други автори през 2012 г. 
Таблица 33 представя резултатите за целевите видове в зоната, определни съгласно публикацията 
Орнитологични важни места в България и Натура 2000 (Костадинова, Граматиков 2007). 
Резултатите показват, че зоната запазва значенето си за повечето от видовете, за които е обявена. 
Необходими са допълнителни проучвания за някои видове със специфично поведение и/или 
ограничено разпространение.  

По-важни са следните промени и особености, които изискват актуализация на данните: 

 Египетският лешояд (Neophron percnopterus) е намалил числеността си на 1-2 двойки  

 В последните години няма данни за гнездене на белошипа ветрушка, вечерна ветрушка и 
царски орел 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 33. Данни за целевите видове, определени съгласно Костадинова и Грматиков (2007)  
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Вид 

Оценка 2007 

(Двойки) 

Резултати 2012 

(Двойки) 

Бележки 

1.  Mалък воден бик Ixobrychus minutus 1-3 -  

2.  Черен щъркел Ciconia nigra 12 5  

3.  Бял щъркел Ciconia ciconia 4-5 12  

4.  Осояд Pernis apivorus 4 1  

5.  Черна каня Milvus migrans 2 1  

6.  Египетски лешояд Neophron percnopterus 5 2  

7.  
Черен лешояд Aegypius monachus - 

 Посещава района при търсене на 
храна 

8.  Орел змияр Circaetus gallicus 1-2 1  

9.  Късопръст ястреб Accipiter brevipes 1-2 -  

10.  
Белоопашат мишелов Buzzard Buteo rufinus 2-4 

Установен от други 
автори 

 

11.  Малък креслив орел Aquila pomarina 2 5  

12.  Царски орел Aquila heliaca 1-2  Вероятно изчезнал от зоната 

13.  Скален орел Aquila chrysaetos 1 1  

14.  Малък орел Hieraaetus pennatus 1-2 1  

15.  Белошипа ветрушка Falco naumanni 0-1  Вероятно изчезнал от зоната 

16.  Вечерна ветрушка Falco vespertinus 0-3  Вероятно изчезнал от зоната 

17.  
Сокол скитник Falco peregrinus 1 

 Не е проверявано конкретно 
находище 

18.  
Турилик Burhinus oedicnemus 3-9 

 Необходимо е специализирано 
проучване за регистриране на вида 

19.  
Чухал Common Otus scops 46-110 

Регистриран от 
други 

изследователи 

 

20.  
Бухал Eurasian Eagle-owl Bubo bubo 5 

 Необходимо е специализирано 
проучване за регистриране на вида 

21.  
Козодой Caprimulgus europaeus 30-180 

 Необходимо е специализирано 
проучване за регистриране на вида 

22.  
Земеродно рибарче Alcedo atthis 5-9 

Регистриран от 
други 

изследователи 

 

23.  Синявица Coracias garrulus 16-18   

24.  Сив кълвач Picus canus 1-5   

25.  Черен кълвач Dryocopus martius 1-2   
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26.  Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 50-53   

27.  Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 52-118 1  

28.  Горска чучулига Lullula arborea 100-120 1  

29.  Полска бъбрица Anthus campestris 1-11   

30.  Испанско каменарче Oenanthe hispanica 16-160   

31.  Син скален дрозд Monticola solitarius 2-10   

32.  Голям маслинов присмехулник Hippolais 
olivetorum 

23-25 
1  

33.  Червеногушо коприварче Subalpine Warbler 
Sylvia cantillans 

90-190 
  

34.  Черноглаво коприварче Sylvia melanocephala 17-140   

35.  Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 37-163   

36.  Скална зидарка Sitta neumayer 3-13   

37.  Червеногърба сврачка Lanius collurio 320-1815 21  

38.  Черночела сврачка Lanius minor 14-37 1  

39.  Белочела сврачка Lanius nubicus 2   

40.  Градинска овесарка Emberiza hortulana 200-224 1  

41.  Черноглава овесарка Emberiza melanocephala 313 14  

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Установено разораване на пасищата 

Установени заплахи 

Установено разораване на пасищата и безпокойство от туристи край язовир Ивайловград. 
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Име на защитената зона: Васильовска планина 

Код по Натура: BG0002109 

Описание на района на проучване 

ОВМ Васильовска планина се намира в Северна България между градовете Ябланица, Тетевен и 
Троян и почти съвпада с орографските граници на едноименната планина. На север територията 
включва и язовир Сопот. Около половината от планината е покрита с гори - предимно от мизийски 
бук /Fagus moesiaca/. Има също и иглолистни култури. Откритите пространства заемат около 30% 
от територията, като най-голям е делът на ливадите и обработваемите земи. 

Проученият района обхваща предимно откритите части (пасища, ливади, обработваеми и 
необработваеми площи) и от части овощни градини на Васильовска планина. Посетени са общо 83 
квадрата (1х1км) през месеците юни и юли, в рамките на 10 дена. Направени са 1863 наблюдения.  

Резултати от проучването на орнитофауната 

Наблюдаваните видове са 71 , като обект на опазване в Защитената зона са регистрирани 10 вида ( 
от 22 вида) - градинска овесарка Emberiza hortulana, червеногърба сврачка Lanius collurio , 
ястребогушо коприварче Sylvia nisoria, полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata , горска 
чучулига Lullula arborea , сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus, сив кълвач Picus canus, 
ливаден дърдавец Crex crex, бял щъркел Ciconia ciconia и черен щъркел Ciconia nigra. Една голяма 
част от неустановените видове в Защитената зона, е най-вече поради непосетени характерни техни 
местообитания (горски масиви и скални венци) – бухал, осояд, среден пъстър кълвач, черен кълвач 
и др., и поради късно проведените проучвания (края на юни-юли). 

Установени са и видове обект на защита – брегова лястовица Riparia riparia – колония от около 50 
дупки по брега на р. Вит, пчелояд Merops apiaster и полска бъбрица Anthus pratensis – по 1 
индивид. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Като цяло посетените местообитания са запазени 

Установени заплахи 

Не са установени заплахи 
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Снимков материал 

 

Снимка 57 Местообитания, обект на проучване във Васильовска планина 

 

 

Снимка 58 Земеделски практики във Васильовска планина 
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Име на защитената зона: Априлци 

Код по Натура: BG0002110 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Априлци включва комплекс от влажни ливади и пасища разположени на заравнени 

и слабо наклонени терени около р. Видима и нейни притоци в района на гр. Априлци, в 

подножието на Средна Стара планина (национален парк “Централен Балкан”), на около 30 km 

югоизточно от гр. Троян. Ливадите са обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване 

на обикновена полевица /Agrostis capilaris/, червена власатка /Festuca rubra/, гребенест сеноклас 

/Cynosurus cristatus/ и др. 

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. юни 2012 г. са обследвани 3 пробни 

площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 1 UTM 10х10 km квадрат. Направени са 

общо 61 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната, през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 70 индивида от 16 вида, представители на орнитофауната. Ливадния 

дърдавец, като вид предмет на опазване в зоната не е регистриран. От видовете включени в 

Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие са регистрирани черен кълвач /Dryocopus 

martius/, червеногърба сврачка /Lanius collurio/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/, сив 

кълвач /Picus canus/. В тази връзка следва да се разгледа възможността за включването на тези 

видове в стандартния Натура 2000 формуляр като видове предмет на опазване в зоната. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

С оглед констатираните заплахи, цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет 

на опазване в зоната не може да бъде определено като добро. Голяма част от местообитанията за 

подложени на унищожаване в резултат на култивация. 

Установени заплахи 

В границите на зоната са установени следните заплахи за местообитанията и видовете: 

9. Култивиране (изораване) на влажните ливади и пасища, явяващи се основно 

местообитание на орнитоценозата в зоната; 

10. Сукцесия на влажни ливади и пасища, постепенното им заемане от дървесна и храстова 

растителност, свързано със западане на животновъдството в района. 

11. Унищожаване и увреждане на постоянно затревени площи в резултат на изграждане на 

фотоволтаични централи. 
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Снимков материал 

 

Снимка 59. Изграждане на фотоволтаична инсталация в ЗЗ Априлци. 

 

Снимка 60. Запазени местообитания в ЗЗ Априлци 
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Снимка 61. Напреднала сукцесия на неподдържани ливади в ЗЗ Априлци, в които все още има 
ливадни дърдавци. 
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Име на защитената зона: Велчево 

Код по Натура: BG0002111 

Описание на района на проучване 

Защитена зона «Велчево» включва основно влажни ливади разположени в котловинно-хълмист 

район от двете страни на р. Видима, северно, северозападно и източно от с. Велчево в 

Предбалкана, източно от гр. Троян. Представлява комплекс от мезофилни и алувиално-ливадни 

тревни съобщества (около реката), храсти и широколистни гори в подножията и по хълмовете 

около с. Велчево и околните села. Ливадите са обрасли с мезофилна тревна растителност с 

преобладаване на обикновена полевица /Agrostis capilaris/, червена власатка /Festuca rubra/, 

гребенест сеноклас /Cynosurus cristatus/ и др. (Бондев, 1991). 

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. юни 2012 г. са обследвани 6 пробни 

площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 1 UTM 10х10 km квадрат. Направени са 

общо 303 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната, през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 233 индивида от 31 вида, представители на орнитофауната в предимно 

ливадно –храстови местообитания и малки участъци от гористи местообитания Освен дневни са 

осъществени и нощни проучвания на орнитофауната с акцент върху ливадния дърдавец. Ливадния 

дърдавец, като вид предмет на опазване в зоната е регистриран, но в твърде ниска численост от 1 

токуващ мъжки. От видовете включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие 

са регистрирани червеногърба сврачка /Lanius collurio/ и градинска овесарка /Emberiza hortulana/. 

В тази връзка следва да се разгледа възможността за включването на тези видове в стандартния 

Натура 2000 формуляр като видове предмет на опазване в зоната. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Местообитанията в зоната са в добро състояние 

Установени заплахи 

Идентифицирани са заплахи свързани с трансформиране на пасищата и ливадите – превръщането 

им в обработваеми земи. 
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Снимков материал 

 

Снимка 62 Разорани ливади в ЗЗ Велчево 

 

 

Снимка 63 Влажна ливада с гнездящи ливадни дърдавци – ЗЗ Велчево 
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Снимка 64 Защитена зона Велчево 
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Име на защитената зона: Руй 

Код по Натура: BG0002112 

Описание на района на проучване 

Границите на мястото съвпадат с орографските граници на българската част на Руй планина, 
заедно с котловинното поле на юг – поречието на р. Ерма, като на север и запад те следват 
държавната граница, на юг очертанията на котловината от с. Срезимировци до гр. Трън, а на изток 
обхваща възвишенията югозападно от пътя Трън-Брезник. За мястото е характерно мозаечното 
разположение на типовете местообитания. Преобладават широколистните букови гори /Fagus 
sylvatica/ и обработваемите площи. Иглолистните и смесени гори съставляват около 8% от общата 
площ. Срещат се пасища, открити тревни пространства, ливади, скали и скални комплекси, както и 
ждрелото на река Ерма. Характерни са мезофилните ливади с ливадна власатка /Festuca pratensis/, 
броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, ливадна лисича опашка /Alopecurus pratensis/, пасищен 
райграс /Lolium perenne/ и издънкова полевица /Agrostis stolonifera/. 

В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, в периода май - юни 2012 г. са обследвани 
31 UTM 1х1 km квадрата, които влизат в състава на 2 UTM 10х10 km квадрата. Те обхващат в 
значителна част подходящи местообитания за целевите видове в зоната. Отделно от посетените 
квадрати е проведено и картиране на гнездовата популация на ливадния дърдавец Освен дневни 
проучвания са проведени и нощни проучвания за картиране на разпространението и числеността 
на ливадния дърдавец. Направени са общо 839 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването на гнездовата орнитофауната, през 2012 г. в защитената зона са установени 
общо 1094 индивида от 52 вида, представители на орнитофауната. Установени са 8 вида предмет 
на опазване в защитената зона, от общо 18 вида (Таблица 34). Регистрирани са значителни по 
численост находища на ливаден дърдавец в периферията и извън границите на Защитената зона. С 
оглед обхвата на зоната е добре да се разгледа разширение за да се обхване добре популацията 
на вида. Възможно е вследствие на влошаване на гнездовите местообитания, гнездовата 
популация на ливадния дърдавец в зоната да е намаляла чувствително. 

Препоръчва се данните за белоопашатия мишелов от стандартния Натура 2000 формуляр за 
зоната, да бъдат коригирани с информацията от 2012 г. Регистрирано е повишение от 1 гнездяща 
двойка към 2007 до 3 през 2012 г. 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

С оглед констатираните заплахи, цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет 
на опазване в зоната не може да бъде определено като добро. Голяма част от местообитанията за 
подложени на унищожаване в резултат на култивация. 
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Таблица 34. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите 
популации (дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Бял щъркел Ciconia ciconia 2 1  

Осояд Pernis apivorus 2 1  

Ливаден блатар Circus pygargus 4   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1 3 
Корекция на стандартния Натура 2000 
формуляр за зоната на база резултатите от 2012 
г. 

Скален орел Aquila chrysaetos 2   

Малък орел Hieraaetus pennatus 1   

Ловен сокол Falco cherrug 1   

Ливаден дърдавец Crex crex 80 59  

Бухал Bubo bubo 1   

Козодой Caprimulgus europaeus 18-170 1  

Земеродно рибарче Alcedo atthis 1   

Синявица Coracias garrulus 1   

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 18-170   

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 1-7   

Горска чучулига Lullula arborea 18-170   

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 30 4  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 175-1070 118-134  

Градинска овесарка Emberiza hortulana 138 47-50  

 

Установени заплахи 

Констатираните основни заплахи за видовете предмет на опазване в зоната и техните 
местообитания са разораване на ливадите и превръщането им в обработваеми площи, като при 
теренното проучване са констатирани и новоразорани площи. В много голяма част от защитената 
зона подходящите местообитания за гнездене на ливаден дърдавец са разорани и превърнати в 
обработваеми площи и видът там вече липсва или е в ниска численост и се е изместил в 
периферни участъци. 
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Снимков материал 

 

Снимка 65 Разорана ливада в ЗЗ „Руй“ 

 

 

Снимка 66 Ливади в ЗЗ „Руй“, които са в добро състояние. 
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Име на защитената зона: Триград - Мурсалица 

Код по Натура: BG0002113 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Триград-Мурсалица се намира в централната част на Западни Родопи на юг от гр. 

Девин и западно от гр. Смолян. Обхваща водосборния басейн на р. Въча (притоците Широколъшка, 

Мугленска, Буйновска и др.), рида Мурсалица и част от Виденишкия дял. Южната граница съвпада 

с държавната граница с Гърция. На изток достига до Смолян, на запад до землищата на селата 

Борино, Змеица, Чавдар и Буйново, а на север обхваща долината на р. Въча до с. Стоманево. 

Територията има средно- и високопланински характер. Районът е карстов със субстрат от мрамори 

и риолити. Основни хабитати тук са горите, скалните комплекси, ливадите, пасищата и реките. 

Горите покриват около 70% от територията, като преобладават иглолистните гори, основно от 

смърч /Picea abies/, а на някои места – от бял бор /Pinus sylvestris/ и смесени иглолистни гори. Едни 

от най-ценните стари гори са тези от черен бор /Pinus nigra/ и ела /Abies alba/. Малки територии са 

заети от широколистни гори от мизийски бук /Fagus moesiaca/, а също и смесени гори от мизийски 

бук и воден габър /Ostrya carpinifolia/. Най-компактните широколистни гори заемат северната част 

на мястото. В мястото попадат Буйновското и Триградското ждрела с обширни скални комплекси. 

Тревните местообитания са много разнообразни, но преобладават съобществата на обикновена 

полевица /Agrostis capillaris/ и картъл /Nardus stricta/ (Бондев, 1991). Единствената пълноценна 

субалпийска зона в Западните Родопи се намира в района на връх Перелик (2 192 m). 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, в периода май – юли 2012 г. 

са обследвани 33 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 7 UTM 10х10 

km квадрата. Направени са общо 327 броя орнитологични наблюдения. 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. в защитената зона 

са установени общо 728 индивида от 64 вида, представители на орнитофауната. 

От 29 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 

обхвата на проучването са регистрирани 9 вида (Таблица 35). Следва да се отбележи че целите и 

методиката на проучването, не са ориентирани към проучване на горските видове птици, които са 

основния брой видове предмет на опазване в зоната. Въз основа на проведените проучвания през 

2012 г. и на база резултатите от целенасочени проучвания на орнитофауната проведени в 

предходни години следва да се отбележи, че ловния сокол и особено белошипата ветрушка са 

изчезнали като гнездящи видове в защитената зона. 

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 

може да бъде определено като добро, с изключения на сукцесията на постоянно затревените 

площи. 
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Установени заплахи 

Сукцесия на постоянно затревени площи (пасища и ливади). Безпокойство в района на 

туристически зони около големите язовири в зоната. 

Таблица 35. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г и данни за 

видовете предмет на опазване към 2007. 

Вид 

Численост на гнездовите популации 
(дв.) 

Бележки 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки - 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra 3   

Осояд Pernis apivorus 6   

Черна каня Milvus migrans 1   

Орел змияр Circaetus gallicus 2-5   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 3   

Малък креслив орел Aquila pomarina 1   

Скален орел Aquila chrysaetos 4 1-3  

Белошипа ветрушка Falco naumanni 2  
Видът е изчезнал като гнездящ от 
защитената зона 

Ловен сокол Falco cherrug 3  
Видът е изчезнал като гнездящ от 
защитената зона 

Сокол скитник Falco peregrinus 5 2-4  

Лещарка Bonasa bonasia 140-190   

Глухар Tetrao urogallus 50-100 1 инд. 
Прилаганата методика за нуждите на 
проучването и целите му, не позволява 
целенасочено проучване на вида 

Планински кеклик Alectoris graeca 42-100   

Ливаден дърдавец Crex crex 11-108 1-3  

Бухал Bubo bubo 6   

Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum 0-2   

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 1-7   

Козодой Caprimulgus europaeus 44-204   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 4-11   

Сив кълвач Picus canus 28-73 2-3  

Черен кълвач Dryocopus martius 47-120 1-2  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 27-80   

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 6-60   

Горска чучулига Lullula arborea 70-350 1-3  

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 1-5    

Жъртоглаво кралче Regulus regulus 580-3400 1-2  

Червеногърба сврачка Lanius collurio 90-430 6-15  

Черночела сврачка Lanius minor 1-5   

Градинска овесарка Emberiza hortulana 15-155   
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II. 4 Картен материал: Модели на разпространение и обилие на видовете гнездящи птици 

Приоритетните видове, обект на проучване, които гнездят в България 
Застрашени гнездящи видове птици (реещи се)  
 
Розов пеликан Pelecanus onocrotalus (гнезди епизодично) 

 
 
 
Къдроглав пеликан Pelecanus crispus 
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Черен щъркел Ciconia nigra 

 
 
Бял щъркел Ciconia ciconia 
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Осояд Pernis apivorus 

 
 
 
Черна каня Milvus migrans 

 



 180 

Морски орел Haliaeetus albicilla 

 
 
 
Египетски лешояд Neophron percnopterus 

 
 



 181 

 
Белоглав лешояд Gyps fulvus 

 
 
 
Орел змияр Circaetus gallicus 

 



 182 

 
Тръстиков блатар Circus aeruginosus 

 
 
 
Ливаден блатар Circus pygargus 

 
 



 183 

 
Голям ястреб Accipiter gentilis 

 
 
 
Малък ястреб Accipiter nisus 



 184 

 
 
Късопръст ястреб Accipiter brevipes 

 
 
 
Обикновен мишелов Buteo buteo 



 185 

 



 186 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 

 
 
 
Малък креслив орел Aquila pomarina 

 



 187 

 
Царски орел Aquila heliaca 

 
 
Скален орел Aquila chrysaetos 



 188 

 
Малък орел Aquila pennata 

 
 
Речен орел Pandion haliaetus (гнезди епизодично) 

Счита се че гнезди, но няма установено находище. 
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Белошипа ветрушка Falco naumanni (изчезнал на гнездене) 

Изчезнал като гнездящ, няма потвърдено находище 



 190 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 

 
 
 
Вечерна ветрушка Falco vespertinus 

 



 191 

 
Орко Falco subbuteo 

 
 
 
Ловен сокол Falco cherrug 

Чувствителен вид. Много ограничени наблюдания.Няма модел. 
 
 
Сокол скитник Falco peregrinus 

 



 192 

 
 
Застрашени гнездящи видове птици (нереещи се) 
 
Пъдпъдък Coturnix coturnix 

 
 
 
Ливаден дърдавец Crex crex 



 193 

 
Брегова лястовица Riparia riparia 

 
 
 
Пчелояд Merops apiaster 



 194 
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Други гнездящи природозащитно значими видове, обект на проучване 

Среден корморан Phalacrocorax aristotelis 
Точково разпространение – единствено находище; без модел 
 
 
Малък корморан Phalacrocorax pygmeus 

 
 
 
Голям воден бик Botaurus stellaris 
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Малък воден бик Ixobrychus minutus 

 
 
 
Нощна чапла Nycticorax nycticorax 

 



 197 

 
Гривеста чапла Ardeola ralloides 

 
 
 
Малка бяла чапла Egretta garzetta 

 



 198 

 
Голяма бяла чапла Casmerodius albus 

 
 
 
Червена чапла Ardea purpurea 



 199 

 
 
Блестящ ибис Plegadis falcinellus 

Точково разпространение. 

 
 
Бяла лопатарка Platalea leucorodia 



 200 

 



 201 

Червен ангъч Tadorna ferruginea 
Точково разпространение 

 
 
Белоока потапница Aythya nyroca 

 
 
 
Лещарка Bonasa bonasia 

 
 
 



 202 

 
Глухар Tetrao urogallus 

 
 
 
Кокилобегач Himantopus himantopus 

 
 
 
 



 203 

 
 
Саблеклюн Recurvirostra avosetta 

Точково разпространение 

 
Турилик Burhinus oedicnemus 



 204 

 
 
Кафявокрил огърличник Glareola pratincola 

 
 
Морски дъждосвирец Charadrius alexandrinus 



 205 

 
 
Дебелоклюна рибарка Sterna nilotica 

 



 206 

Гривеста рибарка Sterna sandvicensis 

 
Речна рибарка Sterna hirundo 
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Белочела рибарка Sterna albifrons 

 
Белобуза рибарка Chlidonias hybrida 

 
 
 
Черна рибарка Chlidonias niger 



 208 

 
 



 209 

Бухал Bubo bubo 

 
 
 
Козодой Caprimulgus europaeus 

 
 
 



 210 

Земеродно рибарче Alcedo atthis 

 
 
 
Синявица Coracias garrulus 

 
 
 



 211 

 
Сив кълвач Picus canus 

 
 
 
Черен кълвач Dryocopus martius 

 
 



 212 

 
Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 

 
 
 
Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra 



 213 

 
 
Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 

 
 
 
Горска чучулига Lullula arborea 



 214 

 
 
Полска бъбрица Anthus campestris 

 
 
 



 215 

Черногърбо каменарче Oenanthe pleschanka 

 
 
Голям маслинов присмехулник Hippolais olivetorum 

 
 



 216 

 
Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 

 
 
Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata  

 
 



 217 

 
Червеногърба сврачка Lanius collurio 

 
 
Черночела сврачка Lanius minor 

 
 



 218 

 
Белочела сврачка Lanius nubicus 

 
 
 
Градинска овесарка Emberiza hortulana 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

След кампанията по изграждане на екологичната мрежа Натура 2000, полевото проучване на 
гнездящите птици през 2012 г. в рамките на проекта обособена позиция 7 „Определяне и 
минимизиране на рисковете за дивите птици”, по дейност 4 от проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, е най-
мащабното по рода си изследване на природни територии. В резултат на проведените полеви 
проучвания и събраната информация, могат да се направят следните основни изводи: 

I. Защитените зони за птици в България са в различна степен повлияни от човешките 
дейности и в различна степен са подложени на натиск от страна на човека, поради 
което може да се появи проблем за постигане на природозащитните цели. В повечето 
случаи местообитанията на птиците в защитените зони са в добро или задоволително 
състояние и осигуряват добри условия за опазване на застрашените видове. В същото 
време обаче се наблюдават негативни въздействия върху местообитанията, и по-
конкретно: 

 Разораване на тревни местообитания; в повечето случаи е свързано с промяна на 
земеделски практики и с цел получаване на субсидии от Ерофондовете; в другия случай 
разораването е свързано с подготовка на терени за застрояване; 

 Загуба на местообитания поради строителство; основно в защитените зони по 
Черноморието, свързано с жилищно и курортно строителство (вилни селища, хотели, 
спортни съоръжения, ветроенергийни съоръжения; в няколко от защитените зони вече 
е установена загуба на местообитания поради изграждане на фотоволтаици. 

 Влошаване на качествата на местообитанията поради промяна на традиционните, 
екстензивни земеделски практики с интензивни такива или поради изоставяне на 
земите (основно поради прекратяване н апаша или косене). 

 Загуба и влошаване на местообитанията поради изграждане на кариери за открит 
добив на инертни материали; 

II. Състоянието на птиците в защитените зони от Натура 2000 зависи от човешките 
дейности и практики в защитените зони, както от тези прилагани преди обявяването 
им, така и настоящи.  

 Някои видове птици, обект на опазване в защитените зони, са изчезнали като 
гнездящи видове в тях. Това се отнася основно до световно застрашените видове със 
силно намаляващи популации у нас, които са в неблагоприятно състояние още преди 
да бъде създадена Натура 2000 – белошипата ветрушка, ловният сокол, египетския 
лешояд. Изчезването на тези видове от защитените зони от Натура 2000 се дължи на 
комплекс от фактори, съществуващи отпреди, но част от проблемите продължават да 
съществуват и сега в защитените зони – безпокойство, промяна на местообитанията 
(респективно хранителната база), преследване, поставяне на отрови, замърсяване); За 
някои видове като египетския лешояд се потвърждава тенденцията за рязкото 
намаляване на числеността му и изчезването му от голям брой защитени зони. Видът е 
изчезнал от зоните Западен Балкан, Карлуковски карст, Суха река, Странджа, Сините 
камъни - Гребенец. Никъде не е регистрирана и белошипата ветрушка. 

 При царския орел няма данни за гнездене в някои от планински зони (Западен 
Балкан, Централен Балкан) и докато загнездването и/или увеличаване на числеността 
му е регистрирано в зони в равните и хълмисти части на страната (Адата Тунджа, 
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Дервентски възвишения), особено в защитени зони, където се прилагат целенасочени 
природозащитни мерки за опазване на вида. 

 За някои видове (синявица, ливаден блатар) са получени индикации за възможно 
цялостно намаляване на числеността в страната (поради неоткриването им в голям 
брой зони, където са регистрирани преди 2007), което се нуждае от допълнително 
проучване. 

III. Благодарение на полевите проучвания значително се подобриха познанията за птиците в 
проучваните защитени зони.  

 За някои видове са събрани достатъчно данни показващи увеличение на числеността 
в определени защитени зони. Такива видове при които е регистрирана численост по-
висока от известната досега за съответните защитени зони са : малък креслив орел 
(Радинчево, Камчийска планина), голям маслинов присмехулник (Радинчево), 
белоглав лешояд (Студен кладенец, Маджарово, Мост Арда), тръстиков блатар 
(комплекс Стралджа), белоопашат мишелов (Комплекс Стралджа, Камчийска планина, 
Комплекс Камчия, Адата Тунджа, Обнова, Руй), малък корморан (Калимок), 
ястребогушо коприварче (Провадийско-Роякско плато), полска бъбрица (Провадийско-
Роякско плато, Суха река), градинска овесарка (Комплекс Камчия, Суха река), 
червеногърбата сврачка (Обнова, Комплекс Камчия), късопръста чучулига (Суха река), 
среден пъстър кълвач (Суха река), ливаден дърдавец (Лудогорие), сив кълвач 
(Славянка), синявица (Адата Тунджа, Злато поле), осояд (Рупите). 

 Събрани бяха данни за голям брой видове не отбелязани в стандартните формуляри 
на съответните защитени зони: черен щъркел (Осогово), гривеста чапла (Комплекс 
Стралджа,), голяма бяла чапла (Комплекс Стралджа), нощна чапла, (Злато поле), малка 
бяла чапла (Злато поле), блестящ ибис (Комплекс Стралджа), червен ангъч (Комплекс 
Стралджа), белоока потапница (Обнова), късопръст ястреб (Комплекс Стралджа), 
царски орел (Адата Тунджа), орел змияр (Радинчево), ливаден блатар (Долна 
Козница), сокол скитник (Долна Козница), тръстиков блатар (Никополско плато), малък 
орел (Студенец, Бакърлъка), малък ястреб (Странджа, Камчийска планина),малък 
корморан (Студен Кладенец), осояд (Крумовица) малък креслив орел (Осогово, 
Палакария, Долна Козница), кокилобегач (Комплекс Стралджа), сив кълвач (Бяла река), 
речна рибарка (Странджа), ливаден дърдавец (Суха река), черна каня (Пирин, 
Мелнишки пирамиди), пчелояд (Галата), турилик (Адата Тунджа, Балчик ), късопръста 
чучулига (Адата Тунджа, Балчик), пернатонога кукумявка (Осогово), трипръст кълвач 
(Осогово), черен кълвач (Марица-Първомай, Априлци), черночела сврачка (Адата 
Тунджа), полска бъбрица (Васильовска планина, Котленска планина), белочела 
сврачка (Злато поле), градинска овесарка ( Злато поле, Априлци, Велчево), брегова 
лястовица (Комплекс Камчия, Васильовска планина).  

IV. Прилаганите методи за картиране на гнездящи, наистина дават възможност да се обхванат 
голям брой гнездящи видове. Все пак обаче видовете, които изискват прилагане на 
специфични методики за откриването им остават недостатъчно проучени. Едногодишните 
проучвания не са достатъчни да се обхванат цялостно тези видове, както и да се картират 
гнездовите находища на грабливи птици. 

V. Анкетните проучвания дават добра базова информация за райони, които не са достатъчно 
проучени. В същото време, макар да са надлежно попълнени, анкетите не винаги дават 
информацията, необходима за анализа. 
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VI. Данните събрани по време на полевите проучвания 2012 г. са събрани по начин, който 
позволява на тяхна база да се правят оценки за числеността на популациите на видовете в 
защитените зони и да се ползват за целите на докладване към Европейския съюз, за 
изготвяне на планове за управление на защитени зони, както и за изготвяне на оценки за 
съвместимост на планове и проекти с целите на защитените зони. 

На базата на направените по-горе изводи, могат да се формулират следните препоръки: 

1) Необходимо е да се приложат неотложни мерки за прекратяване на порочната практика за 
разораване на тревните местообитания, както и да се спре загубата на местообитания в 
защитените зони за птици причинена от мащабно застрояване. 

2) На базата на събраните данни да се изготвят оценки на гнездящите популации на видовете 
птици в защитените зони с които да се актуализират данните в стандартните формуляри, 
включително да се добавят новите установени видове 

3) За защитените зони за птици да се разработят планове за управлението им, като приоритет 
да са тези, които нямат законова защита по ЗЗТ; 

4) За всяка от защитените зони да се разработи схема за мониторинг на видовете птици, обект 
на опазване, която да включва и специфичните методики на броене на отделните видове; 
да бъде обърнато специално внимание на намаляващите видове и тези с риск от изчезване 

5) Да се разширят проучванията за Натура 2000 морска среда, като се положат усилия за 
изясняване статуса на гнездене и гнездовите територии на средиземноморския 
буревестник; 

6) Да се изгради експертен капацитет за провеждане на орнитологичен мониторинг на 
защитените зони от Натура 2000 в партньорство с БАН и БДЗП 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Методика за полево проучване на гнездящите птици, включително полеви формуляри към нея – 
методиката е представена към Приложение 6.2. 
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ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА (НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ) 

 

1. Обработена информация от анкетното проучване за находища на гнезда на грабливи птици и 
черен щъркели и находища на глухар и ливаден дърдавец; 

2. Интегрирана геобаза данни с всички резултати от полевите проучвания на гнездящи птици, 
включително маршрути на проучване – на електронен носител. 

3. Снимков материал – на електронен носител 

4. Попълнени полеви формуляри и карти – на електронен носител; 

5. Карти на планираните площадки за проучване на гнездовата орнитофауна – на електронен 
носител 

 


