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7.2 СПИСЪЦИ И ТАБЛИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ТЕКСТА НА ЧАСТ “СТРУКТУРА И 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ” НА ЗАДАНИЕТО 

7.2.1 ОБОБЩЕНА СПРАВКА НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПР 

„СРЕБЪРНА“ 

ПР „Сребърна“ е с добро материално-техническо обезпечие за изпълнение на неговите функции. 

ПР разполага с: 

 двуетажна административно-стопанска сграда, със застроена площ 145 кв.м. и разгърната 

застроена площ 295 кв.м., разположена в с. Сребърна 
 Пред сградата има асвалтиран паркинг; 
 В самата сграда има гаражни клетки и складови;помещения в приземния етаж; 

 Автомобили с висока проходимост Лада Нива ВАЗ 21214 и Мицубиши L 200; 

 Лодка “Мечта” 
 Колесар за лодката; 
 Агрегат за вдигате и спускане вратите на шлюзовете; 
 Лодка платформа за гасене на пожари; 
 Помпа за гасене на пожари; 
 Храсторези; 
 Моторен трион; 
 Оптични прибори за охранителите; 
 Офис оборудване; 
 Кабелен интернет. 
 оборудването на противопожарното депо  
- Осветителни лампи за евакуация  при пожар 8 бр. 
- Пожарогасител СО2    3 бр. 
- Пожарогасител прахов 4 бр. 
- Пожарогасител воден  2 бр. 
- Потапящи  моторни  помпи  3 бр. 
- Шлангове  8 бр. 
- струйници  5 бр. 
- кофпомпи  5 бр. 
- Предпазна  каска 2 бр. 
- Яке                        2 бр. 
- Панталони            2 бр 
- Ръкавици 2 бр. 
- Гамаши 2 бр. 
- Ботуши 2 бр. 
- лопати  4 бр. 
- мотики  4 бр. 
- тупалки  6 бр. 

 
В голямата си част материално-техническото обезпечаване на ПР „Сребърна“ служи и за управлението на 

ЗМ.  
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7.2.2 ТАБЛИЧНО ОПИСАНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

обект 
Предназначение 

(изходно) 
Характеристики Актуална роля във водния режим на езерото  

Остатъчна кота от 

дигата Ветрен-
Силистра 

Да предпазва от 

наводнения, да 

създаде условия за 

нови обработваеми 

земи 

Дължина     650 m 

Ширина        30 m 

Височина        6 m 

Тип: земно насипна 

Преливна кота, спира навлизане на води до 

кота 13,20 m и съответно оттичането на 

езерото при тази кота 

Дига 1978 г  Да предпазва от 

наводнения новите 

обработваеми земи 

Дължина     3900 m 

Ширина        30 m 

Височина        6 m 

Тип: земно насипна 

Ограничава навлизането на води в между 

диговото пространство при ниски коти, когато 

биха се заливали югозападните части от 
обградените от тях земи 

Дига 1994 г.  Да предпазва от 

наводнения новите 

обработваеми земи и 

с. Айдемир. 

Дължина     670 m 

Ширина        30 m 

Височина        6 m 

Тип: земно насипна 

 Да предпазва от наводнения новите 

обработваеми земи и с. Айдемир. 

Югозападна дига Да предпазва от 

наводнения  

Пътя на входа на с. 

Сребърна, ниско 

разположените къщи в 

махала Приселци на с. 

Сребърна,  

Дължина     200 m 

Ширина        30 m 

Височина        4 m 

Тип: земно насипна 

Да предпазва от наводнения  

пътя на входа на с. Сребърна, ниско 

разположените къщи в махала Приселци 

на с. Сребърна, селския стадион и 

пасището около него, но само при много 

високи дунавски води. 

Северен шлюз 
Координати: 
9572275.07, 
4787127.08 
9572266.27, 
4787126.20 
9572265.86, 
4787130.26 
9572274.67, 
4787131.14 

Да предпазва от 

навлизане на 

замърсени води, да 

задържа води в между 

диговото 

пространство и канала 

до южния шлюз 

Ширина: 6 m 

Височина: 4 m 

Конструктивен тип: 

20 m бетонен улей с 

повдигащи се 

метални врати 

Да предпазва от навлизане на замърсени 

води, при нива на реката под котата на 

преливане в западния участък,  да задържа 

води в между диговото пространство и 

канала до южния шлюз. 

Южен шлюз 
Координати: 
9571752.24, 
4786268.25 
9571756.17, 
4786269.67 
9571753.17, 
4786277.92 
9571749.25, 
4786276.50 

 Да регулира нивото 

на водата в езерото 

при вливане и да спира 

оттичането към реката 

 Ширина: 6 m 

Височина: 4 m 

Конструктивен тип: 

20 m бетонен улей с 

повдигащи се 

метални врати 

 Да задържа вода в езерото при нива на 

река Дунав под котата на преливане в 

западния участък. 

Югозападен шлюз 
Координати: 

Да предпазва от 

наводнения  
Ширина: 3,5 m Поради удълбаното дъно на р. Дунав 

вероятността от такива наводнения е много 
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9570593.89, 
4782707.14 
9570588.44, 
4782700.62 
9570580.71, 
4782707.08  
9570586.16, 
4782713.60 

Пътя на входа на с. 

Сребърна, ниско 

разположените къщи в 

махала Приселци на с. 

Сребърна. 

Височина: 4 m 

Конструктивен тип: 

6 m бетонен улей с 

повдигащи се 

метални врати 

ниска, при това пътя до селото вече минава по 

висок насип. 

Може да има предпазваща роля за ПР при 

приливна вълна от водосбора по старото 

корито на Сребърнска река, ако водите са 

замърсени в резултат на някаква авария - 
разливи от цистера автовоз в прилежащия 

пътен участък, замърсяване на водите 

преминаващи през нерегламентирани или 

стари изоставени сметища. Въпреки че 

вероятността за подобни събития е много 

малка, при изградено съоръжение е 

рационално да е в изправност и готовност. 

Канал. 
Изграден: 1994г. 
Собственост: РИОСВ 

– Русе 
Ползвател: РИОСВ – 
Русе 

 Да вкарва вода в 

езерото 
 Канал със земни 

брегове. Дължина 

между шлюзовете 

1 177 м. 

Единствена „животоспасяваща“ връзка с 

реката при ниво на водите й между 11,70 и 13 

m. 

Изоставена дренажна 

система в северната 

част на ПР 

 Да отводнява и 

предпазва от 

заблатяване на 

новосъздадените 

обработваеми земи 

Тип: дренажни 

канали - земни 

изкопи със стени от 

уплътнена почва.  

 Въпреки че дренажния ефект е намален 

поради затлачване, те оказват ефект поне 

върху прилежащите площи, като създават 

условия за развитие на аморфата в участъци, 

които тя не би усвоила поради заблатяване. 

Дренажна система в 

Айдемирското поле 
 Да отводнява и 

предпазва от 

заблатяване на 

новосъздадените 

обработваеми земи 

 Тип: дренажни 

канали - земни 

изкопи със стени от 

уплътнена почва. 

Въпреки че дренажния ефект е намален 

поради затлачване, те оказват ефект поне 

върху прилежащите площи. 
Няма данни доколко са били ефективно 

отстранени дренажните канали преди да се 

изгради  дигата от 1994 г.. Поради 

постоянното наличие на вода в канала източно 

от дигата, може да се предположи, че може да 

има остатъчни съоръжения под основата на 

дигата, или че грунда под нея има определен 

дренажен ефект, който влияе върху водния 

баланс на езерото при определени стеснени 

интервали на котата на езерото, при нива 

когато се достига до пресъхване на зелетите 

площи в между диговото пространство. 

Канализационна 

мрежа (КМ) и 

пречиствателна 

станция (ПС) за 

отпадни води (ОВ) в 

с. Сребърна. 
Собственост: *. 
Ползвател: ** 
КМ и ПС са в 

непосредствена 

близост до ПР. Част 

от тръбопровода за 

пречистените води и 

мястото на заустване 

в р. Дунав са в ПР. 

Да пречиства ОВ на с. 

Сребърна. Да спре 

втока на биогени от с. 

Сребърна в ПР 

„Сребърна“. 

КМ покрива 

имотите в 

регулация. Котата 

на крайните 

колекторни шахти е 

по-ниска от тази на 

ПС. По проект 

прехвърлянета на 

ОВ до ПС е с 

помпи.   
ПС е с утайник и 

танкове за 

пречистване на ОВ. 
 

В КМ веднага след изграждането й през 2008-
2009 г., по настояване на кметството са 

включени почти всички къщи в селото (около 

1000). ПС не работи. Крайните колектори 

бързо се препълват и преливат в езерото като 

го натоварват с голямо количество биогени. 

Това допълнително форсира еутрофикацията 

на езерото и нежеланото развитие на сивата 

върба по кочките. 
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*      Община Силистра. През 2002 г. Община Силистра сключва договор с предмет “Изграждане на канализационна 

мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с.Сребърна, общ.Силистра“ с дружество ДП “Строителство и 

възстановяване”. Този договор е анексиран няколко пъти за удължаване на срока за изпълнение.  Строителството 

е прекъснато в периода 2006-2008 г., след което е подновено в периода 2009-2010 г. Изградена е канализационна 

система в с. Сребърна, пречиствателна станция (доставени и монтирани са пречиствателни съоръжения), 
изграден е тръбопровод за пречистените води от ПС до р. Дунав. 

**    Обектът следва да се въведе в експлоатация и да се предаде с протокол на местното ВиК експлоатационно 

дружество. 
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7.2.3 ТАБЛИЧНО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Функционално 

предназначение 
Наименование Описание (разположение и параметри) 

Собственост и 

документ за 

собственост 
Ползвател 

Сгради 

В границите на ПР не са установени сгради и съоръжения, които подлежат на нанасяне в 

Кадастралния регистър на недвижимите имоти в Р България. 
- 

- 

Сграда на 

управлението на ПР 

„Сребърна“ 

Масивна сграда, построена за целите на управлението на ПР „Сребърна“. 
Намира се в близост до границата, но е извън ПР. 

РИОСВ – Русе 
РИОСВ – Русе 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

ВЕЛ 20 kV извод „Сребърна“ с учреден сервитут. Прекосява участък от ПР в 

най-югоизточната му част. 
Очреденият сервитут изисква регулярно поддържане и премахване на висока 

дървесна растителност с цел опазване на съоръжението и безопасност за 

човешкото здраве. 

„ЕНЕРГО- ПРО 

Мрежи“ АД 
„ЕНЕРГО- ПРО 

Мрежи“ АД 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

Отклонение на въздушна електропреносна линия за електрификация на 

бившата фазанария. Трасето не функционира и преноснте кабели са 

премахнати. Бетонните стълбове са оставени на терена. 
- 

- 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

Старо отклонение на въздушна електропреносна линия извън границите на 

ПР в югозападната му част. 
Трасето е изоставено на терен се наблюдават отделни изправени стълбове, 

голямата част са съборени. 

- 

- 

Водоснабдяване Чешми В близост до границата на ПР има 3 броя чешми и един извор РИОСВ – Русе 
- 

Радиовръзки и 

телекомуникационни 

съоръжения 
Няма на територията на ПР „Сребърна“  

- 

Пътища 
Източен обходен 

път 

Преминава на територията на ЗМ „Пеликаните“ близо до източната граница 

на ПР. Пътят е покрит с трошен камък. Дължина 5,8 км. 
Координати: начало 4784257.89, 9570267.26 и край: 4787674.8018 
9569804.0108 

ДГС Силистра 

Периодично се 

почистват от 

РИОСВ – Русе  

Пътища Западен обходен път 

Преминава на територията на ЗМ „Пеликаните“ близо до западната граница 

на ПР. Пътят е покрит с трошен камък. Дължина 4,2 км. 
Координати: начало 4787434.65, 9572256.8350 и  
край: 4783440.49, 9573743.25 

ДГС Силистра 

- 
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Функционално 

предназначение 
Наименование Описание (разположение и параметри) 

Собственост и 

документ за 

собственост 
Ползвател 

Пътни съоръжения – 
водостоци, подпорни 

стени, канавки, мостове и 

др. 

В границите на ПР няма пътища и съпътстващи пътни съоръжения РИОСВ – Русе 

- 

Паркинги Извън границите на ПР, в най-южната част на западния обходен път  
- 

Туристическа 

инфраструктура 

Беседки, пейки, 

наблюдателни кули, 

указателни табели 

Туристическата  инфраструктура е разположена в непосредствена близост до 

границите на ПР и е на територията на ЗМ „Пеликаните“.  Тя предоставя 

възможност за панорамно наблюдение на езерото. При използване на 

бинокли и зретелни тръби могат да се наблюдават колониите на гнездещите 

птици и други обитатели на ПР без да се налага навлизане в него.  
Инфраструктурните елементи са разположени основно  в имоти от горския 
фонд, управлявани от ДГС „Силистра“. Техниия брой е както следва: 

- Беседки – 4 броя 
- Пейки – 20 броя 
- Маси с пейки – 17 броя 
- Маса с три пейки – 1 брой 
- Вишка за наблюдение – 1 брой 
- Вишка за наблюдение с две пейки – 1 брой 
- Дървен навес – два броя 
- Дървен мост – 2 броя 
- Барбекю – 3 броя 
- Огнище – 2 броя 
- Химически тоалетни (несвързани с терена) 
- Указателни и информационни табели по протежение на 

туристическите маршрути на територията на ЗМ „Пеликаните“ 

РИОСВ – Русе/ ДГС 

Силистра 

Поставени са  
по проекти на 

РИОСВ – Русе, 
финансирани по  

оперативни 

програми. 
 
Периодично се 

поддържат от 

РИОСВ – Русе  
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7.2.4 ТАБЛИЧНО ПРЕДСТАВЕНА ФОНДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛОЩИТЕ В ПР 

„СРЕБЪРНА“. 

№                                          ОБЕКТ ДКА % 
 

1 ВОДНО ОГЛЕДАЛО 6815.0 76.40 

2 ГОРСКИ ТЕРЕНИ 914.6 10.25 

3 ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (БИВШИ) 1190.9 13.35 

 ОБЩО 8920.5 100.00 
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7.2.5 ОРГАНОГРАМА НА СТРУКТУРАТА НА РИОСВ-РУСЕ С ЙЕРАРХИЧНАТА СТРУКТУРА (НОЕМВРИ 2015 Г.) 
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7.2.6 ТАБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ОБЩИЯ БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА КЪМ ПР И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО МУ ПО ДЛЪЖНОСТИ. 

№ Длъжност брой 

 

1 

Младши експерт  
“Контрол в ПР “Сребърна””  
в отдел „Контрол на компонентите на 

околната среда 

1 

2 Охранители 2 

 Общо 3 

 

 

7.2.7 ФИНАНСИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПР „СРЕБЪРНА“: ПО ИЗТОЧНИЦИ И ПО 

ГОДИНИ  

Финансиране на управлението на ПР „Сребърна“: по източници и по години (за периода от 2002 до 2011) 

приети и/или изпълнени през периода на Плана за управление от 2001 г. или проектни разработки в процес 

на изпълнение. 

Година Проект финансиране 

2002-2015 г. 

Дейности за подпомагане гнездовата колония на къдроглавия пеликан в 

ПР „Сребърна“ и мониторинг на гнездовия успех в колонията. 

Изпълнител: Фондация “Льо Балкан-България“, със финансовата 

подкрепа на Сваровски Оптик. 
Дейности: 
 Ежегодно поддържане на гнездовата площадка в колонията; 
 Ежегодно окосяване и натрупване на тръстика за строителен материал 

за гнездата; 
 Изграждане и поддържане на наколни и плаващи платформи за гнездене 

и предпазване от хищнищи и наводнение, 
 Изграждане на ограда около колонията с цел предпазване от хищници; 
 Мониторинг на гнездовия успех в колонията. 
Дейностите са в съответствие с Плана за действие за опазване на 

къдроглавия пеликан в Република България (2012 г.) 
Ежегодно със заповед на директора на РИОС-Русе се назначава комисия 

с представители на съответните институции: РИОСВ-Русе, ИБЕИ-БАН,  

Фондация “Льо Балкан-България“. Тя установява моментното състояние 

на колонията през есента и взема решения за последващи поддържащи 

или възстановителни дейности. В годините от 90-те до 2015 г. периодично 

са се изпълнявали съответни дейности в колонията от фондацията 

съгласно утвърдена от министъра на околната среда и водите работна 

програма. 

Няма данни 

2002-2005 г. Изграждане на канализация и ПСОВ на с. Сребърна 2 395 985.00 без ДДС 
2004 г. Проектиране по дейност 3.2.1. от ПУ-2001 г. на ПР „Сребърна”: 

„Противоерозионни мероприятия по стръмните склонове на западния и 

южния бряг” в ЗМ „Пеликаните”. 
Няма данни 

2004 г. Проектиране по дейност 2.2.1. от ПУ-2001 г. на ПР „Сребърна”: 

“Отстраняване на тинята от езерото-първи етап: предварителни 
Няма данни 
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Година Проект финансиране 

проучвания и изработване на доклад (анотация) за възможностите за 

обособяване на площадки за събиране на органична маса, проучване на 

чуждестранния опит. 
2004 г. Проектиране по дейност 2.2.2. от ПУ-2001 г. на ПР „Сребърна”: 

„Периодично отстраняване на тръстиката по периметъра на водното 

огледало – предварителни проучвания. 
Няма данни 

2004 г. Проектиране по дейност 5.1.1. от ПУ-2001 г. на ПР „Сребърна”: 

„Изграждане на покрита с пясък и чакъл панорамна обходна алея в 

западната част на ПР” в ЗМ „Пеликаните”. 
Няма данни 

2005 г. Изграждане на покрита с пясък и чакъл панорамна обходна алея в 

западната част на ПР „Сребърна” в ЗМ “Пеликаните”. 
Цели: 
- Създаване на условия за провеждане на системни орнитологични 

проучвания и наблюдения; 
- Стимулиране на интерес на местно ниво за опазване на уникалните 

природни и ландшафтни богатства, флора и фауна; 
- Създаване на условия за устойчиво ползване на ресурсите; 
- Постигане на възпитателен и образователен ефект чрез система за 

информация (информационни табла). 
Задачи: 
- Териториална организация и маршрутна връзка на типовете 

местообитания за опазване, кратковременен отдих, вело- и пешеходен 

туризъм; 
- Детайлни композиционни решения за инфраструктура, обезпечаваща 

отдиха и съхраняване на биологичното разнообразие. 

469 180.86 лв. без ДДС 

2005 г. Противоерозионни мероприятия по стръмните склонове на западния и 

южния бряг на езерото” в ЗМ “Пеликаните” 
Цели: 
- Предотвратяване на втока на неразтворени вещества в ПР, в т.ч. и в 

езерото; 
- Прекратяване на ерозионните процеси; 
- Запазване и създаване на условия за допълнително самообрастване с 

местни степни видове; 
- Възстановяване на автохтонната растителност по крайбрежието на 

езерото Сребърна. 
Задачи: 
- Териториална организация и прилагане на типови мероприятия по 

опазване на склоновете от ерозия, както и възстановяване на местните 

биотопи с автохтонна растителност; 
- Укрепване на вертикални неустойчиви откоси, създадени при 

прокарването на противопожарни пътища; 
- Детайлни композиционни решения за инфраструктура, обезпечаваща 

възстановяването на териториите, както и опазване на ПР от вредни 

въздействия. 
Противоерозионните мероприятия в зависимост от условията включват: 

противоерозионна защита със специални мрежи МАСМАТ; 

противоерозионни „баражи“ от дървен материал; укрепителни подпорни 

стени в зоните на подсичане на ската; защита от вредното въздействие на 

водите – направа на канавки и тръбни водостоци в зоните на пресичане на 

деретата от противопожарния път. 

1 041 585.00 лв. без 

ДДС 

2006 г. Картиране на тръстиковите острови (кочки) около пеликанското 

гнездилище с цел да се обособят места за гнездене на къдроглавия пеликав 

в ПР „Сребърна”. Финансиран от ПУДООС и изпълнен от ЦЛОЕ към 

БАН. 

1400 лв. 
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2000–2006 г. Екологичен мониторинг на Биосферния резерват “Сребърна” с оглед 

контролиране на състоянието му и научно обосноваване на управленски 

решения. Изпълнител: ЦЛОЕ–БАН Финансиране: ПУДООС, дог. №3397  
 (http://www.ecolab.bas.bg/Members/nevena/srebarna/monitoring) 

60000 лв. 

2007 г.  „Сребърна, езерото на пеликаните“, документален филм, продукция на 

„2М студио“, автор Иван Янчев, консултант Таню Мичев. 
 

Няма данни 
2011 г. Поставянето на електропастир в ЗМ “Пеликаните“ от към западната част 

на ПР в м. „Тодоранка”. 
 

2013 По ОПОС е изработен План за защита при бедствия за ПР “Сребърна“ и 

ЗМ “Пеликаните“. 
 

2008 г. Лесокултурни дейности - почистване, риголване и почвоподготовка на 

сечища в горски отдел „13” - подотдели: „а”, „е”, „ж” и горски отдел „14” 

- част от подотдел „г”, на обща площ 138 дка на територията на ПР 

„Сребърна” 

48 000.00 лв. BGN без 

ДДС 

2009 г. Доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения за пречистване на 

отпадни води с. Сребърна, община Силистра 
Стойност: 1 457 666.40 

BGN без ДДС 
2009 г. Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Сребърна, община 

Силистра- допълнителен договор 
683 174.76 BGN без 

ДДС 
2009 г Препроектиране /актуализация/ на ПСОВ с. Сребърна /на авторския 

колектив/ 
33 333.00 BGN без 

ДДС 
2009 г Извършване на авторски надзор на обект: "Изграждане на канализационна 

мрежа и ПСОВ в с. Сребърна (допълнителен договор) 
10 000.00 BGN без 

ДДС 
2010 г. Изграждане на канализация и ПСОВ в с. Сребърна, община Силистра 553 346.02 BGN без 

ДДС 
2012 г. План за действие за опазване на къдроглавия пеликан в Република 

България. Изпълнител: ИБЕИ-БАН 
безвъзмездно 

2012 г. Залесяване на свободни терени с местни дървесни видове и премахване на 

инвазивни видове в ПР „Сребърна”, които ще се изпълняват по приложени 

технологични планове за залесяване и указания за борба с инвазивните 

видове (предоставени от възложителя). Същият е свързан с 

възстановяването на природно местообитание 91 ЕО* “Алувиални гори с 

Alnus glutinosa и Fraxinus exelsior в ПР. 
Поръчка №: ОПОС-8-ТИВ Заглавие на обособената позиция: 

“Изпълнение на дейности по премахване на инвазивни видове, 

провеждане на залесителни мероприятия на площ от 370 дка и 

осъществяване на поддържащи мерки за отглеждане на фиданките в ПР. 

Стойност: 648 196.95 
BGN без да се включва 

ДДС 
 
 
 
 

Стойност на 

обособената позиция: 

221.000 лв с ДДС 
2013 г. „Строително ремонтни работи на Природонаучен музей и 

административна сграда в ПР „Сребърна““ обществената поръчка е 

обособена в три позиции: „Строително-ремонтни работи(СРР) на 

Природонаучен музей и административна сграда в ПР „Сребърна” 

Обща стойност на 

договорите 710 824.12 
BGN без ДДС 

2013 г. Актуализиране на план за управление на ПР „Сребърна” и разработване 

на план за управление на защитена местност „Пеликаните”, включително 

и всички необходими геодезически заснемания. 

565 250.00 BGN без 

ДДС 

2013 г. Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и 

възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни 

видове в ПР „Сребърна”. 
Приоритетна ос 3: Биоразнообразие. РН 58301-19-439 
Цел: Да се опази биологичното разнообразие в ПР „Сребърна” и да се 

възстановят и поддържат местообитанията предмет на опазване. 
Дейности 
•Сформиране на екип за организиране и управление на проекта;  
•Провеждане на процедури по обществени поръчки;  
•Проучвателни дейности: •Инвентаризация на горските местообитания 

(естествени и/или полуестествени) в ПР „Сребърна“, както и на 

местообитание 91 ЕО*, като част от тях. Анализ на състоянието и 

извършване на оценка на благоприятния му природозащитен статус. 

Сума на 

предоставената 

безвъзмездна 

финансова помощ: 1 

364 165,50 лв 
 

http://www.ecolab.bas.bg/Members/nevena/srebarna/monitoring
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Изготвяне на програма за залесяване с местни видове на площите 

(технологични планове за залесяване), освободени от хибридна топола;  
•Първоначално проучване на растителността по отношение на 

инвазивността на територията на ПР „Сребърна“ чрез обхождане и 

изследване на защитената територия и пределяне на инвазивните видове 

растения, тяхното площно разпространение и влиянието им върху 

естествената растителност във влажната зона;  
• Осъществяване на практически мероприятия:  
- Изработване на ръководство и методика за успешна борба с 

инвазивните видове;  
- Маркиране на инвазивните видове и провеждане на ефективни 

мероприятия за тяхното премахване и ограничаване на негативното 

им въздействие;  
- Изпълнение на дейности по оползотворяване на добитата суровина, 

съгласно изготвената методика;  
- Извършване на залесителни мероприятия на площ от 370 дка с 

видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола и бряст, летен 

дъб и др;  
- Осъществяване на дейности по възстановяване и ремонт на 

шлюзовете в ПР „Сребърна“.  
- Обмяна на опит за борба с инвазивните видове и/или възстановяване 

на местообитанията;  
- Провеждане на периодично наблюдение на територията на ПР, 

съгласно разработена програма и последващи действия по 

отстраняване на новопоявили се инвазивни видове; 
- Изработване на ръководство за възстановяване и стопанисване на 

възстановеното местообитание до превръщането му в тип "В";  
 Информация и публичност;  
 Извършване на одит на проекта;  
 Управление на проекта;  
 Подготовка на проектното предложение.  

2014 г. Изготвяне на информационно-образователни пакети за три възрастови 

групи, съгласно техническа спецификация по проект № DIR -5113325-6-
96 “Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и резерват 

„Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна 

програма ,,Околна среда 2007-2013” по приоритетна ос 3 „Опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие”, по който РИОСВ-Русе е 

бенефициент и Заповед № РД-521/02.07.2012 г. на Министъра на околната 

среда и водите. 

91 180.00 BGN без 

ДДС 

2014 г. – в 

процес на 

възлагане 

Създаване на система/център за непрекъснато наблюдение и обществен 

достъп, съгласно спецификация по проект “Дейности по устойчиво 

управление на ПР „Сребърна”и резерват “Бели Лом”, одобрен за 

финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 

процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за 

устройство и управление на национални паркове и резервати“ 

приоритетна ос 3“. 

Прогнозна стойност 

без ДДС - 328 700 BGN 

2014 г. – в 

процес на 

възлагане 

Инженеринг /проектиране и строителство/ по почистване на канала, 

свързващ езерото в ПР „Сребърна“ с река Дунав от наноси и саморасла 

растителност по откосите и укрепване с цел опазване и поддържане на 

местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от 

типа Magnapotamion или Hydrocharition и скод 3130 „Олиготрофни до 

мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae i/ili 

Isoeto-nanojuncetea” в изпълнение на проект с наименование “Дейности по 

устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват 

“Бели Лом”, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 

Прогнозна стойност 

без ДДС – 493 700 
BGN 



 
 

 29 
 

Година Проект финансиране 

процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за 

устройство и управление на национални паркове и резервати“ 

приоритетна ос 3, одобрен за финансиране със Заповед № РД-
521/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите“. 

2014 г. – в 

процес на 

изпълнение 

Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и резерват "Бели 

Лом"  
Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие 
Регистрационен номер: DIR-5113325-6-96 
Име на бенефициент: РИОСВ Русе 
Година на приключване на проекта: 2015 
 
Допълнителна информация:  
Светлана Иванова - ръководител-проект - sivanova@srebarnalake.com 
Анелия Николова - координатор - anikolova@srebarnalake.com 
Татяна Стилянова - финансист - tstilyanova@srebarnalake.com 
Светлина Стефанова - юрист - sstefanova@srebarnalake.com 
Юлия Йорданова - експерт, отговарящ за съхранение на документацията - 
yyordanova@srebarnalake.com 
Мая Бурова - експерт мониторинг и докладване на проекта - 
mburova@srebarnalake.com 
Мария Кирилова - лице по нередности и касиер - 
mkirilova@srebarnalake.com 
Рени Петрова – лице по осигуряване на публичност и оценка на проекта - 
rpetrova@srebarnalake.com 
 
Дейности: 
 Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на 

водното ниво на река Дунав, на двата шлюза и в езерото, с възможност 

за отчитане и на други видове параметри на водата; 
 Изграждане/възстановяване на съществуваща посетителска 

инфраструктура; 
 Информационно обезпечаване в т. ч. изработване на табели, 

информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите, 

указателни табели и табла в Резерват „Бели Лом” и др. 
 Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на 

лодките” на мястото на съществуваща полуразрушена наколна 

платформа; 
 Ремонтни дейности в Природонаучен музей - с. Сребърна и 

превръщането му в съвременен информационно-посетителски 

център; 
 Създаване на Център за непрекъснато видео наблюдение на ПР с 

осигурен дистанционен обществен достъп; 
 Ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) 

на противопожарните пътища; 
 Изработване на Интернет страница на поддържан резерват 

„Сребърна”, която ще осигури информационно обезпечаване и 

прозрачност за състоянието на ПР; 
 План за управление на ПР „Сребърна”; 
 Изготвяне на План за управление на Резерват „Бели Лом”, в т. ч и на 

Защитена местност „Ломия”; 
 Проучване/инвентаризация на видовия състав и здравословното 

състояние на горските екосистеми и на флората и фауната в Р „Бели 

Лом”. 

Сума на 

предоставената 

безвъзмездна 

финансова помощ: 4 

180 053,60 лв 
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7.2.8 ТАБЛИЦА „ОБЕКТИ – ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТПАДНИ ВОДИ” 

В момента няма функциониращи точкови източници ва заустване на отпадни води в ПР. 

Съществува едно заустване, на пречиствателната станция на с. Сребърна, която не е пусната в експлоатация. 

Мястото е на брега на р. Дунав и е с координати lat 44,131603 lon 27,062274. 

7.2.9 СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

КОНВЕНЦИИ, КОИТО ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПР. 

І.  МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
1. Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, документ на  ЮНЕСКО. 

Тя е подписана на 17-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, в Париж, Франция на 16. 11. 

1972 год. В сила за България от 17. 12. 1975 год.  
2. Списък на биосферните резервати, природните територии по програмата „Човек и биосфера“ на 

ЮНЕСКО. 
3. Рамсарска конвенция (Конвенция за влажните зони с международно значение) 

Подписана на 2. 02. 1971 г. Подписана от България и в сила за България от 24. 01.1976 г. Съгласно нея 

Сребърна е Рамсарски обект №64, обявен на 24/09/1975 г.  
4. Списък на трансграничните влажни зони на Рамсарската конвенция. 

Трансгранична влажна зона „Калараш (Iezerul Calarasi) (RO) – Сребърна (BG)“ на територията на България 

и Румъния, по съвместно искане от българското Министерство на околната среда и водите и румънското 

Министерство на околната среда и климатичните промени, от 15 април 2013 г., адресирано до 

Секретариата на Рамсарската конвенция. 
5. Списък „Монтрьо” (Montreux record) на Рамсарската конвенция за влажните зони с влошени екологични 

условия и характеристики, което налага прилагане на специални консервационни и управленски мерки.  
БР Сребърна е включен в списъка през 1993 г.  

6. Орнитологично важни места (ОВМ) 
От 1989 г. езерото Сребърна е обявено за „Орнитологично важно място”  код BG033.  

7. Конвенцията от Рио (Конвенция за биологичното разнообразие) 
Част от Програмата за Околна среда на ООН. Влиза в сила на 29. 12. 1993 год. Ратифицирана е от България 

на 29. 02. 1996 год. 
8. Вашингтонска конвенция (CITES) 

(Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) 
Подписана във Вашингтон, САЩ на 03. 03. 1973 год. Ратифицирана от България 1990 год., в сила от 16. 

04. 1991 год.  
9. Бернска конвенция 

(Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания) 
Подписана на 19. 09. 1973 год. В България е в сила от 01. 05. 1991 год.  

10.  Бонската конвенция 
(Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни) 
Подписана на 23. 06. 1979 год. Ратифициран в България през 11. 1999 год.  

11.  Споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) 
 

ІІ. ДИРЕКТИВИ НА ЕС 
 

Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 
 

12.  Директивата за птиците (2009/147/ЕИО)  
13.  Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) на ЕС 

Изискванията са транспонирани в ЗБР и създаването на  
Национална екологична мрежа Натура 2000.  
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14.  Директива за водите 2000/60/ЕС. 
 

ІІІ. ЗАКОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

15.  Закона за защитените територии (ЗЗТ) 
(изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.). 

16.  Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
 (ДВ, бр. 91/25.09.2002 г.).  

17.  Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) 
(ДВ. бр. 77/09.08.2002 г.).  

18.  Закон за лечебните растения 
(изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.) 

19. Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА) 
 (ДВ, бр. 41/24.04.2001 г.). 

20.  Закон за водите (ЗВ ) 
 (ДВ, бр. 67/27.07.1999 г.): Законът за водите е като цяло хармонизиран с Европейската рамкова Директива 

за водите 2000/60/ЕС. 
21.  Закон за горите (ЗГ) 

 (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г. ) 
22.  Закон за устройство на територията (ЗУТ) 

(Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.)  
 
 
ІV. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
 
23.  Постановление на Министерски Съвет № 11931 от 20.09.1948 г., (ДВ бр. 1-4-8-11931-1948 г.), 

предхождано от Постановление № ЗП/2-11931 от 20.IХ.1948 г. на министъра на земеделието и горите: 

относно обявяване на блато „Сребърна“ за защитена територия. 
 
V. ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ. 

 
24.  Заповед № РД-1135 от 07.11.2005 г., ДВ 100/2005 г.: относно актуализиране на площта на ПР „Сребърна“. 
25.  Заповед № РД-958 от 11.12.2001 г., ДВ 16/2002 г. : относно приемане на План за управление на БР 

Сребърна. 
26. Заповед № 581 от 28.06.1993 г., бр. 58/1993 на Държавен вестник: относно промяна в площта 

(увеличаване). 
27.  Заповед № 367 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник: относно прекатегоризация. 
28.  Заповед № РД-1135 от 07.11.2005 г., бр. 100/2005 на Държавен вестник 2005 г. : относно актуализация на 

площта. 
 
VІ. НАРЕДБИ 
 
29.  Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии. 

Приета с ПМС № 7/08.02.2000; обн., ДВ, бр. 13/15.02.2000 г.  
30.  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  
Приета с ПМС № 120/31.08.2007; обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г. 
 

VІІ. НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 
 
31.  Национален план за действия по опазване на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България. София, 

ИБЕИ при БАН, МОСВ (2012). 
32.  План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010 – 2015 г. БДДР, МОСВ (2010) 
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33.  Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022. София, БФБ, МОСВ 

(2013) 
 
VІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ФОРМУЛИРАТ ПОЛИТИКИТЕ В 

ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 
 

34.  Европейската стратегия „Европа 2020” – основополагащ стратегически документ на ЕС за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 
35.  Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. насочена към постигането на 6 приоритетни цели: 

опазване на видовете и местообитанията; поддържане и възстановяване на екосистемите и екосистемните 

услуги; включване на целите относно биоразнообразието в области от политиката на ЕС; борба с 

инвазивните видове; и приноса на ЕС за избягване на загуба на биоразнообразие в световен мащаб. 
36.  Стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011–2020 и цели за биологичното 

разнообразие от Аичи, изготвени в резултат на Конференцията на страните по Конвенцията за 

биологичното разнообразие в Нагоя през октомври 2010 г. 
37.  Стратегически план на Рамсарската конвенция за влажните зони за периода 2009 – 2015, приет с 

Резолюция X.1, изменен с Резолюция XI.3, определящ основните тенденции и насоки в изпълнението на 

целите на конвенцията за планирания период. 
38.  Национална стратегия за околна среда за периода 2009–2018 и Плана за действие към нея – формулират 

националната политика в областта на опазване и устойчиво управление на биоразнообразието. 
 

7.2.10 КОПИЯ НА ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ, СВЪРЗАНИ С ПР, ОТ МЕЖДУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.2.10.1 МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ 

7.2.10.1.1 ПРЕПОРЪКИ НА МИСИЯТА НА РАМСАРСКОТО БЮРО, ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА  БР 
„СРЕБЪРНА“, ВЪВ ВРЪЗКА С ОСТАВАНЕТО МУ В СПИСЪКА ОТ МОНТРЬО. 

Мисията на Рамсар през 2001 г. разписва 7 препоръки по отношение управлението на ПР 
(http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-rams-ram47/main/ramsar/1-31-112%5E22972_4000_0): 

1. Да се представи осъвременена карта на Рамсарското място, на която да са представени границите на 

Рамсарското място, на Биосферния резерват, на поддържания резерват с неговата буферна зона 

(понастоящем ЗМ „Пеликаните“). Тази информация вече е предоставена на бюрото на Рамсар от МОСВ. 
2. Да се предостави допълнителна информация на Рамсарското бюро, за да се прецени възможността за 

изключване на Сребърна от списъка „Монтрьо“ като влажна зона с влошени екологични условия и 

характеристики, като се наблегне на: 
- Какъв е напредъка в провеждането на възстановителните и поддържащите мерки; 
- Представяне на мониторингова програма и процедура за оценка на състоянието на ПР; 
- Степента, до която екологичните характеристики на мястото са възстановени или поддържани; 
- Обосновка за премахването от списъка „Монтрьо“. 

3. Да се предостави допълнителна информация за официалното приемането на Плана за управление на ПР и 

определените средства за неговото изпълнение; 
4. Да се представи допълнително информация за ролята, структурата и функционирането на органите 

управляващи поддържания резерват, а също и на други институции участващи в взимането на решения 

относно управлението на ПР „Сребърна“. 
5. Да се подготви програма за комуникация, образование и обществена осведоменост (communication, 

education and public awareness - CEPA) за ПР. Този документ трябва много ясно да показва 

необходимостите (нуждите) на местното общество, рамката за приоритетни действия, ключовите 

партньори, които ще участват, а също и финансовата рамка. 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-rams-ram47/main/ramsar/1-31-112%5E22972_4000_0
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6. Да се представи осъвременена информация за билатералното сътрудничество с Румънските власти в 

светлината на новата стратегия за Дунавските острови и опазването на Дунавските заливаеми гори в 

граничната зона между България и Румъния (в близост до Сребърна). 
7. Да се предостави допълнителна информация за подхода, които ще се предприеме относно управлението 

на тръстиковите масиви, също така да се отрази до каква степен е необходимо премахване на езерните 

седименти като се  посочат предимствата и пречките за това. 
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7.2.10.1.2 ДОКУМЕНТИ ОТ ЮНЕСКО ЗА ОБЕКТА НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО   

7.2.10.1.2.1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СВЕТОВНА ЗНАЧИМОСТ [ STATEMENT OF OUTSTANDING 
UNIVERSAL VALUE ]  НА ОБЕКТА НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО 

 
 

World Heritage 33 COM 
 

 
Distribution Limited WHC-09/33.COM/8E 

Paris, 29 May 2009 
Original: English/French 

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND 
CULTURAL ORGANIZATION 

 
 
 

CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE 
WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 

 

WORLD HERITAGE COMMITTEE  

Thirty-third session Seville,  

Spain 

22-30 June 2009 
 

 
 
 

Item 8 of the Provisional Agenda: Establishment of the World Heritage List and of the 
List of World Heritage in Danger 

 
8E: Adoption of retrospective Statements of Significance and of 
Outstanding Universal Value 

 
 
 
 

SUMMARY 
 

This Document presents the Draft Decision concerning the adoption of six 
Statements  of  Significance  and  one  Statement  of  Outstanding  Universal 
Value for properties which had no Statement approved at the time of their  
inscription on the World Heritage List. 

 
Draft Decision: 33 COM 8E, see Point II 
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I.   Background 
 

As a follow-up to the first cycle of Periodic Reporting in Europe, the States Parties of Bulgaria, 
Poland and Serbia have drafted Statements of Significance/Statements of Outstanding 
Universal Value for World Heritage properties located within their territories. These draft 
Statements are presented to the World Heritage Committee for approval. 

 

 
 

II.  Draft Decision 
 

Draft Decision 33COM 8E 
 

The World Heritage Committee, 
 

1. Having examined Document WHC-09/33.COM/8E, 
 

2. Adopts the retrospective Statements of Significance, as presented in the Annex   of   
Document   WHC-09/33.COM/8E,   for   the   following   World Heritage properties: 
- Poland: Cracow’s Historic Centre; Wieliczka Salt Mine; Historic Centre of 

Warsaw; Old City of Zamość; Castle of the Teutonic Order in Malbork; 
- Serbia: Medieval Monuments in Kosovo1. 
 

3. Adopts the retrospective statement of Outstanding Universal Value, as 
presented  in  the  Annex  of  Document  WHC-09/33.COM/8E,  for  the 
following World Heritage property: 
- Bulgaria: Srebarna Nature Reserve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoption of retrospective Statements of Significance                       WHC-09/33.COM/8E, p. 2 
and of Outstanding Universal Value 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Note: The Secretariat was informed by the Legal Advisor that “The UNESCO Secretariat follows the 
practice of the United Nations, which considers that the Security Council Resolution 1244 (1999) continues to 
be applicable to the territory of Kosovo until a final settlement be achieved”. 
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Gračanica Monastic Church and the Church of the Virgin of 
Ljeviša reflect the development of a discrete style of 
architecture and mural decoration in the Balkans in the 14th 
century, when the combined forces of Church and State 
were harnessed to create a strong identity for Serbia, in line 
with its political orientations. 

 
 
 
 
STATEMENT          OF          OUTSTANDING 
UNIVERSAL VALUE 

 
Property Srebarna Nature Reserve 

Id. N° 219bis 

State Party Bulgaria 

 
Brief synthesis 
Srebarna Nature Reserve protects a lake and wetland 
ecosystem of 638ha located near to the village of 
Srebarna on the west bank of the Danube River.  The 
reserve includes the lake and the former agricultural lands 
north of the lake, a belt of forest plantations along the 
Danube, the island of Komluka and the aquatic area locked 
between the island and the riverbank. 

 
Srebarna Nature Reserve is an important wetland on the 
Western Palaearctic bird migratory flyway.   It provides 
nesting grounds for 99 species of birds and seasonal 
habitat to around 80 species of migratory birds.   The 
property is surrounded by hills which provide a natural 
boundary and offer an ideal means for observing the 
waterfowl. 

 
Criteria 
Criterion  (x):  Srebarna  Nature  Reserve protects an 
important example of a type of wetland that was widespread 
in Bulgaria in the past. It shelters a diversity of plant and 
animal species,  which  are  increasingly  threatened. The 
wetland is an important breeding, staging and wintering 
site for a large number of birds. Floating reedbed islands 
and flooded willow woodlands provide important bird 
breeding areas.  In the lake's northern end the reedbeds 
gradually give way to wet meadows. In the north-western 
end of the lake and along the Danube there are belts of 
riverine forest with single old trees of White Willow. 

 
The rich bird life supported by Srebarna Nature Reserve is 
the basis for its international significance.  The property 
holds populations of birds that are considered critical to 
species survival.  It hosts the only colony of Dalmatian 
Pelican in Bulgaria, as well as the largest breeding 
populations of four more globally threatened     species:     
Pygmy     Cormorant, 

Ferruginous Duck, White-tailed Eagle and Corncrake. 
Srebarna is also of European value importance in 
supporting Little Bittern Night Heron,  Squacco  Heron,  
Little  Egret,  Great White Egret, Purple Heron, Glossy 
lbis, Spoonbill and Ruddy Shelduck. Three species of 
terns also occur here.  Globally threatened Pygmy 
Cormorant and Red-breasted Goose winter in the 
Reserve, and the wintering populations of White-
fronted Goose, Greylag Goose and Fieldfare are also 
notable. 
 
In total the property provides critical habitat that 
supports 173 bird species, 78 species of which are  of  
European  conservation  concern,  and nine being listed 
as globally threatened. 
 
Integrity 
The property includes the largest lake left after drainage 
of the marshy zone along the Danube and was 
connected to the river until a dyke was built in 1949.  
Its current situation is therefore not completely natural 
and is maintained by water management measures.   In 
1994 a channel was constructed between the lake and 
the Danube river in order to ensure the annual flow of 
Danube waters into the lake during the spring months.   
The Reserve is a strictly protected area, and only 
carefully-controlled scientific research, and 
conservation management  activities  are  allowed  to  
take place within it. The site is relatively small, and only 
if other areas are also protected, in the region and on 
bird migration routes, can the key species of Srebarna 
Nature Reserve be expected to survive. 
 
The property is protected by a 673 ha buffer zone which 
was created in 2008.  This consists of a portion of the 
Srebarna Nature Reserve that is not part of the World 
Heritage property and 419 ha of land surrounding the 
Srebarna Nature Reserve, which is located within an 
adjacent protected area known as Pelikanite. The aim 
of this buffer zone is to prevent and reduce  negative  
human  impacts  on  the reserve. 
 
Protection and management requirements 
Srebarna Lake was the first wetland in Bulgaria to 
receive legal protection status and also the first to 
achieve international recognition.  The lake was 
designated as reserve in 1948 to protect the diversity of 
birds it hosts.  According to the 1998 law dealing with 
protected areas in Bulgaria, the property is classified as 
a “Managed Reserve", being exclusively State 
property.  Management and control are carried out by 
the Ministry of Environment and Water and its regional 
departments.  The reserve falls under the jurisdiction of 
the Regional Inspectorate of environment and water 
for the town of Russe.  Besides its inclusion on the 
World  Heritage  List,  Srebarna  Lake  is  also 
 
WHC-09/33.COM/8E, p. 6 
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protected as a Wetland of International Importance 
under the Ramsar Convention and as a UNESCO 
Biosphere Reserve.  In 1989 the lake was designated 
as an lmportant Bird Area by BirdLife International.    Its 
values are also recognised  and  protected  at  the  
European level.   The property is also included in two 
Natura 2000 sites: the Srebarna Special Protection Area 
and Ludogorie-Srebarna Special Area of Conservation. 

 
The property requires active management, and a 
management plan needs to be maintained and 
updated to guide this work.    Keys objectives of the 
management plan are conservation management for 
the protection of its breeding bird populations, and the 
continued function of the property as a stopover site for 
migratory birds.  Specific regimes are in place for a 
number of different zones in the reserve, according to 
their conservation value.   Key management 
requirements for the lake are to maintain and restore its 
water system to as natural a state as possible.      
Vegetation management is also needed to optimize the 
conservation value of the property to birds. Control of 
human use and the active prevention of poaching and 
illegal fishing are also required on an ongoing basis.   
Monitoring of activities to ensure management plan 
implementation is required in relation to the 
achievement of clear targets that should be defined 
and updated in the management plan. 

 
Protection of the values of the property also relies on 
measures outside its boundaries.  The buffer zone of the 
property is important in preventing the introduction of non-
local plant or animal species, pollution from domestic, 
industrial  or  other  types  of  waste,  hunting during 
bird nesting and breeding periods, burning of reeds, and 
other activities that could disturb the nesting and breeding 
bird colonies. Some of these issues also require 
measures beyond the defined buffer zone of the property. 
The linkage of the property with other reserves on  the  
Romanian  side  of  the  Danube,  and within the wider 
Western Palaearctic migratory flyway, would also 
enhance its integrity and the protection of its natural 
values. 
 

                        WHC-09/33.COM/8E, p. 7 
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7.2.10.1.2.2 РЕШЕНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО 

 

 
 

World Heritage 33 COM 
 

 

Distribution Limited WHC-09/33.COM/20 
Seville, 20 July 2009 

Original: English/French 
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NATURAL HERITAGE 
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Thirty-third session Seville, Spain 
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- Turkey:  Great  Mosque  and  Hospital  of  Divriği;  Hattusha:  the  Hittite 
Capital; Nemrut Dağ; Xanthos-Letoon; Archaeological Site of Troy. 

 
6.  Requests the European and Arab States Parties which have not yet answered the 

questions raised in 2005, 2006, 2007 and 2008 within the framework of the Retrospective  
Inventory  to  provide  all  requested  clarifications  and documentation as soon as possible 
and by 1 December 2009 at the latest. 

 
 

8E: ADOPTION OF RETROSPECTIVE STATEMENTS OF SIGNIFICANCE AND OF 
OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE 

 
Decision:  33COM 8E 

 
The World Heritage Committee, 

 
1.  Having examined Document WHC-09/33.COM/8E, 

 
2.  Adopts the retrospective Statements of Significance, as presented in the Annex of 

Document WHC-09/33.COM/8E, for the following World Heritage properties: Poland:  
Cracow’s  Historic  Centre;  Wieliczka  Salt  Mine;  Historic  Centre  of Warsaw; Old City of 
Zamość; Castle of the Teutonic Order in Malbork; 

 
3.  Adopts  the  retrospective  Statement  of  Outstanding  Universal  Value,  as presented 

in the Annex of Document WHC-09/33.COM/8E, for the following World Heritage property:         
Bulgaria: Srebarna Nature Reserve ; 

 
4.  Decides  to  adjourn  until  its  next  ordinary  session  the  examination  of  the remainder 

of document WHC-09/33.COM/8E. 
 

 
 

9. DISCUSSION ON THE OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE Decision:

 33 COM 9 
 
The World Heritage Committee, 

 
1. Having examined Document WHC-09/33.COM/9, 

 
2. Recalling Decision 32 COM 9 adopted at its 32nd session (Quebec City, 2008), 

 
3. Welcomes and approves the second compendium prepared by ICOMOS and IUCN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Report of decisions of the 33rd session WHC-09/33.COM/20, p. 228 of the World 
Heritage Committee (Seville, 2009) 
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7.2.10.1.2.3 СПИСЪК НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО В ОПАСНОСТ 

ПР „Сребърна“ като обект на световното наследство в продължение на 10 години бе включен в Списъка на 

световното наследство в опасност. През 2003 г. той бе върнат в нормалния списък, в резултат на 

подобряване на състоянието на езерната екосистема и стъпките, предприети от правителството на Република 

България. Реализиране бе Програма от мерки, включваща: изграждане на канал с шлюзове за възстановяване 

ката на влажната зона с р. Дунав, нарушена при андигирането през 1948 г.; разширяване на площта на 

резервата 152,1 ха (Заповед № 581 от 28.06.1993 г. на Министерство но околната среда); промяна в 

категорията на обекта от „строг резерват“ в „поддържан резерват“ с оглед предприемане на мерки по 

опазване на езерната екосистема (Заповед № 1 от 15.10.1999 г. на Министерство но околната среда); 
реализиране на програма за мониторинг на биотични и абиотични фактори и изпълнение и на други проекти 

посочени в раздел 1.6. 
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7.2.11 КОПИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ 

7.2.11.1 КОПИЕ ОТ АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ № 245 

 



 
 

 42 
 

 



 
 

 43 
 

7.2.11.2 КОПИЕ ОТ АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ №1153 
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7.3 ДРУГИ СПИСЪЦИ, ТАБЛИЦИ ИЛИ ДИАГРАМИ – ПО ПРЕЦЕНКА НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ;  

7.3.1 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЧАСТ 1 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА  

7.3.1.1 СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ И/ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПЛАН 2001 Г. ИЛИ В 

ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ 

В изпълнение на заложените програми и проекти в ПУ-2001 са осъществени мащабни инвестиционни 

проекти в Поддържания резерват и в околни прилежащи терени, които имат пряко отношение към 

подобряване на състоянието на опазваните съобщества, охраната и насърчаване на посещаемостта в района 

на Поддържания резерват. Сумата на инвестираните средства за по-значимите проекти надхвърля 8 милиона 

лева. 

В част Приложения е представена справка за изпълнените и в процес на изпълнение проекти от 2001 г до 

момента. 

По-долу са изброени основните проекти, реализирани или в процес на изпълнение, за периода на ПУ-2001: 

 Проектиране по дейност 3.2.1. от ПУ-2001 г. на ПР „Сребърна”: „Противоерозионни мероприятия по 

стръмните склонове на западния и южния бряг” 
 Извършено е изграждане на обходен авариен път за колите на РЗ ПАБ – Силистра около водното огледало 

на езерото (източен и западен противопожарен път) 
 Ремонт на сградата на управлението. 
 Проектиране по дейност 2.2.1. от ПУ-2001 г. на ПР „Сребърна”: „Отстраняване на тинята от езерото-първи 

етап: предварителни проучвания и изработване на доклад (анотация) за възможностите за обособяване на 

площадки за събиране на органична маса, проучване на чуждестранния опит. 
 Проектиране по дейност 2.2.2. от ПУ-2001 г. на ПР „Сребърна”: „Периодично отстраняване на тръстиката 

по периметъра на водното огледало – предварителни проучвания. 
 Проектиране по дейност 5.1.1. от ПУ-2001 г. на ПР „Сребърна”: „Изграждане на покрита с пясък и чакъл 

панорамна обходна алея в западната част на Поддържания резерват” 
 Изграждане на интернет комуникационна връзка в административната сграда в ПР „Сребърна” 
 Картиране на тръстиковите острови (кочки) около пеликанското гнездилище с цел да се обособят места 

за гнездене на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна”. Проектът е изпълнен от ЦЛОЕ към БАН. 
 Почистване от дървесна и храстовидна растителност на туристическата инфраструктура в района н ПР 

„Сребърна“” 
 Маркиране и техническо обследване на културите от хибридна топола в ПР „Сребърна” в горски отдели 

13 и 14 по ЛУП на ДП-Силистра от 2001 г. 
 Изпълнение на проект 1.2.2. „Подмяна на хибридната топола в ПР „Сребърна” – по–конкретно: маркиране 

и техническо обследване на културите от хибридна топола –почистване/изкореняване на пънове/, 

риголване, почвоподготовка. 
 Почистване на саморасла растителност в сервитутите на ППП. 
 Отпечатване на диплянка на български език с текст, предоставен от ЮНЕСКО. 
 Отпечатване на наръчник за деца с текст, предоставен от ЮНЕСКО. 
 Текущ ремонт на противопожарните пътища. 
 Монтиран е електропастир в западната част на Поддържания резерват в м. „Тодоранка” 
 Организирана е тематична изложба по повод отбелязване на 40 години от приемането на Конвенцията за 

опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО в град Русе. 
 Изграждане на канализация и ПСОВ на с. Сребърна 
 Лесокултурни дейности - почистване, риголване и почвоподготовка на сечища в горски отдел „13” - 

подотдели: „а”, „е”, „ж” и горски отдел „14” - част от подотдел „г”, на обща площ 138 дка на територията 

на ПР „Сребърна” 
 Залесяване на свободни терени с местни дървесни видове и премахване на инвазивни видове в ПР 

„Сребърна”, които ще се изпълняват по приложени технологични планове за залесяване и указания за 
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борба с инвазивните видове (предоставени от възложителя). Същият е свързан с възстановяването на 

природно местообитание 91 ЕО* “Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus exelsior в ПР “Сребърна”. 
 Изпълнение на дейности по премахване на инвазивни видове, провеждане на залесителни мероприятия на 

площ от 370 дка и осъществяване на поддържащи мерки за отглеждане на фиданките в П/ „Сребърна”." 
 „Строително ремонтни работи на Природонаучен музей и административна сграда в ПР „Сребърна““ 

обществената поръчка е обособена в три позиции: „Строително-ремонтни работи(СРР) на Природонаучен 

музей и административна сграда в ПР „Сребърна” 
 Актуализиране на план за управление на ПР „Сребърна” и разработване на план за управление на 

защитена местност „Пеликаните”, включително и всички необходими геодезически заснемания. 
 Изготвяне на информационно-образователни пакети за три възрастови групи, съгласно техническа 

спецификация по проект № DIR -5113325-6-96 “Дейности по устойчиво управление на ПР “Сребърна” и 

резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 

финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013” по приоритетна 

ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по който РИОСВ-Русе е бенефициент и 

Заповед № РД-521/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
 Създаване на система/център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп, съгласно спецификация 

по проект “Дейности по устойчиво управление на ПР “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за 

финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № 

BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални 

паркове и резервати“ приоритетна ос 3“. 
 Инженеринг /проектиране и строителство/ по почистване на канала, свързващ езерото в ПР „Сребърна“ с 

река Дунав от наноси и саморасла растителност по откосите и укрепване с цел опазване и поддържане на 

местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnapotamion или 

Hydrocharition и с код 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea 

uniflorae i/ili Isoeto-nanojuncetea” в изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво 

управление на ПР “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.”, процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на 

национални паркове и резервати“ приоритетна ос 3, одобрен за финансиране със Заповед № РД-
521/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите“. 

 

7.3.1.2 ОПИС НА ДРУГИ РАЗРАБОТКИ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАУЧНИ 

1. Екологичен мониторинг на Биосферния резерват “Сребърна” с оглед контролиране на състоянието му и 

научно обосноваване на управленски решения.  
Срок: 2000 – 2006 г. 
Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН (http://www.ecolab.bas.bg/Members/nevena/srebarna/monitoring) 
Финансиране: Договор 3397 с ПУДООС към МОСВ. 

2. Модели на взаимодействие между съседни лотични и лентични екосистеми в процеса на възстановяване и 

развитие на биологичното разнообразие на водни съобщества от влажни зони в речната тераса на Долен Дунав. 
Срок: 2003 – 2006 г. 
Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН  
Финансиране: Договор с ФНИ № Б-1307/ 2003 г.  
Цели и задачи 
Целта на проекта е да се анализират‚ опишат и типизират същностните биологични и екологични 

механизми в процеса на възстановяване и развитие на биологичното разнообразие в съобщества на 

хидробионти във влажни зони‚ обект на реставрационна дейност. В процеса на работа са решавани 

следните основни задачи: проучване динамиката на видовото разнообразие‚ ценотичната и трофичната 

структура‚ както и пространственото разпределение на основните водни съобщества (планктон‚ 

макрозообентос‚ риби) в латерална лотично–лентична система; сравнителен анализ на промените на 

химични и биотични показатели за качество на водата в лотичната и лентичната системи във връзка с 

динамиката на хидрологичния режим; изследване на параметрите на потока от биогени‚ биологичния 

дрифт и миграциите на риби между основното русло и прилежащите стоящи басейни; сравнителен анализ 

http://www.ecolab.bas.bg/Members/nevena/srebarna/monitoring


 
 

 69 
 

на развитието на моделни популации на хидробионти от различни части на лотично–лентичната система.‚ 

и др. 
Подход 
Проектът е изпълнен за период от 3 години главно чрез прилагане на екосистемен подход, като 

биоразнообразието, количествените показатели и динамиката на основните съобщества (планктон, 

бентос, риби) са проучвани във връзка с както с абиотичните компоненти на водната среда, така и с оглед 

на техните биотични взаимодействия. На тази основа са посочени показатели със значение на екологични 

индикатори за степента на възстановяване на биологичното разнообразие и на структурно-функционалния 

интегритет на моделни влажни зони. 
Методи 
За изпълнение на предвидените изследвания са използувани утвърдени теренни и лабораторни методи, 

повечето съпоставими с международните стандарти ISO. В обхвата на проекта е включена цялата 

достъпна историческа информация. Получените масиви с данни са подложени на математически анализ 

чрез специализирани програмни продукти. 
Резултати 
Получените резултати имат значение за изясняване на основни механизми‚ осигуряващи екологичен 

интегритет на латерално свързани лотично–лентични системи. Те предоставят възможност за 

прогнозиране процесите на възстановяване и развитие на биологичното разнообразие с оглед на бъдещи 

проекти за възстановяване на консервационната и стопанската ценност на влажни зони в заливната тераса 

на река Дунав. 

3. Биологично разнообразие на водните екосистеми във влажните зони в заливната тераса на Долен Дунав с 

оглед оптимизиране на екосистемните функции в условията на климатични промени. 
Срок: 2008 – 2012 г. 
Изпълнител: ЦЛОЕ/ИБЕИ – БАН  
Финансиране: Договор с ФНИ № ДО 02-352/2008 г.  
Цел на проекта: 
Целта на проекта е да се разработят модели на взаимодействието между климата, биосферата, 

екосистемите и човешката дейност при формирането на структурата на водните съобщества, качествата 

на водите и функционалните показатели на хидроекосистемите на влажните зони в речната тераса на 

Долен Дунав в условията на засилен антропогенен натиск и въздействия, като основа за управление на 

екологичното състояние на водните тела, поддържане на биологичното разнообразие, осигуряване на 

устойчиво функциониране на екосистемите и оптимално използване на техните биологични ресурси. 
За постигане на поставените цели са решавани следните основни задачи:  
 Инвентаризация на видовото богатство във водните екосистеми в изследваните влажни зони и 

формиране на информационен масив; 
 Анализ на градиентите на хетерогенност на средата на базата на абиотични и биотични параметри; 
 Описание на основните структурни и функционални характеристики на водните съобщества; анализ на 

тяхната динамика във връзка с измененията на хидро-морфологичните и физико-химичните параметри 

на средата; 
 Идентифициране, описание и сравнителен анализ на ключовите механизми, управляващи процесите на 

формиране и развитие на водните съобщества в различни влажни зони; 
 Разработване и апробиране на качествени и количествени модели, описващи въздействията на 

промените в параметрите на средата върху структурата на съобществата и потоците на вещества и 

енергия в хидроекосистемите при разлицни сценарии на заливане. 
Изследователски подход: 
Изследването е осъществено чрез прилагане на мултидисциплинарен подход. 
Класическите методи за биологични и хидрологични изследвания са съчетани с GIS-базирани и 

дистанционни методи за описание и оценка на хидро-морфологичните параметри на водните тела, които 

ще бъдат използвани за разработване на прогнозни сценарии на заливане. Извършен е анализ и 

интерпретация на данните чрез интегриран подход с прилагане на многомерни математически анализи и 

използване на качествени, статистически, симулационни и други подходящи модели за оценка и 

прогнозиране на поведението на изследваните структурни и функционални параметри на водните 

съобщества, и на техните взаимодействия с факторите на средата. 



 
 

 70 
 

Теренните изследвания върху водната биота са съчетани с измервания in situ на хидро-морфологични и 

физико-химични показатели, с помощта на съвременна апаратура.  
Получени резултати:  
 Актуализиран, попълнен и структуриран информационен масив за биологичното разнообразие, хидро-

морфологичните и физико-химичните характеристики на влажните зони в заливната тераса на Долен 

Дунав; 
 Разкрита е динамиката на средообразуващите фактори и са изяснени основните механизми, 

осигуряващи екологичния интегритет на крайречни влажни зони с различен режим на заливане; 
 Изградена е информационна и методична база за развитие на дейностите, насочени към опазване и 

подобряване на екологичното състояние на водните тела, поддържане на биологичното разнообразие 

и устойчиво използване на биологичните ресурси в крайдунавските влажни зони; 
 Развит е мултидисциплинарния екосистемен подход при взимане на управленски решения с оглед 

поддържане на биологичното разнообразие и оптимизиране на функциите на влажните зони в 

условията на засилен антропогенен натиск и глобални климатични промени. 

4. „Един трансграничен регион – една европейска дестинация (Подкрепа за сътрудничеството и 

популяризиране на алтернативен туризъм в трансграничния регион Силистра — Кълъраш)“ (One Cross-
Border Region – One European Destination (Support for Cooperation and Promotion of Alternative Tourism in 
the Cross-Border Area Silistra- Calarasi), MIS-ETC Code: 643, финансиран по Програма „Трансгранично 

сътрудничество България – Румъния“ 2007 – 2013, изпълняван от СНЦ „Алианс за регионални и 

граждански инициативи (АРГИ) – клон Силистра“ в партньорство с Търговската индустриална и 

земеделска камара на Кълъраш и АТГСР ―Дунавска Добруджа“. 
С проекта се развиха алтернативни форми на туризъм в крайдунавската зона на Силистренска област и 

румънския окръг Кълъраш. Основни участници в проекта са български и румънски туроператорски 

фирми, собственици на ресторанти, на къщи за гости и хотели, спортни клубове и неправителствени 

организации, представители на местните власти. Разработен е алтернативен туристически продукт, който 

да представи района като дестинация за алтернативен туризъм. Акцент е  поставен върху уникалното 

културно-историческо и природно наследство в района. Най-богати са колекциите на музеите в Силистра, 
музея "Долен Дунав" в Кълъраш, археологическия музей на цивилизацията Гумелница в Олтеница. В 

района има и обширни водни територии с богат растителен и животински свят, скални светилища и 

пещери. Открити са много къщи за гости и фамилни хотели. Интересни за туристите са възможностите за 

посещения на исторически и културни паметници, за лов и риболов, за екскурзии по вода. 
http://www.cbctourist.eu/project/about 

5. Динамика на състава и разпределението  на планктонното съобщество в езерото Сребърна във връзка с 

трофичните взаимодействия и промените в пространствената структурата средата.  
Срок: 2008 – 2010 г. 
Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН 
Финансиране: БАН 

6. Сравнение на системите „влажни зони – река Дунав” в Унгария и България във връзка тяхното 

биоразнообразие, функциониране, услуги, консервация и управление. 
Срок: 2013 – 2015 г. 
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http://www.wetlanet.org/ 

http://www.cbctourist.eu/project/about
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8. Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared 
system for ecosystem monitoring (EnvEurope). Дог. по Life+.  
Срок: 2010 – 2012 г. 
Изпълнител: ИБЕИ – БАН 
Финансиране: LIFE+ , МОН 
http://www.enveurope.eu/ 
 

9. Проучване на влиянието на р. Дунав върху ПР „Сребърна“ чрез изследване на съдържание на тежки 

метали в основни структурни елементи на сладководната екосистема.  
Срок: 2014 – 2016 
Изпълнител: Аграрен университет – Пловдив 
Финансиране: АУ – Пловдив  

10. Договор между ИАОС –“Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на 

видове и хабитати на територията на цялата страна  – І фаза.  
Изпълнител: ДЗЗД „Обединение Фортис-НПМ-ИБЕИ“ 
Финансиране: ИАОС по проект DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, финансиран по 

ОПОС 2007-2013 

7.3.1.3 ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ЕКОСИСТЕМАТА НА ПР „СРЕБЪРНА”, ЗА ПЕРИОДА НА 

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ’2001 

КНИГИ, ДИСЕРТАЦИИ, ПЛАНОВЕ 

UZUNOV Y., B. GEORGIEV, E. VARADINOIVA, N. KAMBUROVA, L. PEHLIVANOV, V. VASILEV (eds.), 
Ecosystems of the Biosphere Reserve ‘Srebarna Lake’. Sofia, Professor Marin Drinov Publishing House, 
(2012): 218 рр. [ISBN 978 – 954 – 322 – 543 – 3] 
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7.3.1.4 ОПИС НА ДРУГИ РАЗРАБОТКИ И ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРАТЕГИИТЕ 

 Национален план за действия по опазване на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България. 

София, ИБЕИ при БАН, МОСВ (2012). 
 План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010 – 2015 г. БДДР, МОСВ (2010) 
 Извършване на мониторинг на риби в реки и езера като елемент от Националната програма за 
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МОСВ (2013) 
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интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
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Резолюция X.1, изменен с Резолюция XI.3, определящ основните тенденции и насоки в изпълнението 

на целите на конвенцията за планирания период. 
- Национална стратегия за околна среда за периода 2009–2018 г. и Плана за действие към нея – 

формулират националната политика в областта на опазване и устойчиво управление на 

биоразнообразието. 
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7.3.1.5 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАПАДНИЯ КАНАЛ И МЯСТОТО ЗА ПРОБИВ НА ДИГАТА ОТ 1979 Г. 

 

7.3.1.6 ЗАВИХРЯНЕ НА ВОДНИТЕ МАСИ В ЦЕНТРАЛНОТО ВОДНО ОГЛЕДАЛО, ЛОКВАТА 
КАМЪКА И ЛОКВАТА ДРАГАЙКА 
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7.3.1.7 ЕЛЕМЕНТИ НА КЛИМАТА: ТАБЛИЦИ 

Таблица 7.3.1.7.-1. Средни месечни стойности на броя дни с мъгла, станция Калараш 

  месец броя дни с мъгла  месец броя дни с мъгла 

януари 7.7  юли 0.3 

февруари 4.6  август 0.8 

март 1.7  септември 1.3 

април 1.3  октомври 4.5 

май 0.6  ноември 7.0 

юни 0.4  декември 7.3 

Таблица 7.3.1.7.-2. Изменение на годишния брой дни с мъгла в станция Кълъраш за периода 1984 – 2013 г. 

 година брой дни  година брой дни  година брой дни  година брой дни 

1984 41 1992 13 2000 46 2008 40 
1985 55 1993 24 2001 16 2009 30 
1986 59 1994 29 2002 35 2010 53 
1987 64 1995 27 2003 37 2011 46 
1988 50 1996 м 2004 29 2012 38 
1989 м 1997 34 2005 26 2013 47 
1990 52 1998 31 2006 26   
1991 56 1999 32 2007 21   

7.3.1.8 ЕЛЕМЕНТИ НА КЛИМАТА: ФИГУРИ 

Фиг. 7.3.1.8.-1. Вътрешногодишен ход на различните видове температури на въздуха в станция Силистра за 

периода 1984 – 2013 г. 
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Фиг. 7.3.1.8.-2. Ход и тренд на средногод. температура на въздуха в станция Силистра за 1984 – 2013 г. 

 

 

Фиг. 7.3.1.8.-3.  Климатограма по Валтер за периода 1984 – 2013 г. 
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Фиг. 7.3.1.8.-4. Ход и тренд на годишната валежна сума в станция Кълъраш за периода 1984 – 2013 г. 

 

 

Фиг. 7.3.1.8.-5. Ход и тренд на Индекса на де Мартон за периода 1984 – 2013 г. 
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Фиг. 7.3.1.8.-6. Роза на вятъра по 16 посоки (честота в %) в станция Силистра за периода 1999 – 2013 г. 

 

 

Фиг. 7.3.1.8.-7. Карта на ветровия потенциал на района на ез. Сребърна, по данни на мачтата в района на с. 

Бабук (Проект №Д0 02‐48/10.12.2008, Фонд Научни изследвания, МОМН). 
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Фиг. 7.3.1.8.-8. Вътрешногодишен ход на потоците късовълнова радиация за периода 1984 – 2007 г. 

 

 

Фиг. 7.3.1.8.-9. Вътрешногодишен ход на потоците дълговълнова радиация за периода 1984 – 2007 г. 
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Фиг. 7.3.1.8.-10. Прогнозирани температури на въздуха и валежи в района на ПР „Сребърна” за три бъдещи 

периода съгласно сценария RCP2.6 

 

 

Фиг. 7.3.1.8.-11. Прогнозирани температури на въздуха и валежи в района на ПР „Сребърна” за три бъдещи 

периода съгласно сценария RCP8.5 
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7.3.1.9 ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ: ФИГУРИ 

Фиг. 7.3.1.9.-1. Геоложки профил на ез. Сребърна.  

 

 

Фиг. 7.3.1.9.-2. Геоложка карта на района на ез. Сребърна (по Филипов, ред., 1991)   
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Фиг. 7.3.1.9.-3. Геоморфоложка  карта на района (Петров и кол. Отчет по проект, 2008-2011)  

 

 

 

 

Фиг. 7.3.1.9.-4  Морфографски профил на ПР „Сребърна“, Изток - Запад 
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Фиг. 7.3.1.9.-5  Морфографски профил на ПР “Сребърна “, Север – Юг. 

 

7.3.1.10 ПОЧВИ: ТАБЛИЦИ 

Таблица 7.3.1.10.-1. Почвени различия разпространени на територията на ПР „Сребърна“. 

З
ем

л
и

щ
а 

Почва 
Ф

и
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 г
л
. [

о
р
н

. 
%
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М
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н
. [

х
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х
о
р
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М
о
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н
. [

п
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п
р
о
ф

. 
cm

] 

Т
ек

ст
. 
[к

о
еф

и
ц

].
 

pH
[в

 H
2O

] 

Х
у
м

у
с[

%
] 

Ветрен Излужени черноземи, мощни, акумулирани 52 49 95 125 0,9 6,8 1,9 

Ветрен Излужени черноземи, слабо ерозирани 36 35 50 85 1,0 7,2 2,0 

Ветрен Черноземи, силно ерозирани 39 40 15 15 1,1 7,7 2,2 

Ветрен Ливадни карбонатни черноземи, средно мощни 35 32 50 140 1,0 7,5 1,6 

Айдемир Слабо излужени черноземи, слабо ерозирани 40 41 30 75 1,0 7,0 2,2 

Айдемир Черноземи, силно ерозирани 38 26 20 25 0,6 7,6 1,9 

Сребърна Черноземи, силно ерозирани 34 30 20 20 0,7 7,4 3,9 

Сребърна Излужени черноземи, слабо ерозирани 43 43 25 76 1,0 7,2 2,0 
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7.3.1.11 ПОЧВИ: ФИГУРИ 

  

 
 

Фигура 7.3.1.11.-1. Района на Сухата чешма, 09.06.2005 г. Отнесена в крайбрежната част на езерото настилка 

от противопожарния път от дъждовната вода. Участъкът е без укрепени канавки и целият 

път е с неподходяща настилка. 
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7.3.2 ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ 

7.3.2.1 ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ: ТАБЛИЦИ 

Таблица 7.3.2.1.-1. Някои основни статистически характеристики на речния отток на р. Дунав при ХМС 

Силистра за периода 1941-2014 г. 
 

 

 

 

Таблица 7.3.2.1.-2. Наносно количество в българския участък на р. Дунав за различни периоди в kg/s. 

Разстояние 
от устието 

/km/ 
833,6 786,9 743,3 678,7 624,2 596,3 554,3 553,2 493,1 379,6 375,5 

Широчина на 
реката /m/ 

840,0 800,0 1100 680 900 810 1100 1100 810 880 850 

1956-1970 1189,7 1441,5 1247,3 1576,0 985,2 1191,2 1587,7 1270,8 1407,9 1704,7 1686,8 

1971-1984 581,6 769,6 791,6 901,6 621,0 845,3 1052,8 771,2 859,4 728,2 1147,5 

1985-2005 276,1 109,0 444,2 429,8 288,6 327,8 599,4 431,3 441,7 437,7 713,0 

 

Таблица 7.3.2.1.-3. Изменение на водното количество и температурата на водата в крайните пунктове в 

българския участък на р. Дунав за различни периоди. 

За период 
Водно 

количество при 

Ново село 

Температура на 

водата при 

Ново село 

Водно 

количество при 

Силистра 

Температура на 

водата при 

Силистра 

Изменение между 

двата пункта 

  m3/s °C m3/s °C m3/s °C 

1940-1981 5815,38 12,10 6384,12 12,53 568,74 0,42 

1982-2005 5348,00 12,73 5812,08 13,36 464,08 0,63 

1940-2005 5645,42 12,33 6176,11 12,83 530,68 0,50 

Изменение между 

периодите 

1940-81 и 1982-05 

-467,38 0,63 -572,04 0,83 -104,66 0,21 

 

 

 

 

 

 

Средно 
Стандартна 

грешка 
Коефициент 

на вариация 
Медиана 

6093 ± 126,3 0,18 5961 
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Таблица 7.3.2.1.-4. Разчетни стойности на максималните водни нива на р. Дунав при ез. „Сребърна” за 
периода 1941-2014 г. 

P (%) Вероятност на 

сбъдване един път 
на n години 

Max H 
[m] 

Доверителен 

интервал 
 

0,05 0,95 
0,1 1000 17,26 16,55 18 
1 100 16,28 15,75 16,84 
2 50 15,95 15,47 16,45 
3 33 15,74 15,29 16,2 
4 25 15,58 15,16 16,02 
5 20 15,46 15,05 15,88 
6 17 15,35 14,96 15,76 
7 14 15,26 14,88 15,65 
8 13 15,18 14,81 15,56 
9 11 15,1 14,75 15,47 

10 10 15,04 14,69 15,39 
20 5 14,54 14,25 14,84 
30 3 14,19 13,93 14,46 
40 2,5 13,9 13,66 14,15 
50 2 13,64 13,4 13,88 
60 1,67 13,38 13,14 13,61 
70 1,43 13,1 12,86 13,35 
80 1,25 12,79 12,53 13,05 
90 1 12,37 12,08 12,66 
91  12,31 12,02 12,61 
92  12,25 11,95 12,55 
93  12,18 11,88 12,49 
94  12,11 11,8 12,43 
95  12,03 11,71 12,35 
96  11,93 11,6 12,27 
97  11,81 11,48 12,16 
98  11,66 11,31 12,02 
99  11,42 11,04 11,81 

 
Таблица 7.3.2.1.-5. Основни статистически характеристики на максималните водни стоежи на р. Дунав при 

езерото. 

Mean SE Mean StDev Var Cv Min 25% Med 75% Max Skewness Kurtosis 

13,675 0,12 1,035 1,071 0,076 10,74 13 13,695 14,295 15,98 -0,03 0,01 

 

Таблица 7.3.2.1.-6. Емпирични стойности на максималните водни стоежи на р. Дунав при езерото по месеци 

за периода 1941-2014 г. 

месец Minimum 75% Mean Median 25% Maximum CoefVar 

Я 8,8 10,4 11,5 11,5 12,6 14,8 0,111 

Ф 8,4 10,9 11,9 11,8 12,6 15,1 0,122 

М 9,8 11,3 12,5 12,4 13,4 16,0 0,117 

А 10,0 11,7 12,7 12,9 13,7 15,7 0,101 
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месец Minimum 75% Mean Median 25% Maximum CoefVar 

МЙ 9,5 11,9 12,7 12,8 13,7 15,3 0,102 

ЮН 8,9 11,1 12,1 12,1 13,4 15,4 0,116 

ЮЛ 8,2 10,2 11,4 11,4 12,4 15,2 0,127 

АВ 8,0 9,3 10,5 10,4 11,6 13,2 0,128 

С 7,6 8,9 9,9 9,7 10,8 12,9 0,132 

О 7,1 8,8 9,9 9,8 10,8 14,0 0,134 

Н 7,3 9,5 10,4 10,1 11,4 13,9 0,130 

Д 7,9 10,2 11,1 11,0 12,2 14,0 0,124 

 
Таблица 7.3.2.1.-7. Връзка между водните стоежи и максималните водни количества на р. Дунав, изчислена 

с регресионното уравнение: y = 1777,2 * x – 13027 ; R² = 0,949, за периода 1941-2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.3.2.1.-8. Разчетни стойности на максималните водни количества с различна обезпеченост за р. 

Дунав при езерото Сребърна за периода 1941-2014 г. 

P [%] 
Вероятност на 

сбъдване в години 

Max Q 

[m3/s] 

Доверителен интервал 

0,05 

Lower Bound 

0,95 

Upper Bound 

0,1 1000,00 18194 16588 19955 

1 100,00 16001 14860 17230 

2 50,00 15285 14283 16356 

3 33,33 14847 13927 15827 

 H (m) Q (m3/s)  H (m) Q (m3/s)  H (m) Q (m3/s)  

10,5 5 634 13,2 10 432 14,5 12 742 

11,0 6 522 13,3 10 610 15,0 13 631 

11,5 7 411 13,5 10 965 15,5 14 520 

11,7 7 766 13,6 11 143 16,0 15 408 

12,0 8 299 13,8 11 498 16,5 16 297 

12,5 9 188 13,9 11 676 17,0 17 185 

13,0 10 077 14,0 11 854 17,5 18 074 
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P [%] 
Вероятност на 

сбъдване в години 

Max Q 

[m3/s] 

Доверителен интервал 

0,05 

Lower Bound 

0,95 

Upper Bound 

4 25,00 14526 13664 15441 

5 20,00 14270 13453 15135 

6 16,67 14055 13275 14881 

7 14,29 13870 13121 14661 

8 12,50 13706 12984 14468 

9 11,11 13559 12860 14295 

10 10,00 13424 12747 14138 

20 5,00 12467 11923 13036 

30 3,33 11820 11347 12313 

40 2,50 11294 10863 11742 

50 2,00 10823 10416 11245 

60 1,67 10372 9976 10783 

70 1,43 9910 9513 10323 

80 1,25 9395 8985 9824 

90 1,11 8726 8285 9189 

91 1,10 8639 8194 9108 

92 1,09 8546 8096 9022 

93 1,08 8445 7989 8927 

94 1,06 8334 7872 8823 

95 1,05 8209 7739 8707 

96 1,04 8064 7586 8572 

97 1,03 7890 7401 8410 

98 1,02 7663 7161 8201 

99 1,01 7320 6798 7883 

99,9 1,00 6438 5870 7062 
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Таблица 7.3.2.1.-9. Корелационни коефициенти  по Spearman на физични и химични променливи на езерото 

Сребърна. Маркираните в Bold корелации имат много високо ниво на значимост  (p < 0.001) 

 
Таблица 7.3.2.1.-10. Корелационни коефициенти  по Spearman за температурата и суспендираните вещества 

на езерото Сребърна ( Маркираните в bold корелации имат високо ниво на значимост  p < 0.05) 

p < 0.05 Суспендирани в-ва  Температура  pH Електро-проводимост  O2 

Суспендирани в-ва (mg/l) 1.00 
    

Температура оC -0.19 1.00 
   

pH 0.52 -0.20 1.00 
  

Електропроводимост (µS) -0.48 -0.16 -0.29 1.00 
 

O2 (mg/l) (повърхност) 0.10 -0.03 0.42 -0.01 1.00 
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O
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N
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N
O
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N
 (

m
g/

l) 

N
H
₄-

N
 (

m
g/

l) 

P
O
₄-

P
 (

m
g/

l) 

pH  1.00                     

електропро-водимост 

(µS) -0.30  1.00                   

O2 mg/l (повърхност) 0.41 0.03  1.00                  

O2 mg/l (среда) 0.44 0.01 0.92  1.00                

O2 mg/l (дъно) 0.42 0.08 0.38 0.55  1.00              

прозрачност по Секи 
(m) -0.59 0.21 -0.28 -0.35 -0.35  1.00            

дълбочина (m) -0.59 0.07 -0.17 -0.36 -0.57 0.64  1.00          

NO₃-N (mg/l) 0.08 -0.38 -0.17 0.05 -0.02 -0.21 -0.13  1.00        

NO₂-N (mg/l) 0.28 -0.03 0.23 0.24 0.43 -0.21 -0.09 -0.04  1.00      

NH₄-N (mg/l) -0.13 0.24 0.09 -0.16 -0.11 0.20 0.27 -0.04 0.14  1.00    

PO₄-P (mg/l) 0.27 -0.33 -0.01 0.16 0.24 -0.32 -0.25 0.05 0.09 -0.29  1.00  



 
 

 91 
 

Таблица 7.3.2.1.-11. Пунктове за изследване на макрозообентос 

пункт код означение координати 
І. Под пристана I 
 I 0304 Под пристана, 2003-2004 г. 

N44 06 08.68 
E27 03 50.63 

 I 411 Под пристана, ІV.2011 г. 
 I 711 Под пристана, VІІ.2011 г. 
 I 911 Под пристана, ІХ.2011 г. 
 I 412 Под пристана, ІV.2012 г. 
 I 812 Под пристана, VІІІ.2012 г. 
 I 1112 Под пристана, ХІ.2012 г. 
 I 714 Под пристана, VІІ.2014 г.. 
 I 714 m Под пристана, VІІ.2014 г. макрофити 
ІІ. Под селото II 

 II 0304 Под селото, . 2003-2004 г. 
N44 06 10.47 
E27 04 17.84 

ІІІ. локва Камъка III 
 III 0304 Локва Камъка, 2003-2004 г. 

N44 06 37.69 
E27 03 44.96 

 III 714  Локва Камъка, VІІ.2014 г.  
 III 714 m Локва Камъка, VІІ.2014 г. макрофити 
ІV. Канал Драгайка IV 
 IV 0304 Канал Драгайка, 2003-2004 г. 

N44 06 41.70 
E27 04 30.38 

 IV 411 Канал Драгайка, ІV.2011 г. 
 IV 711 Канал Драгайка, VІІ.2011 г. 
 IV 911 Канал Драгайка, ІХ.2011 г. 
 IV 412 Канал Драгайка, ІV.2012 г. 
 IV 812 Канал Драгайка, VІІІ.2012 г. 
 IV 1112 Канал Драгайка, ХІ.2012 г. 
 IV 714 Канал Драгайка, VІІ.2014 г. 
 IV 714 m Канал Драгайка, VІІ.2014 г. макрофити 
V. Централно водно 

огледало (ЦВО) 
V 

 V 0304 ЦВО, 2003-2004 г. 

N44 06 27.72 
E27 04 18.72 

 V 411 ЦВО, ІV.2011 г. 
 V 711 ЦВО, VІІ.2011 г. 
 V 911 ЦВО, ІХ.2011 г. 
 V 412 ЦВО, ІV.2012 г. 
 V 812 ЦВО, VІІІ.2012 г. 
 V 1112 ЦВО, ІХ.2012 г. 
 V 714 ЦВО, VІІ.2014 г. 
Локва Червенка CHE 
 CHE 714 Локва Червенка, VІІ.2014 г. N44 06 37.69 

E27 03 44.96  CHE 714 m Локва Червенка, VІІ.2014 г. 
Локва Сухата 

чешма 
SCH 

 SCH 714 локва Сухата чешма, VІІ.2014 г. 
N44 06 24.32 
E27 03 35.62 

локва „Кълнежа 1 2003-2004 г. 
N44 06 00.84 
E27 05 21.15 

Пред локва 

Кълнежа 
2 

2003-2004 г. N44 06 04.86 
E27 05 19.76 

Река Кълнежа 3 
2003-2004 г. N44 05 55.40 

E27 05 35.26 

Локва Дървото 4 
2003-2004 г. N44 05 52.81 

E27 05 02.19 

Локва Дълбока 5 
2003-2004 г. N44 06 04.44 

E27 05 11.48 
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пункт код означение координати 

Южен шлюз 6 
2003-2004 г. N44 07 27.50 

E27 05 18.28 

Южен шлюз – канал 7 
2003-2004 г. N44 07 47.56 

E27 05 16.67 

Таньова локва 8 
2003-2004 г. N44 07 28.83 

E27 04 39.38 

Бауз Девня 9 
2003-2004 г. N44 08 08.66 

E27 06 16.18 

Локва Върбан бозун 10 
2003-2004 г. N44 05 46.92 

E27 04 32.62 

Локва Драгайка 11 
2003-2004 г. N44 06 46.97 

E27 04 33.03 
Канал Драгайка – 
юг 12 

2003-2004 г. N44 07 09.69 
E27 04 48.16 

След Камъка 13 
2003-2004 г. N44 06 08.91 

E27 04 52.17 

Търлица 14 
2003-2004 г. N44 07 34.97 

E27 06 10.96 

Бауз комлука 15 
2003-2004 г. N44 07 57.98 

E27 05 06.85 

Втора яма 16 
2003-2004 г. N44 07 53.40 

E27 04 22.93 
река Дунав срещу о-
в Ветрен 

Danube 
N44 07 55.48 
E27 03 43.91 

 
Danube 12 Дунав, VIII.2012 г. 
Danube 13 Дунав, VII.2013 г. 
Danube 14 Дунав, VII.2014 г. 

 

Таблица 7.3.2.1.-12. Стойности на физико-химичните показатели в р. Дунав, приравнени към Наредба № Н-
4/ 14.09.2012 г.  

№ t°Cвода 
Разтворен 

кислород, mg/l 
Кислородно 

насищане, % 
pH 

Електропрово-   
димост, µS/cm 

Вид  вода вода вода вода вода 

Място/ 
дата 

кр. 

зона 
талвег 

кр. 

зона 
талвег 

кр. 

зона 
талвег 

кр. 

зона 
талвег кр. зона талвег 

08.2012 28.0 26.8 10.25 10.72 130 135 8.5 8.1 335 331 

09.2013 25.6 25.4 7.4 7.61 91.4 92 8.09 8.27 369 375 

07.2014 25.4 25.0 4.75 5.10 59.7 66.2 7.9 7.8 342 340 

Легенда: Цветова индикация за екологичното състояние/потенциал на повърхностните  води, съгласно 

РДВ.* 

 

*неоцветените показатели не са нормирани по Наредба № Н-4/ 14.09.2012 г.  

  

Отлично Добро Умерено 
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Таблица 7.3.2.1.-13. Стойности на физико-химичните показатели в р. Дунав, приравнени към Наредба № 4/ 

20.10.2000 г.  

№ t°Cвода 
Разтворен 

кислород, mg/l 
Кислородно 

насищане, % 
pH 

Електропроводимост, 

µS/cm 

проба вода вода вода вода вода 

Място/ 
дата 

кр. 

зона 
талвег 

кр. 

зона 
талвег 

кр. 

зона 
талвег 

кр. 

зона 
талвег кр. зона талвег 

08.2012 28.0 26.8 10.25 10.72 130 135 8.5 8.1 335 331 

09.2013 25.6 25.4 7.4 7.61 91.4 92 8.09 8.27 379 375 

07.2014 25.4 25.0 4.75 5.10 59.7 66.2 7.9 7.8 342 340 

 
Таблица 7.3.2.1.-14. Измерени концентрации на Хлорофил А и пигменти на изследваните пунктове 

Станция Витален 
Хлорофил 
(mg m-3) 

Феопигменти 
(mg m-3) 

Феофитин 
(%) 

Пристан 74,986667 5,44 6,763926 

ЦВО 74,986667 7,52 9,114415 

Локва Драгайка 65,844898 4,620408 6,556997 

Дунав с. Ветрен 3,552 1,024 22,37762 

 
Таблица 7.3.2.1.-15. Концентрации на тежки метали във водата и седиментите в ез. Сребърна през 2014 г. 

№  Място на 

пробовземане 

и вид проба 

pH Мярка Cu Pb Zn Cd Mn Fe 

 Водни проби 

1. Пристан    - μg/l   14,000   35,000     423,000 < 10,000   300,000   1070,000 

2. р. Дунав в ПР 

„Сребърна“ 
- μg/l 520,000 990,000 29990,000 < 10,000 1300,000 10700,000 

3. Канал 

„Драгайка” 
- μg/l   87,000   56,000     206,000 < 10,000   163,000   1069,000 

4. Централно 

водно огледало   
- μg/l   69,000   23,000     200,000 < 10,000   200,000   1130,000 

 Седименти (0-30 см) 

5. Пристан - mg/kg 26,582 13,713 35,021 0,633 743,249   1030,591 

6. р. Дунав в ПР 

„Сребърна“ 
7,65 mg/kg 72,822 26,481 88,850 1,568 631,185 16489,547 

7. Канал 

„Драгайка” 
- mg/kg 31,518 16,342 44,358 0,778 682,296   1105,837 

8. Централно 

водно огледало   
- mg/kg 22,037 13,519 40,185 0,077 555,556   1074,074 
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7.3.2.2 ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ: ФИГУРИ 

Фиг. 7.3.2.2.-1. Месечно разпределение на средните водни стоежи на р. Дунав  при ХМС Силистра в cm. 

 

Фиг. 7.3.2.2.-2. Многогодишни колебания на средните водни стоежи на р. Дунав при ХМС Силистра в cm.  

 

Фиг. 7.3.2.2.-3. Осреднени десетгодишни водни стоежи в cm на р. Дунав при ХМС Силистра. 
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Фигура 7.3.2.2.-4. Средни годишни водни количества на р. Дунав при ХМС Силистра за периода 1941-2014 
г. в m3/s. 

 

Фиг. 7.3.2.2.-5. Вътрешногодишно разпределение оттока на р. Дунав при ХМС Силистра за периода 1941-
2001 г. в m3/s. 

 

Фиг. 7.3.2.2.-6. Месечно разпределение на температурата на водата при ХМС Силистра, 1941-2001 г. в °C. 
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Фиг. 7.3.2.2.-7. Пълно замръзване на р. Дунав при Силистра през февруари 2012 г. 

 

Фиг. 7.3.2.2.-8. Многогодишна динамика на водните нива (m нм.в. по Балтийска височинна система) на ез. 

Сребърна за периода 1991-2014 г. и река Дунав (2010-2014 г.)  Полиномиална функция изразява 

дългогодишната динамиката на водното ниво на ез. Сребърна R2=0.3799, n = 202 проби. С червена 

линия е отбелязана динамиката на водните нива (m нм. в.) на река Дунав за периода 2010-2014 г.  
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Фиг. 7.3.2.2.-9. Аналитична крива на обезпеченост на максималните водни нива към кm 392,5. 
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Фиг. 7.3.2.2.-10. Честота на регистриране на абсолютни максимални месечни водни нива на р. Дунав при ркм 

392,5 за периода 1941-2014 г. 
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Фиг. 7.3.2.2.-11. Трайностна крива на максималните водни нива на р. Дунав при езерото за периода 1941-
2014 г. 

 
 

Фиг. 7.3.2.2.-12. Зависимост между максималните водни стоежи и регистрираните максимални водни 

количества за р. Дунав при езерото (регресионното уравнение с черен цвят е за периода 1941-
2014 г., а с червен цвят – за периода 1941-2001 г.). 
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Фиг. 7.3.2.2.-13. Връзка между водните нива на езерото и неговия обем по данните от последното заснемане 

 

 

Фиг. 7.3.2.2.-14. Аналитична крива на обезпеченост на максималните водни количества за р. Дунав при 

езерото за периода 1941-2014 г. 
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Фиг. 7.3.2.2.-15. Карта на местата за пробовзимане 

за хидрохимични и хидробиологични изследвания. 
Легенда: I - V постоянни пунктове за 

хидробиологичен мониторинг „2000-2006 г.; 1 -16 

пунктове за специализирани хидробиологични 

изследвания през 2003-2006 и 2009-2012 г. 
 

Фиг. 7.3.2.2.-16. Динамика на средногодишните стойности на концентрацията на амониевия азот (N-NH4) на 

V мониторингов пункт спрямо дълбочината и категориите на екологичния потенциал по 

Наредба № Н-4/2013                   
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Фиг. 7.3.2.2.-17. Динамика на концентрацията на амониевия азот (N-NH₄) в река Дунав спрямо водното ниво 

и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013       

 

Фиг. 7.3.2.2.-18. Динамика на средногодишните стойности на концентрацията на амониевия азот (N-NH4) по 

пунктове – в езерото, странични локви  и река Дунав за периода 2011 – 2014 г. спрямо 

водното ниво и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013 
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Фиг. 7.3.2.2.-19. Динамика на средногодишните стойности на нитритния азот (N-NO₂) на V мониторингов 

пункт спрямо дълбочината и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-
4/2013   

 

 

 

Фиг. 7.3.2.2.-20. Динамика на концентрацията на нитритния азот (N-NO₂) в река Дунав спрямо водното ниво 

и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013  
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Фиг. 7.3.2.2.-21. Динамика на средногодишните стойности на концентрацията на нитритния азот (N-NO₂) по 

пунктове – в езерото, странични локви  и река Дунав за периода 2011 – 2014 г. спрямо 

водното ниво и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013 

 

 

 

 

Фиг. 7.3.2.2.-22. Динамика на концентрацията на нитратния азот (N-NO3) в река Дунав спрямо водното ниво 

и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013 
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Фиг. 7.3.2.2.-23. Динамика на средногодишните стойности на концентрацията на нитратния азот (N-NO₃)  по 

пунктове – в езерото, странични локви  и река Дунав за периода 2011 – 2014 г. спрямо 

водното ниво и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013 

 

 

 

 

Фиг. 7.3.2.2.-24. Динамика на средногодишните стойности на нитратния азот (N-NO3) на мониторинговите 

пунктове  (I, II, III, IV, V) спрямо дълбочината и категориите на екологичния потенциал по 

Наредба№ Н-4/2013 
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Фиг. 7.3.2.2.-25. Динамика на концентрацията на неорганичния фосфор (P-PO4) в река Дунав спрямо водното 

ниво и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013    

 

Фиг. 7.3.2.2.-26. Динамика на средногодишните стойности на концентрацията на неорганичния фосфор (P-
PO4) по пунктове – в езерото, странични локви  и река Дунав за периода 2011 – 2014 г. спрямо 

водното ниво и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013 
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Фиг. 7.3.2.2.-27. Динамика на средногодишните стойности на неорганичния фосфор (P-PO4) на 

мониторинговите пунктове (I, II, III, IV, V) спрямо дълбочината и категориите на 

екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013   

 

 

 
Фиг. 7.3.2.2.-28. Средномесечни стойности на прозрачността и граници на екологичния потенциал за периода 

1999-2014 г. 
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Фиг. 7.3.2.2.-29. Средногодишни стойности на електропроводимостта в зависимост от динамиката на 

водното ниво за периода 1998-2014 г. 

 

Фиг. 7.3.2.2.-30.  Електропроводимост в странични изследвани пунктове и р. Дунав за периода 2011-2014 г. 

 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2014

д
ъ

л
б

о
ч

и
н

а 
(м

)

µ
S

дълбочина (м) cond (µS) добър екологичен потенциал

335 342
382385 410 436

690

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2014

.DAN

.PL

.CHE

.CHT



 
 

 108 
 

Фиг. 7.3.2.2.-31. Стойности на неразтворените (суспендираните) вещества и pH в мониторинговите станции 

от централното водно огледало, някои от страничните изследвани пунктове и р. Дунав за периода 2012 

и 2014 г. 

 

 

Фиг. 7.3.2.2.-32. Средномесечни стойности на кислородните концентрации на различни дълбочини в 

централното водно огледало за периода 1999-2014 г.  
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Фиг. 7.3.2.2.-33. Средномесечни стойности на кислородните концентрации на повърхностния воден слой от 

в Централното водно огледало на ез. Сребърна за периода 1999-2014 г. 

 

 

 

Фиг. 7.3.2.2.-34. Средномесечни стойности на прозрачността, дълбочината и кислородните концентрации 

осреднени за целия воден стълб в централното водно огледало на ез. Сребърна за периода 

1999-2014 г. 

 

 
 
 
 
 

4

6

8

10

12

14

16

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
4

м
г/

л

O2 средно за в.стълб умерен екологичен потенциал

добър екологичен потенциал отличен екологичен потенциал

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
11

20
12

20
14

д
ъ

л
б

о
ч

и
н

а 
и

 п
р

о
зр

ач
н

о
ст

 (
 м

 )

О
2

 m
g/

l

O2 средно за в.стълб прозр. (м) дълбочина (м)



 
 

 110 
 

Фиг. 7.3.2.2.-35. Стойности на БПК5 за станциите от централно водно огледало (V), локва Червенка (CHE) и 

река Дунав (DAN) от август 2014 г 

 

 

Фиг. 7.3.2.2.-36. Средномесечни стойности на pH, дълбочината и прозрачността в Централното водно 

огледало на ез. Сребърна за периода 1999-2014 г. 
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Фиг. 7.3.2.2.-37. Средномесечни стойности на pH, кислородното съдържание (mg/l) и дълбочината за 

мониторинговите станции за периода 1999-2014 г. 

 

Фиг. 7.3.2.2.-38. Средни стойности на pH и Амониев азот на мониторинговите станции от централното водно 

огледало  за периода 1998-2014 г. 
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Фиг. 7.3.2.2.-39. Средни стойности на pH и нитритен азот на мониторинговите станции от централното водно 

огледало  за периода 1998-2014 г. 

 

Фиг. 7.3.2.2.-40. Средни стойности на pH и неорганичен фосфор за мониторинговите станции от централното 

водно огледало за периода 1998-2014 г. 
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7.3.3 БИОТОПИ , ЕКОСИСТЕМИ, ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ, РАСТИТЕЛНОСТ 

7.3.3.1 ЕКОСИСТЕМИ: ТАБЛИЦИ 

Таблица 7.3.3.1.-1.  Работен вариант на предложена типология на екосистемите в България в съответствие с 

ЕЕА. Показани са типовете, които имат отношение към целевата територия на ПР. 

Предложение за основни типове 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 

Сухоземни 

Урбанизирани В процес на разработка 

Земеделски В процес на разработка 

Тревни 

E1 - Dry grasslands 
E2 - Mesic grasslands 
E3 - Seasonally wet and wet grasslands 
E7 - Sparsely wooded grasslands 
F9 - Riverine and fen shrubs 

Горски и горско-храстови В процес на разработка 

Храсталачни и 

ерикоидни В процес на разработка 

Площи с рядка и без 

растителност В процес на разработка 

Вътрешни влажни зони В процес на разработка 

Сладководни Реки и езера В процес на разработка 
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7.3.3.2 БИОТОПИ: ТАБЛИЦИ 

Таблица 7.3.3.2.-1. Номенклатура на нивата на разделяне на биотопите в ПР. 

І. НАЗЕМНИ БИОТОПИ ІІ. ВОДНИ БИОТОПИ 

І.1 

Урбанизирани 

І.2 
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7.3.3.2.1 БИОТОПИ НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ 

                                     ВИДОВЕ 
БИОТОПИ В
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Водни биотопи 20        
висока хелофитна растителност, периодично заливана 3 x x x     
висока хелофитна растителност, постоянно залята  3 x x x     
висока хелофитна растителност, плаваща 4 x x x   x  
езеро, ЦВО 2 x     x  
езеро, ПГЛ  2 x     x  
езеро, МЛК  2 x     x  
езеро, плитчини 4 x   x x x  
Тревни биотопи 1        
тревна мезофилна растителност 1       x 

Биотопи с горска или храстова растителност 2        
храсталаци от върби 1       x 

храсталаци от аморфа 1       x 
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7.3.3.2.2 БИОТОПИ НА НАСЕКОМИ И ПАЯКООБРАЗНИ 

                                    БИОТОПИ 
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Безгръбначни животни ПР 
[вид/биотоп] 215 19 19 36 35 35 35 36 35 35 72 36 8 28 110 21 21 4 16 16 16 16 

Coenagrion ornatum  x x x    x    x  x         
Coenagrion puella  x x x x x x x    x  x         
Coenagrion pulchellum  x x x x x x x  x  x  x  x x      
Orthetrum coerulescens  x x x x x x x  x  x  x  x x      
Calopteryx splendens  x x     x  x  x x x  x x  x x x x 

Enallagma cyathigerum    x x x x x  x  x  x         
Chalcolestes parvidens    x x x x x  x  x  x  x x  x x x x 

Lestes barbarus  x x x x x x x  x  x x x  x x  x x x x 

Lestes virens  x x x x x x x  x  x x x  x x  x x x x 

Lestes sponsa    x x x x x  x  x           
Lestes dryas    x x x x x  x  x  x         
Sympecma fusca  x x x x x x x  x  x  x  x x  x x x x 

Platycnemis pennipes  x x x x x x x  x  x  x  x x  x x x x 

Erythromma viridulum  x x x x x x x  x  x x x         
Erythromma najas   x x x x x x x  x  x  x         
Ischnura elegans  x x x x x x x  x  x x x  x x  x x x x 
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                                    БИОТОПИ 
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Ischnura pumilio  x x x x x x x  x  x  x  x x      
Aeshna affinis    x x x x x  x  x  x         
Aeshna isoceles    x x x x x  x  x  x  x x      
Aeshna mixta    x x x x x               
Anax imperator  x x x x x x x  x  x  x         
Anax ephippiger    x x x x x  x  x           
Anax parthenope    x x x x x  x  x           
Brachytron pretense    x x x x x  x             
Gomphus flavipes  x x       x  x  x  x x  x x x x 

Cordulia aenea    x x x x x  x  x  x  x x  x x x x 

Libellula depressa  x x x x x x x  x  x           
Orthetrum albistylum  x x x x x x x  x  x           
Orthetrum brunneum  x x x x x x x  x  x           
Orthetrum cancellatum    x x x x x  x  x  x  x x  x x x x 

Crocothemis erythraea  x x x x x x x               
Sympetrum fonscolombii    x x x x x  x  x x x  x x      
Sympetrum meridionale    x x x x x  x  x x x  x x x x x x x 

Sympetrum pedemontanum    x x x x x  x  x  x         
Sympetrum sanguineum    x x x x x  x  x  x  x x  x x x x 
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                                    БИОТОПИ 
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Sympetrum striolatum    x x x x   x             
Sympetrum vulgatum    x x x x x  x  x           
Sympetrum depressiusculum    x x x x x  x  x           
Cerambyx cerdo                x x x x x x x 

Lucanus cervus                x x x x x x x 

Euoniticellus nasicornis             x x  x x x x x x x 

Carabus clathratus            x  x  x x  x x x x 

Lycaena dispar          х  x           
Pontia daplidice                       
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7.3.3.2.3 БИОТОПИ ЗА ЦЕЛЕВИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 
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Водни биотопи 29                     

реки в долно течение 4  х   х х        х       

канали със земни брегове 7       х х х х   х  х х     

висока хелофитна 

растителност, периодично 

заливана 
1   х                  

висока хелофитна 

растителност, постоянно 
залята 

1   х                  

висока хелофитна 

растителност, плаваща 
2   х              х    

езеро, ЦВО 1         х            

езеро, ПГЛ  1         х            

езеро, МЛК  1         х            

езеро, плитчини 11   х х   х х х  х х    х  х х х 
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7.3.3.2.4 БИОТОПИ НА РИБИ 
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Водни биотопи 175                                      
реки в долното им течение 30 x x x x x x x x x x x x x x x  x x x  x  x x x x x x  x x x x  x   
канали със земни брегове 12 x     x x  x    x x        x x x  x  x    x      
висока хелофитна 

растителност, периодично 

заливна 22  x   x x x x x    x x  x x   x  x   x x x x x x  x   x x x 
висока хелофитна 

растителност, постоянно 

залята 22  x   x x x x x    x x  x x   x  x   x x x x x x  x   x x x 
висока хелофитна 

растителност, плаваща 16  x   x x x x x   x x     x       x   x    x x x x x  
езеро, ЦВО 18 x x   x x  x x   x x x  x  x   x    x       x x x x x  
езеро, ПГЛ  18 x x   x x  x x   x x x  x  x   x    x       x x x x x  
езеро, МЛК  18 x x   x x  x x   x x x  x  x   x    x       x x x x x  
езеро, плитчини 19       x x x    x x     x x  x  x x x x x x x  x  x  x x 
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7.3.3.2.5 БИОТОПИ НА ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ 
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Водни биотопи 77                     

реки в долното им течение 8 x x x x x   x x           x 

реки в долното им течение, брегове 9 x x x x x   x x      x     x 

канали със земни брегове 10 x x x x x x x x x           x 

висока хелофитна растителност, периодично заливна 10 x x x x x x x x x           x 

висока хелофитна растителност, постоянно залята 10 x x x x x x x x x           x 

висока хелофитна растителност, плаваща 5 x x x      x           x 

езеро, ЦВО 5 x x x      x           x 

езеро, ПГЛ  5 x x x      x           x 

езеро, МЛК  5 x x x      x           x 

езеро, плитчини 10 x x x x x x x x x           x 

Биотопи с пясъци и оскъдна растителност 21      x x              

вътрешни крайбрежни пясъчни ивици 7   x  x x x  x      x     x 

Оскъдна растителност, крайбрежна 14 x x x  x x x x x    x x x  x x  x 

Тревни биотопи 55                     

тревна мезофилна растителност 17 x x x  x x x x x  x x x  x x x x x x 

тревна мезоксерофитна раст. с храсти 19 x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x 

тревна хидрофилна растителност 19 x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x 
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Биотопи с горска или храстова растителност 80                     

храсталаци от върби 18 x x x  x x x x x  x x x x x x x x x x 

храсталаци от аморфа 18 x x x  x x x x x  x x x x x x x x x x 

широколистни гори 10 x x  x    x  x x x    x  x x  

заливни гори  13 x x x x  x x x x   x x     x x x 

сива върба с 3211 7 x x      x x         x x x 

сива върба с 3212 7 x x      x x         x x x 

сива върба с 3213 7 x x      x x         x x x 
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7.3.3.2.6 БИОТОПИ НА ПТИЦИ. 
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Птици ПР 
[вид : биотоп] 204 7 1 42 42 17 18 18 18 41 1 1 33 6 18 9 200 16 16 40 32 32 32 32 

Cygnus olor*    x x x x x x x               
Anser anser*    x x x x x x x               
Tadorna ferruginea    x x x x x x x               
Anas platyrhynchos*    x x x x x x x               
Anas strepera*                               x x     x               
Netta rufina    x x     x               
Anas querquedula*    x x     x               
Aythya ferina*    x x x x x x x               
Aythya nyroca*    x x x x x x x               
Perdix perdix*               x x         
Coturnix coturnix               x x         
Phasianus colchicus, hybrid*              x x x  x x x x x x x 

Tachybaptus ruficollis*    x x x x x x x               
Podiceps nigricollis*    x x     x               
Podiceps cristatus*    x x x x x x x               
Podiceps grisegena*    x x     x               
Pelecanus onocrotalus*      x x x x                
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Pelecanus crispus*      x x x x                
Phalacrocorax carbo*                     x x x x 

Phalacrocorax pygmeus*    x x  x x x x               
Nycticorax nycticorax*    x x     x               
Ixobrychus minutus*    x x x x x x x               
Botaurus stellaris    x x     x               
Ardeola ralloides*  x  x x     x               
Egretta garzetta*  x  x x     x               
Ardea cinerea*    x x     x               
Ardea purpurea*    x x     x               
Egretta alba alba*  x  x x     x               
Platalea leucorodia*    x x     x               
Plegadis falcinellus*    x x     x               
Buteo buteo                    x     
Circus aeruginosus*    x x x x x x x               
Haliaeetus albicilla                     x x x x 

Falco subbuteo*                     x x x x 

Rallus aquaticus    x x     x               
Porzana porzana    x x     x               
Porzana parva    x x     x               
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Fulica atra*    x x     x               
Gallinula chloropus*    x x     x               
Crex crex              x           
Vanellus vanellus              x           
Charadrius dubius  x          x             
Larus ridibundus*    x x     x               
Sterna hirundo*    x x     x               
Chlidonias hybrida*    x x     x               
Chlidonias niger     x x     x               
Columba palumbus*                    x x x x x 

Streptopelia turtur*                    x x x x x 

Cuculus canorus*                  x x x x x x x 

Caprimulgus europaeus                    x     
Asio otus                    x     
Otus scops                    x     
Alcedo atthis*                         
Coracias garrulus*                     x x x x 

Upupa epops*                    x x x x x 

Jynx torquilla                    x     
Dryocopus martius*                    x x x x x 
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Picus viridis*                    x x x x x 

Picus canus*                    x x x x x 

Dendrocopos minor                    x x x x x 

Dendrocopos medius                    x x x x x 

Dendrocopos major*                    x x x x x 

Dendrocopos syriacus*                    x x x x x 

Lullula arborea                    x     
Alauda arvensis               x          
Riparia riparia                         
Anthus campestris                         
Motacilla flava  x            x           
Motacilla alba  x            x           
Erithacus rubecula                    x     
Luscinia luscinia                  x x x     
Luscinia megarhynchos*                  x x x     
Phoenicurus phoenicurus                    x x x x x 

Oenanthe oenanthe                         
Saxicola torquata               x          
Turdus merula*  x             x x  x x x x x x x 

Turdus philomelos*               x x  x x x     
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Cettia cetti    x x     x               
Locustella luscinioides*    x x x x x x x               
Locustella naevia    x x x x x x x               
Locustella fluviatilis    x x x x x x x               
Acrocephalus shoenobaenus    x x     x               
Acrocephalus scirpaceus*    x x x x x x x               
Acrocephalus palustris*              x           
Acrocephalus arundinaceus*   x x x x x x x x               
Hippolais pallida               x          
Hippolais icterina                  x x x     
Sylvia atricapilla*                  x x x x x x x 

Sylvia communis*               x          
Sylvia curruca*               x     x     
Sylvia nisoria               x x  x x      
Sylvia borin borin                x          
Phylloscopus collybita*                    x     
Ficedula semitorquata                    x x x x x 

Muscicapa striata                    x x x x x 

Remiz pendulinus*                     x x x x 

Parus major*                    x x x x x 
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Parus caeruleus*                    x x x x x 

Sitta europea                    x     
Certhia brachydactyla                    x     
Lanius collurio*               x x  x x      
Lanius minor*               x          
Lanius senator                         
Garrulus glandarius*                    x     
Pica pica*               x x  x x  x x x x 

Corvus corone cornix                     x x x x 

Sturnus vulgaris*                     x x x x 

Oriolus oriolus*                  x x x x x x x 

Passer montanus               x x  x x      
Fringilla coelebs*                    x x x x x 

Carduelis carduelis*                  x x x x x x x 

Chloris=Carduelis chloris*                  x x x x x x x 

Coccotraustes coccotraustes*                  x x x x x x x 

Emberiza hortulana*               x          
Emberiza schoeniclus    x x                    
Miliaria calandra*               x          
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Водни биотопи 43         
реки в долното им течение 4  x x x x    

реки в долното им течение, брегове 4  x x x x    

канали със земни брегове 7  x x x x x x x 

висока хелофитна растителност, периодично заливана 4  x x x y    

висока хелофитна растителност, постоянно залята  4  x x x y    

висока хелофитна растителност, плаваща 4  x x x y    

езеро, ЦВО 4  x x x y    

езеро, ПГЛ  4  x x x y    

езеро, МЛК  4  x x x y    

езеро, плитчини 4  x x x y    

Тревни биотопи 14         

тревна мезофилна растителност 4  x x x x    

тревна мезоксерофитна раст. с храсти 4  x x x x    

тревна хидрофилна растителност 6 y y y y x   x 

Биотопи с горска или храстова растителност 56         

храсталаци от върби 8 x y y y x x y y 

храсталаци от аморфа 8 x y y y x x y y 

широколистни гори 8 y y y y x y x y 

заливни гори  8 y y y y y y x y 

сива върба с 3211 4  y y y y    

сива върба с 3212 4  y y y y    

сива върба с 3213 4  y y y y    
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7.3.3.3 ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ: ТАБЛИЦИ 

7.3.3.3.1 ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ: ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТТА, СТЕПЕНТА НА ОПАЗВАНЕ 

И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
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Наименование  

по Приложение №1 на ЗБР  

[%
 ]

 1
 

О
тн

о
си

те
л
н

а 

 п
л

о
щ

 2
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о
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4 

3150  3150 - Естествени еутрофни 

езера с растителност от типа 

Magnopotamion или 

Hydrocharition 

28 1,22 много 
добра 

нормална добри Неблагоприятно 

незадоволително 

състояние 

3270  Реки с кални брегове с Cheno-
podion rubri и Bidention p.p 

0,6 0,28 добра нормална добри Неблагоприятно 

незадоволително 

състояние 
6430  Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс 

2,1
6 

0,27 задово-
лителна 

нормална добри Неблагоприятно 

незадоволително 

състояние 
91E0 * Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

4,7
6 

  
0,15 

задово-
лителна 

приоритете

но 
добри Неблагопри-ятно 

лошо  състояние 

91F0  Крайречни смесени гори от 

Quercus robur 
0,6
8 

0,07 задово-
лителна 

нормална добри Неблагопри-ятно 

лошо  състояние 
1 процентно покритие на природното местообитание спрямо общата площ на ПР,  
2 площта от ПР, покрита от дадения тип местообитание, отнесена към общата площ от националната 

територия, покрита от този тип местообитание,  
3 степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природно местообитание  
4 цялостна оценка на стойността на ПР за опазването на дадения тип природно местообитание 
 

7.3.3.3.2 СЪОТНАСЯНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В ОТДЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА 

КЛАСИФИКАЦИЯ  

EUNIS 

Местообитания 

PALAEARCTIC 

Местообитания 

НАТУРА 2000 

Местообитания 

C1.22 Свободно плаваща растителност от 
мезотрофни водоеми  

C1.23: Вкоренена потопена растителност 

в мезотрофни водоеми 

C1.24: Вкоренена плаваща растителност 

от мезотрофни водоеми 

C1.32: Свободно плаваща растителност в 
еутрофни водоеми  

C1.33 - Вкоренена потопена растителност 

в еутрофни водоеми 

22.41 Свободно плаваща 
растителност  

22.42 Вкоренена потопена 
растителност 

22.431 Плаващи 
широколистни струпвания 

3150 - Естествени еутрофни 

езера с растителност от типа 

Magnopotamion или 

Hydrocharition 
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EUNIS 

Местообитания 

PALAEARCTIC 

Местообитания 

НАТУРА 2000 

Местообитания 

C3.2 : Водни пояси от тръстика и 

други високи хелофити, различни от 

захарната тръстика  
C3.21 : Пояси от Phragmites australis. 

C3.211 : Залети Phragmites пояси 

C3.2111 : Пресноводни пояси от 

Phragmites. 

C3.22 : Пояси от Scirpus lacustris. 

C3.23 : Пояси от Typha. 

C3.231 : Пояси от Typha latifolia. 

C3.232 : Пояси от Typha angustifolia. 

C3.24 : Съобщества по бреговете на 

водоемите от нежитни  

C3.243 : Съобщества на Sparganium 
erectum. 

C3.246 : Съобщества богати на 

Oenanthe aquatica или Rorippa 
amphibia.  

 

53.1 Тръстикови масиви  

C3.53 Евро-сибирски реки с кални 

брегове и едногодишна растителност  
22.52 Евро-сибирски реки с 

кални брегове и 

едногодишна растителност 

3270 - Реки с кални брегове с 

Chenopodion rubri 

и Bidention p.p. 

E5.423 - Континентални високотревни 
съобщества от влажни ливади 

37.13 Континентални 
високотревни съобщества 

от влажни ливади 

6430 - Хидрофилни 

съобщества от високи треви 

в равнините и в планинския 

до алпийския пояс 

G1.413 – Южнобалкански блатисти 

елшови гори 
44.913 Южнобалкански 

блатисти елшови гори 
91Е0* - Алувиални гори с 

Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

G1.2232 - Южнобалкански гори от ясен, 
дъбове и елша 

44.4323 
Централнобалкански гори 

от ясен, дъбове и елша 

91F0 - Крайречни смесени 

гори от Quercus robur, Ulmus 
laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia покрай 

големи реки (Ulmenion 

minoris) 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5112
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5116
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5116
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5119
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5119
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5119
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EUNIS 

Местообитания 

PALAEARCTIC 

Местообитания 

НАТУРА 2000 

Местообитания 

G1.C4 - Други широколистни листопадни 

култури 
83.3251 Други 

широколистни листопадни 

култури 

 

 

F9.123: Балкански крайречни върбови 

храсталаци 
PAL 44.123: Балкански 

крайречни върбови 

храсталаци 

 

J2.52 : Диги    

J5.411 – Канали   

H5.6 - Черен път    

 

7.3.3.3.3 СПИСЪК НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПОДЛЕЖАЩИ НА ОПАЗВАНЕ 

№ Прио-
ритет 

код Наименование 

1  3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 
или Hydrocharition 

2  3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

3  6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс 

 ,Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion ٭91Е0 ٭ 4
Alnion incanae, Salicion albae) 

5  91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus 

excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

minoris) 

 

7.3.3.3.4 СПИСЪК НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО EUNIS 

C1.22 (PAL 22.41) Свободно плаваща растителност от мезотрофни водоеми - Свободно плаващи на 

повърхността общности от повече или по-малко богати на хранителни вещества води. Местообитанието 
обикновено се формира от видове на родовете (Lemna, Spirodela, Wolffia), малки папрати (Azolla), лишеи 
(Riccia, Ricciocarpus) или висши растения, например Hydrocharis morsus-ranae. 

C1.221 (PAL 22.411) – Купища от дребни макрофити - Свободно-плаващи на повърхността на водата 

общности от дребни макрофити (Lemna, Spirodela, Wolffia), малки папрати (Azolla) или мъхове (Riccia, 
Ricciocarpus) в Палеарктични водоеми. 

C1.222 (PAL 22.412) - Плаващи струпвания от Hydrocharis morsus-ranae - Свободно плаващи на 

повърхността струпвания богати на Hydrocharis morsus-ranae. 
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C1.223 (PAL 22.413) - Плаващи струпвания от Stratiotes aloides - Свободно плаващи съобщества, 
доминирани от Stratiotes aloides. 

C1.224 (PAL 22.414) - Плаващи колонии от видове на род Utricularia - Свободно плаващи формации 
доминирани от мехунки (Utricularia spp.) 

C1.225 (PAL 22.415) - Плаващи „килимчета” от Salvinia natans - Свободно плаващи общности 
доминирани от Salvinia natans, често формиращи плътни и широки струпвания. 

C1.226 (PAL 22.416) - Плаващи общности на Aldrovanda vesiculosa - редки водни образувания, изградени 

предимно от свободно плаваща екземпляри от Aldrovanda vesiculosa. 

C1.23 (PAL 22.42): Вкоренена потопена растителност в мезотрофни водоеми 

C1.231 (PAL 22.421) - Големи „килими” от различни видове Potamogeton - Сдружения на по-едри видове 

от род Potamogeton (Potamogeton lucens, Potamogeton perfoliatus) характерни за по-дълбоки, отворени 
палеарктични водоеми. 

C1.232 (PAL 22.422): Общности на малките теснолистни видове от род Potamogeton (Potamogeton 
crispus, Potamogeton pusillus, Potamogeton trichoides, Potamogeton pectinatus), видове от род Elodea, 
занихелия (Zannichellia palustris sl.), видове от род Najas, валиснерия (Vallisneria spiralis), водни 

лютичета (Ranunculus circinatus). Те колонизират по-плитки водоеми, където често се срещат свободно 

плаващи видове от род Ceratophyllum, по-специално Ceratophyllum demersum. 

C1.24 (PAL 22.43): Вкоренена плаваща растителност от мезотрофни водоеми 

C1.241 (PAL 22.431): Плаващи едролистни „килими” - формации в Палеарктични води доминирани от 
вкоренени водни растения с големи плаващи листа, често с прослойка от потопени видове (Ceratophyllum, 
Myriophyllum, Potamogeton) и от време на време свободно плаващи около тях видове от род Utricularia, 
характерни за големи , постоянни водни обекти. 

C1.2411 (PAL 22.4311) – „Килими” от бяла водна лилия - Плаващ едролистни формации доминирани от 
едри видове на семейството Nymphaeaceae, по-специално на род Nymphaea. 

C1.2413 (PAL 22.4313) - „Килими” от плаващи формации доминирани от род Nymphoides, в частност 

Nymphoides peltata. 

C1.2414 (PAL 22.4314) – „Килими” от едролистни видове Potamogeton – Плаващи формации, 
доминирани от едролистния ръждавец Potamogeton natans. 

C1.2415 (PAL 22.4315)) - Polygonum amphibium „килими” - Плаващи формации, доминирани от Polygonum 
amphibium. 

C1.32 (PAL 22.41): Свободно плаваща растителност в еутрофни водоеми - Свободно плаващи на 

повърхността на водата общности в повече или по-малко богати на хранителни вещества води като Lemna 
minor, Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza, Salvinia natans, Ceratophyllum submersum, Stratiotes aloides и 
съобщества от разредите Hydrocharition, Utricularion vulgaris, Lemnion gibbae и Lemnion minoris. 

C1.33 (PAL 22.42) - Вкоренена потопена растителност в еутрофни водоеми - Съобщества от потопени, 

вкоренени, многогодишни растения от род Potamogeton, които се отнасят към съюза Potamion lucentis. Други 

чести придружаващи видове са Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Najas marina и Najas minor. 
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C3.2 (PAL 53.1): Водни обраствания от тръстика и други високи хелофити, различни от 

захарната тръстика – обраствания с висока растителност по периферията на водоемите, като езера, 

реки и потоци, обикновено бедни на видове- и често доминиран от един вид. Включва тревостои на 

Carex spp., Equisetum fluviatile, Glyceria maxima, Phragmites australis, Sagittaria sagittifolia, 

Schoenoplectus lacustris., Sparganium spp. и Typha spp. 

C3.21 (PAL 53.11): Пояси от Phragmites australis – съобщества на границите на палеарктични езера, реки и 

поточета, еутрофни блата и мочурища, доминирани от тръстика. 

C3.211 (PAL 53.111): Заляти Phragmites пояси – тръстикови обраствания по периферията на 

палеарктични водоеми, наводнени постоянно или през по-голямата част от годината. 

C3.2111 (PAL 53.1111): Пресноводни пояси от Phragmites - тръстикови обраствания в пресноводни водоеми 

в Палеарктичната зона, постоянно или почти постоянно залети с вода. 

C3.22 (PAL 53.12): Пояси от Scirpus lacustris – съобщества по периферията на палеарктични водоеми, 
доминирани от Scirpus lacustris, необичащи засушаванията, предпочитащи водни течения, елементи от 

тръстикови масиви. 

C3.23 (PAL 53.13) : Пояси от Typha - съобщества по границите на езера, реки и потоци, доминирани 

от Typha latifolia, Typha аngustifolia, Typha laxmannii, често почти чисти, понасящи продължителни периоди 

от засушаване и други неблагоприятни условия. Въпреки, че видовете от род Typha са доминиращи, може да 

се появят и други често срещани видове като Equisetum fluviatile, тръстика, Glyceria maxima и 
Schoenoplectus lacustris. 

C3.231 (PAL 53.131): Обраствания от Typha latifolia – широко разпространени съобщества по 

периферията на палеарктични водоеми, доминирани от Typha latifolia. 

C3.232 (PAL 53.132): Обраствания от Typha angustifolia.– широко разпространени съобщества по 

периферията на палеарктични водоеми, доминирани от Typha angustifolia. 

C3.24 (PAL 53.14): Съобщества по бреговете на водоемите от не-житни видове - съобщества на границите 

на плитки водоеми, доминирани от по-ниски, най-вече не-житни хелофити растящи в мезотрофни или 
еутрофни, неподвижни или бавно движещи се води и образуващи петна с различна форма и големина в 
тръстиковите масиви. Това са растителни групировки доминирани от видове като Alisma spp., Oenanthe 
aquatica, Rorippa amphibia, Sparganium spp., Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatile. 

C3.243 (PAL 53.143): Съобщества на Sparganium erectum.- съобщества по периферията на 

палеарктични водоеми, доминирани от или богати на Sparganium erectum. 

C3.246 (PAL 53.146): Съобщества богати на Oenanthe aquatica или Rorippa amphibia – 
крайбрежни съобщества, често разположени по краищата на тръстикови масиви, богати на Oenanthe 
аquatica или Rorippa amphibia. 

C3.53 (PAL 24.52) – Евро-сибирски реки с кални брегове и едногодишна растителност от типа 

Chenopodion rubri и Bidention p.p. - Пионерни формации от високи едногодишни треви, които колонизират 
богати на азот кални брегове на равнинни реки от бореалната и неморалната зони. Характерните видове са 

от родовете Bidens, Rorippa, Chenopodium, Polygonum и Xanthium. 

E5.423 (PAL 37.13) - Континентални високотревни съобщества от влажни ливади – Съобщества от 

високи треви в континенталните степните зони, развити по речни брегове и влажни депресии. 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5112
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5116
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5119
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F9.123 (PAL 44.123): Балкански крайречни върбови храсталаци – Крайречни и по речните плитчини 

върбови съобщества и групировки доминирани от Salix cinerea, S. rubra, S. purpurea, Elaeagnus angustifolia и 

често Amorpha fruticosa. 

G1.413 (PAL 44.913) – Южнобалкански блатисти елшови гори – Рядко срещани блатисти гори в 

средиземноморските и субсредиземноморски зони на южната част на Балканския полуостров. 

G1.2232 (PAL 44.432) - Южнобалкански гори от ясен, дъбове и елша - смесени крайречни гори от 
понтийските и субсредиземноморските региони на Балканите, крайречните гори по Марица и Тунджа, 
лонгозните гори по черноморското крайбрежие на България и крайречни гори от района на Динаридите. 
Тези гори обикновено са доминирани от Quercus robur и/или Fraxinus angustifolia, с честото участие на 
Ulmus minor, Ulmus laevis, Acer campestre, Alnus spp., Fraxinus excelsior, Salix alba, Populus alba. 

G1.C4 (PAL 83.3251) - Други широколистни листопадни насаждения - Култивирани широколистни 

насаждения на дървета от различни от Populus, Quercus и Robinia родове, засадени с цел производство на 

дървен материал.  

H5.6 - Черен път - той се отнася към групата местообитания H5.6 - отъпкани области (места) – (Trampled 
areas) на по висшата единица Н5 - различни вътрешни местообитания с много разредена или липсваща 

растителност. (Miscellaneous inland habitats with very sparse or no vegetation). 

J5.411 - Канал - По-висшата група, която обхваща тези местообитания фигурира под индекса J5.4 – 
Изкуствени несолени течащи води (Highly artificial non-saline running waters). 

J2.52 - Диги - Полски стени - отнася се към групата местообитания обозначени с индекса J. 

 

7.3.3.3.5 СПИСЪК НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ І НА ДИРЕКТИВА 92/43/ЕС 

Природни местообитанията от Прил. І на Директива 92/43/ЕС (НАТУРА 2000 природни местообитания с 

европейска значимост в ПР „Сребърна“) 

Изброените местообитания по EUNIS-класификацията, установени на територията на ПР, могат да бъдат 

изразени чрез природните местообитания от Пр. I на Директива 92/43/ЕС  по следния начин: 

3150 - Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition.  

Съвкупност от единиците на EUNIS: C1.22; C1.23; C1.24; C1.32; C1.33 и техните подразделения. 

Това природно местообитание на територията на ПР се характеризира с мезотрофно водно тяло, което по 

периферията (главно по по-плитките места) има участъци със засилен еутрофен характер. На неговата 

територия се формират комплекси от разнообразни хигрофитни съобщества, пояси и петна от тръстика 

(Phragmites australis), папур (Typha spp.), камъш (Scirpus lacustris = Schoenoplectus lacustris), високи острици 

(Carex spp.) и др. С изплитняване хигрофитните ценози могат да заемат изцяло територията на езерото. Това 

е един бавен естествен процес, който може да се ускорява от антропогенната дейност. Тази деградационна 

сукцесия може силно да снижи стойността на ПР като важна и уникална за опазването на водолюбивата 

флора и фауна влажна зона. Водолюбивите съобщества са много разнообразни и често формират комплекси, 

заради което се групират в три подтипа: 

Свободно плаваща по водната повърхност растителност (съюз Lemnion minoris и Hydrocharition)  

Тук се отнасят ценозите: Hydrocharis morsus-ranae; Lemna gibba; L. Minor; L. Trisulca; Salvinia natans; 
Spirodela polyrhiza; Stratiotes aloides; Wolffia arrhiza.  
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Повечето от тях са широко разпространени и формират различни по размери, монодоминантни или смесени 

ценози. Разполагат се както на повърхността (Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Ricciocarpus natans, 
Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Stratiotes aloides, Wolffia arrhiza), така и потопени в дълбочината на 

водния слой (Lemna trisulca, Riccia fluitans). Към тази група се отнасят и ценозите на Stratiotes aloides. 

Вкоренена на дъното растителност с плаващи на повърхността листа (съюз Nymphaeion albae)  

Това са типични хидрофитни ценози, развиващи се при дълбочина на водния слой около 2-2,5 m и при 

тинесто дъно, смесени или доминирани от Nymphaea alba, Persicaria amphibia, Potamogeton natans, понякога 
Nymphoides peltata. По-широко са разпространени само ценозите от Persicaria amphibia и Potamogeton 
natans.Съобществата от Nymphoides peltata се развиват основно в плитчините към опашката на езерото. 

Подводна растителност (от съюзите Magnopotamion и Parvopotamion)  

Съобществата от тези съюзи се срещат предимно в по-чистите и дълбоки части на водоема, смесени или 

доминирани на места от Ceratophyllum demersum, C. submersum, Myriophyllum spicatum, Najas marina, N. 
minor, Potamogeton crispus, P. gramineus, P. lucens, P. perfoliatus, P. trichoides, Zannichellia palustris. Някои от 

тези видове са по-непретенциозни към светлинните условия и могат да образуват подводен етаж в ценозите 

на някои от по-горните подтипове водна растителност. Такива са Ceratophyllum demersum и Myriophyllum 
spicatum. 

3270 - Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.  

Към него се отнася C3.53 от EUNIS. 

Това природно местообитание на територията на ПР се характеризира както навсякъде с кални речни брегове 

(река Дунав и остров Девня), където се развиват едногодишни, високи (0,5-0,7 m) пионерни нитрофилни 

(рудерални) растителни съобщества от съюзите Bidention и Chenopodion rubri на клас Bidentetea tripartiti. 
Съобществата се развиват при отдръпването на водата и оголването на богата на органика и азот тиня през 

втората половина на лятото. Първоначално брегът изглежда кален и лишен от растителност, тъй като тя се 

развива по-късно. Възможно е при по-влажна есен тази растителност да се развие ограничено или въобще да 

не се появи в рамките на вегетационния период. Във видовия състав на фитоценозите преобладават 

нитрофилни и рудерални видове като: Bidens frondosa, B. tripartita, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, 
Rumex conglomeratus и доста обилно Xanthium italicum. Понякога ниски едногодишни хигрофити участват в 

различна степен в състава на тези рудерализирани ценози. Това са предимно Cyperus glomeratus, C. fuscus, 
Echinochloa crus-galli, Persicaria mitis, Ranunculus sceleratus, Veronica anagallis-aquatica и други. На места 

тези полурудерални ценози могат да се заместват от пионерни хигрофитни ценози в края на вегетационния 

период. 

6430 - Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс.  

Към него се отнася E5.423 от EUNIS. 

Това природно местообитание на територията на ПР се характеризира с това, че се отнася към втория подтип 
Континентални високотревни съобщества в поречието на р. Дунав. Този подтип на местообитанието е 

особен с това, че формира ивици или по големи петна в алувиалните върбово-тополови гори по периферията 

в северната част на езерото. Тези високотревни съобщества имат вторичен произход, като в състава им влизат 

много рудерали и неофити. Почвата е еутрофна и азотно замърсена от водите на реката. Като правило те 

принадлежат на съюза Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris от клас Molinio-Arrhenateretea. В 

съобществата в различна степен участват много средно-високи и високи тревни видове: Artemisia annua, 
Glycyrrhiza echinata, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, L. virgatum, Rubus caesius, Senecio 
paludosus, Tanacetum vulgare, Urtica dioica, Althaea officinalis, Eupatorium cannabinum, Calystegia sepium, 
Dipsacus laciniatus, Epilobium hirsutum, Equisetum ramosissimum, Humulus lupulus, Lycopus europaeus, Mentha 
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aquatica, M. longifolia, Rubus caesius, Scrophularia umbrosa. В състава на високотревието участват и житни 

видове, като Calamagrostis epigejos, Elymus repens, Phalaris arundinacea, Polypogon viridis. Те обаче участват 

спорадично. През последните години все повече нараства ролята на много инвазивни неофити в естествените 

ценози, включително и в състава на съобществата на високите треви. Такива са Amorpha fruticosa, Bidens 
frondosa и др.  

91Е0* - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Към него се отнася G1.413 от EUNIS. 

Това природно местообитание на територията на ПР се проявява на няколко полигона в северната му част и 

два неголеми по площ полигони в опашката на езерото, която като правило се наводнява понякога. 

Дървесният етаж на неговите ценози е изграден основно от бяла върба (Salix alba). В течение на годините 

голяма част от терените заети от това природно местообитание е унищожена във връзка със създаването на 

интензивни тополови култури в непосредствена близост с горските съобщества на местообитанието по брега 

на р. Дунав. Друг неблагоприятен фактор е създаването на култури от чужди дървета (Acer negundo и Fraxinus 
pennsylvanica). Тези два американски дървесни вида извън ареала си се проявяват като инвазивни растения и 

благодарение на високата си семенна продукция, както и възможностите си за разпространение чрез вятъра 

и водата, са навлезли и успешно са се интегрирали и натурализирали в състава на естествените горски 

местообитания от типа 91Е0*. На много места в ПР трайно се е настанила аморфата (Amorpha fruticosa). Това 

важи и за т. нар. междудигово пространство, чиято по-голяма част днес е обхваната от плътна аморфа. Тя се 

е настанила там след преустановяването на заливния режим и падането на нивото на водата в междудиговото 

пространство, защото понася преовлажнени терени. Тук незначително присъствие има и пенсилванския ясен 

(Fraxinus pennsylvanica). Единично присъствие имат и акацията (Robinia pseudoacacia), гледичията 

(Gleditschia triacanthos) и айлантът (Ailanthus altissima), но те не представляват опасност за ценозите на 

местообитанието. Тревният компонент на тези съобщества е с видов състав, характерен за това природно 

местообитание: Aegopodium podagraria, Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis pseudophragmites, Carex 
remota, C. sylvatica, Equisetum spp., Galium aparine, Impatiens noli-tangere, Lycopus europaeus, Lythrum 
salicaria, Mentha longifolia, Myosotis scorpioides, Nasturtium officinale, Poa sylvicola, Ranunculus repens, Rumex 
sanguineus, Scirpus sylvaticus, Stellaria media, Urtica dioica и др. Високата влажност на въздуха е причина за 

развитието на лиани в  тези гори (извънетажна растителност). В конкретния случай става дума за Periploca 
graeca (гърбач), Vitis sylvestris (дива лоза) и Clematis vitalba (повет). На места има неголеми, но плътни 

обраствания от къпина (Rubus caesius). 

91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur 

Към него се отнася G1.2232 от EUNIS. 

Това природно местообитание на територията на ПР се проявява със своя подтип 2 (Влажни низинни дъбови 

гори) чрез полигон в северната му част, където граничи с крайречните гори на върби и тополи, но заема по-
дрениран терен. Това е горско съобщество, чиито първи етаж е изграден от Quercus robur и Fraxinus oxycarpa. 
Срещат се немногобройни представители на групата на лианите – Humulus lupulus, Periploca graeca, Hedera 
helix и Vitis sylvestris. Има и слабо развит храстов етаж, който е формиран от Acer tataricum, Crataegus 
monogyna, Cornus sanguinea, Rubus caesius. Приземната покривка е с видов състав характерен за 

местообитанието и включва комбинация от типични видове: Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, 
Viola odorata, Asparagus officinalis, Buglossoides purpurocоerulea, Galium aparine, Geum urbanum, Urtica 
dioica, Polygonatum latifolium и др. Има значително присъствие на инвазивния вид Robinia pseudacacia, а също 

и на други неофити като Amorpha fruticosa, Echinocystis lobata, Conyza canadensis и видове от род Xanthium, 
но с по-слабо присъствие. 
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Цитираните до тук природни местообитания 3150, 3270, 6430, 91Е0٭ и 91F0 са изведени в Приложение I на 

Директива 92/43/ЕС. Те са опазвани като „природни местообитания от европейска значимост в Натура 2000” и в НЕМ 

Натура`2000.  

Природно местообитание 91Е0* - обозначено със (٭) означава, че е приоритетно за опазване! 

 

Следващите природни местообитания не са предмет за опазване от Натура`2000, но поради наличието им на 

територията на ПР, е необходимо да бъдат разгледани, като за целта ще бъдат използвани техните йерархични 

индекси в EUNIS-класификацията. Това са: 

C3.2. Високи хелофити – основно Phragmites australis, с участие Typha spp. и Schoenoplectus lacustris.  

На територията на ПР има голям масив Phragmites australis, като съпътстващите видове са в отделни петна 

па периферията на масива. По-голямата част от съобществата на тръстиката са залети с вода или са плуващи 

тръстикови острови (C3.2111) или са наводнени през голямата част от годината (C3.211).  

Сред тръстиковите ценози на места се образуват съобщества на Schoenoplectus lacustris (C3.22), който се 

среща и като част от съобществата на другите хелофити.  

Важен елемент от тази растителност са и обрастванията с различни видове папур (Typha latifolia, T. 
аngustifolia, T. laxmannii) (C3.23). На места те образуват почти чисти съобщества от Typha latifolia (C3.231) 
или от Typha angustifolia (C3.232). Понякога заемат и по-сухи терени. Нерядко в техните тревостои могат да 

се срещнат и малобройни екземпляри от тръстика, Equisetum fluviatile, Glyceria maxima и Schoenoplectus 
lacustris. 

По по-разредените места на тези тръстиково-папурови комплекси могат да се образуват  съобщества, в които 

доминират не-житни хелофитни видове: (C3.24) Alisma spp., Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia; (C3.246) 
Sparganium erectum; (C3.243) Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatile. 

F9.123 (PAL 44.123): Балкански крайречни върбови храсталаци 

Крайречни и по речните плитчини върбови съобщества и групировки доминирани от Salix cinerea, S. rubra, 
S. purpurea, Elaeagnus angustifolia и често Amorpha fruticosa. 

Основни едификатори са Salix alba, Elaeagnus angustifolia  и Salix purpurea. Заедно с тях се срещат Populus 
alba и P. nigra. Върбите формират пионерни съобщества на освободените терени. Дърветата достигат 

височина около 4–5 m, а проективното им покритие до – 80–90%. На места е развит храстов етаж, в който 

участват Rubus caesius, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare и др. Първичната структура 

на тези съобщества е силно променена от масовото участие на инвазивния американски вид Amorpha 
fruticosa. Характерно, че се срещат често увивни растения – Clematis vitalba, Humulus lupulus, Calystegia 
sepium. Флористичната структура на тревния етаж е много разнообразна. На по-осветените и по-дренирани 

места височината на този етаж може да надмине 1,5 m. Най-често в него участват Althaea officinalis, Bidens 
frondosa, B. tripartita, Calystegia sepium, Cirsium arvense, Echinochloa crus-galli, Erigeron annuus, Euphorbia 
palustris, Galium aparine, G. palustre, Glycyrrhiza echinata, Iris pseudacorus, Leucojum aestivum, Lycopus 
europaeus, Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Lythrum salicaria, Phragmites australis, Rorippa amphibia, 
Solanum dulcamara, Stachys palustris, Symphytum officinale, Typha latifolia, Urtica dioica. В дървесния етаж на 

тези съобщества участват поединично и други дървесни видове – Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Morus 
alba, Ulmus minor, както и инвазивният вид Acer negundo. Има масово навлизане на американски неофити в 

структурата на ценозите: Bidens frondosa, Sicyos angulatus.  

G1.C4 - Други широколистни листопадни насаждения (Other broadleaved deciduous plantations) 

В дадения случай става дума за изкуствени насаждения от Acer negundo и Fraxinus pennsylvanica. Намират се 

в самия североизточен ъгъл на ПР. Това са горски фитоценози на около 50 – 55 години. Стъблата на дърветата 

са с диаметър около 40-45 см. Храстов етаж няма. На места има неголеми петна от Rubus caesius. Тревистият 

етаж е добре развит и в него се срещат следните видове: Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, Viola 
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odorata, Asparagus officinalis, Buglossoides purpurocоerulea, Galium aparine, Geum urbanum, Urtica dioica, 
Centaurea spp., Polygonatum latifolium и др. 

H5.6 - Отъпкани места (Trampled areas), в случая Черен път. 

Той се отнася към групата местообитания на по-висшата единица Н5 - Различни вътрешни местообитания с 

много разредена или липсваща растителност (Miscellaneous inland habitats with very sparse or no vegetation).  

Черният земен път е отъпкан от преминаващи моторни превозни средства и придвижването на хора. Намира 

се южно от дигата, на около 50-70 м и е непроходим след дъжд и високи води. В страни от двете страни на 

пътя има кордон от тревиста растителност, в който се срещат Dactylis glomerata, Echium vulgare, Urtica dioica, 
Lolium biflorum, Hypericum perforatum, Centaurea spp., Galium aparine, Cirsium spp., т.е. предимно нитрофилни 

и рудерални растения. 

J5.411 – Канали (Sewers) 

Това природно местообитание е поделение на J5.4 – Изкуствени несолени течащи води (Highly artificial 
non-saline running waters). 

Характерното за този канал е, че с помощта на два шлюза изградени в краищата на канала, като такова 

местообитание той се проявява през годината в периода на вкарване на високи дунавски води в езерото 

(пролетните високи води) до момента на оттичането им през северния шлюз, когато не е навреме затворен 

или до пресъхването му в резултат от изпарението и евапорацията когато северния шлюз е затворен. През 

периода, когато задържа стояща вода, може да се отнесе към J5.3 – Изкуствени несолени стоящи води 

(Highly artificial non-saline standing waters). През този период в него се формират ценози и групировки от 

свободно плаваща по водната повърхност растителност (от съюзите Lemnion minoris и 

Hydrocharition (Hydrocharis morsus-ranae, Lemna gibba, L. minor, L. trisulca, Salvinia natans, Spirodela 
polyrhiza, Stratiotes aloides, Lemna trisulca); вкоренена на дъното растителност с плаващи на 

повърхността листа от съюза Nymphaeion albae (Persicaria amphibia, Potamogeton natans, понякога 
Nymphoides peltata); подводна растителност от съюзите Magnopotamion и Parvopotamion 
(Ceratophyllum demersum, C. submersum, Myriophyllum spicatum, Najas marina, N. minor, Potamogeton 
crispus, P. gramineus, P. perfoliatus, P. trichoides, Zannichellia palustris). Тук-там по дължината на 

канала има неголеми групи от Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia и Sparganium 

erectum, с незначително участие на видове от родовете Lythrum, Mentha, Lycopus и някои житни. 

J2.52 - Полски стени (Field walls). Диги. 

Поделение на J2.5 - Изградени граници (Constructed boundaries).  

Намират се в северната половина на ПР. Те са обраснали с Amorpha fruticosa, като почти навсякъде 

храсталаците от аморфа са непроходими. На места има по-големи или по-малки групи или единични дървета 

от Acer negundo и Fraxinus pennsylvanica. По откритите места има тревна покривка, в която участие вземат 

местни тревисти видове: Dactylis glomerata, Bromus spp., Lolium biflorum, Artemisia annua, Glycyrrhiza 
echinata, Lysimachia vulgaris, Rubus caesius, Senecio paludosus, Tanacetum vulgare, Urtica dioica, Althaea 
officinalis, Eupatorium cannabinum, Calystegia sepium, Dipsacus laciniatus, Epilobium hirsutum, Equisetum 
ramosissimum, Humulus lupulus, Mentha longifolia, Scrophularia umbrosa.  
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7.3.3.3.6 ОБЩА ОЦЕНКА НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В 

ПР: ТАБЛИЦА. 

 К
о

д
 З

Б
Р

 (
П

р
.1

) 

п
р

и
о

р
и

те
тн

о
с

т 

Наименование  
по Приложение №1 на ЗБР  

%
  1  

О
тн

о
си

те
л
н

а 

 п
л

о
щ

 2
   

   
   
[%

] 

ст
еп

е
н

 н
а 

 
п

р
ед

ст
ав

и
-

те
л

н
о

ст
  

ст
еп

е
н

 н
а
 

 о
п

аз
в
ан

е 
3  

в
ъ

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

за
 в

ъ
зс

та
н

о
в
я
-

в
ан

е 
4  

ц
я
л
о

ст
н

а 

о
ц

ен
к
а 

4  

3150  3150 - Естествени еутрофни 

езера с растителност от типа 

Magnopotamion или 

Hydrocharition 

28 1,22 много 
добра 

нормална добри Неблагоприятно 

незадоволително 

състояние 

3270  Реки с кални брегове с Cheno-
podion rubri и Bidention p.p 

0,6 0,28 добра нормална добри Неблагоприятно 

незадоволително 

състояние 
6430  Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс 

2,16 0,27 задово-
лителна 

нормална добри Неблагоприятно 

незадоволително 

състояние 
91E0 * Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

4,76   
0,15 

задово-
лителна 

приоритетно добри Неблагоприятно 

лошо  състояние 

91F0  Крайречни смесени гори от 

Quercus robur 
0,68 0,07 задово-

лителна 
нормална добри Неблагоприятно 

лошо  състояние 
 

7.3.3.4 РАСТИТЕЛНОСТ 

ОПИСАНИЕТО НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПО ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПР 

„СРЕБЪРНА”.  

Подробното запознаване с достъпната литература показва, че езерото Сребърна е едно от най-богатите на 

макрофити в България. То е от малкото запазени крайдунавски езера (блата) и най-голямото от тях. Първите 

данни за флората на този район са публикувани от Петков (1911), проучвал растителността на крайбрежните 

дунавски блата. Бончев (1929) прави сравнително подробно описание и на растителността на дунавските 

блата, вкл. Сребърна в доклад за Министерството на земеделието върху произхода и геоложките особености 

на водоемите в страната. В последващите години на миналия век проучванията в Сребърна са били посветени 

основно на орнитофауната му поради факта, че този район е изключително важен от орнитологична гледна 

точка. 

Активизиране на специализираните проучвания на флората и растителността в резервата, създаден през 1948 

г. и обявен за биосферен през 1977 г., започва през 70-те и 80-те години на миналия век, при систематичните 

проучвания на неговата биота. Те са отразени в критичните бележки върху българската флора на Йорданов 

(1946-1947), на Йорданов и Кочев (1973), които включват и данни от резервата, фитоценологична 

характеристика на растителността на резервата (Кочев, 1987), фитоценотична характеристика на блатната 

растителност в източните части на р. Дунав в България с данни и за Сребърна (Кочев и др., 1987) и др. В 

обзорните работи на Кочев и Йорданов (1976), Кочев и Йорданов (1981) и Кочев (1983), авторите обръщат 

специално внимание на най-важните компоненти на растителността на Сребърна. Това са съобществата на 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha latifolia L., Typha angustifolia L., Scirpus lacustris L., Azolla 
filiculoides Lam., Potamogeton pectinatus L., Nymphaea alba L., Iris pseudacorus L. и др. Авторите отбелязват 

специално факта, че най-многобройни са ценозите на тръстиката (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 
и този вид и неговите съобщества са най-важният елемент и с най-широко разпространение в растителността 

на резервата. 
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Особено голям принос за проучване на флората и растителността на резервата има Гергина Баева, която 

публикува 15 работи, посветени на Сребърна, в периода от 1985 до 1996 г. В тези свои работи Баева изследва 

и анализира проблеми на растителните видове със специален статут в Сребърна (Баева, 1985), 

фитоценологичната и екологична характеристики и други изследвания на висшата водна растителност на 

резервата (Баева, 1986, 1987, 1988), фенологична характеристика на някои макрофити (Баева, 1989), както и 

определяне на продуктивността и запасите на надземната фитомаса на тръстиката и теснолистния папур 

(Баева, 1994) и др. 

Проучванията и публикациите на различни автори през годините установяват на територията на ПР около 

270 вида висши растения (Petrova & Velev, 1998). Те се отнасят към 63 семейства и 170 рода, 4 вида са 

папратовидни, един вид е от групата на мъховете и останалите са едно- и двусемеделни семенни растения. 
Сравнение между данните за цялата флора и растителност на ПР и групата на макрофитите показва, че 

флористичното богатство и по-голямата част от растителността на територията на ПР са съставени от 

хигрофитни и хидрофитни висши водни растения (макрофити) и техните съобщества. Обобщението на 

групата на водните растения, установени в резултат от досегашните изследвания на Сребърна показва, че 

като макрофити могат да бъдат определени 103 вида висши растения, които се отнасят към 69 рода от 41 

семейства (Таблица 1). Тук е мястото да се отбележи, че в ПР се среща само Azolla filiculoides Lam. 
Присъствието на Azolla caroliniana Willd. е под въпрос, защото според специалистите проучвали род Azolla, 
този вид не се среща на територията на Стария континент (Jonsell, 2000). В сборника с чеклист и 

библиография на различните групи растения и животни в резервата „Сребърна” (Michev, Georgiev, Petrova, 

Stoyneva, 1998.) има и данни за 9 вида гъби и 10 вида лихенизирани гъби (Денчев, Стойнева) и 15 вида лишеи 

(Иванов). 

 

Фигура 7.3.3.4.-1. Графика на хронологията на установеното флорно разнообразие 

Вълчев и др. (2012) публикуват списък на установените макрофити в ПР „Сребърна”, който съдържа 103 вида 

висши водни растения, намерени до момента на територията на ПР. Съща така авторите отбелязват, че 

растителността в езерото Сребърна и по прилежащите му брегове е елемент от местообитание 3150 
Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна растителност, 

като на територията на ПР това природно местообитание се проявява и с трите си подтипа. Освен това е 

публикувана и синтаксономичната позиция на растителните съобщества, които участват в изграждането на 

тази растителност. 
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На графиката по-долу е представена динамиката на установяването на растителни видове на територията на 

резервата „Сребърна” в течение на годините след 1911 г., от когато са първите данни за растителното 

разнообразие на тази територия. Графиката е създадена на база на данните от по-горе публикуваната 

„Таблица на установените видове в периода 1911 г. – 2014 г. ”. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕ СЪОБЩЕСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПР 

Според ПУ’2001 растителната покривка в зоната на биосферния резерват “Сребърна” и неговия 

водосбор е представена от следните типове растителност: 
Блатна и мочурна хигрофитна растителност (на места и хидрофитна) с преобладаване на 

тръстика (Phragmites communis), папур (Typha angustifolia u Typha latipholia), камъш 

(Schoenoplectus lacustris, Sch. triquetra, Sch. tabernemontana) и др.  
Мезоксеротермна тревна растителност с преобладаване на луковична ливадина (Poa bulbosa), 

пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactilon), на места и белизма (Dichantium 
ischaemum) и по-рядко садина (Chrysopogon gryllus) главно по селските мери. Смесени гори 

от цер (Quercus cerris) и космат дъб (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Quercus virgiliana).  
Смесени гори от благун (Quercus frainetto) и келяв габър (Carpinus orientalis) със 

средиземноморски елементи на места, възникнали вторично.  
Гори от сребролистна липа (Tilia argentea) на места възникнали вторично. Селскостопански 

площи на мястото на гори от цер (Quercus cerris) и виргилиев дъб (Quercus virgiliana), често 

с примес от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora). 

 

Макрофитна растителност от клас Lemnetea O. Bolos et Masclans 1955 

КЛАС Lemnetea O. Bolos et Masclans 1955 

Разред Lemnetalia minoris Tuxen ex O. Bolos et Masclans 1955 

Съюз Lemnion minoris Tuxen ex O. Bolos et Masclans 1955 

Асоциация Lemnetum minoris Th. Muller. et Gors 1960 – съобществата на тази асоциация могат да се срещнат 

навсякъде по периферията на откритите водни площи, а фрагменти от тях – и между стъблата на тръстиката 

и папура, когато те са потопени във вода, а също така и канала, който свързва река Дунав с езерото. Освен 

доминиращия вид често се срещат още и Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza и отделни екземпляри от 

Ceratophyllum demersum. 

Асоциация Spirodelo-Salvinietum natantis Slavnić 1956 – ценозите на асоциацията обикновено се развиват в 

по-спокойни и плитки води, предимно към опашката на езерото. Почти винаги доминиращите видове са 

съпроводени относително немногобройно присъствие на Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela polyrhiza или 

Lemna trisulca. 

Асоциация Lemno-Azolletum filiculoidis Braun-Blanq. 1952 – разпространена е също в по-спокойни и закътани 

места на водните огледала. Често се срещат и Lemna trisulca или отделни екземпляри от Salvinia natans. 

Асоциация Lemno-Spirodeletum W. Koch 1954 – разпространението на тази асоциация е подобно като това 

на предишните. Често съобществата на тази асоциация образуват комплекси с тези на ас. Lemnetum minoris. 

 

Настоящата класификацията на растителността е направена по флористичния метод. 

На територията на ПР „Сребърна” са установени синтаксони, които се отнасят към 10 класа, 

12 разреда, 17 съюзи и 27 асоциации. 
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Съюз Lemnion trisulcae Hartog et Segal ex Tuxen et Schwabe-Braun in Tuxen 1974 

Асоциация Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962 – по периферията на откритите водни площи. 

Доминиращият вид почти винаги се съпровожда от видове с подобна биология и начин на живот: Spirodela 
polyrhiza , Lemna minor, Riccia fluitans; рядко може да се срещнат единични екземпляри от Salvinia natans. 

КЛАС Potametea pectinati Klika in Klika & Novák 1941 

Разред Potametalia W. Koch 1926 

Съюз Ceratophyllion demersi Hartog et Segal ex Passarge 1996 

Асоциация Ceratophylletum demersi Hild 1956 – асоциацията е съставена от почти чисти ценози на 

доминиращия вид Ceratophyllum demersum. Развиват се по периферията на водните огледала, като понякога 

развиват доста обилна фитомаса и в дълбочина (до около 25-30 см) на водния стълб. Често се срещат 

единични екземпляри от Lemna minor, които са донесени от водното течение. 

Разред Hydrocharitetalia Rübel 1933 

Съюз Hydrocharition Rübel ex Klika in Klika & Hadač1944 

Асоциация Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935 – съобществата на тази асоциация 

предпочитат плитчините в опашката на езерото. Доминиращият вид почти винаги е съпроводен от 

многобройни екземпляри от Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, понякога и Salvinia natans. Рядко в 

по периферията на тези съобщества могат да се видят отделни екземпляри от Sparganium erectum или Butomus 
umbellatus. 

Асоциация Stratiotetum aloidis Nowinski 1930 – тази асоциация е локализирана единствено в крайбрежните 

по-плитки места в западната част на езерото, под Коджа баир. Сред екземплярите на стратиотеса се срещат 

още Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza и др. 

Отделни екземпляри от стратиотеса могат да се срещнат и в канала между река Дунав и езерото. 

Съюз Nymphaeion albae Oberd. 1957 

Асоциация Nymphaeetum albae Vollmar 1947 – съобществата на тази асоциация са изградени почти само от 

доминиращия вид Nymphaea alba. Често във водата под листата на водната лилия могат да се видят отделни 

екземпляри от Ceratophyllum demersum, Lemna minor и Spirodela polyrhiza. Водната лилия образува групи с 

различна големина, които се разполагат по откритите части на водоема. 

Асоциация Potametum natantis Soo 1927 – съобществата на тази асоциация са с относително богат видов 

състав, като по обилие се открояват (освен доминиращия вид) Ceratophyllum demersum, Lemna minor, L. 
trisulca, Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela polyrhiza, Potamogeton pectinatus, Utricularia sp. и др. Срещат се 

в по-закътаните части на водните огледала и предимно в по-плитки води към опашката на езерото. 

Асоциация Nymphoidetum peltatae (P. Allorge 1922) Bellot 1951 (Kochev & al. 1986; Tzonev 2009a, b) – 
съобществата на тази асоциация се срещат изключително по плитчините в опашката на езерото. Отличават 

се с висока плътност на доминанта. В по-сухи години растенията се развиват върху самата почва, която е 

дъното на водоема. Често се срещат Lemna minor, L. trisulca, Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus-
ranae, Spirodela polyrhiza, Potamogeton pectinatus, понякога отделни екземпляри от Sparganium erectum, 
Butomus umbellatus, Gratiola officinalis, Setaria viridis, млади екземпляри от Typha angustifolia и др. 

Съюз Parvopotamion (Vollmar 1947) Hartog et Segal 1964  

Асоциация Potamo-Najadetum marinae Horvatić et Micevski in Horvatić 1933  

Съюз Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964 

Асоциация Myriophylletum spicati Soo 1927 – съобществата на тази асоциация са относително рядко срещащи 

се. Освен доминантния вид сравнително постоянно е присъствието на Lemna minor, L. trisulca, Ceratophyllum 
demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela polyrhiza и др., но с ниско обилие. 
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Асоциация Potametum lucentis Hueck 1931 – съобществата на тази асоциация се формират като правило в по-
плитките части на езерото. Те са почти монодоминантни – освен основният вид, Potamogeton lucens, рядко 

се срещат Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, които присъстват там благодарение на вятъра. 

Съюз Utricularion vulgaris Hartog et Segal 1964  

Асоциация Lemno-Utricularietum vulgaris Soo 1928 – основни видове в състава на фитоценозите на тази 

асоциация са Lemna minor и Utricularia vulgaris. Тези ценози предпочитат добре прогряваните плитчини, 

където в състава им понякога се включват и отделни екземпляри от Ceratophyllum demersum и Oenanthe 
aquatica. 

Съобщества на Phragmites australis с участието на Typha spp и Schoenoplectus lacustris от клас Phragmiti 
australis-Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941Клас Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae 
Klika in Klika & V.Novák 1941 

Разред Phragmitetalia australis W. Koch 1926 

Съюз Oenanthion aquaticae Hejny ex Neuhausl 1959  

Асоциация Rorippo amphibiae–Oenanthetum aquaticae (Soo 1928) Lohmeyer 1950 – съобществата на този 

синтаксон се формират най-често по плитчините на водното огледало, в междините сред тръстиковите 

комплекси. Доминиращите видове почти винаги са придружавани от различни по обилие групи от Lythrum 
salicaria, Sparganium erectum, Typha latifolia, Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens, Lemna minor и др. 

Асоциация Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933 – най-често ценозите на тази асоциация се развиват в 

комплекс със съобществата от асоциациите на съюза Phragmition communis W. Koch 1926 (папурови, 

тръстикови, на ежовата главица, елеохариса и др.). Почти монодоминантни съобщества с много слабо 

участие на видове с подобна екология. 

Съюз Phragmition communis W. Koch 1926 

Асоциация Typhetum angustifoliae Pignatti 1953 – съобществата са почти чисти, изградени само от 

тестнолистен папур. Образуват комплекси с ценозите на асоциациите от този съюз. 

Асоциация Typhetum latifoliae G. Lang 1973 – съобществата са почти чисти, изградени само от широколистен 

папур. Образуват комплекси с ценозите на асоциациите от този съюз. 

Асоциация Typhetum laxmanii Nedelcu 1967 – относително доста рядко срещащи се съобщества. Образуват 

комплекси с ценозите на асоциациите от този съюз, най-вече с другите два вида папур.  

Асоциация Phragmitetum communis Soo 1927 – съобществата са почти чисти, изградени само от тръстика. 

Понякога в техния тревостой активно участват още Typha angustifolia, T. latifolia, Sparganium erectum, 
Schoenoplectus lacustris и др. Това са най-широко представените съобщества на макрофитната растителност 

на ПР. 

Асоциация Scirpetum lacustris (P. Allorge 1922) Chouard 1924 – всъщност това са съобществата на 

Schoenoplectus lacustris. Относително доста добре представени в растителната покривка на ПР. 

Асоциация Glycerietum maximae Hueck 1931 – ценозите на асоциацията се формират най-вече по 

периферията на езерото, основно по неговите брегове. Понякога могат да се срещнат и фитоценози развили 

се по терени с високи подпочвени води – най-често в субакватичната зона на езерото. 

Асоциация Sparganietum erecti Roll 1938 – тези съобщества предпочитат плитчините по периферията на 

водното огледало. Понякога образуват почти чисти петна с различна големина. Нерядко в техните 

съобщества участват доста активно видове със сходна екология: Typha angustifolia, T. latifolia, Schoenoplectus 
lacustris и др. 

Асоциация Eleocharietum palustris Ubrizsy 1948 – слабо представен синтаксон в растителността на ПР. 
Съобществата му заемат неголеми площи в междините на тръстиковите пояси. Флористично са относително 
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бедни – участват предимно хигрофитни видове – Rorippa sylvestris, видове на род Carex; понякога при 

изобилие на вода може да се срещнат и отделни екземпляри Oenanthe aquatica. 

Асоциация Caricetum acutiformis Eggler 1933 – съобществата на тази асоциация заемат терени, които 

целогодишно са добре запасени с вода. Видовете, които участват в техния състав са от групата на 

хигрофитите. 

Хидрофилни съобщества от високи треви от клас Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 

КЛАС Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 

Съюз Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris (Passarge 1977) Bál.-Tul. 1981 

Acоциация Glycyrrhizo echinatae- Bolboschoenetum maritime (Tzonev 2009) nom. prov. (Tzonev 2009 а) 

Тези високотревни съобщества имат вторичен произход, като в състава им влизат много рудерали и неофити. 

В тези ценози доминират Glycyrrhiza echinatа, но много активно участие в изграждането на техните тревостои 

взимат още: Artemisia annua, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, L. virgatum, Veronica 
longifolia, Veronica spuria, Rubus caesius, Senecio paludosus, Stachys palustris, Tanacetum vulgare, Urtica dioica. 
В състава на тези високотревия се срещат и житни видове, като Calamagrostis epigejos, Elymus repens, Phalaris 
arundinacea и др., но те са представени спорадично. Напоследък все повече нараства участието на много 

инвазивни видове в естествените ценози от високи треви като: Amorpha fruticosa, Bidens frondosa, Erigeron 
annuus, Sicyos angulatus и др. (Tzonev 2009 а, b) 

Тревисти съобщества по речните брегове от клас Bidentetea tripartitae Tüxen et al. ex von Rochow 1951 

КЛАС Bidentetea tripartitae Tüxen et al. ex von Rochow 1951 

Разред Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. et Tüxen ex Klika & Hadač 1944 

Съюз Bidention tripartitae Nordh. 1940 

Съюз Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J.Tüxen 1960) Kopecký 1969 

Това се тревни съобщества се формират по брега на р. Дунав и о. Девня. Височината на тревостоя достига до 

около 0,5–0,7 m. Тези пионерни нитрофилни растителни съобщества се отнасят към съюзите Bidention 
tripartitae и Chenopodion rubri на клас Bidentetea tripartiti. Съобществата са свързани понякога помежду си, 

но като правило тяхната хоризонтална структура не е цялостна. Те се развиват обикновено в края на лятото, 

като първоначално брегът изглежда кален и лишен от растителност. Във видовия състав на ценозите 

преобладават нитрофилни и рудерални видове: Bidens frondosa, B. tripartita, Persicaria hydropiper, P. 
lapathifolia, Rumex conglomeratus, Xanthium italicum. Тези съобщества обикновено формират комплекси с 

видове като Cyperus glomeratus, C. fuscus, Cyperus michelianus, Echinochloa crus-galli и много други. 

Смесени съобщества на Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior от клас Alnetea glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen 

ex V.Westh., Dijk & Passchier 1946 

КЛАС Alnetea glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex V.Westh., Dijk & Passchier 1946 

Разред Alnetalia glutinosae Tüxen 1937 

Съюз Alnion glutinosae Malcuit 1929 

КЛАС Querco-roboris-fagetea-sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

Разред Quercetalia roboris Tüxen 1931 

Съюз Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928 Syn. : Alno-Padion Knapp 1942 nom. ined. 

По принцип това са горски заливни съобщества на Alnus glutinosa с активното участие на много места на 

Fraxinus excelsior. Те са формирани по брега на реката , като ивици и за това приличат на „галерии”. 

Дървостоят на тези гори не е равномерен и имат нисък склоп. Нормално те са лишени от подлес, като 
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единично участие във фитоценотичния хоризонт на храстите имат Cornus mas, Viburnum opulus и др. В 

тревната покривка най-често се срещат Angelica sylvestris, Carex remota, Leucojum aestivum, Ranunculus 
repens, Rubus caesius, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum и др. В участъците с по-разреден склоп често се 

развива блатна растителност с преобладаване на Berula erecta, Carex riparia, Iris pseudacorus, Lycopus 
europaeus, Oenanthe aquatica, Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris и др. Поради високата въздушна 

влажност в състава и фитоценотичната структура на тези ценози има засилено участие на видове от групата 

на лианите: Hedera helix, Humulus lupulus, Periploca graeca.  
Крайречни смесени съобщества на Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia от 

клас Querco-roboris-fagetea-sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

КЛАС Querco-roboris-fagetea-sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

Разред Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 

Съюз Ulmenion minoris Oberd. 1953 (Bardat, J et all, 2001) 

Многоетажни горски съобщества, чиито дървесен етаж си формира основно от Fraxinus oxycarpa, 
понякога с участието и на Pyrus pyraster и Quercus robur. Има засилено участие на увивни растения 

поради повишената въздушна влажност. В тревния етаж видовото разнообразие е сравнително 

малко, добре представени са ранните пролетни видове поради разредения склоп на горите. 

Прекъсването на връзката с реката е довело до нарушаване на хидрологичния режим, намаляване 

на склопа и навлизане на много рудерални елементи. Втори дървесен етаж се формира от Ulmus 
minor, Acer tataricum и Acer campestre. Храстов етаж има съставен от Crataegus monogyna, Cornus 
mas, Corylus avellana, Ligustrum vulgare. В приземния етаж най-чести, но с променливо обилие са: 

Anemone ranunculoides, Arum maculatum, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, 
Dactylis glomerata, Gagea minima, Galium aparine, Geum urbanum, Isopyrum thalictroides, 
Polygonatum latifolium, Pulmonaria officinalis, Rubus caesius, Scilla bifolia, Scutellaria altissima и Viola 
odorata. Срещат се и някои сенкоиздръжливи антропофити като Aristolochia clematitis, Calystegia 
sylvatica, Urtica dioica.  

Крайречни върбови храсталачни съобщества от клас Salicetea purpureae Moor 1958 

КЛАС Salicetea purpureae Moor 1958 

Разред Salicetalia purpureae Moor 1958 

Съюз Salicion albae Soó 1930 

Асоциация Amorpho–Salicetum albae Tzonev 2009 nom. prov. (Tzonev, 2009a, b) 

Доминиращи видове в тези съобщества и групировки са на Salix alba, Elaeagnus angustifolia  и Salix purpurea. 
Дърветата достигат височина около 4–5 m, а проективното им покритие до – 80–90%. На места е развит 

храстов етаж, в който участват Rubus caesius, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare и др. 

Първичната структура на тези съобщества е силно променена от масовото участие на инвазивния 

американски вид Amorpha fruticosa. Характерно е, че се срещат често увивни растения – Clematis vitalba, 
Humulus lupulus, Calystegia sepium. Флористичната структура на тревния етаж е много разнообразна. Най-
често в него участват Althaea officinalis, Bidens frondosa, B. tripartita, Calystegia sepium, Cirsium arvense, 
Echinochloa crus-galli, Erigeron annuus, Euphorbia palustris, Galium aparine, G. palustre, Glycyrrhiza echinata, 
Iris pseudacorus, Leucojum aestivum, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Lythrum salicaria, 
Phragmites australis, Rorippa amphibia, Solanum dulcamara, Stachys palustris, Symphytum officinale, Typha 
latifolia, Urtica dioica. В дървесния етаж на тези съобщества участват поединично и други дървесни видове – 
Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Morus alba, Ulmus minor, както и инвазивният вид Acer negundo. Има 

масово навлизане на американски неофити в структурата на ценозите: Bidens frondosa, Sicyos angulosus. 
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Други широколистни листопадни насаждения (G1.C4) 

В този случай става дума за изкуствени насаждения от Acer negundo и Fraxinus pennsylvanica. Това са горски 

фитоценози на около 50 – 55 години. Стъблата на дърветата са с диаметър около 40-45 см. Храстов етаж 

няма. На места има неголеми петна от Rubus caesius. Тревистият етаж е добре развит и в него се срещат 

следните видове: Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, Viola odorata, Asparagus officinalis, 
Buglossoides purpurocоerulea, Galium aparine, Geum urbanum, Urtica dioica, Centaurea spp., Polygonatum 
latifolium и др. На места има масово развитие на съобщества от инвазивния вид Sicyos angulatus. 

Таблица 7.3.3.4.-1. Площно разпределение на растителността на територията на ПР „Сребърна” 

Синтаксони hа 

Макрофитна растителност от клас Lemnetea O. Bolos et Masclans 1955                             (C.2.3) 25,28345 

Съобщества на Phragmites australis с участието на Typha spp и Schoenoplectus lacustris от клас 

Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941                        (C3.2) 
316,7735 

Тревисти съобщества по речните брегове от клас Bidentetea tripartitae Tüxen et al. ex von 

Rochow 1951                                                                                                                           (F5.423) 
19,2814 

Хидрофилни съобщества от високи треви, клас Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 (E5.423) 19,2814 

Смесени съобщества на Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior от клас Alnetea glutinosae 
Braun-Blanq. & Tüxen ex V.Westh., Dijk & Passchier 1946                                     (G1.413) 

46,2600 

Крайречни смесени съобщества на Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia от клас Querco-roboris-fagetea-sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger 
in Vlieger 1937                                                                                                          (G1.2232) 

22,9913 

Крайречни върбови храсталачни съобщества от клас Salicetea purpureae Moor 1958    (F9.123) 17,0895 

Изкуствени широколистни листопадни насаждения                                                           (G1.C4) 26,8783 
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7.3.3.4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКОДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ 

Таблица 7.3.3.4.1.-1. Установени местообитания в ПР „Сребърна“ според различни автори и публикации 

Местообитания 
Станд. 

ф-р % 
Площ Радков (2011) Площ 

2011-13 
Натура* 

Площ 
Хинков 

(2014) 
Площ 

91 E0 1,200 17,4 

4 а, б, в, г; 13 а, 

б, в, г, д, е, ж, з, 

и, к, л, 1, 2, 7; 

14 а-ж, 1, 2, 3, 

4, 6; 467 о, с 

27,0 
4 а-г, 13 

а,е-л, 14 д 
11,4 

4 д; 13 а, л, м; 

467 о, с; 1000 

а, е, з, и, л, м, 

п, с, у, ф, х, ц, 

ш 

48,8 

91F0 0,167 2,4   - 
13 а, 14 а, 

б, в, г, 2 

част 
44,5     

91H0* 0,127 1,8   -        

91I0* 0,084 1,2   - -   - - 

91M0 0,084 1,2   - -       

91Z0 1,037 15,0   - -       

91 E0 за 

възстановяване 
            

4 а, б, в, г; 13 

б, е, ж, з, и, 7; 

14 д 
31,0 

91F0 за 

възстановяване 
            

14 а, б, в, г, з 

(нова площ); 

1000 т 
13,4 

млади култури 

91Е0*+91F0 
            

13 г, д, 1, 2; 14 

1 
24,1 

91I0* за 

възстановяване 
            1000 р 6,4 

91H0* за 

възстановяване 
            1000 н, о 3,0 

Преобладание на 

инв. видове 
            

13 в, к; 14 е, 

ж, з, и, 3, 4, 6; 

1000 б, в, г, д, 

е, ж, к, ч 

117,1 

Обща площ 1448,2 39,1   27,0   55,9   243,8 
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Таблица 7.3.3.4.1.-2. Установени повреди по дървесни видове и степени на увреждане в ПР  

Дървесен вид/ степен на повреда Съхнене (ha) Снеговал (ha) 

Слабо Средно Силно Слабо Средно Силно 

Явор негундо 
 
 

Общо 

0,4 
2,9 
1,5 

2,0 
0,4 
1,4 

 5,8   

4,8 3,8  5,8   
Пенсилвански ясен     2,0  
И-214 
 

Общо 

0,5 
4,9 

  4,0   

5,3      
Полски бряст 
 
 
 
 

Общо 

1,5 
0,3 
0,7 
0,9 
1,3 

1,6 
0,7 

 1,2   

4,7 2,3     
Бяла върба 
 
 
 
 

Общо 

   2,5 
0,4 
2,9 
3,0 
1,5 

3,8 2,5 

   10,3   
Полски ясен 
 
 
Общо 

 0,4 
2,1 
0,7 

    

 3,2     
 

Таблица 7.3.3.4.1.-3. Установени стари дървета в ПР „Сребърна“ 

Дървесен вид 

О
тд

ел
 

П
о
д

о
тд

ел
 

Г
ео

гр
. 

д
ъ

л
ж

и
н

а 

Г
ео

р
г.

 

ш
и

р
и

н
а 

D
 1

.3
0 

З
д

р
ав

. 

съ
ст

о
я
н

и

е В
ъ

зр
ас

т 

С
н

и
м

к
а 

N
 

Бележки 

Полски бряст 4 Б 27.0666 44.1320 110 добро 60 1530   

Черна топола 4 В 27.0725 44.1320 
130-
160 

средно 70 1535-7 14 бр. 

Черна топола 4 В 27.0725 44.1320 
130-
160 

мъртви     3 стоящи 

Полски бряст 4 Г 27.0743 44.1325 70 добро 60 1541   

Бяла върба 4 Г     90-130 средно 70   9 бр. 

Бяла върба 4 Г     
100-
130 

сухи     5 бр. 

Полски бряст 4 Г     70-90 добро 60   4 бр. 

Полски бряст 4 Г 27.0763 44.1323 80 добро 70     

Черна топола 4 Г 27.0769 44.1323 140 добро 70 1548   
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Дървесен вид 

О
тд

ел
 

П
о

д
о

тд
ел

 

Г
ео

гр
. 

д
ъ

л
ж

и
н

а 

Г
ео

р
г.

 

ш
и

р
и

н
а 

D
 1

.3
0 

З
д

р
ав

. 

съ
ст

о
я
н

и

е В
ъ

зр
ас

т 

С
н

и
м

к
а 

N
 

Бележки 

Полски ясен 13 А     50 добро 50 1216 2 бр. 
Бяла топола, 

полски бряст, 

бяла върба 
13 А     80-120 добро 65   15 бр. 

Полски бряст 13 Е     100 добро 70 1242   

Черна топола 13 Е     120 добро 60 1244 4 бр. 

Полски бряст 14 А     60-80 добро 60 1250 5 бр. 

Бяла топола 14 В 27.0745 44.1309 90-110 добро 70   3 бр. 

Бяла върба 14 Д 27.0681 44.1283 90 добро 70     

Полски бряст 14 Д 27.0558 44.1284 90 добро 70     

Бяла върба 467 О     80-120 добро 60   20 бр. 

Бяла върба 467 С     60-90 добро 80 1310-1   

Космат дъб 1000 О     50-70 добро 70   10 бр. 

Летен дъб 1000 О     50-80 добро 70   5 бр. 

Полски бряст 1000 Р 27.0835 44.0959 50 добро 50     

Бяла върба 1000 Х 27.0611 44.1073 80-90 добро 60   9 бр. 
 

7.3.4 ФЛОРА 

7.3.4.1 ФЛОРА: СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ 

СПИСЪК НА ВИСШИТЕ РАСТЕНИЯ  

EQUISETOPHYTA ХВОЩООБРАЗНИ 

Equisetaceae Хвощови 

1. Equisetum arvense L. полски хвощ 

 

POLYPODIOPHYTA ПАПРАТОВИДНИ 

Azollaceae Азолови 

2. Azolla filiculoides Lam. обикновена азола 

Salviniaceae Лейкови 

3. Salvinia natans (L.) All. плаваща лейка 

Thelypteridaceae Телиптеридови 

4. Thelypteris palustris Schott блатен телиптерис 
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MAGNOLIOPHYTA ПОКРИТОСЕМЕННИ 

MAGNOLIOPSIDA ДВУСЕМЕДЕЛНИ 

Aceraceae Кленови 

5. Acer campestre L. клен 
6. Acer negundo L. ясенолистен клен 
7. Acer platanoides L. шестил 
8. Acer pseudoplatanus L. явор 
Amaranthaceae Щирови 

9. Amaranthus crispus (Lesp. & Thev.) Terracc. къдраволистен щир 
Apiaceae Сенникоцветни 

10. Aegopodium podagraria L. седмолист, благ бъз 
11. Angelica sylvestris L. горска пищялка 
12. Anthriscus nemorosa (M. Bieb.) Spreng. дъбравен азмацук 
13. Berula erecta (Huds.) Coville берула 
14. Cicuta virosa L. отровна цикута 
15. Conium maculatum L. петнист бучиниш 
16. Daucus carota L. обикновен морков 
17. Eryngium campestre L. полски ветрогон, биволски трън 
18. Oenanthe aquatica (L.) Poir. същински воден морач 
19. Sium latifolium L. широкололистен ручейник 
20. Sium sisarum L. теснолитен ручейник 
Araliaceae Бръшлянови 

21. Hedera helix L. бръшлян 
Aristolochiaceae Копитникови 

22. Aristolochia clematitis L. обикновена вълча ябълка 
Asclepiadaceae Устрелови 
23. Periploca graeca L. гърбач 
Asteraceae Сложноцветни 

24. Achillea millefolium L. бял равнец 
25. Arctium lappa L. обикновен репей 
26. Artemisia annua L. едногодишен пелин 
27. Artemisia austriaca Jacq. австрийски пелин 
28. Artemisia vulgaris L. черен пелин 
29. Bidens cernua L. наведен бутрак 
30. Bidens frondosa L. перестолистен бутрак 
31. Bidens tripartita L. триделен бутрак, коноплянка 
32. Calendula officinalis L. лечебен невен 
33. Carduus nutans L. наведен магарешки бодил 
34. Centaurea calcitrapa L. дългоиглеста метличина 
35. Centaurea cyanus L. полска метличина 
36. Centaurea solstitialis L. средиземноморска метличина 
37. Chondrilla juncea L. обикновен кривец 
38. Cichorium inthybus L. обикновена синя жлъчка 
39. Cirsium arvense (L.) Scop. полска паламида 
40. Cirsium canum (L.) All. кучешка паламида 
41. Conyza canadensis (L.) Cronq. канадска коница 
42. Crepis foetida L. смрадлива дрипавка 
43. Crepis setosa Hall. f. четинеста дрипавка 
44. Erigeron annuus (L.) Pers. бяла злолетица 
45. Erigeron canadensis L. канадска злолетица 
46. Eupatorium cannabinum L. дъбровник, див коноп 
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47. Filago arvensis L. полска свещица 
48. Inula britannica L. британски оман 
49. Lactuca serriola L. компасна салата 
50. Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. тънколистна лайкучка 
51. Pulicaria vulgaris (L.) Gaertn. обикновено шумкавче 
52. Sonchus arvensis L. полски кострец 
53. Sonchus palustris L. блатен кострец 
54. Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. бяла вратига 
55. Tanacetum vulgare L. обикновена вратига 
56. Taraxacum officinale L. лечебно (обикновено) глухарче 
57. Tragopogon pratensis L. полска козя брада 
58. Tussilago farfara L. подбел 
59. Xanthium italicum Moretti италианска рогачица 
60. Xanthium spinosum L. рогачица, бял трън, казашки бодил 
61. Xeranthemum annuum L. обикновено безсмъртниче 
Balsaminaceae Слабоногови 

62. Impatiens glandulifera Royle жлезиста слабонога 
Boraginaceae Грапаволистни 

63. Cerinthe glabra Mill. гол медник 
64. Cynoglossum officinale L. лечебна наумка 
65. Echium vulgare L. обикновено усойниче 
66. Myosotis scorpioides L. блатна незабравка 
67. Nonea pulla (L.) DC. обикновена калугерка 
68. Symphytum officinale L. черен оман 
Brassicaceae Кръстоцветни 

69. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. обикновена овчарска торбичка 
70. Lepidium draba L. родилна трева 
71. Lepidium ruderale L. буренна горуха 
72. Nasturtium officinale W. T. Aiton поточарка 
73. Rorippa amphibia (L.) Besser воден пореч 
74. Rorippa sylvestris (L.) Besser горски пореч 
Cannabaceae Конопови 

75. Cannabis sativa L. коноп 
76. Humulus lupulus L. хмел 
Caprifoliacea Бъзови 

77. Sambucus ebulus L. тревист бъз, нисък бъз, бъзовина, бъзей 
78. Sambucus nigra L. черен бъз, свирчовина 
Caryophyllaceae Карамфилови 

79. Dianthus armeria L. армериовиден карамфил 
80. Herniaria hirsuta L. грубовлакнесто изсипливче 
81. Myosoton aquaticum (L.) Moench мокрица 
82. Saponaria officinalis L. лечебно сапунче 
83. Stellaria media (L.) Vill. средна звездица, врабчови чревца 
Ceratophyllaceae  Роголистникови 
84. Ceratophyllum demersum L. плаващ роголистник 
85. Ceratophyllum submersum L. потопен роголистник 
Chenopodiaceae Лободови 

86. Chenopodium urbicum L. градска куча лобода 
Clusiaceae Клузиеви 

87. Hypericum perforatum L. лечебна звъника, жълт кантарион, порезниче 
88. Hypericum tetrapterum Fries крилатостъблова звъника 
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Convolvulaceae Поветицови 

89. Calystegia sepium (L.) R. Br. обикновено чадърче 
90. Convolvulus arvensis L. полска поветица 
Cucurbitaceae  Тиквови 
91. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & Gray дива краставица 
92. Sicyos angulatus L. бодлива краставица 
Dipsacaceae Лугачкови 

93. Cephalaria transsylvanica (L.) Roemer & Schultes трансилванска звездоглавка 
94. Dipsacus laciniatus L. нарязана лугачка 
Droseraceae  Росянкови 
95. Aldrovanda vesiculosa L. алдрованда 
Elaeagnaceae Миризливовърбови 

96. Elaeagnus angustifolia L. миризлива върба 
Euphorbiaceae Млечкови 

97. Euphorbia lucida Waldst. & Kit. лъскаволистна млечка 
Fabaceae Бобови 

98. Amorpha fruticosa L. аморфа, черна акация 
99. Gleditsia triacanthos L. гледичия 
100. Glycyrrhiza echinata L. бодливоплоден сладник 
101. Medicago falcata L. сърповидна люцерна 
102. Medicago minima (L.) Bartl. дребноплодна люцерна 
103. Melilotus alba Medic. бяла комунига 
104. Melilotus officinalis (L.) Pallas лечебна комунига 
105. Ononis arvensis L. обикновен гръмотрън 
106. Robinia pseudoacacia L. бял салкъм, бяла акация 
107. Trifolium arvense L. плевелна детелина 
108. Trifolium campestre Schreb. полска детелина 
109. Trifolium pratense L. ливадна детелина 
110. Trifolium repens L. пълзяща детелина 
111. Trifolium resupinatum L. персийска детелина 
112. Trifolium striatum L. жилчеста детелина 
113. Vicia hybrida L. хибридна глушина 
114. Vicia narbonensis L. див боб, бобовидна глушина 
115. Vicia sativa L. пролетен фий, уров 
116. Vicia serratifolia Jacq. назъбенолистна глушина 
117. Vicia varia Host пъстроцветна глушина 
Geraniaceae Здравецови 

118. Erodium cicutarium (L.) L'Her. цикутово часовниче 
Haloragaceae  Халорагови 
119. Myriophyllum spicatum L. класовиден многолистник 
120. Myriophyllum verticillatum L. прешленест многолистник 
Lamiaceae Устноцветни 

121. Lycopus europaeus L. европейска катушка 
122. Lycopus exaltatus L. fil. висока катушка 
123. Marrubium peregrinum L. сусерка 
124. Mentha aquatica L. водна мента 
125. Mentha longifolia (L.) Huds. дълголистна  мента 
126. Mentha pulegium L. блатна мента, див джоджен, бласкун 
127. Prunella vulgaris L. обикновена пришница 
128. Salvia verticillata L. прешленеста какула 
129. Salvia virgata Jacq. прътовидна какула 
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130. Scutellaria galericulata L. единичноцветна превара 
131. Scutellaria hastifolia L. копиелистна превара 
132. Stachys germanica L. германски чистец 
133. Stachys palustris L. блатен чистец 
Lemnaceae Водни лещи 
134. Lemna gibba L. издута водна леща 
135. Lemna minor L. малка водна леща 
136. Lemna trisulca L. триделна водна леща 
137. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. многокоренчеста спиродела 
138. Wolffia arrhiza (L.) Wimm. безкоренчеста волфия 
Lentibulariaceae Мехуркови 
139. Utricularia australis R. Br. южна мехурка 
140. Utricularia vulgaris L. обикновена мехурка 
Lythraceae Блатиеви 

141. Lythrum salicaria L. обикновена блатия 
142. Lythrum virgatum L. пръстена блатия 
Malvaceae Слезови 

143. Abutilon theophrasti Medic. просфорник 
144. Althaea officinalis L. лечебна ружа 
145. Malva sylvestris L. горска слез 
Menyanthaceae Воднодетелинови 
146. Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze щитолистни какички 
Moraceae Черничеви 

147. Morus alba L. бяла черница 
Najadaceae Русалкови 
148. Najas marina L. морска русалка 
149. Najas minor All. малка русалка 
Nymphaeaceae Водни рози 
150. Nymphaea alba L. бяла водна роза 
Oleaceae Маслинови 

151. Fraxinus ornus L. мъждрян 
152. Fraxinus oxycarpa Willd. полски ясен 
153. Fraxinus pennsylvanica  Marshall пенсилвански ясен 
154. Ligustrum vulgare L. обикновено птиче грозде 
Onagraceae Върбовкови 

155. Epilobium hirsutum L. влакнеста върбовка 
156. Epilobium parviflorum Schreb. дребноцветна върбовка 
Papaveraceae Макови 

157. Chelidonium majus L. змийско мляко 
158. Papaver rhoeas L. кадънка, полски мак 
Phytolaccaceae Лаконосни 

159. Phytolacca americana L. американски лаконос, винобой 
Plantaginaceae Живовлекови 

160. Plantago altissima L. висок живовлек 
161. Plantago lanceolata L. ланцетолистен живовлек 
162. Plantago major L. голям живовлек 
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Polygonaceae Лападови 

163. Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray земноводно пипериче 
164. Persicaria hydropiper (L.) Opiz водно пипериче 
165. Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray лапатолистно пипериче 
166. Persicaria minor (Huds.) Opiz дребно пипериче 
167. Persicaria mitis (Schrank) Opiz нежно пипериче 
168. Polygonum aviculare L. обикновена пача трева 
169. Rumex conglomeratus Murr. кълбестоцветен лапад 
170. Rumex crispus L. къдрав лапад 
171. Rumex hydrolapathum Huds. крайводен лапад 
172. Rumex palustris Sm. блатен лапад 
Portulacaceae Тученицови 

173. Portulaca oleracea L. тученица 
Primulaceae Игликови 

174. Anagallis arvensis L. полско огнивче 
175. Lysimachia nummularia L. кръглолистно ленивче 
176. Lysimachia vulgaris L. обикновено ленивче 
Ranunculaceae Лютикови 

177. Caltha palustris L. обикновен блатняк 
178. Ranunculus aquatilis L. водно лютиче 
179. Ranunculus circinatus Sibth. спиралолистно лютиче 
180. Ranunculus lingua L. езичесто лютиче 
181. Ranunculus repens L. пълзящо лютиче 
182. Ranunculus sceleratus L. отровно лютиче 
183. Ranunculus trichophyllus Chaix нишколистно лютиче 
Rhamnaceae Зърникови 

184. Paliurus spina-christi Mill. дракa 
Rosaceae Розоцветни 

185. Geum urbanum L. градско омайниче 
186. Potentilla argentea L. сребролистно прозорче 
187. Potentilla reptans L. петопръстче, пълзящо прозорче 
188. Potentilla sulphurea Lam. сярножълто прозорче 
189. Rosa canina L. обикновена шипка 
190. Rubus caesius L. полска къпина 
Rubiaceae Брошови 

191. Asperula cynanchica L. обикновена лазаркиня 
192. Galium album Mill. вяло еньовче 
193. Galium aparine L. лепка 
194. Galium palustre L. блатно еньовче 
Salicaceae Върбови 

195. Populus alba L. бяла топола, кавак 
196. Salix alba L. бяла върба 
197. Salix cinerea L. сива върба 
198. Salix purpurea L. червена върба, ракита 
Scrophulariaceae Живеничеви 

199. Gratiola officinalis L. лечебна сиротица 
200. Scrophularia umbrosa Dum. сенколюбиво живениче 
201. Verbascum blattaria L. обикновен лопен 
202. Veronica anagallis-aquatica L. огнивчево великденче 
203. Veronica beccabunga L. крайпоточно великденче 
204. Veronica scutellata L. щитовидно великденче 
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Simaroubaceae Айлантови 
205. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle айлант,  японски ясен 
Solanaceae Картофови 

206. Datura stramonium L. татул 
207. Solanum dulcamara L. червено кучешко грозде, разводник 
208. Solanum nigrum L. черно кучешко грозде 
Trapaceae Джулюнови 

209. Trapa natans L. воден орех, джулюн 
Ulmaceae Брястови 

210. Ulmus laevis Pall. бял бряст 
211. Ulmus minor Mill. полски бряст 
Urticaceae Копривови 

212. Urtica dioica L. обикновена коприва 
213. Urtica urens L. гръцка коприва 
Verbenaceae Върбинкови 

214. Verbena officinalis L. обикновена върбинка 
Violaceae Теменугови 

215. Viola odorata L. миризлива теменуга 
216. Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau райхенбахова теменуга 
Vitaceae Лозови 

217. Vitis sylvestris C. C. Gmel. горска лоза 

LILIOPSIDA ЕДНОСЕМЕДЕЛНИ 

Alismataceae Лаваницови 
218. Alisma plantago-aquatica L. жиловлековидна лаваница 
219. Sagittaria sagittifolia L. стрелолистен стрелолист 
Amaryllidaceae Кокичеви 

220. Leucojum aestivum L. лятно блатно кокиче 
Araceae Змиярникови 

221. Acorus calamus L. миризлив акорус, аир 
Butomaceae Водолюбови 

222. Butomus umbellatus L. сенников водолюб 
Cyperaceae Острицови 

223. Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla унгарски акорелус 
224. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla морски болбосхьонус 
225. Carex acuta L. остра острица 
226. Carex acutiformis Ehrh. възостра острица 
227. Carex distans L. разделнокласа острица 
228. Carex disticha Huds. двуредна острица 
229. Carex hirta L. твърдовлакнеста острица 
230. Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd. шаренокласа острица 
231. Carex pseudocyperus L. лъжециперусова острица 
232. Carex riparia Curtis брегова острица 
233. Carex vulpina L. лисича острица 
234. Cyperus fuscus L. кафяв циперус 
235. Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes иглеста блатница 
236. Eleocharis palustris (L.) R. Br. обикновена блатница 
237. Pycreus glaber (L.) Hayek гол пикреус 
238. Pycreus glomeratus (L.) Hayek топчест пикреус 
239. Pycreus longus (L.) Hayek дълъг пикреус 
240. Pycreus serotinus (Rottb.) Hayek късноцъфтящ пикреус 
241. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla езерен камъш 
242. Schoenoplectus tabernemontanii (Gmel.) Palla табернемонтанов камъш 
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Hydrocharitaceae Водянкови 
243. Hydrocharis morsus-ranae L. жабешка водянка 
244. Stratiotes aloides L. алоевиден стратиотес 
245. Vallisneria spiralis L. спирална валиснерия 
Iridaceae Перуникови 

246. Iris pseudacorus L. блатна перуника 
Juncaceae Дзукови 

247. Juncus articulatus L. членеста дзука 
248. Juncus compressus Jacq. сплескана дзука 
249. Juncus conglomeratus L. сбита дзука 
250. Juncus effusus L. разперена дзука 
251. Juncus gerardii Loisel. жерардова дзука 
252. Juncus maritimus Lam. морска дзука 
Poaceae Житни 

253. Agrostis capillaris L. обикновена полевица 
254. Agrostis gigantea Roth гигантска полевица 
255. Agrostis stolonifera L. издънкова полевица 
256. Bromus arvensis L. полска овсига 
257. Bromus mollis L. мека овсига 
258. Bromus squarrosus L. разперена овсига 
259. Bromus sterilis L. дългоосилеста (стерилна) овсига 
260. Calamagrostis epigeios (L.) Roth приземен вейник 
261. Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader класицовидна скритокласица 
262. Cynodon dactylon (L.) Pers. обикновен троскот 
263. Dactylis glomerata L. сборна главица 
264. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. петльово просо 
265. Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. лъжеовча власатка 
266. Glyceria maxima (Hartm.) Holmboe едра росица 
267. Leersia oryzoides (L.) Sw. оризов тросък 
268. Phalaris arundinacea L. тръстиковидна тръстичина 
269. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. тръстика 
270. Setaria viridis (L.) P. Beauv. зелена кощрява 
271. Sorghum halepense (L.) Pers. балур, халепска трева 
Potamogetonaceae Ръждавецови 
272. Potamogeton berchtoldii Fieber берхтолдиев ръждавец 
273. Potamogeton crispus L. къдрав ръждавец 
274. Potamogeton gramineus L. тревистолистен ръждавец 
275. Potamogeton lucens L. блестящ ръждавец 
276. Potamogeton natans L. плаващ ръждавец 
277. Potamogeton pectinatus L. гребеновиден ръждавец 
278. Potamogeton pusillus L. дребен ръждавец 
Sparganiaceae Ежоглавичкови 
279. Sparganium erectum L. изправена ежова главичка 
Typhaceae Папурови 
280. Typha angustifolia L. теснолистен папур 
281. Typha latifolia L. широколистен папур 
282. Typha laxmannii Lepechin лаксманов папур 
Zannichelliaceae Цаникелиеви 
283. Zannichellia palustris L. блатна цаникелия 
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7.3.4.2 ВИСШИ РАСТЕНИЯ: ВИДОВЕ КОИТО СА ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И/ИЛИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И/ИЛИ МОНИТОРИНГ 

 

Наименование  
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Критерии 

1 Алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) +  + Критично застрашен 

2 отровна цикута (Cicuta virosa) + + + Критично застрашен 

3 лъскаволистна млечка (Euphorbia lucida) + + + Уязвим 

5 бяла водна роза (Nymphaea alba) + + + Застрашен 

6 щитолистни какички (Nymphoides peltata) + + + Застрашен 

7 езичесто лютиче (Ranunculus lingua) + + + Уязвим 

8 плаваща лейка (Salvinia natans) + + + Уязвим 

9 блатен кострец (Sonchus palustris) + + + Застрашен 

10 алоевиден стратиотес (Stratiotes aloides) + + + Критично застрашен 

11 блатен телиптерис (Thelypteris palustris) + + + Уязвим 

12 воден орех, джулюн  + + + Реликт, Застрашен 

13 южна мехурка (Utricularia australis) + + + Критично застрашен 

14 обикновена мехурка (Utricularia vulgaris) + + + Уязвим 

15 безкоренчеста волфия (Wolffia arrhiza) + + + Уязвим 
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7.3.4.3 ВИСШИ РАСТЕНИЯ: ЦЕЛЕВИ ЗА ОПАЗВАНЕ ВИДОВЕ (ЗАСТРАШЕНИ, РЕДКИ, РЕЛИКТНИ 

И ЕНДЕМИЧНИ  ВИДОВЕ)  

 

Наименование на латински 
Наименование на 

български 

Р
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1 Aldrovanda vesiculosa L. алдрованда  
CR 

да да CR да 

2 Cicuta virosa L. отровна цикута  
CR 

 да CR  

3 Euphorbia lucida Waldst. & Kit. лъскаволистна млечка  
 

 да VU  

4 Lemna gibba L. издута водна леща  
 

  NT  

5 Nymphaea alba L. бяла водна роза  
EN 

 да EN  

6 Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. 
Kuntze щитолистни какички  

EN 
 да EN  

7 Ranunculus lingua L. езичесто лютиче  
 

  VU  

8 Salvinia natans (L.) All. плаваща лейка  
 

да да VU  

9 Sonchus palustris L. блатен кострец  
EN 

 да EN  

10 Stratiotes aloides L. алоевиден стратиотес  
CR 

 да CR  

11 Thelypteris palustris Schott блатен телиптерис  
 

 да VU  

12 Trapa natans L. воден орех, джулюн да 
EN 

да да EN  

13 Utricularia australis R. Br. южна мехурка  
CR 

 да CR  

14 Utricularia vulgaris L. обикновена мехурка  
 

  VU  

15 Wolffia arrhiza (L.) Wimm. безкоренчеста волфия  
 

  VU  
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7.3.4.4 ИНВАЗИВНИ ВИДОВЕ ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ В ПР „СРЕБЪРНА” С ТЯХНАТА КАТЕГОРИЯ 

НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ 

№ Вид Въздействие 

1. Amaranthus crispus къдраволистен щир умерено 

2. Azolla filiculoides обикновена азола слабо 

3. Bidens frondosa перестолистен бутрак умерено 

4. Cannabis sativa коноп слабо 

5. Conyza canadensis канадска коница (канадска злолетица) умерено 

6. Datura stramonium татул умерено 

7. Echinocystis lobata дива краставица силно 

8. Erigeron annuus бяла злолетица умерено 

9. Impatiens glandulifera жлезиста слабонога слабо 

10. Phytolacca americana лаконос слабо 

11. Sicyos angulatus бодлива краставица силно 

12. Sorghum halepense балур, халепска трева умерено 

13. Xanthium italicum италианска рогачица умерено 

14. Xanthium spinosum рогачица, бял трън, казашки бодил умерено 

 

7.3.4.5 ИНВАЗИВНИ ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ В ПР „СРЕБЪРНА” С ТЯХНАТА 
КАТЕГОРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ 

№ Вид Въздействие 

1. Acer negundo ясенолистен явор силно 

2. Ailanthus altissima айлант умерено 

3. Amorpha fruticosa аморфа силно 

4. Elaeagnus angustifolia миризлива върба умерено 

5. Fraxinus pennsylvanica пенсилвански ясен силно 

6. Gleditsia triacanthos гледичия силно 

7. Morus alba бяла черница слабо 

8. Populus euroamericana хибридни тополи умерено 

9. Robinia pseudoacacia бяла акация (салкъм) слабо 
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7.3.5 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ. 

№ 
 Семейство Род Вид 

Наименование на 

български език Ч
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1 Aceraceae Acer platanoides  L. шестил  -   - 

2 Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. жиловлековидна лаваница  -   - 

3 Amaryllidaceae Leucojum aestivum L. лятно блатно кокиче  -   - 

4 Apiaceae Angelica sylvestris L. горска пищялка  -   - 

5 Apiaceae Cicuta virosa L. отровна цикута CR + CR  + 

6 Apiaceae Conium maculatum L. петнист бучиниш  -   - 

7 Apiaceae Eryngium campestre L. 
полски ветрогон, биволски 

трън 
 -   - 

8 Apiaceae Oenanthe aquatica (L.) Poir. същински воден морач  -   - 

9 Araceae Acorus calamus L. миризлив акорус, аир  -   - 

10 Araliaceae Hedera helix L. бръшлян  -   - 

11 Aristolochiaceae Aristolochia clematitis L. обикновена вълча ябълка  -   - 

12 Asclepiadaceae Periploca graeca L. гърбач  -   - 

13 Asteraceae Achillea millefolium L. бял равнец  -   - 

14 Asteraceae Arctium lappa L. обикновен репей  -   - 

15 Asteraceae Artemisia annua L. едногодишен пелин  -   - 

16 Asteraceae Artemisia vulgaris L. черен пелин  -   - 

17 Asteraceae Calendula officinalis L. лечебен невен  -   - 

18 Asteraceae Centaurea calcitrapa L. дългоиглеста метличина  -   - 

19 Asteraceae Centaurea cyanus L. полска метличина  -   - 

20 Asteraceae Centaurea solstitialis L. 
средиземноморска 

метличина 
 -   - 

21 Asteraceae Cichorium inthybus L. обикновена синя жлъчка  -   - 

22 Asteraceae Filago arvensis L. полска свещица  -   - 

23 Asteraceae Matricaria 
trichophylla (Boiss.) 
Boiss. 

тънколистна лайкучка  -   - 

24 Asteraceae Pulicaria vulgaris (L.) Gaertn. обикновено шумкавче  -   - 
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25 Asteraceae Tanacetum vulgare L. обикновена вратига  -   - 

26 Asteraceae Taraxacum officinale L. 
лечебно (обикновено) 

глухарче 
 -   - 

27 Asteraceae Tussilago farfara L. подбел  -   - 

28 Asteraceae Xanthium spinosum L. 
рогачица, бял трън, казашки 

бодил 
 -   - 

29 Asteraceae Xeranthemum annuum L. обикновено безсмъртниче  -   - 

30 Boraginaceae Cerinthe glabra Mill. гол медник  -   - 

31 Boraginaceae Cynoglossum officinale L. лечебна наумка  -   - 

32 Boraginaceae Echium vulgare L. обикновено усойниче  -   - 

33 Boraginaceae Symphytum officinale L. черен оман  -   - 

34 Brassicaceae Capsella 
bursa-pastoris (L.) 
Medik 

обикновена овчарска 

торбичка 
 -   - 

35 Brassicaceae Lepidium ruderale L. буренна горуха  -   - 

36 Brassicaceae Nasturtium officinale W. T. Aiton поточарка  -   - 

37 Butomaceae Butomus umbellatus L. сенников водолюб  -   - 

38 Cannabaceae Cannabis sativa L. коноп  -   - 

39 Cannabaceae Humulus lupulus L. хмел  -   - 

40 Caprifoliaceae Sambucus ebulus L. 
тревист бъз, нисък бъз, 

бъзовина, бъзей 
 -   - 

41 Caprifoliaceae Sambucus nigra L. черен бъз, свирчовина  -   - 

42 Caryophyllaceae Herniaria hirsuta L. грубовлакнесто изсипливче  -   - 

43 Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. 
средна звездица, врабчови 

чревца 
 -   - 

44 Clusiaceae Hypericum perforatum L. 
лечебна звъника, жълт 

кантарион, порезниче 
 -   - 

45 Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R. Br. обикновено чадърче  -   - 

46 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. полска поветица  -   - 

47 Cyperaceae Eleocharis 
acicularis (L.) Roemer 
& Schultes 

иглеста блатница  -   - 

48 Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L. миризлива върба  -   - 

49 Fabaceae Amorpha fruticosa L. аморфа, черна акация  -   - 
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50 Fabaceae Melilotus officinalis (L.) Pallas лечебна комунига  -   - 

51 Fabaceae Ononis arvensis L. обикновен гръмотрън  -   - 

52 Fabaceae Robinia pseudoacacia L. бял салкъм, бяла акация  -   - 

53 Fabaceae Trifolium arvense L. плевелна детелина  -   - 

54 Fabaceae Trifolium pratense L. ливадна детелина  -   - 

55 Fabaceae Trifolium repens L. пълзяща детелина  -   - 

56 Fabaceae Vicia sativa L. пролетен фий, уров  -   - 

57 Haloragaceae Myriophyllum spicatum класовиден мириофилум  -   - 

58 Hydrocharitaceae Hydrocharis morsus-ranae L. жабешка водянка  -   - 

59 Iridaceae Iris pseudacorus L. блатна перуника  -   - 

60 Lamiaceae Lycopus europaeus L. европейска катушка  -   - 

61 Lamiaceae Marrubium peregrinum L. сусерка  -   - 

62 Lamiaceae Mentha aquatica L. водна мента  -   - 

63 Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. дълголистна  мента  -   - 

64 Lamiaceae Mentha pulegium L. 
блатна мента, див джоджен, 

бласкун 
 -   - 

65 Lamiaceae Prunella vulgaris L. обикновена пришница  -   - 

66 Lamiaceae Scutellaria galericulata L. единичноцветна превара  -   - 

67 Lamiaceae Scutellaria hastifolia L. копиелистна превара  -   - 

68 Lemnaceae Spirodela Polyrhiza (L.) Schleid. многокоренчеста спиродела  -   - 

69 Lythraceae Lythrum salicaria L. обикновена блатия  -   - 

70 Lythraceae Lythrum virgatum L. пръстена блатия  -   - 

71 Malvaceae Althaea officinalis L. лечебна ружа  -  + - 

72 Malvaceae Malva sylvestris L. горска слез  -   - 

73 Najadaceae Najas marina L. морска русалка  -   - 

74 Nymphaeaceae Nymphaea alba L. бяла водна роза EN + EN  + 

75 Oleaceae Fraxinus ornus L. мъждрян  -   - 
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76 Oleaceae Fraxinus oxycarpa Willd. полски ясен  -   - 

77 Oleaceae Ligustrum vulgare L. обикновено птиче грозде  -   - 

78 Onagraceae Epilobium parviflorum Schreb. дребноцветна върбовка  -   - 

79 Papaveraceae Chelidonium majus L. змийско мляко  -   - 

80 Papaveraceae Papaver rhoeas L. кадънка, полски мак  -   - 

81 Phytolaccaceae Phytolacca americana L. лаконос  -   - 

82 Plantaginaceae Plantago lanceolata L. ланцетолистен живовлек  -   - 

83 Plantaginaceae Plantago major L. голям живовлек  -   - 

84 Poaceae Cynodon Dactylon (L.) Pers. обикновен троскот  -   - 

85 Polygonaceae Persicaria Hydropiper (L.) Opiz водно пипериче  -   - 

86 Polygonaceae Polygonum aviculare L. обикновена пача трева  -   - 

87 Polygonaceae Rumex crispus L. къдрав лапад  -   - 

88 Polygonaceae Rumex hydrolapathum Huds. крайводен лапад  -   - 

89 Primulaceae Anagallis arvensis L. полско огнивче  -   - 

90 Primulaceae Lysimachia nummularia L. кръглолистно ленивче  -   - 

91 Ranunculaceae Caltha palustris L. обикновен блатняк  -   - 

92 Ranunculaceae Ranunculus lingua L. езичесто лютиче  - VU  + 

93 Ranunculaceae Ranunculus sceleratus отровно лютиче  -   - 

94 Rhamnaceae Paliurus spina-christi Mill. дракa  -   - 

95 Rosaceae Geum urbanum L. градско омайниче  -   - 

96 Rosaceae Potentilla reptans L. 
петопръстче, пълзящо 

прозорче 
 -   - 

97 Rosaceae Rosa canina L. обикновена шипка  -   - 

98 Rosaceae Rubus caesius L. полска къпина  -   - 

99 Rubiaceae Galium aparine L. лепка  -   - 

100 Salicaceae Salix alba L. бяла върба  -   - 

101 Salicaceae Salix purpurea L. червена върба, ракита  -   - 
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102 Scrophulariaceae Gratiola officinalis L. лечебна сиротица  -   - 

103 Scrophulariaceae Veronica anagallis-aquatica L. огнивчево великденче  -   - 

104 Scrophulariaceae Veronica beccabunga L. крайпоточно великденче  -   - 

105 Solanaceae Datura stramonium L. татул  -   - 

106 Solanaceae Solanum dulcamara L. 
червено кучешко грозде, 

разводник 
 -   - 

107 Sparganiaceae Sparganium erectum L. изправена ежова главичка  -   - 

108 Typhaceae Typha angustifolia теснолистен папур  -   - 

109 Ulmaceae Ulmus minor Mill. полски бряст  -   - 

110 Urticaceae Urtica dioica L. обикновена коприва  -   - 

111 Urticaceae Urtica urens L. гръцка коприва  -   - 

112 Verbenaceae Verbena officinalis L. обикновена върбинка  -   - 

113 Violaceae Viola odorata L. миризлива теменуга  -   - 

114 Vitaceae Vitis sylvestris C. C. Gmel. горска лоза  -   - 

7.3.6 ГОРИ 

Виж Приложение 7.5.4. 

7.3.7 ФАУНА 

7.3.7.1 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 

7.3.7.1.1 БОГАТСТВО НА ТАКСОНИТЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: УСТАНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ 

БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ ОТ ТИП ARTHROPODA:  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАСОВЕ, РАЗРЕДИ И 

СЕМЕЙСТВА 

№ Вид  Семейство Разред Клас Източник 
1  Opilio parietinus (De Geer, 

1778) 
Phalangiidae Opiliones Arachnida 

Mitov, 1998: 68. Mitov, 2008: 
128 

2  Opilio saxatilis C. L. Koch, 
1839 

Phalangiidae Opiliones Arachnida 
Mitov, 1998: 68. Mitov, 2008: 
128 

3  Phalangium opilio Linnaeus, 
1758 

Phalangiidae Opiliones Arachnida Mitov, 2008: 128 

4  Zachaeus crista (Brulle, 
1832) 

Phalangiidae Opiliones Arachnida Mitov, 2008: 130 

5  Agelena gracilens C. L. 
Koch, 1841 

Agelenidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 
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6  Malthonica campestris (C.L. 

Koch, 1834) 
Agelenidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

7  Amaurobius pallidus L. 
Koch, 1868 

Amaurobiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

8  Eurocoelotes falciger 
(Kulczynski, 1897) 

Amaurobiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

9  Urocoras longispinus 
(Kulczynski, 1897) 

Amaurobiidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

10  Araneus alsine Walckenaer, 
1802 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

11  Araneus angulatus Clerck, 
1758 

Araneidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

12  Araneus triguttatus 
(Fabricius, 1793) 

Araneidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

13  
Cyclosa conica Pallas, 1772 Araneidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

14  Argiope bruennichi 
(Scopoli, 1772) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

15  Hypsosinga heri (Hahn, 
1831) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

16  Larinioides patagiatus 
(Clerck, 1758) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

17  Larinioides suspicax (O. P.-
Cambridge, 1876) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

18  Singa hamata (Clerck, 
1758) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

19  Clubiona frutetorum  L. 
Koch, 1866 

Clubionidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

20  Clubiona juvenis Simon, 
1878 

Clubionidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

21  Clubiona lutescens 
Westring, 1851 

Clubionidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

22  Clubiona phragmitis (C. L. 
Koch, 1843) 

Clubionidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

23  Argyroneta aquatica 
(Clerck, 1758) 

Cybaeidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

24  Dictyna uncinata Thorell, 
1856 

Dictynidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

25  Dysdera longirostris 
Doblika, 1853 

Dysderidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

26  Drassyllus villicus (Thorell, 
1875) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

27  Micaria pulicaria 
(Sundevall, 1831) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

28  Trachyzelotes pedestris (C. 
L. Koch, 1837) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

29  Zelotes erebeus (Thorell, 
1870) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

30  Zelotes subterraneus (C. L. 
Koch, 1833) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 
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31  Abacoproeces saltuum (L. 

Koch, 1872) 
Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

32  Centromerus lakatnikensis 
(Drensky, 1931) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

33  Diplocephalus crassilobus 
(Simon, 1884) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

34  Diplostyla concolor (Wider, 
1834) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

35  Donacochara speciosa 
(Thorell, 1875) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

36  Entelecara flavipes 
(Blackwall, 1834) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

37  Frontinellina frutetorum (C. 
L. Koch, 1834) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

38  Gongylidium rufipes 
(Linnaeus, 1758) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

39  Microneta viaria 
(Blackwall, 1841) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

40  Neriene clathrata 
(Sundewall, 1830) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

41  Neriene radiata 
(Walckenaer, 1842) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

42  Oedothorax apicatus 
(Blackwall, 1850) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

43  Scotargus pilosus Simon, 
1913 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

44  Pardosa agrestis (Westring, 
1861) 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

45  Pardosa lugubris 
(Walckenaer, 1802) 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

46  Pardosa prativaga L. Koch, 
1870 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

47  Pirata latitans (Blackwall, 
1841) 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

48  Trochosa terricola Thorell, 
1856 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

49  Cheiracanthium virescens 
(Sundevall, 1833) 

Miturgidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

50  Philodromus cespitum 
(Walckenaer, 1802) 

Philodromidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

51  Philodromus glaucinus 
Simon, 1870 

Philodromidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

52  Pisaura mirabilis (Clerck, 
1758) 

Pisauridae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

53  Evarcha falcata (Clerck, 
1758) 

Salticidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

54  Heliophanus flavipes (Hahn, 
1832) 

Salticidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

55  Mendoza canestrinii (Ninni, 
1868) 

Salticidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 
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56  Pachygnatha clercki 

Sundevall, 1823 
Tetragnathidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

57  Tetragnatha extensa 
(Linnaeus, 1758) 

Tetragnathidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

58  Tetragnatha montana Simon, 
1874 

Tetragnathidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

59  Episinus angulatus 
(Blackwall, 1836) 

Theridiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

60  Neottiura bimaculata 
(Linnaeus, 1767) 

Theridiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

61  Theridion varians Hahn, 
1833 

Theridiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

62  Cozyptila blackwalli (Simon 
1875) 

Thomisidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

63  Ebrechtella tricuspidata 
(Fabricius, 1775) 

Thomisidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

64  Ozyptila praticola (C. L. 
Koch, 1837) 

Thomisidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

65  
Xysticus kochi Thorell, 1872 Thomisidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

66  Zora nemoralis (Blackwall, 
1861) 

Zoridae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

67  Alloptes bisetatus (Haller, 
1881) 

Alloptidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

68  Alloptes oxylobus W. 
Dubinin, 1951 

Alloptidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

69  Alloptoides aythinae 
(Dubinin, 1951) 

Alloptidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

70  Megninia galliinulae 
(Buchholz, 1869) 

Analgidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

71  Megninia grossa Berlese, 
1898   

Analgidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

72  Bdellorhynchus 
polymorphus Trouessart, 
1885 

Avenzoariidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

73  Scutomegninia plataleae W. 
Dubinin, 1956 

Avenzoariidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

74  Zachvatkinia sternae 
(Canestrini & Fanzago, 
1876) 

Avenzoariidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

75  Freyana anatina (Koch, 
1944) 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

76  Freyana aythinae Dubinin, 
1951 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

77  Freyana largifolia Megnin 
& Trouessart, 1885 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

78  Freyana nyrocae Dubinin, 
1950 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

79  Freyana platallae (W. & M. 
Dubinin, 1941) 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

80  Parabdellorhynchus 
pelecanus (W. Dubinin, 
1953) 

Kramerellidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 
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81  Dolichodectes edwardsi 

(Trouessart, 1885) 
Proctophyllodidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

82  Proctophyllodes picae 
(Koch, 1940) 

Proctophyllodidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

83  Ardeacarus ardeae 
(Canestrini, 1878) 

Pterolichidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

84  Grallobia fulicae 
(Trouessart, 1885) 

Pterolichidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

85  Grallolichus dubinini 
(Vassilev, 1958) 

Pterolichidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

86  Grallolichus proctogamus 
(Trouessart, 1885) 

Pterolichidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

87  Pteroherpus pallens 
(Berlese, 1884) 

Pteronyssidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

88  Grenieria simplex 
(Trouessart, 1887) 

Syringobiidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

89  Analloptes megnini 
(Trouessart, 1885) 

Xolalgidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

90  Proctolaelaps hypudaei 
(Oudemans, 1902) 

Ascidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

91  Androlaelaps fahrenholzi 
(Berlese, 1911) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

92  Echinonyssus carnifex (C. 
L. Koch, 1839) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

93  Echinonyssus isabellinus 
(Oudemans, 1913) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

94  Echinonyssus soricis (Turk, 
1945) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

95  Echinonyssus talpae 
(Zemskaya, 1955) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

96  Eulaelaps stabularis (C. L. 
Koch, 1836) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

97  Haemogamasus ambulans 
(Thorell, 1872) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

98  Haemogamasus 
hirsutosimilis Willmann, 
1952 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

99  Haemogamasus hirsutus 
Berlese, 1889 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

100  Haemogamasus nidi 
Michael, 1892 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

101  Hyperlaelaps microti 
(Ewing, 1933) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

102  Laelaps agilis C.L. Koch, 
1836 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

103  Laelaps algericus Hirst, 
1925 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

104  Laelaps jettmari Vitzthum, 
1930 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

105  Laelaps micromydis 
Zachvatkin, 1948 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 
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106  Laelaps muris (Ljungh, 

1799) 
Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

107  Myonyssus decumani 
Tiraboschi, 1904 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

108  Ololaelaps sellnicki 
Bregetova & Koroleva, 
1964 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

109  Ondatralaelaps multispinosa 
Banks, 1909 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

110  Pneumolaelaps lubrica 
(Voigts & Oudemans, 1904) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

111  Stratiolaelaps miles 
(Berlese, 1882) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

112  Macronyssus flavus 
(Kolenati, 1857) 

Macronyssidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

113  Steatonyssus periblepharus 
Kolenati, 1858 

Macronyssidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

114  Pergamasus crassipes 
Berlese, 1906 

Parasitidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

115  Cyrtolaelaps minor 
Willmann, 1952 

Rhodacaridae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

116  Cyrtolaelaps mucronatus 
(G. & R. Canestrini, 1881) 

Rhodacaridae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

117  Euryparasitus emarginatus 
(C. L. Koch, 1839) 

Rhodacaridae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

118  Brunehaldia bulgarica 
(Vercammen-Grandjean & 
Kolebinova, 1966) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

119  Cheladonta costulata 
(Willmann, 1952) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

120  Hirsutiella zachvatkini 
(Schluger, 1948) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

121  Neotrombicula anthiana 
Kolebinova, 1969 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

122  Neotrombicula autumnalis 
autumnalis (Shaw, 1790) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

123  Neotrombicula earis Kepka, 
1964 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

124  Neotrombicula ditricha 
(Feider, 1955) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

125  Neotrombicula inopinata 
(Oudemans, 1909) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

126  Neotrombicula japonica 
(Tanaka et al., 1930) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

127  Schoutedenichia krampitzi 
(Willmann, 1955) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

128  Caenis horaria (Linnaeus, 
1758) 

Caeniidae 
Ephemero-
ptera 

Insecta Vidinova, 1998: 72. 

129  Aeshna affinis Vander 
Linden, 1820 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

130  Aeshna isoceles (O.F. 
Müller, 1767) 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 
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131  

Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:11 

132  
Anax imperator Leach, 1815 Aeshnidae Odonata Insecta 

Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

133  Anax parthenope (Selys, 
1839) 

Aeshnidae Odonata Insecta Marinov, 2000: 38 

134  Anax ephippiger 
(Burmeister, 1839) 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:84 

135  Brachytron pretense 
(Müller, 1764) 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Маринов, 2003: Табл. II8; 
Маринов (л. съобщ.) 

136  Calopteryx splendens 
(Harris, 1782) 

Calopterygidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

137  Coenagrion ornatum (Sélys, 

1850) 
Coenagrionidae Odonata Insecta 

Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

138  Coenagrion puella 
(Linnaeus, 1758) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

139  Coenagrion pulchellum 
(Vander Linden, 1825) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:58 като 

Coenagrion pulchellum 
interruptum (Charpentier, 1825 

140  Erythromma najas 
(Hansemann, 1823) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:46 

141  Erythromma viridulum 
(Charpentier, 1840) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:46 

142  Ischnura elegans (Vander 
Linden, 1820) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

143  Ischnura pumilio 
(Charpentier, 1825) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

144  Enallagma cyathigerum 
(Charpentier, 1840) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Marinov, 2000: 38; Маринов, 

2003: 62 
145  Cordulia aenea (Linnaus, 

1758) 
Corduliidae Odonata Insecta 

Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

146  Gomphus flavipes 
(Charpentier, 1825) 

Gomphidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

147  Lestes barbarus (Fabricius, 
1798) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

148  
Lestes dryas Kirby, 1890 Lestidae Odonata Insecta 

Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

149  Lestes sponsa (Hansemann, 
1823) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

150  Lestes virens (Charpentier, 
1825) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

151  Chalcolestes parvidens 
(Artobelevski, 1929) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

152  Sympecma fusca (Vander 
Linden, 1820) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

153  Crocothemis erythraea 
(Brullé, 1832) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

154  Libellula depressa Linnaeus, 
1758 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

155  Orthetrum albistylum 
(Sélys, 1848) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 
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156  Orthetrum brunneum 

(Fonscolombe, 1837) 
Libellulidae Odonata Insecta 

Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

157  Orthetrum cancellatum 
(Linnaeus, 1758) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

158  Orthetrum coerulescens 
(Fabricius, 1798) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

159  Sympetrum depressiusculum 
(Sélys, 1841) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003: 11,144 

160  Sympetrum fonscolombii 
(Sélys, 1840) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

161  Sympetrum meridionale 
(Sélys, 1841) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

162  Sympetrum pedemontanum 
(O.F. Müller in Allioni, 
1766) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

163  Sympetrum sanguineum 
(O.F. Müller, 1764) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

164  Sympetrum striolatum 
(Charpentier, 1840) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

165  Sympetrum vulgatum 
(Linnaeus, 1758) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

166  Platycnemis pennipes 
(Pallas, 1771) 

Platycnemididae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

167  Hesperocorixa linnaei 
(Fieber, 1848) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

168  Sigara striata (Linnaeus, 
1758) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

169  
Sigara falleni (Fieber, 1848) Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

170  Sigara lateralis (Leach, 
1817) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

171  Sigara nigrolineata (Fieber, 
1848) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

172  Cymatia coleoptrata 
(Fabricius, 1777) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

173  Ilyocoris cimicoides 
(Linnaeus, 1758) 

Naucoridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

174  Plea minutissima (Leach, 
1817) 

Pleidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

175  Nepa cinerea Linnaeus, 
1758 

Nepidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

176  Hydrometra stagnorum 
(Linnaeus, 1758) 

Hydrometridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

177  Microvelia reticulata 
(Burmeister, 1835) 

Veliidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

178  Gerris argentatus 
Schummel, 1832 

Gerridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

179  Gerris lacustris (Linnaeus, 
1758) 

Gerridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

180  Gerris thoracicus 
Schummel, 1832 

Gerridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 
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181  Aquarius paludum 

(Fabricius, 1794) 
Gerridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

182  Adelphocoris lineolatus 
(Goeze, 1778) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

183  Adelphocoris ticinensis 
(Meyer-Dür, 1843) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

184  Lygus rugulipennis Poppius, 
1911 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

185  Orthops campestris 
(Linnaeus, 1758) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

186  Liocoris tripustulatus 
(Fabricius, 1781) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

187  Orius majusculus (Reuter, 
1879) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

188  Himacerus apterus 
(Fabricius, 1798) 

Nabidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

189  Reduvius personatus 
(Linnaeus, 1758) 

Reduviidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

190  Chartoscirta elegantula 
(Fallén, 1807) 

Saldidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

191  Saldula pallipes (Fabricius, 
1794) 

Saldidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

192  Tropidothorax leucopterus 
(Goeze, 1778) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

193  Lygaeus equestris 
(Linnaeus, 1758) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

194  Kleydoceris resedae 
(Panzer, 1797) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

195  Oxycarenus pallens 
(Herrich-Schaeffer, 1850) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

196  Drymus sylvaticus 
(Fabricius, 1775) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

197  Scolopostethus affinis 
(Schilling, 1829) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

198  Scolopostethus decoratus 
(Hahn, 1833) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

199  Scolopostethus pilosus 
(Reuter, 1874) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

200  Megalonotus emarginatus 
(Rey, 1888) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

201  Beosus maritimus (Scopoli, 
1763) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

202  Beosus quadripunctatus 
(Muller, 1766) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

203  Paraparomius leptopoides 
(Barensprung, 1859) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

204  Emblethis verbasci 
(Fabricius, 1803) 

Rhyparochromidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

205  Peritrechus gracilicornis 
Puton, 1877 

Rhyparochromidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 
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206  Raglius alboacuminatus 

(Goeze, 1778) 
Rhyparochromidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

207  Rhyparochromus vulgaris 
(Schilling, 1829) 

Rhyparochromidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

208  Pyrrhocoris apterus 
(Linnaeus, 1758) 

Pyrrhocoridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

209  Coreus marginatus 
(Linnaeus, 1758) 

Coreidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

210  Ceraleptus gracilicornis 
(Herrich-Schaeffer, 1835) 

Coreidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

211  Coriomeris denticulatus 
(Scopoli, 1764) 

Coreidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

212  Alydus calcaratus 
(Linnaeus, 1758) 

Alydidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

213  Corizus hyoscyami 
(Linnaeus, 1758) 

Rhopalidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

214  Graphosoma lineatum 
(Linnaeus, 1758) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

215  Aelia acuminata (Linnaeus, 
1758) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

216  Carpocoris fuscispinus 
(Boheman, 1850) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

217  Eurydema oleraceum 
(Linnaeus,1758) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

218  Rhaphigaster nebulosa 
(Poda, 1761) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

219  Zicrona caerulea (Linnaeus, 
1758) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

220  Tritomegas sexmaculatus 
(Rambur, 1839) 

Cydnidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

221  Ciconiphilus decimfasciatus 
boisduvali (Eichler, 1937) 

Menoponidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

222  Eucolpocephalum femorale 
(Piaget, 1880) 

Menoponidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

223  Anaticola crassicornis 
(Scopoli, 1763) 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

224  Aquanirmus podicipis 
(Denny, 1842) 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

225  Ardeicola expallidus 
Blagoveshtchensky, 1940 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

226  Epipelecanus bifasciatus 
(Piaget, 1880) 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

227  Ibidoecus plataleae (Denny, 
1842) 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

228  Linognathoides laeviusculus 
(Grube, 1851) 

Polyplacidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998b: 74. 

229  Polyplax serrata 
(Burmeister, 1839) 

Polyplacidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998b: 74. 

230  Polyplax spinulosa 
(Burmeister, 1839) 

Polyplacidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998b: 74. 
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231  Agrilus derasofasciatus 

Boisduval & Lacordaire, 
1835 

Buprestidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

232  Agrilus viridis Linnaeus, 
1758 

Buprestidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

233  Abax carinatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
74; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 234  Acinopus megacephalus 

(Rossi, 1794) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
74; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 235  Acinopus picipes (Olivier, 

1795) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
74; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 236  Acupalpus parvulus (Sturm, 

1825) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

237  Acupalpus elegans (Dejean, 
1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 238  Acupalpus meridianus 

(Linnaeus, 1761) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 239  Acupalpus maculatus 

(Shaum, 1860) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
172. 

240  Acupalpus notatus 
Mulsantet & Rey, 1861 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 241  Acupalpus paludicola 

Reiter, 1884 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
172. 

242  Acupalpus puncticollis 
Coquerel, 1859 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

243  Agonum angustatum 
Dejean, 1828 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 244  Agonum dufschmidi J. 

Schmidt, 1994 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 245  Agonum micans (Nicolai, 

1822) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 246  Agonum thoreyi Dejean, 

1828 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 247  Agonum viduum (Panzer, 

1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 248  Agonum viridicupreum 

(Goetze, 1777) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 249  Amara aenea (De Geer, 

1774) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 250  Amara anthobia A. Villa & 

G. Villa, 1833 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 251  Amara apricaria (Paykull, 

1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 252  Amara bifrons (Gyllenhal, 

1810) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 253  Amara consularis 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 254  Amara convexior Stephens, 

1828 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 255  Amara equestris 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 
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256  Amara eurynota (Panzer, 

1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 257  Amara familiaris 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 258  Amara ingenua 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 259  Amara lucida (Duftschmid, 

1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 260  Amara municipalis 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 261  Amara ovata (Fabricius, 

1792) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 262  Amara proxima Putzeys, 

1866 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 263  Amara saphyrea Dejean, 

1828 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 264  Amara similata (Gylenhall, 

1810) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 265  Anchomenus dorsalis 

(Pontoppidan, 1763) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 266  Anisodactylus binotatus 

(Fabricius, 1787) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 267  Anisodactylus nemorivagus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 268  Anisodactylus signatus 

(Panzer, 1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 269  Asaphidion flavipes 

(Linnaeus, 1761) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 270  Badister bullatus (Schrank, 

1798) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75: Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 271  Badister meridionalis Puel, 

1925 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

272  Badister unipustulatus 
Bonelli, 1813 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 273  Bembidion 

quadrimaculatum (Linnaeus, 
1761) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 274  Bembidion 

quadripustulatum Audinet-
Serville, 1821 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 275  Bembidion tenellum 

Erichson, 1837 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 276  Blemus discus (Fabricius, 

1792) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 277  Brachinus crepitans 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 278  Brachinus elegans Chaudoir, 

1842 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 279  Brachinus explodens 

Duftschmid, 1812 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 280  Brachinus plagiatus Reiche, 

1868 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 
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281  Brachinus psophia Audinet-

Serville, 1821 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 282  Calathus ambiguus (Paykull, 

1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 283  Calathus cinctus de 

Motschulsky, 1850 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
168. 

284  Calathus distinguendus 
Chaudoir, 1846 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 285  Calathus fuscipes (Goeze, 

1777) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 286  Calathus melanocephalus 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 287  Calathus mollis (Marsham, 

1802) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

288  Callistus lunatus (Fabricius, 
1775) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 289  Calosoma auropunctatum 

(Herbst, 1784) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 290  Calosoma inquisitor 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 291  Calosoma sycophanta 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 292  Carabus cancellatus Illiger, 

1798 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 293  Carabus clathratus Linnaeus, 

1761 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 294  Carabus convexus Fabricius, 

1775 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 295  Carabus coriaceus Linnaeus, 

1758 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 296  Carabus granulatus 

Linnaeus, 1758 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 297  Carabus montivagus 

Palliardi, 1825 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 298  Carabus scabriusculus 

Olivier, 1795 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 299  Carabus ullrichi Germar, 

1824 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 300  Chlaenius aeneocephalus 

Dejean, 1826 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 301  Chlaenius festivus (Panzer, 

1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 302  Chlaeniellus nigricornis 

(Fabricius, 1787)  
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 303  Chlaeniellus nitidulus 

(Schrank, 1781) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 304  Chlaeniellus terminatus 

(Dejean, 1826) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 305  Chlaeniellus vestitus 

(Paykull, 1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 
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306  Cicindela campestris 

Linnaeus, 1758 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 307  Cylindera germanica 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 308  Cicindela hybrida Linnaeus, 

1758 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 309  Clivina collaris (Herbst, 

1784) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 310  Clivina fossor (Linnaeus, 

1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 311  Cryptophonus tenebrosus 

(Dejean, 1829) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76. 

312  Cymindis axillaris 
(Fabricius, 1794) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
178. 

313  Cymindis humeralis 
(Geoffroy, 1785) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
178. 

314  Cymindis lineata (Quensel, 
1806) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 315  Cymindis miliaris 

(Fabricius, 1801) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 316  Diachromus germanus 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 317  Dinodes decipiens (Dufour, 

1820) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 318  Ditomus calydonius (Rossi, 

1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
176. 

319  Dixus clypeatus (Rossi, 
1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
176. 

320  Dixus obscurus (Dejean, 
1825) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 321  Dolichus halensis (Schaller, 

1783) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 322  Drypta dentata (Rossi, 

1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 323  Dromius agilis (Fabricius, 

1787) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 324  Dromius quadrimaculatus 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 325  Dyschiriodes abditus 

(Fedorenko 1993) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 326  Dyschiriodes aeneus 

(Dejean, 1825) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 327  Dyschiriodes agnatus (de 

Motschulsky, 1844)  
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 328  Dyschiriodes chalceus 

(Erichson, 1837) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 329  Dyschiriodes chalybaeus 

(Putzeys 1846) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 330  Dyschiriodes nitidus 

(Dejean, 1825) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 
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331  Dyschiriodes tristis 

(Stephens, 1827) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 332  Elaphrus  riparius 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76. 

333  Emphanes axillaris (de 
Motschulsky, 1844) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 334  Emphanes latiplaga 

(Chaudoir, 1850) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 335  Gynandromorphus etruscus 

(Quensel, 1806) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 336  Harpalus affinis (Schrank, 

1781) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 337  Harpalus akinini 

Tschitscherine, 1895 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 338  Harpalus albanicus Reitter, 

1900 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 339  Harpalus anxius 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 340  Harpalus atratus Leatreille, 

1804 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 341  Harpalus attenuatus 

Stephens, 1828 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 342  Harpalus autumnalis 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
173. 

343  Harpalus calathoides de 
Motschulsky, 1844 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76. 

344  Harpalus cupreus Dejean, 
1829 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 345  Harpalus dimidiatus (Rossi, 

1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 346  Harpalus distinguendus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 347  Harpalus flavicornis Dejean, 

1829 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
174. 

348  Harpalus froelichii Sturm, 
1818 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 349  Harpalus fuscicornis 

Ménétriés, 1832 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
173. 

350  Harpalus hospes Sturm, 
1818 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 351  Harpalus latus (Linnaeus, 

1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 352  Harpalus luteicornis 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 353  Harpalus picipennis 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 354  Harpalus politus Dejean, 

1829 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 355  Harpalus pumilus Sturm, 

1818 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 
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356  Harpalus rubripes 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 357  Harpalus serripes (Quensel, 

1806) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 358  Harpalus smaragdinus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 359  Harpalus subcylindricus 

Dejean, 1829 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 360  Harpalus tardus (Panzer, 

1797) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 361  Harpalus  xanthopus 

Gemminger et Harold, 1868 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
173. 

362  Laemostenus cimmerus 
(Fischer von Waldheim, 
1823) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 363  Laemostenus terricola 

(Herbst, 1784) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 364  Lamprias chlorocephalus (J. 

Hoffmann, 1803) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 365  Lebia cruxminor (Linnaeus, 

1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 366  Lamprias cyanocephalus 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 367  Lebia humeralis Dejean, 

1825 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 368  Lebia scapularis (Geoffroy, 

1785) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 369  Leistus rufomarginatus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 370  Limodromus assimilis 

(Paykull, 1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 371  Limodromus krynickii 

(Sperk, 1835) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 372  Lionychus quadrillum 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 373  Metallina lampros (Herbst, 

1784) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 374  Metallina properans 

(Stephens, 1828) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 375  Metallina splendida (Sturm, 

1825) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
164. 

376  Microlestes corticalis 
(Dufour, 1820) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 377  Microlestes fissuralis 

(Reitter, 1901) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 378  Microlestes maurus (Sturm, 

1827) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 379  Microlestes negrita 

(Wollaston, 1854) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 380  Myas chalybaeus (Palliardi, 

1825) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 
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381  Notaphus dentellus 

(Thunberg, 1787) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 382  Notaphus semipunctatus 

(Donovan, 1806) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 383  Notaphus varius (Olivier, 

1795) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 384  Notiophilus laticollis 

Chaudoir, 1850 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 385  Notiophilus palustris 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 386  Notiophilus rufipes Curtis, 

1829 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 387  Ocydromus dalmatinus 

(Dejean, 1831) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 388  Ocydromus genei (Kuster, 

1847) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 389  Ocydromus modestus 

(Fabricius, 1801) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 390  Ocydromus subcostatus (de 

Motschulsky, 1850) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 391  Ocys quinquestriatus 

(Gyllenhal, 1810) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 392  Odontium foraminosum 

(Sturm, 1825) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 393  Odontium laticolle 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 394  Odontium litorale (Olivier, 

1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
164. 

395  Odontium striatum 
(Fabricius, 1792) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 396  Olisthopus glabricollis 

(Germar, 1817) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 397  Oodes gracilis A. Villa & G. 

Villa, 1833 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 398  Ophonus azureus (Fabricius, 

1775) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 399  Ophonus cordatus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 400  Ophonus cribricollis 

(Dejean, 1829) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 401  Ophonus diffinis (Dejean, 

1829) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 402  Ophonus gammeli 

(Schauberger, 1932) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 403  Ophonus melletii (Heer, 

1837) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 404  Ophonus laticollis 

Mannerheim, 1825 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 405  Ophonus puncticeps 

Stephens, 1828 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 
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406  Ophonus puncticollis 

(Paykull, 1798) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 407  Ophonus rufibarbis 

(Fabricius, 1792) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 408  Ophonus sabulicola (Panzer, 

1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 409  Ophonus schaubergerianus 

(Puel, 1937) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76. 

410  Ophonus similis (Dejean, 
1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 411  Oponus subquadratus 

(Dejean, 1829) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 412  Oxypselaphus obscurus 

(Herbst, 1784) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 413  Paradromius linearis 

(Olivier, 1795) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 414  Paradromius suturalis (de 

Motschulsky, 1844) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 415  Panagaeus bipustulatus 

(Fabricius, 1775) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 416  Panagaeus cruxmajor 

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 417  Paradromius suturalis (de 

Motschulsky, 1844) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 418  Parallelomorphus laevigatus 

(Fabricius, 1792) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
163. 

419  Parallelomorphus terricola 
(Bonelli, 1813) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

420  Paratachys bistriatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 421  Paratachys micros (Fischer 

von Waldheim, 1828) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 422  Parophonus hirsulatus 

(Dejan, 1829) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 423  Parophonus maculicornis 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 424  Parophonus planicollis 

(Dejean, 1829) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 425  Perileptus areolatus 

(Crentzer, 1799) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 426  Philochthus biguttatus 

(Fabricius, 1779) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 427  Philochthus inoptatus 

(Schaum, 1857) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 428  Philochthus lunulatus 

(Geffroy, 1785) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 429  Platyderus rufus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 430  Poecilus cupreus  

(Linnaeus, 1758) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 
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431  Poecilus striatopunctatus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
167. 

432  Poecilus versicolor (Sturm, 
1824) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 433  Polistichus connexus 

(Geoffroy, 1785) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 434  Princidium punctulatum 

(Drapiez, 1821) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 435  Pseudoophonus calceatus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 436  Pseudoophonus griseus 

(Panzer, 1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 437  Pseudoophonus rufipes (De 

Geer, 1774) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 438  Pterostichus anthracinus 

anthracinus (Illiger, 1798) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 439  Pterostichus chameleon (de 

Motschulsky 1866) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
167. 

440  Pterostichus cursor (Dejean, 
1828) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 441  Pterostichus leonisi 

Apfelbeck, 1904 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 442  Pterostichus macer 

(Marsham, 1802) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 443  Pterostichus melanarius 

(Illiger, 1798) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
167. 

444  Pterostichus melas 
(Creutzer, 1799) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 445  Pterostichus niger (Schaller, 

1783) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 446  Pterostichus nigritus 

(Paykull, 1790) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 447  Pterostichus ovoideus 

ovoideus (Sturm, 1824) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 448  Pterostichus strenuus 

(Panzer, 1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 449  Pterostichus vernalis 

(Panzer, 1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 450  Stenolophus discophorus 

Fischer von Waldheim, 
1823 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 451  Stenolophus mixtus (Herbst, 

1784) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 452  Stenolophus persicus 

Mannerheim, 1844 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 453  Stenolophus skrimshiranus 

Stephens, 1828 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 454  Stenolophus teutonus 

(Schrank, 1781) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 455  Stomis pumicatus (Panzer, 

1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 2006: 
166. 
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456  Syntomus obscuroguttatus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 457  Tachyura diabrachys 

(Kolenati, 1845) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

458  Trechus quadristriatus 
(Schrank, 1781) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 459  Trepanes articulatus 

(Panzer, 1796) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 460  Trepanes assimilis 

(Gyllenhal, 1810) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 461  Trepanes fumigatus 

(Duftschmid, 1812) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 462  Trepanes octomaculatus 

(Goeze, 1777) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 463  Zabrus spinipes (Fabricius, 

1798) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 464  Zabrus tenebrioides (Goeze, 

1777) 
Carabidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 465  Aromia moschata (Linné, 

1758) 
Cerambycidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

466  Cerambyx cerdo Linnaeus, 
1758 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

467  Cerambyx scopolii Fuessly, 
1775 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

468  Chlorophorus varius 
(Müller, 1766) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

469  Cortodera humeralis 
(Schaller, 1783) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

470  Mesosa nebulosa (Fabricius, 
1781) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

471  Neodorcadion bilineatum 
(Germar, 1824) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

472  Pedestredorcadion pedestre 
(Poda, 1761) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

473  Pedestredorcadion tauricum 
(Waltl, 1838) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

474  Prionus coriarius (Linnaeus, 
1758) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

475  
Altica oleracea (L., 1758) Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

476  Aphthona lutescens 
(Gyllenhal, 1808) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

477  Cassida viridis Linnaeus, 
1758 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

478  
Cassida prasina Illiger, 1798 Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

479  Cassida rubiginosa Müller, 

1776 
Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

480  Chrysolina diversipes Bedel, 
1892 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 
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481  Chrysolina fastuosa 

(Scopoli, 1763) 
Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

482  Chrysolina herbacea 
(Duftschmid, 1825) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

483  
Chrysolina polita (L., 1758) Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

484  Clytra laeviuscula 
Ratzeburg, 1837 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta 
Marinov, 2000: 40 
 

485  Coptocephala unifasciata 
(Scopoli, 1763) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta 
Marinov, 2000: 40 
 

486  Cryptocephalus sericeus (L., 
1758) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

487  
Galeruca tanaceti (L., 1758) Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

488  Galeruca pomonae (Scopoli, 
1763) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

489  Labidostomis cyanicornis 
(Germar, 1822) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

490  Labidostomis pallidipennis 
(Gebler 1830) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

491  Longitarsus tristis Weise, 
1888 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

492  Oulema melanopus 
(Linnaeus, 1758) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

493  Phaedon laevigatus 
(Duftschmid, 1825) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

494  Phyllotreta procera 
(Redtenbacher, 1849) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

495  Podagrica fuscicornis (L., 
1766) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

496  Podagrica menetriesi 
(Faldermann, 1837) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

497  Cryptophagus pilosus 
Gyllenhal, 1827 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

498  Cryptophagus scanicus 
(Linnaeus, 1758) 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

499  Cryptophagus schmidti 
Sturm, 1845 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

500  Cryptophagus nitidulus 
Miller, 1858 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

501  Cryptophagus pallidus 
Sturm, 1845 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

502  Acallocrates denticollis 
(Germar, 1824) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

503  Brachysomus echinatus 
(Bonsdorff, 1785) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

504  Chlorophanus graminicola 
Schoenherr, 1832 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

505  Cryptorrhynchus lapathi 
(Linnaeus, 1758) 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 
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506  

Larinus latus (Herbst, 1783) Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

507  Larinus sturnus (Schaller, 
1783) 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

508  Lixus rubicundus Zoubkoff, 
1833 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

509  Nedyus quadrimaculatus 
(L., 1758) 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

510  Otiorhynchus ligustici 
(Linnaeus, 1758) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. Marinov, 2000: 41 

511  Otiorhynchus raucus raucus 
(Fabricius, 1777) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

512  Polydrusus formosus 
(Mayer, 1779) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

513  Oryctes nasicornis 
(Linnaeus, 1758) 

Dynastidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

514  Acilius sulcatus (Linnaeus, 
1758) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

515  Dytiscus marginatus 
Linnaeus, 1758 

Dytiscidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

516  Hygrotus inaequalis 
(Fabricius, 1777) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

517  Laccophilus minutus 
(Linnaeus, 1758) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

518  Liopterus haemorrhoidalis 
(Fabricius, 1787) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

519  Rhantus suturalis (W. S. 
MacLeay, 1825) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

520  Noterus clavicornis (De 
Geer, 1774) 

Noteridae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

521  Agriotes lineatus (Linnaeus, 
1767) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

522  Agriotes modestus 
Kiesenwetter, 1858 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

523  Agrypnus murinus 
(Linnaeus, 1758) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

524  Athous proximus Hampe, 
1864 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

525  Athous haemorrhoidalis 
(Fabricius, 1801) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

526  Nothodes parvulus (Panzer, 
1799) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

527  Melanotus brunnipes 
(Germar, 1824) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

528  Melanotus crassicollis 
(Erichson, 1841) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

529  Melanotus dichrous 
(Erichson, 1841) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

530  Neopristilophus insitivus 
(Germar, 1824) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 
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531  Synaptus filiformis 

(Fabricius, 1781) 
Elateridae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

532  Lethrus apterus (Laxmann, 
1770) 

Geotrupidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

533  Hydrobius fuscipes 
(Linnaeus, 1758) 

Hydrophilidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

534  Hydrochara caraboides 
(Linnaeus, 1758) 

Hydrophilidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

535  Dorcus parallelopipedus 
(Linnaeus, 1758) 

Lucanidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

536  Lucanus cervus (Linnaeus, 
1758) 

Lucanidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

537  Lytta vesicatoria (Linnaeus, 
1758) 

Meloidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

538  Meloe proscarabaeus 
Linnaeus, 1758 

Meloidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

539  Meloe violaceus Marscham, 
1802 

Meloidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

540  Copris lunaris (Linnaeus, 
1758) 

Scarabaeidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

541  Nicrophorus vespillo 
(Linnaeus, 1758) 

Silphidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

542  Nicrophorus vespilloides 
Herbst, 1783 

Silphidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

543  
Silpha carinata Herbst, 1783 Silphidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

544  Silpha obscura Linnaeus, 
1758 

Silphidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

545  Acrotona parens (Mulsant & 
Rey, 1852) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

546  Anotylus inustus 
(Gravenhorst, 1806) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

547  Atheta britanniae 
(Bernhauer & Scheerpeltz, 
1926) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

548  Atheta gagatina (Baudi di 
Selve, 1848) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

549  Atheta negligens (Mulsant & 
Rey, 1873) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

550  Atheta nigritula 
(Gravenhorst, 1802) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

551  Ceritaxa pervagata (Benick, 
1974) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

552  Cryptobium fracticorne 
(Paykull, 1800) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

553  Enalodroma hepatica 
(Erichson, 1839) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

554  Falagrioma thoracica 
(Stephens, 1832) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

555  Gyrophaena affinis 
(Sahlberg, 1834) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 
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556  Lathrobium taxi Bernhauer, 

1902 
Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

557  Lathrobium furcatum 
Czwalina, 1888 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

558  Liogluta granigera 
(Kiessenwetter, 1850) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

559  Lordithon exoletus 
(Erichson, 1839) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

560  Lordithon thoracicus 
(Fabricius, 1777) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

561  Micropeplus marietti 
Jacquelin du Val, 1857 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

562  Ocalea badia Erichson, 
1837 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

563  Ocypus nitens (Schrank 
1781) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

564  Omalium caesum 
Gravenhorst, 1806 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

565  Oxypoda abdominalis 
(Mannerheim, 1831) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

566  Oxypoda formosa Kraatz, 
1856 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

567  Oxypoda lividipennis 
Mannerheim, 1831 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

568  Oxypoda praecox Erichson, 
1839 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

569  Oxypoda vittata Märkel, 

1842 
Staphylinidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

570  Paederus fuscipes Curtis, 
1826 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

571  Philonthus quisquiliarius 
(Gyllenchal, 1810) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

572  Philonthus intermedius 
(Boisd.Lac., 1835) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

573  Quedius curtipennis 
Bernhauer 1908 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

574  Sepedophilus immaculatus 
(Stephens, 1832) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

575  Sepedophilus marshami 
(Stephens, 1832) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

576  Sepedophilus testaceus 
(Fabricius, 1793) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

577  Stenus ochropus 
Kiessenwetter, 1858 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

578  Tachyporus hypnorum 
(Fabricius, 1775) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

579  Tetartopeus rufonitidus 
(Reitter, 1909) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

580  Zyras funestus (Gravenhorst, 
1806) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 
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581  Zyras haworthi (Stephens, 

1832) 
Staphylinidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

582  Zyras laticollis (Märkel, 

1842) 
Staphylinidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

583  Zyras lugens (Gravenhorst, 
1802) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

584  
Zyras similis (Märkel, 1844) Staphylinidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

585  Blaps halophila Fischer de 
Waldheim, 1820 

Tenebrionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

586  Gnaptor spinimanus (Pallas, 
1781) 

Tenebrionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

587  Chrysura dichroa (Dahlbom, 
1854) 

Chrysididae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

588  Harpactus affinis (Spinola, 
1808) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

589  Lindenius mesopleuralis 
mediterraneus (Kohl, 1915) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

590  Cremastus pungens 
Gravenhorst, 1829 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

591  Endromopoda arundinator 
(Fabricius, 1804) 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

592  Polysphincta rufipes 
Gravenhorst, 1829 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

593  Pristomerus rivalis 
Narolsky, 1987 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

594  Tromatobia variabilis 
(Holmgren, 1856) 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

595  Myrmica salina Ruzsky, 
1905 

Formicidae Hymenoptera Insecta Seifert, 2011: 180 

596  Bothriomyrmex 
communistus Santschi, 1919 

Formicidae Hymenoptera Insecta Seifert, 2012: 92 

597  Erythmelus flavovarius 
(Walker, 1846) 

Mymaridae Hymenoptera Insecta Donev, 2004 

598  Ctenocephalides felis felis 
(Bouché, 1835) 

Archaeopsyllinae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

599  Citelophillus martinoi 
(Wagner & Ioff, 1926) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 80. 

600  Leptopsylla segnis 
(Schönherr, 1811) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

601  Leptopsylla taschenbergi 
taschenbergi (Wagner, 
1898) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

602  Megabothris turbidus 
(Rothschild, 1909) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

603  Nosopsyllus fasciatus (Bosc 
d`Antic, 1800) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

604  Nosopsyllus consimilis 
(Wagner, 1898) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 80. 

605  Ctenophthalmus agyrtes 
agyrtes (Heller, 1896) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 
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606  Ctenophthalmus assimilis 

assimilis (Taschenberg, 
1880) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

607  Ctenophthalmus secundus 
secundus Wagner, 1916 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

608  Doratopsylla dasycnema 
dasycnema (Rothshild, 
1897) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

609  Palaeopsylla soricis soricis 
(Dale, 1878) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

610  Rhadinopsylla bureschi 
Jordan, 1929 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

611  Stenoponia tripectinata 
tripectinata (Tiraboschi, 
1902) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

612  Typhloceras poppei poppei 
Wagner, 1903 

Hystrichopsyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

613  Pulex irritans Linnaeus, 
1758 

Pulicidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

614  Chaetopsylla globiceps 
(Taschenberg, 1880) 

Vermipsyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

615  Chaetopsylla trichosa 
Kohaut, 1903 

Vermipsyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

616  Chironomus annularius 
Meigen, 1818 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

617  Chironomus plumosus 
(Linnaeus, 1758) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

618  Cricotopus ornatus (Meigen, 
1848) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

619  Cricotopus sylvestris 
(Fabricius, 1794) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

620  Cricotopus trifascia 
Edwards, 1929 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

621  Cryptochironomus defectus 
(Kieffer, 1913) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

622  Glyptotendipes cauliginellus 
(Kieffer 1913) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

623  Glyptotendipes glaucus 
(Meigen, 1818) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

624  Parakiefferiella bathophila 
(Kieffer, 1912) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

625  Psectrocladius barbimanus 
(Edwards, 1929) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

626  Cossus cossus (Linnaeus, 
1758) 

Cossidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

627  Phragmataecia castaneae 
(Hübner, 1790) 

Cossidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

628  Habrosyne pyritoides 
(Hufnagel, 1766) 

Drepanidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

629  Arctornis l-nigrum (Müller, 

1764) 
Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

630  Catocala elocata (Esper, 
1787) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 
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631  Chelis maculosa (Gerning, 

1780) 
Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

632  Diacrisia sannio (Linnaeus, 
1758) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

633  Eilema costalis (Zeller, 
1847) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

634  Euclidia glyphica (Linnaeus, 
1758) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

635  Euproctis similis (Fuessly, 
1775) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

636  Hyphantria cunea (Drury, 
1773) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

637  Phragmatobia fuliginosa 
(Linnaeus, 1758) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

638  Spilosoma lubricipeda 
(Linnaeus, 1758) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

639  Agriopis leucophaearia 
(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

640  Agriopis marginaria 
(Fabricius, 1776) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

641  Ascotis selenaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

642  Asthena albulata (Hufnagel, 
1767) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

643  Boudinotiana notha 
(Hübner, 1803) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

644  Phigalia pilosaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

645  Chiasmia chlatrata 
(Linnaeus, 1758) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

646  Ectropis crepuscularia 
(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

647  Ematurga atomaria 
(Linnaeus, 1758) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

648  Epirrhoe alternata (Müller, 

1764) 
Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

649  Heliomata glarearia (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

650  Horisme tersata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

651  Isturgia arenacearia (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

652  Isturgia murinaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

653  Lythria purpuraria 
(Linnaeus, 1758) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

654  Macaria alternata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

655  Melanthia procellata (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 
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656  Peribatodes rhomboidaria 

(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

657  Philereme vetulata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

658  Pseudopanthera macularia 
(Linnaeus, 1758) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

659  Scopula tessellaria 
(Boisduval, 1840) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

660  Thetidia smaragdaria 
(Fabricius, 1787) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

661  Carcharodus alceae (Esper, 
1780) 

Hesperiidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

662  Erynnis tages (Linnaeus, 
1758) 

Hesperiidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

663  Ochlodes sylvanus (Esper, 
1777) 

Hesperiidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

664  Pyrgus malvae (Linnaeus, 
1758) 

Hesperiidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

665  Gastropacha populifolia 
(Denis & Schiffermüller, 
1775) 

Lasiocampidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

666  Odonestis pruni (Linnaeus, 
1758) 

Lasiocampidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

667  Celastrina argiolus 
(Linnaeus, 1758) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

668  Cupido argiades (Pallas, 
1771) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

669  Lycaena dispar rutila 
(Werneburg, 1864) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

670  Lycaena thersamon (Esper, 
1784) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

671  Plebejus argus (Linnaeus, 
1758) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

672  Polyommatus icarus 
(Rottemburg, 1775) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

673  Abrostola triplasia 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

674  Acontia titania (Esper, 
1798) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

675  Acronicta tridens (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

676  Aedia leucomelas (Linnaeus, 
1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

677  Agrotis exclamationis 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

678  Agrotis segetum (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

679  Anarta trifolii (Hufnagel, 
1766) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

680  Autographa gamma 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 
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681  Conistra rubiginosa 

(Scopoli, 1763) 
Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

682  Cucullia chamomillae 
(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

683  Cucullia tanaceti (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

684  Emmelia trabealis (Scopoli, 
1763) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

685  Eupsilia transversa 
(Hufnagel, 1766) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

686  Heliothis adaucta Butler, 
1878 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

687  Gortyna flavago (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

688  Lacanobia oleracea 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

689  Leucania obsoleta (Hübner, 

1803) 
Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

690  Mythimna ferrago 
(Fabricius, 1787) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

691  Mythimna turca (Linnaeus, 
1761) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

692  Orthosia populeti 
(Fabricius, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

693  Trachea atriplicis (Linnaeus, 
1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

694  Xylena exsoleta (Linnaeus, 
1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

695  Tyta luctuosa (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

696  Xestia c-nigrum (Linnaeus, 
1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

697  Earias clorana (Linnaeus, 
1761) 

Nolidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

698  Clostera pygra (Hufnagel, 
1766) 

Notodontidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

699  Gluphisia crenata (Esper, 
1785) 

Notodontidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

700  Notodonta ziczag (Linnaeus, 
1758) 

Notodontidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

701  Ptilodon cullucina (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Notodontidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

702  Aglais urticae (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

703  
Aglais io (Linnaeus, 1758) Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

704  Aphantopus hyperantus 
(Linnaeus, 1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

705  Araschnia levana (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 
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706  Coenonympha glycerion 

(Borkhausen, 1788) 
Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

707  Coenonympha pamphilus 
(Linnaeus, 1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

708  Issoria lathonia (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

709  Maniola jurtina (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

710  Melitaea cinxia (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

711  Melitaea phoebe (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

712  Minois dryas (Scopoli, 
1763) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

713  Polygonia c-album 
(Linnaeus, 1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

714  Vanessa atalanta (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

715  Anthocharis cardamines 
(Linnaeus, 1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

716  Colias alfacariensis Ribbe, 
1905 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

717  Colias croceus (Fourcroy, 
1785) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

718  Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

719  Leptidea sinapis (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

720  Pieris brassicae (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

721  
Pieris napi (Linnaeus, 1758) Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

722  Pieris rapae (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

723  Pontia daplidice (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

724  Epichnopterix kovacsi 
Sieder, 1955 

Psychidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

725  Agrius convolvuli (Linnaeus, 
1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

726  Deilephila elpenor 
(Linnaeus, 1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

727  Deilephila porcellus 
(Linnaeus, 1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

728  Hyles livornica (Esper, 
1779) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

729  Laothoe populi (Linnaeus, 
1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

730  Macroglossum stellatarum 
(Linnaeus, 1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 
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7.3.7.1.2 УСТАНОВЕНИ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ПРЕЗ 2014 Г. С КООРДИНАТИ НА ПУНКТОВЕТЕ 

№ Вид Семейство Разред Клас  Находище 

координати 

1 Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 
1802) 

Araneidae Araneae Arachnida 44°05'20"С 
27°04'01"И 

2 Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Libellulidae Odonata Insecta 44°07'20"С 
27°03'02"И 

3 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Platycnemididae Odonata Insecta 44°07'20"С 
27°03'02"И 

4 Arge melanochra (Gmelin, 1790) Argidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

5 Cerceris albofasciata (Rossi, 1790) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

6 Cerceris rubida rubida (Jurine, 1807) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

7 Cerceris sabulosa sabulosa (Panzer, 1799) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

8 Ectemnius continuus continuus (Fabricius, 
1804) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

9 Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

10 Larra anathema anathema (Rossi, 1790) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

11 Lestica clypeata (Schreber, 1759) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

12 Lestica clypeata (Schreber, 1759) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

13 Nysson trimaculatus trimaculatus (Rossi, 
1790) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

14 Pemphredon inornata Say, 1824 Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

15 Philanthus triangulum triangulum 
(Fabricius, 1775) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

16 Pison atrum (Spinola, 1808) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

17 Psenulus meridionalis de Beaumont, 1937 Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°07'23"С 
27°03'32"И 

18 Trypoxylon figulus figulus (Linnaeus, 
1758) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

19 Trypoxylon figulus figulus (Linnaeus, 
1758) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

20 Aphaenogaster subterranea (Latreille, 
1798) 

Formicidae Hymenoptera Insecta N 44.12875 
E 27.06027 

21 Bothriomyrmex communistus Santschi, 
1919 

Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12131 
E27.08127 

22 Camponotus piceus (Leach, 1825) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12386 
E27.08945 

23 Formica cinerea Mayr, 1853 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12386 
E27.08945 

24 Formica cinerea Mayr, 1853 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12131 
E27.08127 

25 Formica cinerea Mayr, 1853 Formicidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

26 Formica cunicularia  Latreille, 1798 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11780 
E27.07975 

27 Formica rufibarbis Fabricius, 1793 Formicidae Hymenoptera Insecta 44°05'20"С 
27°04'01"И 

28 Lasius meridionalis  (Bondroit, 1920) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12386 
E27.08945 
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№ Вид Семейство Разред Клас  Находище 

координати 

29 Liometopum microcephalum (Panzer, 
1798) 

Formicidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

30 Liometopum microcephalum  (Panzer, 
1798) 

Formicidae Hymenoptera Insecta N44.13102 
E27.07680 

31 Liometopum microcephalum  (Panzer, 
1798) 

Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09468 
E27.06979 

32 Messor barbarus (Linnaeus, 1767) Formicidae Hymenoptera Insecta 44°05'20"С 
27°04'01"И 

33 Plagiolepis pygmaea  (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N 44.12875 
E 27.06027 

34 Tapinoma erraticum  (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11780 
E27.07975 

35 Temnothorax affinis (Mayr, 1855) Formicidae Hymenoptera Insecta 44°07'17"С 
27°04'53"И 

36 Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)  Formicidae Hymenoptera Insecta 44°05'20"С 
27°04'01"И 

37 Megascolia maculata maculata (Drury, 
1773) 

Scoliidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

38 Systropha planidens Giraud, 1861 Halictidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

39 Paramyrmosa brunnipes (Lepeletier de 
Saint-Fargeau, 1845) 

Mutillidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

40 Anoplius tenuicornis (Tournier, 1889) Pompilidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

41 Cryptocheilus versicolor (Scopoli, 1763) Pompilidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

42 Cryptocheilus versicolor (Scopoli, 1763) Pompilidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

43 Dipogon bifasciatus (Geoffroy, 1785) Pompilidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

44 Megascolia maculata maculata (Drury, 
1773) 

Scoliidae Hymenoptera Insecta 44°06'53"С 
27°03'29"И 

45 Chalybion femoratum (Fabricius, 1781) Sphecidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

46 Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) Sphecidae Hymenoptera Insecta 44°07'17"С 
27°04'53"И 

47 Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) Sphecidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

48 Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1761) Vespidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

49 Allodynerus rossii (Lepeletier de Saint-
Fargeau, 1841) 
 

Vespidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

50 Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781)  
 

Vespidae Hymenoptera Insecta 44°07'17"С 
27°04'53"И 

51 Stenodynerus chevrieranus (de Saussure, 
1855) 

Vespidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

52 Ophonus azureus (Fabricius, 1775) Carabidae Coleoptera Insecta 44°06'25"С 
5327°03'37"И 

53 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Lucanidae Coleoptera Insecta 44°06'42"С 
27°03'23"И 

54 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Lucanidae Coleoptera Insecta 44°06'32"С 
27°05'05"И 

55 Neptis sappho (Pallas, 1771) Nymphalidae Lepidoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

56 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Lycaenidae Lepidoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 
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7.3.7.1.3 СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ: СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ОТ ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ“ И ПЕРИФЕРИЯТА НА ПР 

„СРЕБЪРНА“ 

12 – 15.06.2014, събрал И. Дедов; 19 – 20.07.2014, събрали В.Антонова и Т. Любомиров 

1. Acanthinula aculeata (O.F. Muller 1774) 
2. Aegopinella minor (Stabile 1864) 
3. Cecilioides (Cecilioides) acicula (O.F. Muller 1774) 
4. Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (C. Pfeiffer 1828), note: also in Dedov (1998)  
5. Chondrula microtragus (Rossmassler 1839) 
6. Chondrula tridens (O.F. Müller 1774), note: also in Dedov (1998)  
7. Deroceras (Deroceras) af. reticulatum (O.F. Müller 1774) 
8. Helix (Helix) pomatia Linnaeus 1758 (лозов охлюв) 
9. Laciniaria plicata (Draparnaud 1801) 
10. Limacus flavus (Linnaeus 1758) 
11. Lindholmiola girva (Frivaldsky 1835) 
12. Monachoides incarnatus (O.F. Muller 1774)  
13. Monacha cf. solidior (Mousson 1863)  

 note: also in Dedov (1998) as M. cartusiana, размерът на черупката (D16.1mm, H10.5mm) по-голям от 

M. solidior и наподобява M. claustralis, който също е възможно да обитава района. Анатомично, обаче, 

изследваният екземпляр е близко до  M. solidior.  
14. Oxychilus sp. 
15. Oxyloma cf. elegans (Risso 1826) 

 note: also in Dedov (1998) as Succinea putris (Linnaeus 1758),  видът се нуждае от анатомично 

потвърждение  
16. Pomatias elegans (O.F. Müller 1774) 
17. Punctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud 1801) 
18. Tandonia af. kusceri (H. Wagner 1931) 
19. Trochulus (Trochulus) hispidus (Linnaeus 1758) 
20. Truncatellina cylindrica (A. Ferussac 1807) 
21. Truncatellina rothi (Reinhardt 1916) 
22. Xerolenta obvia (Menke 1828) note: also in Dedov (1998)  
23. Vallonia costata (O.F. Muller 1774) 
24. Vallonia enniensis (Gredler 1856) 
25. Vallonia excentrica Sterki 1893 
26. Vallonia pulchella (O.F. Muller 1774) 
27. Zebrina detrita (O.F. Müller 1774) 

Други сухоземни охлюви (Dedov 1998), непотвърдени при настоящото проучване 

28. Fruticicola fruticum (O.F. Muller 1774) 
29. Helix lucorum (Linnaeus 1758) (кафяв градински или турски охлюв) 
 

Сладководни видове, попаднали в пробите 

30. Bithynia tentaculata (Linnaeus 1758) 
31. Corbicula fluminea (O.F. Muller 1774) 
32. Esperiana daudebartii acicularis (A. Férussac 1823) 
33. Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) 
34. Planorbarius corneus (Linnaeus 1758) 
35. Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) 
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7.3.7.1.4 СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ: ЛОКАЛИТЕТИ В ПР, В КОИТО СА СЪБРАНИ ВИДОВЕТЕ  

Таблица 1. Локалитети в ПР Сребърна, в които са събрани видовете сухоземни охлюви 

№ 

GPS 
точка 

Координати Находище 

Дата, 

2014  
Видове 

1 до 224 
N44.09339° 

E027.06393°, 

34m 

с. Сребърна, върху 

каменна ограда 
12-

13.06. 
Chondrula tridens 

2 до 224 
N44.09339° 

E027.06393°, 

34m 

с. Сребърна, двора 

на къщата на ИБЕИ 
12-

15.06. 

Cepaea vindobonensis, Deroceras af. 
reticulatum, Helix pomatia, Lilax flavus, 
Monacha cf. solidior, Tandonia af. kusceri, 
Xerolenta obvia 

3 до 224 
N44.09339° 

E027.06393°, 

34m 

с. Сребърна, поляни 

до път в селото 
12-

15.06. 
Cepaea vindobonensis, Helix pomatia, Monacha 
cf. solidior,  Xerolenta obvia 

4 218 

N44.10314° 

E027.06285°, 

30m 

ПР, буферна зона, 

поляни и храсталаци 
13.06. 

Helix pomatia, Monacha cf. solidior, Xerolenta 
obvia 

5 219 

N44.10302° 

E027.06354°, 

20m 

ПР, буферна зона, 

поляни в близост до 

езерото 
13.06. 

Cepaea vindobonensis, Helix pomatia, Monacha 
cf. solidior, Planorbarius corneus 

6 220 

N44.10738° 

E027.05965°, 

18m 

ПР, буферна зона, 

поляни и храсталаци 
13.06.2 

Cepaea vindobonensis, Helix pomatia, Monacha 
cf. solidior 

7 -- 

N44.10758° 

E027.05853°, 

49m 

ПР, буферна зона, 

поляни и храсталаци 
13.06. Cepaea vindobonensis 

8 -- 

N44.11252° 

E027.05658°, 

24m 

ПР, буферна зона, 

поляни и храсталаци 
13.06. Helix pomatia,  Monacha cf. solidior 

9 221 

N44.12067° 

E027.06315°, 

27m 

ПР, буферна зона, 

поляни 
13.06. Zebrina detrita 
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№ 

GPS 
точка 

Координати Находище 

Дата, 

2014  
Видове 

10 222 

N44.13043° 

E027.06131°, 

22m 

ПР, буферна зона, 

открити терени до р. 

Дунав 
13.06. Cepaea vindobonensis, Helix pomatia 

11 223 

N44.12875° 

E027.06027°, 

15m 

ПР, буферна зона, 

широколистна гора 
13.06. 

Acanthinula aculeata, Cecilioides acicula, 
Cepaea vindobonensis, Chondrula microtragus, 
Helix pomatia, Laciniaria plicata, Lindholmiola 
girva, Monacha cf. solidior, Pomatias elegans, 
Punctum pygmaeum, Succineidae, Trochulus 
hispidus, Truncatellina cylindrica, Truncatellina 
rothi, Vallonia costata, Vallonia enniensis, 
Vallonia excentrica, Vallonia pulchella, 
Xerolenta obvia, Zebrina detrita (+soil  sample) 

12 225 

N44.08833° 

E027.06701°, 

24m 

ПР, буферна зона, 

поляни и храсталаци 
14.06. 

Cepaea vindobonensis, Helix pomatia, Monacha 
cf. solidior, Xerolenta obvia 

13 226 

N44.08865° 

E027.06411°, 

15m 

ПР, буферна зона, 

поляни и храсталаци 
14.06. 

Cepaea vindobonensis, Helix pomatia, Monacha 
cf. solidior, Xerolenta obvia 

14 227 

N44.08939° 

E027.07399°, 

28m 

ПР, буферна зона, 

поляни и храсталаци 
14.06. 

Cepaea vindobonensis, Helix pomatia, Monacha 
cf. solidior, Xerolenta obvia 

15 228 

N44.08937° 

E027.06819°, 

28m 

ПР, буферна зона, 

широколистна гора 
14.06. 

Chondrula tridens, Tandonia af. kusceri,  
Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, 
Vallonia af. excentrica, Vallonia pulchella, 
Bithynia tentaculata, Hippeutis complanatus 
(+soil sample) 

17 063 
N44.08802 
E27.06490, 5 
m 

ПР, буферна зона, 

тръстика в близост 

до водата, единични 

акациеви дървета 

19.07. 
Monachoides incarnatus, Oxyloma  elegans, 
Tandonia  af. kusceri 

18 064 
N44.08887 
E27.06705, 6 
m 

ПР,  буферна зона, 

поляни и храсталаци 
19.07. Planorbis planorbis 
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№ 

GPS 
точка 

Координати Находище 

Дата, 

2014  
Видове 

19 067 
N44.09689 
E27.09480, 11 
m 

ПР,  буферна зона, 

храсталаци до път, 

екотон на 

широколистна гора 

19.07. Pomatias elegans 

20 069 
N44.09999 
E27.09350, 20 
m 

ПР,  буферна зона, 

открити  терени до 

беседка 
19.07. Chondrula microtragus  

21 070 
N44.10249 
E27.09153, 16 
m 

ПР,  буферна зона, 

акациева гора 
19.07. 

Aegopinella minor, Lindholmiola girva, 
Oxychilus sp. (only juvenille specimens) 

22 071 
N44.10766 
E27.08478, 22 
m 

ПР, буферна зона,  

иглолистна гора – 
черен бор 

19.07. Aegopinella minor 

23 072 
N44.11780 

E27.0797, 57 
m 

ПР, буферна зона, 

храсталаци 
19.07. Zebrina detrita 

24 078 
N44.13167 

E27.08780, 8 
m 

ПР, буферна зона, 

брега на р. Дунав, 

северен шлюз 
19.07. 

 Corbicula fluminea, Esperiana daudebartii 
acicularis, Oxyloma elegans, Planorbarius 
corneus 

25 082 
N44.09623 

E27.07008, 17 
m 

ПР, буферна зона, 

треволяци до брега 

на езерото (от 

страната на селото) 

20.07. Chondrula tridens 
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7.3.7.1.5 БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ: АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ И  ПРИРОДОЗАЩИТЕН 

СТАТУС  

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие, Приложения II и III; БК – Бернска Конвенция (Конвенция за 

опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания), Приложения II и III; 
Д92/43/ЕЕС – Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна, Приложения 2, 4, 5; ЧК – Червена Книга на Р България– EN (застрашен), VU (уязвим); IUCN – 
Списък на световно застрашените видове (V – Уязвим, LC – Слабо засегнат, LR/nt – Рискови - потенциално 

застрашени, DD – Липсват данни). 

№ Разред Вид ЗБР БК Д 92/43/ЕЕС IUCN ЧК 

1 
Mollusca 

Gastropoda 
Безкилна спиралина  
Anisus vorticulus 

2,3  2,4 DD  

2 
Coleoptera Голям сечко  

Cerambyx cerdo 
2,3 2 2,4 V- A1c+2c  

3 
Coleoptera Еленов рогач  

Lucanus cervus 
2,3 3 2   

4 
Coleoptera Бръмбар носорог  

Euoniticellus nasicornis 
   LC  

5 Coleoptera Carabus clathratus     EN, A2c; B1ab 
6 Lepidoptera Lycaena dispar 2,3 2 2,4 LR/NT  
7 Lepidoptera Pontia daplidice    LC  
8 Odonata Coenagrion ornatum 2  2 LC  
9 Odonata Coenagrion puella    LC  

10 Odonata Coenagrion pulchellum    LC  
11 Odonata Orthetrum coerulescens    LC  
12 Odonata Calopteryx splendens    LC  
13 Odonata Enallagma cyathigerum    LC  
14 Odonata Chalcolestes parvidens    LC VU, B1а+2a 
15 Odonata Lestes barbarus    LC  
16 Odonata Lestes virens    LC  
17 Odonata Lestes sponsa    LC  
18 Odonata Lestes dryas    LC  
19 Odonata Sympecma fusca    LC  
20 Odonata Platycnemis pennipes    LC  
21 Odonata Erythromma viridulum    LC  
22 Odonata Erythromma najas      EN 
23 Odonata Ischnura elegans    LC  
24 Odonata Ischnura pumilio    LC  
25 Odonata Aeshna affinis    LC  
26 Odonata Aeshna isoceles    LC  
27 Odonata Aeshna mixta    LC  
28 Odonata Anax imperator    LC  
29 Odonata Anax ephippiger    LC  
30 Odonata Anax parthenope    LC  
31 Odonata Brachytron pretense    LC  
32 Odonata Gomphus flavipes  2 4 LC  
33 Odonata Cordulia aenea    LC VU, B1а+2a 
34 Odonata Libellula depressa    LC  
35 Odonata Orthetrum albistylum    LC  
36 Odonata Orthetrum brunneum    LC  
37 Odonata Orthetrum cancellatum    LC  
38 Odonata Crocothemis erythraea    LC  
39 Odonata Sympetrum fonscolombii    LC  
40 Odonata Sympetrum meridionale    LC  
41 Odonata Sympetrum pedemontanum    LC  



 
 

202 

№ Разред Вид ЗБР БК Д 92/43/ЕЕС IUCN ЧК 

42 Odonata Sympetrum sanguineum    LC  
43 Odonata Sympetrum striolatum    LC  
44 Odonata Sympetrum vulgatum    LC VU, B1а+2a 
45 Odonata Sympetrum depressiusculum     VU, B1а+2a 

7.3.7.1.6 ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ: КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС НА ВИДОВЕТЕ В ПР, ОТ ПУНКТА НА РЕКА 

ДУНАВ (1997-2014), .  

№ 
Таксономична 

група 
Вид 

ЗБР/ 

Д 92/43/ЕЕС 

Бернска 

конвенция 

IUCN – 
червен 

списък 
Червена книга 

1 Hirudinea Hirudo medicinalis *  * *  * 

2 Bivalvia Pisidium pseudosphaerium     *   

3 Gastropoda Amphimelania holandrii     *   

4 Gastropoda Anisus vorticulus *  *  

5 Gastropoda Bithynia tentaculata     *   

6 Gastropoda Fagotia daudebartii     *   

7 Gastropoda Fagotia esperi     *   

8 Gastropoda Lymnaea stagnalis     *   

9 Gastropoda Planorbarius corneus     *   

10 Gastropoda Planorbis planorbis     *   

11 Gastropoda Physella acuta     *   

12 Gastropoda Radix auricularia     *   

13 Gastropoda Stagnicola palustris     *   

14 Gastropoda Theodoxus fluviatilis     *   

15 Odonata Caliaeschna microstigma     *   

16 Odonata Coenagrion puella     *   

17 Odonata Erythromma najas        *  

18 Odonata Ischnura pumilio     *   

19 Odonata Sympetrum meridionale     *   

20 Odonata Sympetrum striolatum     *   

 
Пояснения към Таблицата: 
  
Червена книга на България 
Приложение 1: 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) – ЗАЩИТЕН ВИД (EN) 
природозащитен статус в България според критериите на IUCN-B2a 
установен за пункта локва Камъка 2011-2012 год. 

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758-УЯЗВИМ ВИД (VU) 
природозащитен статус в България според критериите на IUCN-1Ac 
установен за пункта 7/южен шлюз-канал 2003-2004 год. 
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ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ / ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО  
 
Приложение 2: 

Anisus vorticulus  (Troschel 1834) 
установен в локва Камъка 2011-2012 год. 

Приложение 3: 
Anisus vorticulus  (Troschel 1834) 

установен в локва Камъка 2011-2012 год. 
Приложение 4:  
 Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 
  установен в южен шлюз-канал 2003-2004 год. 
Бернска конвенция 
Приложение III: 
 Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 
  установен в /южен шлюз-канал 2003-2004 год. 
THE IUCN червен списък на застрашените видове 
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 
 установен  в Южен шлюз-канал 2003-2004 год. 
Amphimelania holandrii (C.Pfeiffer 1828) 
 установен в пункта на река Дунав 2013 и 2014 год. 
Anisus vorticulus  (Troschel 1834) 
 установен в локва Камъка 2011-2012 год. 
Bithynia tentaculata (Linnaeus 1758) 
 установен  в локва Върбан Бозун 2003-2004 год. 
Fagotia daudebartii (Prevost 1821) 
 установен в Дунав 2012, 2013 и 2014 год. 
Fagotia esperi (A. Ferussac 1823) 
 установен в  пункта на река Дунав  2013 и 2014 год. 
Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) 

установен  в южен шлюз и пункт 16  2003-2004 год.; I IV 2011-2012 год.; 
Stagnicola palustris (O.F. Muller 1774) 

установен  в  пункта 16,  2003-2004 год.; 
Physella acuta (Draparnaud, 1805) 

установен  в пункта 8 и 13 2003-2004год. ; I и IV 2011-2012 год. ; 
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus 1758) 
 установен в пункта на река Дунав  2014 год. 
Planorbis planorbis (Linnaeus 1785) 

Установен в пункт; IV 2011-2012; 
Planorbarius corneus (Linnaeus 1758) 

установен ав  пункта 6, 10,13,16 2003-2004год.; I, IV, V 2011-2012 год.; 
Radix auricularia (Linaeus 1758) 

установен в  пункт  I, 2011-2012; I, CHE, 2014 
Pisidium pseudosphaerium J. Favre 1927 

установен в  пункт  8, 13 2003-2004год.;  
Caliaeschna microstigma (Schneider 1845) 

установен в пункт  6,  2003-2004 год.;  
Coenagrion puella (Linnaeus 1758) 

установен в  пункт  16, 2003-2004 год.; I, IV, 2011-2012 год. 
Ischnura pumilio (Charpentier 1825) 

Установен в  пункта  13, 15 2003-2004 год. 
Sympetrum meridionale (Selys 1841) 

установен в  пункт  11, 2003-2004 год. 
Sympetrum striolatum (Charpentier 1840) 

установен в  пункт  8, 15, 2003-2004 год. 
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7.3.7.1.7 СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ: ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС И СРЕЩАЕМОСТ ПО НАХОДИЩА. 

Природозащитен статус и срещаемост по находища; Съкращения: BSG – Bulgarian State Gazette; ZBR-41 – 
Biodiversity low, art. 41, para. 1, annex 4; IUCN – The IUCN Red List of Threatened Species, DD – Data Deficient, 
LC – Least Concern. Номерата на локалитетите съответстват на тези от Таб. 1. Най-подходящите за вида 

местообитания са подчертани, нетипичните са в скоби. 

Вид Семейство Природозащи

тен  
статус 

Локалитети Тип местообитания 

Acanthinula aculeata  Valloniidae -- 11 широколистна гора 

Aegopinella minor  Oxychilidae -- 21, 22 широколистна гора, иглолистна 

гора 

Cecilioides acicula Ferussaciidae -- 11 широколистна гора 

Cepaea vindobonensis Helicidae IUCN: LC 2, 3, 5, 6, 7, 10, 

11, 12, 13, 14 
дворове и огради, поляни и 

открити терени, (широколистна 

гора) 

Chondrula microtragus Enidae IUCN: LC 11, 20 поляни и открити терени, 

(широколистна гора) 

Chondrula tridens Enidae -- 1, 15, 25 дворове и огради, поляни и 

открити терени, (широколистна 

гора) 

Deroceras af. 
reticulatum 

 

Agriolimacidae 
-- 2 дворове и огради 

Helix pomatia  Helicidae IUCN: LC,  
BSG,  ZBR-41 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 12, 13, 

14 

поляни и открити терени, 

широколистна гора  

Laciniaria plicata Clausiliidae -- 11 широколистна гора 

Limacus flavus Limacidae -- 2 дворове и огради 

Lindholmiola girva Helicodontidae IUCN: LC 11, 21 широколистна гора 

Monacha cf. solidior  Hygromiidae IUCN: LC 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

11, 12, 13, 14 
поляни и открити терени, 

(широколистна гора) 

Monachoides incarnatus Hygromiidae IUCN: LC 17 (тръстика с единични акациеви 

дървета) 

Oxychilus sp. Oxychilidae -- 21 широколистна гора 

Oxyloma cf. elegans   Succineidae -- 11, 17, 24 бреговете на р. Дунав, тръстика 

с единични акациеви дървета, 

(широколистна гора) 

Pomatias elegans Pomatiidae -- 11, 19 храсталаци в екотона на 

широколистни гори, 

широколистна гора 
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Вид Семейство Природозащи

тен  
статус 

Локалитети Тип местообитания 

Punctum pygmaeum Punctidae -- 11 широколистна гора 

Tandonia af. kusceri  Milacidae -- 2, 15, 17 дворове и огради, тръстика с 

единични акациеви дървета, 

(широколистна гора) 

Trochulus hispidus  Hygromiidae IUCN: LC 11 широколистна гора 

Truncatellina cylindrica Vertiginidae -- 11, 15 (широколистна гора) 

Truncatellina rothi  Vertiginidae IUCN: LC 11 (широколистна гора) 

Xerolenta obvia Hygromiidae -- 2, 3, 4, 11, 12, 

13, 14 
поляни и открити терени, 

(широколистна гора) 

Vallonia costata   Valloniidae -- 11, 15 (широколистна гора) 

Vallonia enniensis  Valloniidae IUCN: DD 11 (широколистна гора) 

Vallonia excentrica  Valloniidae -- 11, 15 (широколистна гора) 

Vallonia pulchella  Valloniidae -- 11, 15 (широколистна гора) 

Zebrina detrita Enidae -- 9, 11, 23 поляни и открити терени, 

храсталаци, (широколистна 

гора) 

сухоземни, 

непотвърдени 
    

Bradybaena fruticum   Bradybaenidae -- -- -- 

Helix lucorum Helicidae BSG, ZBR-41 -- -- 

сладководни, 

попаднали в пробите 
    

Bithynia tentaculata Bithyniidae IUCN: LC 15 -- 

Corbicula fluminea  Corbiculidae -- 24 -- 

Esperiana daudebartii 
acicularis 

Melanopsidae -- 24 -- 

Hippeutis complanatus  Planorbidae IUCN: LC 15 -- 

Planorbarius corneus Planorbidae IUCN: LC 5, 24 -- 

Planorbis planorbis   Planorbidae IUCN: LC 18 -- 
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7.3.7.1.8 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: ВИДОВЕ КОИТО СА ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И/ИЛИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И/ИЛИ МОНИТОРИНГ 

За целевите видове безгръбначни животни, дейностите по поддържане и възстановяване основно са резултат 

от дейностите за поддържане и възстановяване на целеви природни местообитания. Дейностите за 

безгръбначните имат „довършителен“ характер по отношение на тези за местообитанията. Така например 

част от подналата дървесина в горските местообитания трябва да бъде струпвана на големи купчини заедно 

с листната постилка за да се създадат подходящи местообитания за еленовия рогач. 

№ 
Таксономична 

група 
Вид 

З
Б

Р
 

IU
C

N
 

П
о

д
д

ъ
р

ж
а
н

е
 

В
ъ

зс
та

н
о

в
я
в
а
н

е
 

М
о

н
и

то
р

и
н

г 

К
р

и
те

р
и

и
 

1 Hirudinea Hirudo medicinalis 4 + +
 

+
 

 Локално рядък 

2 Mollusca Безкилна спиралина Anisus 
vorticulus 

2,3 DD + + + Локално рядък 

3 Mollusca Helix pomatia 4  + + + Ресурсен 

4 Coleoptera Голям сечко 
Cerambyx cerdo 

2,3  + + + Локално рядък 

5 Coleoptera Еленов рогач 
Lucanus cervus 

2,3  + + + Локално рядък 

6 Coleoptera Бръмбар носорог 
Euoniticellus nasicornis 

 LC + + + Локално рядък 

7 Lepidoptera Lycaena dispar 2,3 LR/nt + + + Локално рядък 

8 Odonata Coenagrion ornatum 2 LC + + + Локално рядък 

9 Insecta Formica spp.   + + + Структурообразуващи 
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7.3.7.2 ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 

7.3.7.2.1 РИБИ 

7.3.7.2.1.1 РИБИ: УСТАНОВЕНИ ВИДОВЕ С ТЕХНИЯ КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС. 

Легенда: ЗБР = Закон за биологичното разнообразие (Приложение), ЧКБ = Червена книга на Република 

България (2015)*, BC = Бернска Конвенция 1979 (Приложение), IUCN = IUCN Red List**, 92/43 = Директива 

92/43/EC (Приложение) 

№ Вид ЗБР ЧКБ BC IUCN 92/43 

1 Белопера кротушка R. vladykovi 2 VU III LC II 

2 Върловка L. delineatus  VU III LR/lc  

3 Горчивка R. amarus 2  III LR/lc II 

4 Див шаран C. carpio  CR  VU  

5 Обикновена каракуда C. carassius  EN  LR/lc  

6 Распер A. aspius 2, 4 VU III DD II 

7 Немски косат A. sapa   III LC  

8 Чил косат A. ballerus   III LC  

9 Карагьоз A. immaculata   2, 4 VU III DD II, V 

10 Ивичест бибан G. schraetser 2, 4 VU III VU II, V 

11 Малък щипок C. elongatoides 2   LR/lc II 

12 Виюн M. fossilis 2 EN III LR/nt II 

13 Деветоиглена бодливка P. platigaster  CR III LR/lc  

14 Украинска минога E. mariae 2 CR III LC II 

15 Умбра U. krameri 2 CR II VU II 

* Категории в Червената книга: EN – Застрашен, CR – Критически застрашен, VU – Уязвим. 

** Категории в IUCN: VU – Уязвим, LC – Слабо засегнат, LR/lc – Нисък риск, DD – Недостатъчно данни 
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7.3.7.2.1.2 ВИДОВЕ РИБИ ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И/ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И/ИЛИ 

МОНИТОРИНГ  

№ 
                
            Вид 

Дейност 
Основание/Критерий 

Поддържане Възстановяване Мониторинг 
1 Американски сом  

(Ameiurus melas)   + 
Чужд, инвазивен 

2 Бабушка 
(Rutilus rutilus)   + 

Ресурсен, Структурообразуващ 

3 Белопера кротушка 
(Romanogobio vladykovi)   + 

Уязвим, чувствителен 

4 Бяла риба 
(Sander lucioperca) +  + 

Ресурсен, Структурообразуващ, 

Чувствителен 
5 Виюн 

(Misgurnus fossilis) +  + 
Рядък, Застрашен 

6 Върловка 
(Leucaspius delineatus) +  + 

Рядък, Уязвим 

7 Деветоигла бодливка 
(Pungitius platigaster)   + 

Рядък, Критично застрашен 

8 Див шаран 
(Cyprinus carpio) +  + 

Рядък, Критично застрашен, 

Ресурсен, Структурообразуващ 
9 Европейски сом  

(Silurus glanis)  + + 
Локално рядък, потенциално 

ресурсен  
10 Ивичест бибан  

(Gymnocephalus 
schraetser) 

  + 
Уязвим, чувствителен 

11 Китайски поспаланко 
(Preccottus glenii)   + 

Чужд, инвазивен 

12 Костур 
(Perca fluviatilis)   + 

Ресурсен, Структурообразуващ 

13 Лин 
(Tinca tinca)  + + 

Локално рядък, потенциално 

ресурсен, чувствителен  
14 Обикновена каракуда 

(Carassius carassius)  + + 
Рядък, Застрашен 

15 Распер 
(Aspius aspius)   + 

Ресурсен, чувствителен 

16 Слънчева риба 
(Lepomis gibbosus)   + 

Чужд, инвазивен 

17 Сребриста каракуда 
(Carassius gibelio)   + 

Ресурсен, Структурообразуващ 

18 Украинска минога 
(Eudontomyzon mariae)   + 

Рядък, Застрашен 

19 Уклей 
(Alburnus alburnus)   + 

Ресурсен, Структурообразуващ, 

Чувствителен 
20 Умбра 

(Umbra krameri) + + + 
Рядък, Критично застрашен 

21 Червеноперка 
(Scardinius 
erythrophthalmus) 

  + 
Ресурсен, Структурообразуващ 

22 Щука 
(Esox lucius)   + 

Ресурсен, Структурообразуващ 
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7.3.7.2.1.3 РИБИ: ЦЕЛЕВИ ЗА ОПАЗВАНЕ ВИДОВЕ (ЗАСТРАШЕНИ, РЕДКИ) 

№ 
                
            Вид Основание/Критерий 

1 Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi) Уязвим 

2 Виюн (Misgurnus fossilis) Застрашен, Рядък 

3 Върловка (Leucaspius delineatus) Уязвим, Рядък 

4 Деветоигла бодливка (Pungitius platigaster) Критично застрашен, Рядък 

5 Див шаран (Cyprinus carpio) Критично застрашен, Рядък 

6 Европейски сом  (Silurus glanis) Локално рядък 

7 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetser) Уязвим 

8 Лин (Tinca tinca) Локално рядък 

9 Обикновена каракуда (Carassius carassius) Застрашен, Рядък 

10 Украинска минога (Eudontomyzon mariae) Застрашен, Рядък 

11 Умбра (Umbra krameri) Критично застрашен, Рядък 
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7.3.7.2.1.4 ПРИМЕРЕН ДНЕВНИК ЗА ДАННИ ЗА УЛОВИТЕ ОТ ЛЮБИТЕЛСКИЯ РИБОЛОВ В ПР ЗА ЦЕЛИТЕ 

НА ИХТИОЛОГИЧНИЯ МОНИТОРИНГ 

Заглавна страница 

Регионална инспекция по околната среда и водите -Русе 

 

ДНЕВНИК 

 

Данни за улова от любителския риболов с въдици до границата на ПР 

за целите на ихтиологичния мониторинг 

в Поддържан резерват „Сребърна“ 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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Указания за попълване на дневника. 

Дневникът се попълва от служителите в ПР „Сребърна“, в рамките на служебните им задължения, при 

периодичните обходи на резервата и проверките за риболовни билети на въдичарите. 

 

Данните се попълват в табличен вид в настоящия дневник в следната примерна таблица. 

Дата:    ден/месец  01 / 06 

място бр. въдици хищни риби други риби 

1 4 0 1 

2 8 1 3 

3 6 0 4 

4 4 1 2 

 

Месттата за риболов, съгласно ПУ на ПР са както следва: 

1) брега на Дунав;  
2) понтонния пристан;  
3) под с. Сребърна;  
4) м. Канаричката;  

 Състава на групите риби: 
- хищни риби: костур, щука, распер, бяла риба, европейски сом, и др.. 
- други видове: сребриста каракуда, бабушка, червеноперка, уклей, див шаран, толстолоб, бял амур, лин, 

платика, горчивка, виюн и др. 

Количеството риба се посочва в кг с точност до 0,5 кг., по окомерна преценка на служителя на ПР или по 

данни на риболовците, за всяка една от двете групи риби. 

Когато обхода е в края на деня, данните са за деня. Когато обхода е сутрин, попълват се данните за уловите 

от предишния ден по данни на наличните въдичари (както за техните улови, така и за улови на колеги, които 

в момента не са на риболов, но са ловили предишния ден).  

В раздела Бележки се добавят данни за улов на единични големи екземпляри и/или за инвазивни видове. 
Указват се дата, място, вида на рибата и килограмите й. 

Към инвазивните видове се отнасят:  псевдоразбората (Pseudorasbora parva), китайския поспаланко 

(Perccottus glenii), слънчевата риба (Lepomis gibbosus) и американският сом (Ameiurus melas). 
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Дата   Дата  
място бр. въдици хищни риби други риби  място бр. въдици хищни риби други риби 

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    

         

Дата   Дата  
място бр. въдици хищни риби други риби  място бр. въдици хищни риби други риби 

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    

         

Дата   Дата  
място бр. въдици хищни риби други риби  място бр. въдици хищни риби други риби 

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    

         

Дата   Дата  
място бр. въдици хищни риби други риби  място бр. въдици хищни риби други риби 

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    

     

Дата   Дата  
място бр. въдици хищни риби други риби  място бр. въдици хищни риби други риби 

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    

 

Дата   Дата  
място бр. въдици хищни риби други риби  място бр. въдици хищни риби други риби 

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    

Бележки за инвазивни видове или за големи екземпляри от други видове 
Място  Дата Вид кг  Място Дата Вид кг 
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7.3.7.2.2 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ 

7.3.7.2.2.1 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: ВИДОВ СЪСТАВ В  ПР „СРЕБЪРНА“. 

Клас: разред/подразред: вид Източник 

Клас Земноводни (Amphibia):  
Разред Опашати земноводни (Caudata):  

Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) полеви изследвания 
Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) полеви изследвания 

Разред Безопашати земноводни (Anura):  
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) полеви изследвания 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) литературни данни 
Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) полеви изследвания 
Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) полеви изследвания 
Кафява крастава жаба (Bufo bufo) полеви изследвания 
Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) литературни данни 
Дървесница (Hyla arborea) полеви изследвания 
Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) полеви изследвания 
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) полеви изследвания 
Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) полеви изследвания 

Клас Влечуги (Reptilia):  
Разред Костенурки (Testudines):  

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) полеви изследвания 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) литературни данни 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) литературни данни 

Разред Люспести (Squamata): подразред Гущери (Sauria):  
Колхидски слепок (Anguis colchica) полеви изследвания 
Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) полеви изследвания 
Зелен гущер (Lacerta viridis) полеви изследвания 
Ивичест гущер (Lacerta trilineata) литературни данни 
Стенен гущер (Podarcis muralis) полеви изследвания 
Кримски гущер (Podarcis tauricus) полеви изследвания 
Горски гущер (Darevskia praticola) литературни данни 

Разред Люспести (Squamata): подразред Змии (Serpentes):  
Голям стрелец (Dolichophis caspius) полеви изследвания 
Смок мишкар (Zamenis longissimus) полеви изследвания 
Медянка (Coronella austriaca) литературни данни 
Пъстър смок (Elaphe sauromates) литературни данни 
Обикновена водна змия (Natrix natrix) полеви изследвания 
Сива водна змия (Natrix tessellata) полеви изследвания 
Пепелянка (Vipera ammodytes) литературни данни 

7.3.7.2.2.2 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: УСТАНОВЕНИ ВИДОВЕ С ТЕХНИЯ КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС. 

Природозащитен статус на видовете от херпетофауната на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. Легенда: ЗБР 

– номер на приложението към Закона за биологичното разнообразие; Дир – номер на приложението към 

Директива на Съвета 92/43/ЕИО; Берн – номер на приложението към Бернската конвенция; ЧКБ – категория 

в Червената книга на България; IUCN – категория в Червения списък на застрашените видове. 

№ Вид ЗБР Дир Берн ЧКБ IUCN 

1 Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) II, III II II VU NT 

2 Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) III  III   
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№ Вид ЗБР Дир Берн ЧКБ IUCN 

3 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) II, III II, IV II  LC 

4 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) II, III II, IV II  LC 

5 Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) III IV II  LC 

6 Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) III IV II  LC 

7 Кафява крастава жаба (Bufo bufo) III  III  LC 

8 Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) III IV II  LC 

9 Дървесница (Hyla arborea) III IV II  LC 

10 Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)  IV II  LC 

11 Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) IV V III  LC 

12 Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) IV V III  LC 

13 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) II, III II, IV II  NT 

14 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) II, III II, IV II EN NT 

15 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) II, III II, IV II EN VU 

16 Колхидски слепок (Anguis colchica)* III  III   

17 Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) III IV II  LC 

18 Зелен гущер (Lacerta viridis) III IV II  LC 

19 Ивичест гущер (Lacerta trilineata) III IV II  LC 

20 Стенен гущер (Podarcis muralis) III IV II  LC 

21 Кримски гущер (Podarcis tauricus) III IV II  LC 

22 Горски гущер (Darevskia praticola)   III  NT 

23 Голям стрелец (Dolichophis caspius) III IV II   

24 Смок мишкар (Zamenis longissimus) III IV II  LC 

25 Медянка (Coronella austriaca) III IV II   

26 Пъстър смок (Elaphe sauromates) II, III II, IV II EN  

27 Обикновена водна змия (Natrix natrix)   III  LC 

28 Сива водна змия (Natrix tessellata) III IV II   

29 Пепелянка (Vipera ammodytes) III IV II  LC 

* - бившите подвидове на A. fragilis са повдигнати във видов ранг, но в съответните документи все още 

фигурира сборното има Anguis fragilis 

7.3.7.2.2.3 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: ВИДОВЕ ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И/ИЛИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И/ИЛИ МОНИТОРИНГ 

За целевите видове земноводни и влечуги, дейностите по поддържане и възстановяване основно са резултат 

от дейностите за поддържане и възстановяване на целеви природни местообитания. Дейностите за тях 
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съвпадат също и с дейности за поддържане и възстановяване на местообитания за видове птици, бозайници 

и безгръбначни свързани с тревни, водни и горски местообитания. Специфична дейност от която се нуждаят 

е построяването и поддържането на зимовища и местта за снасяне и инкубиране на яйцата, които обекти са 

и в основата на част от мониторинговите методи за тях. 

                
            Вид 

Дейност 
Основание/Критерий Поддър-

жане 
Възстано-
вяване 

Мони-
торинг 

Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) + + + Уязвим, чувствителен 
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) + + + Структурообразуващ, 

Ресурсен 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) + + + Застрашен, Локално рядък 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) + + + Застрашен, Локално рядък 
Пъстър смок (Elaphe sauromates) + + + Застрашен, Рядък 
Обикновена водна змия (Natrix natrix) + + + Структурообразуващ, 

Ресурсен 
Сива водна змия (Natrix tessellata) + + + Структурообразуващ, 

Ресурсен 

7.3.7.2.2.4 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: ЦЕЛЕВИ ЗА ОПАЗВАНЕ ВИДОВЕ (ЗАСТРАШЕНИ, РЕДКИ) 

№ 
                
            Вид Основание/Критерий 

1 Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) Рядък 
2 Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) Рядък 
3 Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) Рядък 
4 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) Локално рядък, Застрашен 
5 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) Локално рядък, Застрашен 
6 Пъстър смок (Elaphe sauromates) Рядък, Застрашен 

 

 

Земноводни и влечуги: видове от Приложение № 3 на ЗБР, но не от Приложение № 2 

№ Вид 

 Земноводни 
1 Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) 
2 Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) 
3 Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) 
4 Кафява крастава жаба (Bufo bufo) 
5 Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) 
6 Дървесница (Hyla arborea) 
 Влечуги 
1 Колхидски слепок (Anguis colchica)* 
2 Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) 
3 Зелен гущер (Lacerta viridis) 
4 Ивичест гущер (Lacerta trilineata) 
5 Стенен гущер (Podarcis muralis) 
6 Кримски гущер (Podarcis tauricus) 
7 Голям стрелец (Dolichophis caspius) 
8 Смок мишкар (Zamenis longissimus) 
9 Медянка (Coronella austriaca) 
10 Сива водна змия (Natrix tessellata) 
11 Пепелянка (Vipera ammodytes) 
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7.3.7.2.2.5 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ БИОТОПИТЕ В ПР „СРЕБЪРНА“ 

                                                                                      Вид 
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Водни биотопи                                 

Реки в долното им течение                               х 

Канали и влажни брегове х     х х х х             х   х 

Високотревни хигрофити, заливаеми                               х 

Кочки                               х 

Сладководни езера                               х 

Големи периферни локви                               х 

Малки локви в кочките х         х                   х 

Крайбрежни плитки части на езеро                               х 

Високотревни хелофити х х х х х х х             х   х 
Тревни биотопи                                 

Тр. мезофитни екосистеми х х х х х х х   х         х   х 

Тр. мезоксерофитни екосистеми             х х х х х х х   х   

Тр. мезоксерофитни екосистеми с храсти             х х х х х х х   х   
Биотопи с горско храстова растителност                                 

Мезоксерофитни храсти с миризлива върба                       х         

Храстови мезоксерофитни екосистеми               х х х х х х   х   

Храстови мезофитни екосистеми х х х х х х х   х         х     

Храстови мезофитни екосистеми с аморфа     х х   х х                   

Сива върба върху 3211 х     х   х х                 х 

Сива върба върху 3212                               х 

Сива върба върху 3213                               х 

Акация                           х     

Акация за възстановяване на 91М0                           х     

91 I0 за възстановяване                           х     

91H0 за възстановяване                           х     

91Z0+за възстановяване на 91М0                           х     

Заливни гори 91Е0* х     х   х х             х   х 

Заливни гори 91Е0* за възстановяване х     х   х х             х   х 

Заливни гори 91F0 за възстановяване х     х   х х             х   х 

91Е0*+91F0 за възстановявaне х     х   х х             х   х 

Горски  иглолистни екосистеми                     х       х   
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7.3.7.2.2.6 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В РАЙОНА НА ПР „СРЕБЪРНА“ И ЗМ 

„ПЕЛИКАНИТЕ“ - ФИГУРИ 

Фигура 7.3.7.2.2.6.-1. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“. Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно 

границите на ПР и ЗМ. 

   
Lissotriton vulgaris Pelobates fuscus Pelobates syriacus 

   
Bufo bufo Bufotes viridis Hyla arborea 

   
Anguis colchica Ablepharus kitaibelii Lacerta viridis 
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Фиг. 7.3.7.2.2.6.-2. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“. Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно границите на 

ПР и ЗМ. 

   
Lacerta trilineata Podarcis muralis Podarcis tauricus 

   
Dolichophis caspius Zamenis longissimus Natrix tessellata 

 

7.3.7.2.3 ПТИЦИ 

7.3.7.2.3.1 ВИДОВЕ ПТИЦИ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ, ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И МОНИТОРИНГ 

№ 

Вид 
коментар 

Биотоп, код от  

Таблица 1.12.3.1.-1 латинско име българско име 

1 Cygnus olor ням лебед  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

2 Anser anser сива гъска  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

3 Anser erythropus малка белочела гъска зимуващ вид 5121; 5122 

4 Branta ruficollis червеногуша гъска зимуващ вид 5121; 5122 

5 Tadorna ferruginea червен ангъч възстановяване 5125 

6 Anas strepera сива патица  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

7 Anas querquedula лятно бърне  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

8 Netta rufina червеноклюна потапница възстановяване 3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

9 Aythya nyroca белоока потапница  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 
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№ 

Вид 
коментар 

Биотоп, код от  

Таблица 1.12.3.1.-1 латинско име българско име 

10 Aythya ferina кафявоглава потапница  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

11 Oxyura leucocephala тръноопашата потапница зимуващ вид 5121; 5122 

12 Podiceps nigricollis черноврат гмурец  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

13 
Podiceps cristatus голям гмурец 

мониторингов 
вид 

3212; 3213 

14 Podiceps grisegena червеноврат гмурец  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

15 Pelecanus crispus къдроглав пеликан  3213 

16 Pelecanus onocrotalus розов пеликан  3213 

17 Phalacrocorax pygmeus малък корморан  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

18 Nycticorax nycticorax нощна чапла  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

19 
Ixobrychus minutus малък воден бик 

мониторингов 

вид 
3212; 3213 

20 Ardeola ralloides гривеста чапла  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

21 Egretta garzetta малка бяла чапла  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

22 Ardea purpurea червена чапла  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

23 Egretta alba голяма бяла чапла  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

24 Platalea leucorodia бяла лопатарка  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

25 Plegadis falcinellus блестящ ибис  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

26 Haliaeetus albicilla морски орел възстановяване 3111 

27 
Circus aeruginosus тръстиков блатар 

мониторингов 

вид 
3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

28 Fulica atra лиска мониторингов 3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

29 Gallinula chloropus зеленоножка мониторингов 3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

30 Crex crex ливаден дърдавец възстановяване 3214 

31 Larus ridibundus речна чайка мониторингов  3211; 3212; 3213; 5122; 5125 

32 Sterna hirundo речна рибарка  3212; 3213 

33 Chlidonias hybrida белобуза рибарка  3212; 3213 

34 Chlidonias nigra черна рибарка  3212; 3213 

35 Coracias garrulus синявица  І.311 

36 Locustella luscinoides тръстиков цвъркач мониторингов  3212; 3213 

37 
Acrocephalus 
arundinaceus 

тръстиково шаварче мониторингов  3212; 3213 

38 Remiz pendulinus торбогнезден синигер мониторингов 3111 
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7.3.7.2.3.2 ПТИЦИ: УСТАНОВЕНИ ВИДОВЕ В ПР „СРЕБЪРНА“  

наблюдавани в настоящото изследване-със звездичка, в синьо - преминаващи и зимуващи 

№ Латинско име Българско име 
Статус 
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SPEC ETS 

Б
а

л
 

 Разред Гъскоподобни (Anseriformes)            

1 Cygnus olor* ням лебед гнездящо-прелетен VU ІІІ  Пр. ІІB  450 ІІ БПС стабилен 12 

2 Cygnus cygnus поен лебед преминаващ и зимуващ EN ІІ, ІІІ  Пр. І * 170 ІІ БПСз стабилен 9 

3 Anser anser* сива гъска гнездящ и обикновен преминаващ EN ІІІ  Пр. ІІA  850 ІІ   стабилен 6 

4 Anser albifrons голяма белочела гъска преминаващ и зимуващ  ІV, VІ  Пр. І  5300 ІІ   стабилен 5 

5 Anser erythropus  малка белочела гъска нередовно преминаващ и зимуващ CR ІІ, ІІІ VU Пр. І * 110 ІІ SPEC1 застрашен 14 

6 Branta ruficollis червеногуша гъска малоброен преминаващ и зимуващ VU ІІ, ІІІ EN Пр. І * 880 ІІ SPEC1з уязвим 10 

7 Tadorna ferruginea червен ангъч нередовно гнездящ CR ІІ, ІІІ  Пр. І * 200 ІІ SPEC 3 уязвим 11 

8 Tadorna tadorna бял ангъч малоброен преминаващ VU ІІІ    750 ІІ   стабилен 2 

 Сем. Патицови (Anatidae)              

9 Anas platyrhynchos* зеленоглава патица 
Малоброен постоянен и обикновен 

преминаващ и зимуващ вид  ІV, VІ  Пр. ІІA  20000 ІІ   стабилен 3 

10 Anas strepera*                            сива патица малоброен гнездящ и преминаващ CR ІІІ  Пр. ІІA  1100 ІІ SPEC 3 изтощен 9 

11 Anas clypeata клопач 
нередовно гнездящ и малоброен 

преминаващ  ІV, VІ  Пр. ІІA  4500 ІІ SPEC 3 намаляващ 3 

12 Anas acuta шилоопашата патица малоброен преминавщ  ІV, VІ  Пр. ІІA  10000 ІІ SPEC 3 намаляващ 3 

13 Anas querquedula* лятно бърне 

Малоброен гнездещ и обикновен 

преминаващ вид VU ІV  Пр. ІІA  20000 ІІ SPEC 3 намаляващ 4 

14 Anas crecca обикновено зимно бърне малоброен преминаващ  ІV, VІ  Пр. ІІA  10600 ІІ   стабилен 3 

15 Anas penelope фиш малоброен зимуващ  ІV, VІ  Пр. ІІA  3000 ІІ БПСз стабилен 3 



 
 

221 

№ Латинско име Българско име 
Статус 

 

Ч
K

 2
01

1 

З
Б

Р
 

IU
C

N
,2

01
4 

20
09

/1
47

/E
O

 

B
E

R
N

 

R
A

M
SA

R
 

B
O

N
N

 

SPEC ETS 

Б
а

л
 

16 Netta rufina 
червеноклюна 

потапница 
през последните години не е 

наблюдаван EX ІІІ  Пр. ІІB  320 ІІ SPEC 3 стабилен 4 

17 Aythya ferina* кафявоглава потапница обикновен гнездящ и преминаващ VU ІІІ  Пр. ІІA  10000 ІІ SPEC 2 намаляващ 5 

18 Aythya nyroca* белоока потапница обикновен гнездящ и преминаващ VU ІІ, ІІІ NT Пр. І * 530 ІІ SPEC 1 уязвим 11 

19 Aythya fuligula качулата потапница малоброен зимуващ и преминаващ  ІV, VІ  Пр. ІІA  7000 ІІ SPEC 3 намаляващ 3 

20 Bucephala clangula обикновена звънарка рядък зимуващ  ІІІ  Пр. ІІB  200 ІІ   стабилен 4 

21 Oxyura leucocephala  
тръноопашата 

потапница рядък зимуващ EN ІІ, ІІІ EN Пр. І * 75 І & ІІ SPEC 1 уязвим 12 

22 Mergus merganser голям нирец рядък зимуващ  ІІІ  Пр. ІІB  100 ІІ   стабилен 4 

23 Mergellus albellus  малък нирец рядък зимуващ  ІІ, ІІІ  Пр. І * 350 ІІ SPEC 3 намаляващ 6 

24 Somateria mollisimma обикновенна гага рядък зимуващ  ІІІ  Пр. ІІB *  І БПС стабилен 4 

 Разред Кокошоподобни (Galliformes)            

25 Perdix perdix* полска яребица гнездящ  ІV, VІ  Пр. ІІA    SPEC 3 уязвим 3 

26 Coturnix coturnix обикновен пъдпъдък гнездящ  ІV  Пр. ІІB   ІІ SPEC 3 изтощен 3 

27 
Phasianus colchicus, 
hybrid* 

колхидски фазан, 

хибрид обикновен гнездящ  ІV, VІ          0 

 Разред Гмуркачоподобни (Gaviiformes)            

28 Gavia arctica черногуш гмуркач скитащ вид  ІІ, ІІІ  Пр. І  10000 ІІ SPEC 3 уязвим 6 

 Разред Гмурецоподобни (Podicipediformes)            

29 Tachybaptus ruficollis* малък гмурец гнездящ VU ІІІ    3400    стабилен 2 

30 Podiceps nigricollis* черноврат гмурец единични двойки CR ІІІ    2800    стабилен 6 

31 Podiceps cristatus* голям гмурец гнездящ VU ІІІ    10000    стабилен 2 

32 Podiceps grisegena* червеноврат гмурец единични двойки EN ІІІ    1000 ІІ   стабилен 4 

 Разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes)            
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33 Pelecanus onocrotalus* розов пеликан единични двойки EX ІІ, ІІІ  Пр. І * 270 І & ІІ SPEC 3 рядък 6 

34 Pelecanus crispus* къдроглав пеликан гнездещо-прелетен CR ІІ, ІІІ VU Пр. І * 30 І & ІІ SPEC 1 рядък 15 

35 Phalacrocorax carbo* голям корморан многоброен гнездящ      1450    стабилен 0 

36 Phalacrocorax pygmeus* малък корморан многоброен гнездящ EN ІІ, ІІІ  Пр. І * 400 ІІ SPEC 1 стабилен 10 

37  Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes) 

38 Nycticorax nycticorax* нощна чапла гнездещо-прелетен VU ІІ, ІІІ  Пр. І * 1200  SPEC 3 изтощен 7 

39 Ixobrychus minutus* малък воден бик гнездещо-прелетен EN ІІ, ІІІ  Пр. І * 2200 ІІ SPEC 3 изтощен 7 

40 Botaurus stellaris голям воден бик нередовно гнездящ EN ІІ, ІІІ  Пр. І * 900 ІІ SPEC 3 изтощен 7 

41 Ardeola ralloides* гривеста чапла гнездещо-прелетен EN ІІ, ІІІ  Пр. І * 600  SPEC 3 намаляващ 7 

42 Egretta garzetta* малка бяла чапла гнездещо-прелетен VU ІІ, ІІІ  Пр. І * 580    стабилен 7 

43 Ardea cinerea* сива чапла гнездещо-прелетен VU ІІІ    2200    стабилен 2 

44 Ardea purpurea* червена чапла гнездещо-прелетен EN ІІ, ІІІ  Пр. І  2200 ІІ SPEC 3 намаляващ 9 

45 Ardea=Egretta alba alba* голяма бяла чапла гнездещо-прелетен CR ІІ, ІІІ  Пр. І * 470 ІІ   стабилен 11 

46 Ciconia nigra черен щъркел преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І * 250 ІІ SPEC 2 рядък 7 

47 Ciconia ciconia* бял щъркел гнезди в селото VU ІІ, ІІІ  Пр. І * 4000 ІІ SPEC 2 изтощен 7 

48 Platalea leucorodia* бяла лопатарка гнездящ CR ІІ, ІІІ  Пр. І * 120 ІІ SPEC 2 рядък 11 

49 Plegadis falcinellus* блестящ ибис гнездящ CR ІІ, ІІІ  Пр. І * 530 ІІ SPEC 3 намаляващ 11 

 Разред Ястребови (Accipitriformes)            

50 Pernis apivorus осояд преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ БПС стабилен 7 

51 Buteo rufinus белоопашат мишелов преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 3 уязвим 7 

52 Buteo buteo* обикновен мишелов 
нередовно гнездящ и обикновен 

преминаващ  ІІІ  Пр. І   ІІ   стабилен 6 

53 Buteo lagopus северен мишелов нередовно зимуващ  ІІІ     ІІ   стабилен 1 

54 Milvus milvus  червена каня преминаващ CR ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 2 намаляващ 11 
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55 Milvus migrans черна каня преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 3 уязвим 7 

56 Neophron percnopterus египетски лешояд преминаващ EN ІІ, ІІІ EN Пр. І *  ІІ SPEC 1 застрашен 13 

57 Circus aeruginosus* тръстиков блатар 
Малоброен гнездещо-прелетен и 

обикновен преминаващ вид EN ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ   стабилен 9 

58 Circus cyaneus полски блатар малоброен зимуващ и преминаващ CR ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 3 изтощен 11 

59 Circus pygargus ливаден блатар малоброен зимуващ и преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ БПС стабилен 7 

60 Circus macrourus степен блатар малоброен зимуващ и преминаващ EX ІІ, ІІІ NT Пр. І *  ІІ SPEC 1 застрашен 7 

61 Accipiter gentilis голям ястреб рядко гнездящ и преминаващ EN ІІІ     ІІ   стабилен 4 

62 Accipiter nisus* малък ястреб малоброен гнездящ и преминаващ EN ІІІ     ІІ   стабилен 4 

63 Accipiter brevipes късопръст ястреб нередовно гнездящ VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 2 уязвим 7 

64 Clanga=Aquila pomarina малък креслив орел преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 2 намаляващ 7 

65 Aquila nipalensis степен орел преминаващ EN      ІІ SPEC 3 застрашен 3 

66 Aquila heliaca царски орел преминаващ CR ІІ, ІІІ VU Пр. І *  ІІ SPEC 1 рядък 15 

67 Haliaeetus albicilla морски орел 
нередовно гнездящ и малоброен 

зимуващ VU ІІ, ІІІ LC Пр. І * No ІІ SPEC 1 рядък 8 

68 Hieeraetus pennatus малък орел преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 3 рядък 7 

69 Circaetus gallicus* орел змияр преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 3 рядък 7 

70 Pandion haliaetus орел рибар малоброен преминаващ и зимуващ CR ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 3 рядък 11 

 Разред Соколоподобни (Falconiformes)             

71 Falco tinnunculus черношипа ветрушка преминаващ  ІІІ     ІІ SPEC 3 намаляващ 1 

72 Falco naumanni белошипа ветрушка преминаващ CR ІІ, ІІІ LC Пр. І *  ІІ SPEC 1 изтощен 15 

73 Falco vespertinus вечерна ветрушка преминаващ CR ІІ, ІІІ  Пр. І   ІІ SPEC 3 уязвим 11 

74 Falco subbuteo* сокол орко малоброен гнездящ и преминаващ VU ІІІ     ІІ   стабилен 2 

75 Falco cherrug  ловен сокол рядък преминаващ CR ІІ, ІІІ EN Пр. І   ІІ SPEC 1 застрашен 15 



 
 

224 

№ Латинско име Българско име 
Статус 

 

Ч
K

 2
01

1 

З
Б

Р
 

IU
C

N
,2

01
4 

20
09

/1
47

/E
O

 

B
E

R
N

 

R
A

M
SA

R
 

B
O

N
N

 

SPEC ETS 

Б
а

л
 

 Разред Жеравоподобни (Gruiformes)            

76 Rallus aquaticus крещалец малоброен гнездещо-прелетен  ІІІ  Пр. ІІB  No    стабилен 4 

77 Porzana porzana голяма пъструшка малоброен гнездещо-прелетен  ІІ, ІІІ  Пр. І * 10000 ІІ   стабилен 6 

78 Porzana parva средна пъструшка малоброен гнездещо-прелетен  ІІ, ІІІ  Пр. І * 10000 ІІ   стабилен 6 

79 Fulica atra* лиска многоброен гнездящ  ІV, VІ  Пр. ІІA  20000 ІІ   стабилен 3 

80 Gallinula chloropus* зеленоножка обикновен гнездящ  ІІІ  Пр. ІІB  20000    стабилен 4 

81 Crex crex ливаден дърдавец нередовно гнездещо-прелетен VU ІІ, ІІІ LC Пр. І * No  SPEC 1 изтощен 11 

82 Grus grus сив жерав непериодично преминаващ EX ІІ, ІІІ  Пр. І * 4 ІІ SPEC 2 изтощен 6 

 Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)             

83 Haematopus ostralegus  стридояд непериодично преминаващ CR ІІІ  Пр. ІІB  1500  БПС стабилен 9 

84 Himantopus himantopus кокилобегач непериодично преминаващ EN ІІ, ІІІ  Пр. І * 340    стабилен 9 

85 Recurvirostra avosetta саблеклюн непериодично преминаващ EN ІІ, ІІІ  Пр. І * 470 ІІ   стабилен 9 

86 Burhinus oedicnemus турилик непериодично преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І * 380 ІІ SPEC 3 уязвим 7 

87 Vanellus vanellus обикновена калугерица 
Малоброен гнездещо-прелетен и 

обикновен преминаващ   ІІІ  Пр. ІІB  20000 ІІ SPEC 2 уязвим 4 

88 Charadrius dubius речен дъждосвирец нередовно гнездящ VU ІІІ    2400 ІІ   стабилен 2 

89 Calidris minuta малък брегобегач Непериодично преминаващ вид  ІІІ    2000 ІІ   стабилен 1 

90 
Calidris=Philomachus 
pugnax бойник Непериодично преминаващ   ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 2 намаляващ 6 

91 Scolopax rusticola горски бекас Непериодично преминаващ  EN ІV, VІ  Пр. ІІA  20000 ІІ SPEC 3 намаляващ 6 

92 Gallinago media голяма бекасина Непериодично преминаващ  ІІІ NT Пр. І  No ІІ SPEC 1 намаляващ 7 

93 Gallinago gallinago средна бекасина Непериодично преминаващ CR ІV, VІ  Пр. ІІA  20000 ІІ SPEC 3 намаляващ 8 

94 Limosa limosa 
черноопашат 

крайбрежен бекас Непериодично преминаващ  ІІІ * Пр. ІІB  1300 ІІ SPEC 2 уязвим 7 

95 Numenius arquata голям свирец рядък преминаващ   ІІІ  Пр. ІІB  1000 ІІ SPEC 2 намаляващ 4 
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96 Tringa erythropus 
голям червеноног 

водобегач преминаващ  ІІІ  Пр. ІІB  1000 ІІ SPEC 3 намаляващ 4 

97 Tringa totanus 
малък червеноног 

водобегач преминаващ CR ІІІ  Пр. ІІB  3400 ІІ SPEC 2 намаляващ 9 

98 Tringa ochropus голям горски водобегач преминаващ EN ІІІ    No ІІ   стабилен 4 

99 Tringa glareola малък горски водобегач преминаващ  ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 3 изтощен 6 

100 Actitis hypoleucos късокрил кюкавец преминаващ  ІІІ    No ІІ SPEC 3 намаляващ 1 

101 
Ichthyaetus=Larus 
melanocephalus малка черноглава чайка преминаващ и зимуващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І * 8400 ІІ БПС стабилен 7 

102 
Chroicocephalus=Larus 
ridibundus* речна чайка 

Обикновен до многоброен 

гнездещо-прелетен и преминаващ  EN ІІІ  Пр. ІІB  15000  БПС стабилен 7 

103 
Hydrocoleus=Larus 
minutus малка чайка преминаващ и зимуващ  ІІ, ІІІ  Пр. І  1000  SPEC 3 изтощен 6 

104 Larus canus чайка буревестница 
Обикновен преминаващ и зимуващ 

вид  ІІІ  Пр. ІІB  10000  SPEC 2 изтощен 4 

105 Larus cachinnans каспийска чайка преминаващ и зимуващ    Пр. ІІB  10000  БПС стабилен 3 

106 Larus fuscus малка черногърба чайка Рядък преминаващ и зимуващ вид  ІІІ  Пр. ІІB  No  БПС стабилен 4 

107 Sterna hirundo* речна рибарка малоброен до обикновен гнездящ EN ІІ, ІІІ  Пр. І * 1900    стабилен 9 

108 
Hydroprogne=Sterna 
caspia каспийска рибарка Рядък преминаващ и зимуващ  ІІІ  Пр. І  65 ІІ SPEC 3 рядък 6 

109 Chlidonias hybrida* белобуза рибарка малоброен до обикновен гнездящ VU ІІ, ІІІ  Пр. І * 1000  SPEC 3 изтощен 7 

110 Chlidonias niger  черна рибарка нередовно гнездящ CR ІІ, ІІІ  Пр. І * 4000  SPEC 3 изтощен 11 

111 Chlidonias leucopterus белокрила рибарка обикновен преминаващ  ІІІ    20000    стабилен 1 

 Разред Гълъбоподобни (Columbiiformes)            

112 Columba oenas  гълъб хралупар преминаващ EN ІІІ  Пр. ІІB    БПС стабилен 7 

113 Columba palumbus* гривяк обикновен гнездящ  ІV, VІ  Пр. ІІA    БПС стабилен 3 

114 Streptopelia turtur* обикновена гургулица многоброен гнездящ  ІV  Пр. ІІB    SPEC 3 намаляващ 3 
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115 Streptopelia decaocto*  гугутка обикновен гнездящ  ІV  Пр. ІІB      стабилен 3 

 Разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)             

116 Cuculus canorus* обикновена кукувица обикновен гнездящ  ІІІ        стабилен 1 

 Разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)            

117 Caprimulgus europaeus европейски козодой нередовно гнездящ  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 2 изтощен 6 

 Разред Совоподобни (Strigiformes)             

118 Tyto alba  забулена сова преминаващ VU ІІІ      SPEC 3 намаляващ 2 

119 Asio otus горска ушата сова нередовно гнездящ  ІІІ        стабилен 1 

120 Asio flameus блатна сова преминаващ  ІІ, ІІІ  Пр. І * No  SPEC 3 изтощен 6 

121 Otus scops чухъл малоброен гнездящ  ІІІ      SPEC 2 изтощен 1 

122 Athene noctua  домашна кукумявка гнездящ в селото  ІІІ      SPEC 3 намаляващ 1 

 Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)            

123 Apus apus черен бързолет преминаващ  ІІІ        стабилен 1 

 Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)              

124 Merops apiaster* обикновен пчелояд преминаващ  ІІ   *  ІІ SPEC 3 изтощен 1 

125 Alcedo atthis* земеродно рибарче малоброен редовно гнездящ  ІІ, ІІІ  Пр. І * No  SPEC 3 изтощен 6 

126 Coracias garrulus* синявица малоброен редовно гнездящ VU ІІ, ІІІ * Пр. І *  ІІ SPEC 2 уязвим 10 

127 Upupa epops* папуняк малоброен редовно гнездящ  ІІІ      SPEC 3 намаляващ 1 

 Разред Кълвачоподобни (Piciformes)            

128 Jynx torquilla въртошийка малоброен редовно гнездящ  ІІІ      SPEC 3 намаляващ 1 

129 Dryocopus martius* черен кълвач малоброен редовно гнездящ VU ІІ, ІІІ  Пр. 1 *     стабилен 7 

130 Picus viridis* зелен кълвач малоброен редовно гнездящ  ІІІ      SPEC 2 изтощен 1 

131 Picus canus* сив кълвач малоброен редовно гнездящ EN ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 3 изтощен 9 
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132 Dendrocopos minor малък пъстър кълвач рядък гнездящ  ІІІ        стабилен 1 

133 Dendrocopos medius среден пъстър кълвач рядък гнездящ  ІІ, ІІІ   *   БПС стабилен 1 

134 Dendrocopos major* голям пъстър кълвач редовно гнездящ  ІІІ        стабилен 1 

135 Dendrocopos syriacus* сирийски пъстър кълвач редовно гнездящ  ІІ, ІІІ  Пр. І *   БПС стабилен 6 

 Разред Врабчоподобни (Passeriformes)             

 Сем. Чучулигови (Alaudidae)              
136 Lullula arborea горска чучулига рядък гнездящ  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 2 изтощен 6 

137 Alauda arvensis* полска чучулига гнездящ  ІІІ  Пр. ІІB    SPEC 3 изтощен 4 

 Сем. Лястовицови (Hirundinidae)  
138 Riparia riparia брегова лястовица рядък гнездящ  ІІІ    No  SPEC 3 изтощен 1 

139 Hirundo rustica* селска лястовица гнездящ в селото  ІІІ      SPEC 3 изтощен 1 

140 Hirundo daurica* 
червенокръста 

лястовица преминаващ  ІІІ        стабилен 1 

 Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae)   

141 Anthus campestris полска бъбрица рядък гнездящ  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 3 намаляващ 6 

142 Anthus pratensis ливадна бъбрица преминаващ  ІІІ      БПС стабилен 1 

143 Anthus trivialis горска бъбрица преминаващ  ІІІ        стабилен 1 

144 Anthus spinoletta водна бъбрица преминаващ  ІІІ        стабилен 1 

145 Motacilla flava* жълта стърчиопашка малоброен гнездящ  ІІІ    No    стабилен 1 

146 Motacilla cinerea  сива стърчиопашка преминаващ  ІІІ    No    стабилен 1 

147 Motacilla alba бяла стърчиопашка рядък гнездящ  ІІІ    No    стабилен 1 

 Сем. Дроздови (Turdidae)              
148 Erithacus rubecula червеногръдка гнездящ  ІІІ     ІІ БПС стабилен 1 

149 Luscinia luscinia северен славей рядък гнездящ  ІІІ     ІІ БПС стабилен 1 
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150 Luscinia megarhynchos* южен славей обикновен гнездящ  ІІІ     ІІ БПС стабилен 1 

151 Luscinia svecica синьогушка преминаващ  ІІІ  Пр. І   ІІ   стабилен 6 

152 Phoenicurus phoenicurus 
градинска 

червеноопашка рядко гнездящ  ІІІ     ІІ SPEC 2 изтощен 1 

153 Phoenicurus ochruros домашна червеноопашка рядко гнездящ  ІІІ     ІІ   стабилен 1 

154 Saxicola torquata 
европейско черногушо 

ливадарче рядък гнездящ  ІІІ     ІІ   стабилен 1 

155 Oenanthe oenanthe сиво каменарче рядък гнездящ, в околностите на ПР  ІІІ     ІІ SPEC 3 намаляващ 1 

156 Turdus merula* кос обикновен гнездящ  ІІІ  Пр. ІІB   ІІ БПС стабилен 4 

157 Turdus pilaris хвойнов дрозд преминаващ  ІІІ  Пр. ІІB   ІІ БПСз стабилен 4 

158 Turdus philomelos* поен дрозд обикновен гнездящ  ІІІ  Пр. ІІB   ІІ БПС стабилен 4 

159 Turdus viscivorus имелов дрозд преминаващ  ІІІ  Пр. ІІB   ІІ БПС стабилен 4 

160 Panurus biarmicus мустакато тръстикарче преминаващ и зимуващ EN ІІІ    No    стабилен 4 

161 Cettia cetti свилено шаварче нередовно гнездящ VU ІІІ        стабилен 2 

 Сем. Коприварчеви (Sylviidae)              
162 Locustella luscinioides* тръстиков цвъркач обикновен гнездящ  ІІІ    No ІІ БПС стабилен 1 

163 Locustella fluviatilis речен цвъркач рядък гнездящ VU ІІІ    No ІІ БПС стабилен 2 

164 Locustella naevia полски цвъркач рядък гнездящ  ІІІ    No ІІ БПС стабилен 1 

165 Acrocephalus paludicola водно шаварче преминаващ  ІІ, ІІІ VU Пр. І * No ІІ SPEC 1 уязвим 9 

166 
Acrocephalus 
shoenobaenus крайбрежно шаварче малоброен гнездящ  ІІІ    No ІІ БПС стабилен 1 

167 Acrocephalus scirpaceus* блатно шаварче обикновен гнездящ  ІІІ    No ІІ БПС стабилен 1 

168 Acrocephalus palustris* мочурно шаварче малоброен гнездящ  ІІІ    No ІІ БПС стабилен 1 

169 
Acrocephalus 
arundinaceus* тръстиково шаварче многоброен гнездящ  ІІІ    No ІІ   стабилен 1 
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170 Hippolais pallida 
малък маслинов 

присмехулник рядък гнездящ  ІІІ     ІІ SPEC 3 изтощен 1 

171 Hippolais icterina 
градински 

присмехулник малоброен гнездящ VU ІІІ     ІІ БПС стабилен 2 

172 Sylvia atricapilla* 
голямо черноглаво 

коприварче обикновен гнездящ  ІІІ     ІІ БПС стабилен 1 

173 Sylvia communis* 
голямо белогушо 

коприварче обикновен гнездящ  ІІІ     ІІ БПС стабилен 1 

174 Sylvia curruca* 
малко белогушо 

коприварче обикновен гнездящ  ІІІ     ІІ   стабилен 1 

175 Sylvia nisoria* ястребогушо коприварче малоброен гнездящ  ІІІ  Пр. І *  ІІ БПС стабилен 6 

176 Sylvia borin borin  градинско коприварче нередовно гнездящ EN ІІІ     ІІ БПС стабилен 4 

177 Phylloscopus sibilatrix буков певец преминаващ  ІІІ     ІІ SPEC 2 намаляващ 1 

178 Phylloscopus collybita* елов певец обикновен гнездящ  ІІІ        стабилен 1 

179 Phylloscopus trochilus брезов певец преминаващ  ІІІ     ІІ   стабилен 1 

 Сем. Мухоловкови (Muscicapidae)              

180 Ficedula hypoleuca жалобна мухоловка преминаващ  ІІІ     ІІ БПС стабилен 1 

181 Ficedula semitorquata 
полубеловрата 

мухоловка малоброен гнездящ VU ІІ, ІІІ NT Пр. І *  ІІ SPEC 1 намаляващ 11 

182 Ficedula parva червеногуша мухоловка преминаващ VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ   стабилен 7 

183 Muscicapa striata сива мухоловка малоброен гнездящ  ІІІ     ІІ SPEC 3 изтощен 1 

184 Aegithalos caudatus  дългоопашат синигер преминаващ  ІІІ        стабилен 1 

 Сем. Синигери (Paridae)              
185 Remiz pendulinus* торбогнезден синигер малоброен гнездящ VU ІІІ    No    стабилен 2 

186 Parus palustris лъскавоглав синигер преминаващ  ІІІ      SPEC 3 намаляващ 1 

187 Parus major* голям синигер обикновен гнездящ  ІІІ        стабилен 1 
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188 
Cyanistes=Parus 
caeruleus* син синигер обикновен гнездящ  ІІІ      БПС стабилен 1 

 Сем. Зидаркови (Sittidae)              
189 Sitta europaea  горска зидарка непотвърдено вероятно гнездене  ІІІ        намаляващ 1 

 Сем. Дърволазкови (Certhiidae)              
190 Certhia brachydactyla градинска дърволазка непотвърдено вероятно гнездене  ІІІ   ІІ   БПС стабилен 1 

 Сем. Сврачкови (Laniidae)              
191 Lanius collurio* червеногърба сврачка малоброен гнездящ  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 3 изтощен 6 

192 Lanius minor* Lesser Grey Shrike малоброен гнездящ  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 2 намаляващ 6 

193 Lanius excubitor сива сврачка преминаващ или възможно гнездящ CR ІІІ      SPEC 3 изтощен 6 

194 Lanius senator  червеноглава сврачка непотвърдено вероятно гнездене  ІІІ      SPEC 2 намаляващ 1 

 Сем. Вранови (Corvidae)              
195 Garrulus glandarius* сойка малоброен гнездящ    Пр. ІІB      стабилен 3 

196 Pica pica* сврака многоброен гнездящ  ІV  Пр. ІІB      стабилен 3 

197 Corvus frugilegus посевна врана гнездящ в околностите на ПР  ІV  Пр. ІІB      стабилен 3 

198 Corvus corone cornix* сива врана малоброен гнездящ  ІV  Пр. ІІB      стабилен 3 

 Сем. Скорецови (Sturnidae)              
199 Sturnus vulgaris* обикновен скорец многоброен гнездящ  ІV  Пр. ІІB    SPEC 3 намаляващ 3 

200 Pastor=Sturnus roseus розов скорец преминаващ VU ІІІ        стабилен 2 

 Сем. Авлигови (Oriolidae)              
201 Oriolus oriolus* авлига обикновен гнездящ  ІІІ        стабилен 1 

 Сем. Врабчови (Passeridae)              
202 Passer hispaniolensis испанско врабче преминаващ  ІІІ        стабилен 1 

203 Passer montanus* полско врабче обикновен гнездящ  ІІІ      SPEC 3 намаляващ 1 
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204 Passer hispaniolensis испанско врабче преминаващ             
205 Passer domesticus* домашно врабче обикновен гнездящ        SPEC 3 намаляващ 0 

 Сем. Чинкови (Fringillidae)              
206 Fringilla coelebs* обикновена чинка обикновен гнездящ  ІІІ      БПС стабилен 1 

207 Fringilla montifringilla планинска чинка преминаващ и зимуващ  ІІІ        стабилен 1 

208 Carduelis cannabina обикновено конопарче непотвърдено вероятно гнездене  ІІІ      SPEC 2 намаляващ 1 

209 Carduelis carduelis* щиглец обикновен гнездящ  ІІІ        стабилен 1 

210 Chloris=Carduelis chloris* зеленика обикновен гнездящ  ІІІ      БПС стабилен 1 

211 Spinus=Carduelis spinus елшова скатия преминаващ VU ІІІ      БПС стабилен 2 

212 Serinus serinus европейско канарче преминаващ и зимуващ  ІІІ      БПС стабилен 1 

213 Pyrrhula pyrrhula червенушка преминаващ и зимуващ  ІІІ        стабилен 1 

214 
Coccotraustes 
coccotraustes* черешарка малоброен гнездящ  ІІІ        стабилен 1 

 Сем. Овесаркови (Emberizidae)              
215 Emberiza citrinella жълта овесарка непотвърдено вероятно гнездене  ІІІ      БПС стабилен 1 

216 Emberiza hortulana* градинска овесарка малоброен гнездящ  ІІІ  Пр. І *   SPEC 2 изтощен 6 

217 Emberiza schoeniclus тръстикова овесарка малоброен гнездящ  ІІІ    No    стабилен 1 

218 Emberiza melanocephala черноглава овесарка гнезди в околностите на ПР  ІІІ      SPEC 2 изтощен 1 

219 
Emberiza=Miliaria 
calandra* сива овесарка обикновен гнездящ  ІІІ      SPEC 2 намаляващ 1 
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7.3.7.2.3.3 ПТИЦИ: ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ (ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ РЕДКИ).  

№ 
Вид 

Статус 
Ч. кн. 

2015 
IUCN, 
2014 латинско име българско име 

1  Accipiter brevipes късопръст ястреб нередовно гнездящ VU 
 

2  Accipiter gentilis голям ястреб 
рядко гнездящ и 

преминаващ EN 
 

3  Accipiter nisus малък ястреб 
малоброен гнездящ и 

преминаващ EN 
 

4  Anas querquedula лятно бърне 
Малоброен гнездящ и 

обикновен преминаващ вид VU 
 

5  Anas strepera                         сива патица 
малоброен гнездящ и 

преминаващ CR 
 

6  Anser anser сива гъска 
гнездящ и обикновен 

преминаващ EN 
 

7  Anser erythropus  малка белочела гъска 
нередовно преминаващ и 

зимуващ CR VU 

8  Aquila heliaca царски орел преминаващ CR VU 

9  Aquila nipalensis степен орел преминаващ EN 
 

10  Ardea cinerea сива чапла гнездещо-прелетен VU 
 

11  Ardea purpurea червена чапла гнездещо-прелетен EN 
 

12  Ardea=Egretta alba alba голяма бяла чапла гнездещо-прелетен CR 
 

13  Ardeola ralloides гривеста чапла гнездещо-прелетен EN 
 

14  
Aythya ferina 

кафявоглава 

потапница 
обикновен гнездящ и 

преминаващ VU 
 

15  Aythya nyroca белоока потапница 
обикновен гнездящ и 

преминаващ VU 
 

16  Botaurus stellaris голям воден бик нередовно гнездящ EN 
 

17  Branta ruficollis червеногуша гъска 
малоброен преминаващ и 

зимуващ VU EN 

18  Burhinus oedicnemus турилик непериодично преминаващ VU 
 

19  Buteo rufinus белоопашат мишелов преминаващ VU 
 

20  Cettia cetti свилено шаварче нередовно гнездящ VU 
 

21  Charadrius dubius речен дъждосвирец нередовно гнездящ VU 
 

22  Chlidonias hybrida белобуза рибарка 
малоброен до обикновен 

гнездящ VU 
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23  Chlidonias niger  черна рибарка нередовно гнездящ CR 
 

24  Chroicocephalus=Larus 
ridibundus 

речна чайка 
Обикновен до многоброен 

гнездещо-прелетен и 

преминаващ  EN 
 

25  Ciconia ciconia бял щъркел гнезди в селото VU 
 

26  Ciconia nigra черен щъркел преминаващ VU 
 

27  Circaetus gallicus орел змияр преминаващ VU 
 

28  
Circus aeruginosus тръстиков блатар 

Малоброен гнездещо-
прелетен и обикновен 

преминаващ вид EN 
 

29  Circus cyaneus полски блатар 
малоброен зимуващ и 

преминаващ CR 
 

30  Circus pygargus ливаден блатар 
малоброен зимуващ и 

преминаващ VU 
 

31  Clanga=Aquila pomarina малък креслив орел преминаващ VU 
 

32  Columba oenas  гълъб хралупар преминаващ EN 
 

33  Coracias garrulus синявица малоброен редовно гнездящ VU 
 

34  Crex crex ливаден дърдавец 
нередовно гнездещо-
прелетен VU 

 
35  Cygnus cygnus поен лебед преминаващ и зимуващ EN 

 
36  Cygnus olor ням лебед гнездящо-прелетен VU 

 
37  Dryocopus martius черен кълвач малоброен редовно гнездящ VU 

 
38  Egretta garzetta малка бяла чапла гнездещо-прелетен VU 

 
39  Falco cherrug  ловен сокол рядък преминаващ CR EN 

40  Falco naumanni белошипа ветрушка преминаващ CR 
 

41  Falco subbuteo сокол орко 
малоброен гнездящ и 

преминаващ VU 
 

42  Falco vespertinus вечерна ветрушка преминаващ CR 
 

43  
Ficedula parva 

червеногуша 

мухоловка 
преминаващ 

VU 
 

44  
Ficedula semitorquata 

полубеловрата 

мухоловка 
малоброен гнездящ 

VU 
 

45  Gallinago gallinago средна бекасина непериодично преминаващ CR 
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46  Haematopus ostralegus  стридояд непериодично преминаващ CR 
 

47  Haliaeetus albicilla морски орел 
нередовно гнездящ и 

малоброен зимуващ VU 
 

48  Hieeraetus pennatus малък орел преминаващ VU 
 

49  Himantopus himantopus кокилобегач непериодично преминаващ EN 
 

50  
Hippolais icterina 

градински 

присмехулник 
малоброен гнездящ 

VU 
 

51  Ichthyaetus=Larus 
melanocephalus 

малка черноглава 

чайка 
преминаващ и зимуващ 

VU 
 

52  Ixobrychus minutus малък воден бик гнездещо-прелетен EN 
 

53  Lanius excubitor сива сврачка 
преминаващ или възможно 

гнездящ CR 
 

54  Locustella fluviatilis речен цвъркач рядък гнездящ VU 
 

55  Milvus migrans черна каня преминаващ VU 
 

56  Milvus milvus  червена каня преминаващ CR 
 

57  Neophron percnopterus египетски лешояд преминаващ EN EN 

58  Nycticorax nycticorax нощна чапла гнездещо-прелетен VU 
 

59  
Oxyura leucocephala  

тръноопашата 

потапница 
рядък зимуващ 

EN EN 

60  Pandion haliaetus орел рибар 
малоброен преминаващ и 

зимуващ CR 
 

61  
Panurus biarmicus 

мустакато 

тръстикарче 
преминаващ и зимуващ 

EN 
 

62  Pastor=Sturnus roseus розов скорец преминаващ VU 
 

63  Pelecanus crispus къдроглав пеликан гнездещо-прелетен CR VU 

64  Pernis apivorus осояд преминаващ VU 
 

65  Phalacrocorax pygmeus малък корморан многоброен гнездящ EN 
 

66  Picus canus сив кълвач малоброен редовно гнездящ EN 
 

67  Platalea leucorodia бяла лопатарка гнездящ CR 
 

68  Plegadis falcinellus блестящ ибис гнездящ CR 
 

69  Podiceps cristatus голям гмурец гнездящ VU 
 

70  Podiceps grisegena червеноврат гмурец единични двойки EN 
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№ 
Вид 

Статус 
Ч. кн. 

2015 
IUCN, 
2014 латинско име българско име 

71  Podiceps nigricollis черноврат гмурец единични двойки CR 
 

72  Recurvirostra avosetta саблеклюн непериодично преминаващ EN 
 

73  Remiz pendulinus торбогнезден синигер малоброен гнездящ VU 
 

74  Scolopax rusticola горски бекас непериодично преминаващ  EN 
 

75  Spinus=Carduelis spinus елшова скатия преминаващ VU 
 

76  Sterna hirundo речна рибарка 
малоброен до обикновен 

гнездящ EN 
 

77  
Sylvia borin borin  

градинско 

коприварче 
нередовно гнездящ 

EN 
 

78  Tachybaptus ruficollis малък гмурец гнездящ VU 
 

79  Tadorna ferruginea червен ангъч нередовно гнездящ CR 
 

80  Tadorna tadorna бял ангъч малоброен преминаващ VU 
 

81  
Tringa ochropus 

голям горски 

водобегач 
преминаващ 

EN 
 

82  
Tringa totanus 

малък червеноног 

водобегач 
преминаващ 

CR 
 

83  Tyto alba  забулена сова преминаващ VU 
 

 

7.3.7.2.3.4 ПТИЦИ: ГНЕЗДЕЩИ ВИДОВЕ СПОРЕД ТЕХНИЯТ КОНСЕРВАЦИОНЕН БАЛ. 

№ Вид Гнездови статус СДГ Консервационен бал 

1 Pelecanus crispus къдроглав пеликан гнездещо-прелетен СГ16 14 

2 
Ardea=Egretta alba 
alba 

голяма бяла чапла гнездящ СГ13 11 

3 Platalea leucorodia бяла лопатарка гнездящ СГ13 11 

4 Plegadis falcinellus блестящ ибис гнездящ СГ13 11 

5 
Phalacrocorax 
pygmeus 

малък корморан многоброен гнездящ СГ13 10 

6 Anas strepera                           сива патица 
малоброен гнездящ и 
преминаващ 

ТВГ3 9 

7 Ardea purpurea червена чапла гнездящ СГ13 9 

8 Circus aeruginosus тръстиков блатар 
Малоброен гнездящ и 
обикновен преминаващ 

ВГ1 9 



 
 

236 

№ Вид Гнездови статус СДГ Консервационен бал 

9 Sterna hirundo речна рибарка 
малоброен до обикновен 
гнездящ 

СГ10 9 

10 Picus canus сив кълвач 
малоброен редовно 
гнездящ 

ВГ2 9 

11 Aythya nyroca белоока потапница 
обикновен гнездящ и 
преминаващ 

СГ12 8 

12 Nycticorax nycticorax нощна чапла гнездящ СГ13 7 

13 Ixobrychus minutus малък воден бик гнездящ СГ13 7 

14 Ardeola ralloides гривеста чапла гнездящ СГ13 7 

15 Egretta garzetta малка бяла чапла гнездящ СГ13 7 

16 Ciconia ciconia бял щъркел гнезди в селото СГ16 7 

17 Circaetus gallicus орел змияр преминаващ   7 

18 
Chroicocephalus=Larus 
ridibundus 

речна чайка 
обикновен до многоброен 
гнездящ и преминаващ  

СГ10 7 

19 Chlidonias hybrida белобуза рибарка 
малоброен до обикновен 
гнездящ 

СГ15 7 

20 Coracias garrulus синявица 
малоброен редовно 
гнездящ 

СГ13 7 

21 Dryocopus martius черен кълвач 
малоброен редовно 
гнездящ 

ВГ1 7 

22 Anser anser сива гъска 
гнездящ и обикновен 
преминаващ 

СГ12 6 

23 Podiceps nigricollis черноврат гмурец единични двойки ТВГ9 6 

24 Pelecanus onocrotalus розов пеликан единични двойки СГ16 6 

25 Buteo buteo обикновен мишелов 
нередовно гнездящ и 
обикновен преминаващ 

  6 

26 Alcedo atthis земеродно рибарче 
малоброен редовно 
гнездящ 

СГ13 6 

27 Dendrocopos syriacus сирийски пъстър кълвач редовно гнездящ ВГ2 6 

28 Sylvia nisoria 
ястребогушо 
коприварче 

малоброен гнездящ ВГ1 6 

29 Lanius collurio червеногърба сврачка малоброен гнездящ ТВГ4 6 

30 Lanius minor Lesser Grey Shrike малоброен гнездящ ТВГ4 6 

31 Emberiza hortulana градинска овесарка малоброен гнездящ ВГ2 6 

32 Cygnus olor ням лебед гнездящ СГ16 5 
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№ Вид Гнездови статус СДГ Консервационен бал 

33 Aythya ferina кафявоглава потапница 
обикновен гнездящ и 
преминаващ 

СГ13 5 

34 Anas querquedula лятно бърне 
малоброен гнездещ и 
обикновен преминаващ 

ТВГ3 4 

35 Podiceps grisegena червеноврат гмурец единични двойки ТВГ9 4 

36 Accipiter nisus малък ястреб 
малоброен гнездящ и 
преминаващ 

  4 

37 Gallinula chloropus зеленоножка обикновен гнездящ СГ13 4 

38 Alauda arvensis полска чучулига гнездящ ВГ1 4 

39 Turdus merula кос обикновен гнездящ СГ13 4 

40 Turdus philomelos поен дрозд обикновен гнездящ ТВГ4 4 

41 Anas platyrhynchos зеленоглава патица 
Малоброен постоянен и 
обикновен преминаващ и 
зимуващ 

СГ12 3 

42 Perdix perdix полска яребица гнездящ ВГ1 3 

43 Fulica atra лиска многоброен гнездящ СГ16 3 

44 Larus cachinnans каспийска чайка преминаващ и зимуващ   3 

45 Columba palumbus гривяк обикновен гнездящ ТВГ4 3 

46 Streptopelia turtur обикновена гургулица многоброен гнездящ ТВГ4 3 

47 Streptopelia decaocto гугутка обикновен гнездящ ТВГ13 3 

48 Garrulus glandarius сойка малоброен гнездящ СГ10 3 

49 Pica pica сврака многоброен гнездящ СГ13 3 

50 Corvus corone cornix сива врана малоброен гнездящ СГ13 3 

51 Sturnus vulgaris обикновен скорец многоброен гнездящ СГ14 3 

52 Tachybaptus ruficollis малък гмурец гнездящ ТВГ3 2 

53 Podiceps cristatus голям гмурец гнездящ СГ12 2 

54 Ardea cinerea сива чапла гнездящ СГ13 2 

55 Falco subbuteo сокол орко 
малоброен гнездящ и 
преминаващ 

ВГ1 2 

56 Remiz pendulinus торбогнезден синигер малоброен гнездящ ТВГ4 2 

57 Cuculus canorus обикновена кукувица обикновен гнездящ ТВГ4 1 

58 Apus apus черен бързолет преминаващ   1 

59 Merops apiaster обикнове пчелояд 
редовно гнездящ в 
околностите 

ТВГ3 1 
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№ Вид Гнездови статус СДГ Консервационен бал 

60 Upupa epops папуняк 
малоброен редовно 
гнездящ 

ВГ2 1 

61 Picus viridis зелен кълвач 
малоброен редовно 
гнездящ 

ВГ2 1 

62 Dendrocopos major голям пъстър кълвач редовно гнездящ ВГ2 1 

63 Hirundo rustica селска лястовица гнездящ в селото СГ16 1 

64 Hirundo daurica 
червенокръста 
лястовица 

преминаващ   1 

65 Motacilla flava жълта стърчиопашка малоброен гнездящ ВГ1 1 

66 
Luscinia 
megarhynchos 

южен славей обикновен гнездящ ТВГ4 1 

67 Locustella luscinioides тръстиков цвъркач обикновен гнездящ ТВГ4 1 

68 
Acrocephalus 
scirpaceus 

блатно шаварче обикновен гнездящ ТВГ4 1 

69 Acrocephalus palustris мочурно шаварче малоброен гнездящ ТВГ4 1 

70 
Acrocephalus 
arundinaceus 

тръстиково шаварче многоброен гнездящ ТВГ4 1 

71 Sylvia atricapilla 
голямо черноглаво 
коприварче 

обикновен гнездящ ТВГ4 1 

72 Sylvia communis 
голямо белогушо 
коприварче 

обикновен гнездящ ТВГ4 1 

73 Sylvia curruca 
малко белогушо 
коприварче 

обикновен гнездящ ТВГ4 1 

74 Phylloscopus collybita елов певец обикновен гнездящ ТВГ4 1 

75 Muscicapa striata сива мухоловка малоброен гнездящ ВГ1 1 

76 Parus major голям синигер обикновен гнездящ СГ13 1 

77 
Cyanistes=Parus 
caeruleus 

син синигер обикновен гнездящ СГ13 1 

78 Oriolus oriolus авлига обикновен гнездящ СГ13 1 

79 Passer montanus полско врабче обикновен гнездящ ТВГ3 1 

80 Fringilla coelebs обикновена чинка обикновен гнездящ ТВГ4 1 

81 Carduelis carduelis щиглец обикновен гнездящ ТВГ4 1 

82 
Chloris=Carduelis 
chloris 

зеленика обикновен гнездящ ТВГ4 1 

83 
Coccotraustes 
coccotraustes 

черешарка малоброен гнездящ ВГ2 1 
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№ Вид Гнездови статус СДГ Консервационен бал 

84 
Emberiza=Miliaria 
calandra 

сива овесарка обикновен гнездящ ВГ2 1 

85 
Phasianus colchicus, 
hybrid 

колхидски фазан, 
хибрид 

обикновен гнездящ СГ12 0 

86 Phalacrocorax carbo голям корморан многоброен гнездящ СГ13 0 

87 Passer domesticus домашно врабче обикновен гнездящ ТВГ3 0 

 

7.3.7.2.3.5 ПТИЦИ: ВИДОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ЗБР, ИЗВЪН ТЕЗИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 И ТЕХНИТЕ 

БИОТОПИТЕ 

№ Латинско име Българско име Местообитание в ПР 
1 Podiceps cristatus голям гмурец 3212; 3213 

2 
Podiceps grisegena червеноврат гмурец естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 

3 
Podiceps nigricollis черноврат гмурец естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 

4 Tachybaptus ruficollis малък гмурец 3212; 3213 

5 
Ardea cinerea сива чапла естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 
6 Cygnus olor ням лебед 3212; 3213 

7 
Tadorna tadorna бял ангъч естествени водни площи, 

плитки части 

8 
Anas strepera                          сива патица естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 

9 
Anser anser сива гъска естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 

10 
Aythya ferina кафявоглава потапница естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 

11 
Netta rufina червеноклюна потапница естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 

12 
Bucephala clangula обикновена звънарка естествени водни площи, 

дълбоки части 

13 
Mergus merganser голям нирец естествени водни площи, 

дълбоки части 

14 
Somateria mollisimma обикновена гага естествени водни площи, 

дълбоки части 
15 Accipiter gentilis голям ястреб мигриращ и преминаващ вид 

16 Accipiter nisus малък ястреб мигриращ и преминаващ вид 

17 
Buteo buteo обикновен мишелов широколистни гори 

18 Buteo lagopus северен мишелов зимуващ вид 

19 
Falco subbuteo сокол орко широколистни крайбрежни 

гори 
20 Falco tinnunculus черношипа ветрушка мигриращ и преминаващ вид 
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№ Латинско име Българско име Местообитание в ПР 

21 
Gallinula chloropus зеленоножка естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 

22 
Rallus aquaticus крещалец естествени водни площи с 

вкоренена тръстика 

23 
Charadrius dubius речен дъждосвирец вътрешни крайбрежни 

пясъчни ивици 

24 
Vanellus vanellus обикновена калугерица естествени тревни площи 

25 Haematopus ostralegus  стридояд мигриращ и преминаващ вид 

26 Actitis hypoleucos късокрил кюкавец мигриращ и преминаващ вид 

27 Calidris minuta малък брегобегач мигриращ и преминаващ вид 

28 Gallinago media голяма бекасина мигриращ и преминаващ вид 

29 
Limosa limosa черноопашат крайбрежен 

бекас 
мигриращ и преминаващ вид 

30 Numenius arquata голям свирец мигриращ и преминаващ вид 

31 
Tringa erythropus голям червеноног 

водобегач 
мигриращ и преминаващ вид 

32 Tringa ochropus голям горски водобегач мигриращ и преминаващ вид 

33 
Tringa totanus малък червеноног 

водобегач 
мигриращ и преминаващ вид 

34 
Chlidonias leucopterus белокрила рибарка естествени водни площи, 

плитки части 
35 Larus canus чайка буревестница мигриращ и преминаващ вид 

36 Larus fuscus малка черногърба чайка мигриращ и преминаващ вид 

37 
Chroicocephalus=Larus 
ridibundus 

речна чайка естествени водни площи, с 

вкоренена тръстика, плитки 

части 
38 Columba oenas  гълъб хралупар мигриращ и преминаващ вид 

39 
Cuculus canorus обикновена кукувица храстово-дървесна 

растителност, широколистни 

гори 
40 Tyto alba  забулена сова мигриращ и преминаващ вид 

41 Asio otus горска ушата сова широколистни гори 

42 Athene noctua  домашна кукумявка гнезди в селото 

43 Otus scops чухъл широколистни гори 

44 Apus apus черен бързолет мигриращ и преминаващ вид 

45 
Upupa epops папуняк широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 
46 Jynx torquilla въртошийка широколистни гори 

47 
Picus viridis зелен кълвач широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 

48 
Dendrocopos major голям пъстър кълвач широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 

49 
Dendrocopos minor малък пъстър кълвач широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 
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№ Латинско име Българско име Местообитание в ПР 
50 Alauda arvensis полска чучулига естествени тревни площи 

51 Hirundo daurica червенокръста лястовица мигриращ и преминаващ вид 

52 Hirundo rustica селска лястовица гнезди в селото 

53 Riparia riparia брегова лястовица мигриращ и преминаващ вид 

54 Anthus trivialis горска бъбрица мигриращ и преминаващ вид 

55 Anthus pratensis ливадна бъбрица мигриращ и преминаващ вид 

56 Anthus spinoletta водна бъбрица мигриращ и преминаващ вид 

57 
Motacilla alba бяла стърчиопашка вътрешни крайбрежни 

пясъчни ивици; оскъдна 

растителност крайбрежна 
58 Motacilla cinerea  сива стърчиопашка мигриращ и преминаващ вид 

59 Motacilla flava жълта стърчиопашка естествени тревни площи 

60 Erithacus rubecula червеногръдка широколистни гори 

61 
Luscinia luscinia северен славей храстово-дървесна 

растителност; широколистни 

гори 

62 
Luscinia megarhynchos южен славей храстово-дървесна 

растителност; широколистни 

гори 
63 Luscinia svecica синьогушка мигриращ и преминаващ вид 

64 Oenanthe oenanthe сиво каменарче естествени тревни площи 

65 Phoenicurus ochruros домашна червеноопашка мигриращ и преминаващ вид 

66 
Phoenicurus phoenicurus градинска червеноопашка широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 

67 
Saxicola torquata европейско черногушо 

ливадарче 
мигриращ и преминаващ вид 

68 
Turdus merula кос храстово-дървесна 

растителност; широколистни 

гори 

69 
Turdus philomelos поен дрозд храстово-дървесна 

растителност; широколистни 

гори 
70 Turdus pilaris хвойнов дрозд мигриращ и преминаващ вид 

71 Turdus viscivorus имелов дрозд мигриращ и преминаващ вид 

72 Acrocephalus arundinaceus тръстиково шаварче 3212; 3213 

73 
Acrocephalus palustris мочурно шаварче естествени тревни площи, 

крайбрежни и рудерална 

растителност 
74 Acrocephalus scirpaceus блатно шаварче 3212; 3213 

75 Acrocephalus shoenobaenus крайбрежно шаварче 3212; 3213 

76 
Hippolais pallida малък маслинов 

присмехулник 
храстово-дървесна 

растителност 

77 
Hippolais icterina градински присмехулник храстово-дървесна 

растителност; широколистни 

гори 
78 Locustella fluviatilis речен цвъркач 3212; 3213 
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№ Латинско име Българско име Местообитание в ПР 
79 Locustella luscinioides тръстиков цвъркач 3212; 3213 

80 Locustella naevia полски цвъркач 3212; 3213 

81 Phylloscopus collybita елов певец широколистни гори 

82 Phylloscopus sibilatrix буков певец мигриращ и преминаващ вид 

83 Phylloscopus trochilus брезов певец мигриращ и преминаващ вид 

84 
Sylvia atricapilla голямо черноглаво 

коприварче 
храстово-дървесна 

растителност; широколистни 

гори 
85 Sylvia borin borin  градинско коприварче мигриращ и преминаващ вид 

86 
Sylvia communis голямо белогушо 

коприварче 
храстово-дървесна 

растителност 

87 
Sylvia curruca малко белогушо 

коприварче 
храстово-дървесна 

растителност 

88 
Sylvia nisoria ястребогушо коприварче храстово-дървесна 

растителност 

89 
Muscicapa striata сива мухоловка широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 
90 Ficedula hypoleuca жалобна мухоловка мигриращ и преминаващ вид 

91 Panurus biarmicus мустакато тръстикарче мигриращ и преминаващ вид 

92 Cettia cetti свилено шаварче мигриращ и преминаващ вид 

93 Aegithalos caudatus  дългоопашат синигер мигриращ и преминаващ вид 

94 
Parus palustris лъскавоглав синигер широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 

95 
Parus major голям синигер широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 

96 
Cyanistes=Parus caeruleus син синигер широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 
97 Sitta europaea  горска зидарка широколистни гори 

98 
Certhia brachydactyla градинска дърволазка широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 

99 
Remiz pendulinus торбогнезден синигер широколистни крайбрежни 

гори 

100 
Oriolus oriolus авлига широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 
101 Lanius excubitor сива сврачка мигриращ и преминаващ вид 

102 Lanius senator  червеноглава сврачка мигриращ и преминаващ вид 

103 Pastor=Sturnus roseus розов скорец мигриращ и преминаващ вид 

104 Passer hispaniolensis испанско врабче мигриращ и преминаващ вид 

105 
Passer montanus полско врабче храстово-дървесна 

растителност 
106 Carduelis cannabina обикновено конопарче мигриращ и преминаващ вид 
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№ Латинско име Българско име Местообитание в ПР 

107 
Carduelis carduelis щиглец храстово-дървесна 

растителност; широколистни 

гори 

108 
Chloris=Carduelis chloris зеленика храстово-дървесна 

растителност; широколистни 

гори 
109 Spinus=Carduelis spinus елшова скатия мигриращ и преминаващ вид 

110 
Coccotraustes coccotraustes черешарка широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 

111 
Fringilla coelebs обикновена чинка широколистни гори, 

широколистни крайбрежни 

гори 
112 Fringilla montifringilla планинска чинка мигриращ и преминаващ вид 

113 Pyrrhula pyrrhula червенушка мигриращ и преминаващ вид 

114 Serinus serinus европейско канарче мигриращ и преминаващ вид 

115 Emberiza citrinella жълта овесарка мигриращ и преминаващ вид 

116 
Emberiza hortulana градинска овесарка естествена тревна 

растителност с дървета и 

храсти 

117 
Emberiza melanocephala черноглава овесарка естествена тревна 

растителност с храсти 
118 Emberiza schoeniclus тръстикова овесарка мигриращ и преминаващ вид 

119 
Emberiza=Miliaria calandra сива овесарка естествена тревна 

растителност с  храсти 
 

7.3.7.2.3.6 ПТИЦИ: ГНЕЗДОВА ЧИСЛЕНОСТ НА ОТЧЕТЕНИТЕ ПРЕЗ 2014 Г. ВИДОВЕ В ПР „СРЕБЪРНА“  

Когато числеността е индикирана със звезда (*), тя е по експертна оценка от наблюденията през 2014 г. 

 Вид 
Численост 

% от гнезд. 
популация в 

България 
І Разред Гъскоподобни (Anseriformes)   

1 Cygnus olor ням лебед 15-17 дв. 34% 

2 Anser anser сива гъска 10-12 дв. 48% 

 Сем. Патицови (Anatidae)   

3 Anas platyrhynchos зеленоглава патица 22-35 дв. 0,8% 

4 Anas strepera                           сива патица 10-20 дв. 17% 

5 Anas querquedula лятно бърне 7-10 дв. 2% 

6 Aythya ferina 
кафявоглава 

потапница 
25-30 дв. 12% 

7 
 
Aythya nyroca 

белоока  
потапница 

45-55 дв. 14% 

ІІ Разред Кокошоподобни (Galliformes)   

8 Perdix perdix полска яребица   
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 Вид 
Численост 

% от гнезд. 
популация в 

България 

9 Phasianus colchicus, hybrid 
колхидски фазан, 

хибрид 
10-15 дв.  

ІІІ Разред Гмурецоподобни (Podicipediformes)   

10 Tachybaptus ruficollis малък гмурец 10-15 дв.* 1% 

11 Podiceps nigricollis черноврат гмурец 1-2 дв. 3% 

12 Podiceps cristatus голям гмурец 30-35 дв. 6% 

13 Podiceps grisegena червеноврат гмурец 1-2 дв. 2,5% 

ІV Разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes)   

14 Pelecanus onocrotalus розов пеликан 10 дв.  

15 Pelecanus crispus къдроглав пеликан 70 дв. 100% 

16 Phalacrocorax carbo голям корморан 50-100 дв.* 3,6% 

17 Phalacrocorax pygmeus малък корморан 100-150 дв.* 30% 

V Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)   

36 Nycticorax nycticorax нощна чапла 50-100 дв.* 4% 

37 Ixobrychus minutus малък воден бик 35-40 дв.* 0,9% 

39 Ardeola ralloides гривеста чапла 40-50 дв.* 9% 

40 Egretta garzetta малка бяла чапла 60-80 дв.* 4% 

41 Ardea cinerea сива чапла 20-30 дв.* 2,5% 

42 Ardea purpurea червена чапла 5-8 дв. 4% 

43 Ardea=Egretta alba alba голяма бяла чапла 2-5 дв. 17% 

45 Ciconia ciconia бял щъркел 1 дв.  

46 Platalea leucorodia бяла лопатарка 15-20 дв. 13% 

47 Plegadis falcinellus блестящ ибис 20-30 дв. 30% 

VІ Разред Ястребови (Accipitriformes)   
48 Buteo buteo обикновен мишелов   
49 Circus aeruginosus тръстиков блатар 1 дв. 0,4% 

50 Accipiter nisus малък ястреб   

51 Circaetus gallicus орел змияр преминаващ  

VІІ Разред Соколоподобни (Falconiformes)   

52 Falco subbuteo сокол орко 1 инд.  

VІІ Разред Жеравоподобни (Gruiformes)   

53 Fulica atra лиска 80-90 дв. 3% 

54 Gallinula chloropus зеленоножка 20-40 дв.* 0,3% 

ІХ Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)   

55 
Chroicocephalus=Larus 
ridibundus речна чайка 

20-30 дв. 10% 

56 Larus cachinnans каспийска чайка   

57 Sterna hirundo речна рибарка 2-4 дв. 0,4% 

58 Chlidonias hybrida белобуза рибарка 90-110 дв. 11% 

Х Разред Гълъбоподобни (Columbiiformes)   
59 Columba palumbus гривяк 20-30 чути 

инд. 
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 Вид 
Численост 

% от гнезд. 
популация в 

България 

60 Streptopelia turtur обикновена гургулица 
15-20 чути 

инд. 
 

61 Streptopelia decaocto гугутка   

ХІ Разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)   

62 Cuculus canorus обикновена кукувица 
15-20 чути 

инд. 
 

ХІІ Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)   

63 Apus apus черен бързолет преминаващ  

ХІІ Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)   

64 Alcedo atthis земеродно рибарче 5-8 дв. 0,2% 

65 Coracias garrulus синявица 5 дв. 0,06% 

 Merops apiaster обикнове пчелояд 5-10 инд.  

66 Upupa epops папуняк 4 инд.  

ХІV Разред Кълвачоподобни (Piciformes)   

67 Dryocopus martius черен кълвач 2 инд.  

68 Picus viridis зелен кълвач 3 чути инд.  

69 Picus canus сив кълвач 2 чути инд.  

70 Dendrocopos major голям пъстър кълвач 10-20 инд.  

71 Dendrocopos syriacus 
сирийски пъстър 

кълвач 
20-30 инд.  

ХV Разред Врабчоподобни (Passeriformes)   

 Сем. Чучулигови (Alaudidae)   

72 Alauda arvensis полска чучулига   

 Сем. Лястовицови (Hirundinidae)   

73 Hirundo rustica селска лястовица 
хранещи се 

инд. 
 

74 Hirundo daurica 
червенокръста 

лястовица 
хранещи се 

инд. 
 

 Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae)   

75 Motacilla flava жълта стърчиопашка 1-3 инд.  

 Сем. Дроздови (Turdidae)    

76 Luscinia megarhynchos южен славей 
20-25 чути 

инд. 
 

77 Turdus merula кос 60-80 инд.  

78 Turdus philomelos поен дрозд 
10-15 чути 

инд. 
 

 Сем. Коприварчеви (Sylviidae)   

79 Locustella luscinioides тръстиков цвъркач 15-30 дв.* 4,3% 

80 Acrocephalus scirpaceus блатно шаварче 20-30 дв.* 0,3% 

81 Acrocephalus palustris мочурно шаварче 2-5 дв.* 0,02% 

82 Acrocephalus arundinaceus тръстиково шаварче 80-90 дв.* 0,25% 

83 Sylvia atricapilla 
голямо черноглаво 

коприварче 
28-30 дв. 0,004% 

84 Sylvia communis 
голямо белогушо 

коприварче 
10-15 дв. 0,01% 
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 Вид 
Численост 

% от гнезд. 
популация в 

България 

85 Sylvia curruca 
малко белогушо 

коприварче 
10-12 дв. 0,04% 

86 Sylvia nisoria 
ястребогушо 

коприварче 
  

87 Phylloscopus collybita елов певец 5-10 дв.*  

 Сем. Мухоловкови (Muscicapidae)   

88 Muscicapa striata сива мухоловка 1-2 инд.  

 Сем. Синигери (Paridae)    

89 Remiz pendulinus торбогнезден синигер 20-25 дв. 3% 

90 Parus major голям синигер 50-60 дв.*  

91 Cyanistes=Parus caeruleus син синигер 40-50 дв.*  

 Сем. Сврачкови (Laniidae)   

92 Lanius collurio червеногърба сврачка 6-10 дв. 0,002% 

93 Lanius minor Lesser Grey Shrike 2-5 дв.* 0,02% 

 Сем. Вранови (Corvidae)    

94 Garrulus glandarius сойка 10-20 дв.  

95 Pica pica сврака 20-30 дв.  

96 Corvus corone cornix сива врана   

 Сем. Скорецови (Sturnidae)   

97 Sturnus vulgaris обикновен скорец 40-50 дв.  

 Сем. Авлигови (Oriolidae)    

98 Oriolus oriolus авлига 40-50 дв. 0,04% 

 Сем. Врабчови (Passeridae)   

99 Passer montanus полско врабче   

100 Passer domesticus домашно врабче   

 Сем. Чинкови (Fringillidae)   

101 Fringilla coelebs обикновена чинка 30-40 дв.  

102 Carduelis carduelis щиглец 5-10 дв.*  

103 Chloris=Carduelis chloris зеленика 5-10 дв.*  

104 Coccotraustes coccotraustes черешарка 2-4 дв.  

 Сем. Овесаркови (Emberizidae)   

105 Emberiza hortulana градинска овесарка 2-3 дв.*  

106 Emberiza=Miliaria calandra сива овесарка 5-8 дв.*  
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7.3.7.2.3.7 ПТИЦИ: ЗИМУВАЩИ ПТИЦИ В ПР „СРЕБЪРНА“ (1977-2001 Г.)., ВИДОВ СЪСТАВ И ЧИСЛЕНОСТ 

 

  

№ Вид Общ брой за периода 1977-
2001 г. 

1. Tachybaptus ruficollis малък гмурец 6 

2. Podiceps cristatus голям гмурец 11 

3. Phalacrocorax carbo голям корморан 10 133 

4. Phalacrocorax pygmeus малък корморан 125 

5. Pelecanus crispus къдроглав пеликан 37 

6. Egretta alba голяма бяла чапла 6 

7. Ardea cinerea сива чапла 2 

8. Cygnus olor ням лебед 622 

9. Cygnus cygnus поен лебед 21 

10. Anser albifrons голяма белочела гъска 115 034 

11. Anser anser сива гъска 2 857 

12. Branta ruficollis червеногуша гъска 144 

13. Tadorna ferruginea червен ангъч 2 

14. Anas penelope фиш 20 

15. Anas strepera сива патица 105 

16. Anas crecca обикновено зимно бърне 148 

17. Anas platyrhynchos зеленоглава патица 38 089 

18. Anas acuta шилоопашата патица 42 

19. Anas clypeata клопач 39 

20. Netta rufina червеноклюна потапница 5 

21. Aythya ferina кафявоглава потапница 29 

22. Aythya nyroca белоока потапница 1 

23. Aythya fuligula качулата потапница 36 

24. Bucephala clangula обикновена звънарка 40 

25. Mergus albellus малък нирец 63 

26. Fulica atra лиска 6 225 

27. Larus ridibundus речна чайка 49 

28. Larus canus чайка буревестница 117 

29. Larus cachinnans каспийска чайка 40 

 Общо  174 048 
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7.3.7.2.3.8 ПТИЦИ: ЗИМУВАЩИ ПТИЦИ В ПР „СРЕБЪРНА“ (2008-2013 Г.), ВИДОВ СЪСТАВ И ЧИСЛЕНОСТ 

Вид 2008 2009 2010 2011 2012 2013 общо 

Gavia arctica 0 0 1 0 0 0 1 

Tachybaptus ruficollis 0 0 0 0 16 0 16 

Podiceps cristatus 0 0 0 0 0 1 1 

Pelecanus crispus 0 0 0 1 14 0 15 

Phalacrocorax pygmeus 0 0 0 19 1 194 8 1 221 

Phalacrocorax carbo 1 0 10 0 3 0 14 

Cygnus olor 0 0 0 12 137 0 149 

Anser albifrons 100 555 80 43 0 0 778 

Anser anser 0 37 0 0 20 0 57 

Anas platyrhynchos 0 0 1 100 9 1 666 6 2 781 

Anas clypeata 0 0 0 0 356 0 356 

Anas strepera 0 0 0 0 169 0 169 

Anas crecca 0 0 55 2 638 0 695 

Anas penelope 0 0 21 0  0 21 

Aythya ferina 0 0 10 0 57 0 67 

Aythya nyroca 0 0 0 0 29 0 29 

Aythya fuligula 0 0 0 0 9 0 9 

Ardea cinerea 0 0 0 0 1 0 1 

Bucephala clangula 0 0 0 0 0 18 18 

Mergellus albbellus 0 0 0 0 0 5 5 

Mergus merganser 0 0 0 0 0 1 1 

Egretta alba 0 0 4 0 145 0 149 

Rallus aquaticus 0 0 0 0 3 0 3 

Fulica atra 0 0 50 25 677 0 752 

Larus michahellis 3 0 0 26 1 46 76 

общо водолюбиви 104 592 1 331 137 5 135 85 7 384 

Buteo buteo 3 4 1 1 2  11 

Accipiter gentilis  1   2  3 

Accipiter nisus 1 1     2 

Circus aeruginosus     4  4 

Circus cyaneus 2  3 1  0 6 

Falco columbarius  1    0 1 

Phasianus colchicus hyb.  1    0 1 
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Вид 2008 2009 2010 2011 2012 2013 общо 

Columba palumbus 1   300 33 0 334 

Streptopelia decaocto 2     0 2 

Athene noctua  1     0 1 

Picus viridis  1  1 1 0 3 

Dendrocopos syriacus  2    0 2 

Dendrocopos major 3     0 3 

Erithacusrubecula  2    0 2 

Troglodytes troglodytes  6   5 0 11 

Parus major 3 30    0 33 

Turdus merula 9 11    0 20 

Turdus pilaris 27 187   44 0 258 

Prunella modularis 1     0 1 

Corvus frugilegus     183 0 183 

Pica pica 3 5    0 8 

Garrulus glandarius  1 2    0 3 

Pyrrhula pyrrhula  1    0 1 

Fringilla coelebs 10 28   20 1 59 

Fringilla montifringilla 3 2     5 

Coccothraustes coccothraustes 77 26     103 

Carduelis cannabina     10  10 

Carduelia chloris     165  165 

Carduelis carduelis 80 76    2 158 

Passer montanus 2      2 

Passer domesticus     5  5 

Sturnus vulgaris  40     40 

Emberiza citrinella     16  16 

Miliaria calandra     6  6 

Общо други видове 229 427 5 303 496 3  
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7.3.7.2.4 БОЗАЙНИЦИ 

7.3.7.2.4.1 БОЗАЙНИЦИ: УСТАНОВЕНИ ВИДОВЕ С ТЕХНИЯ КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС 

Актуализиран списък на бозайниците и природозащитен статут. ЗБР – Закон за биологичното 

разнообразие, Приложения II и III; БК – Бернска Конвенция (Конвенция за опазване на дивата европейска 

флора и фауна и природните местообитания), Приложения II и III; Д92/43/ЕЕС – Директива 92/43/ЕЕС 

относно съхранението на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Приложения 2, 4, 5; ЧК – 
Червена Книга на Р България; IUCN – Списък на световно застрашените видове,  РПЗ- Рисков-потенциално 

застрашен, У – уязвим, З – застрашен, 

№ Вид ЗБР БК Д 92/43/ЕЕС IUCN ЧК 
1 Таралеж (Erinaceus roumanicus) III     
2 Къртица (Talpa europaea)      
3 Обикновена кафявозъбка (Sorex araneus)  III    
4 Малка  кафявозъбка (Sorex minutus)  III    
5 Малка  водна земеровка  (Neomys anomalus)  III    
6 Белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon)  III    
7 Малка   белозъбка (Crocidura suaveolens)  III    
8 Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) II, III III 4   
9 Прилепче на на Натузий (Pipistrellus nathusii) II, III III 4   
10 Ръждив вечерник  (Nyctalus noctula) II, III II    
11 Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) II, III II    
12 Заек (Lepus europaeus)  III    
13 Катерица (Sciurus vulgaris)  III  РПЗ  
14 Горски сънливец (Dryomys nitedula) II III 4 РПЗ  
15 Обикновен сънливец (Glis glis)  III  РПЗ  
16 Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius) II, III III 4 РПЗ  
17 Оризищна мишка (Micromys minutus)    РПЗ  
18 Полска мишка (Apodemus agrarius)      
19 Обикновена горска мишка (Apodemus sylvaticus)      
20 Жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis)      
21 Черен плъх (Rattus rattus)      
22 Сив плъх (Rattus norvegicus)      
23 Степна домашна мишка (Mus spicilegus)    РПЗ  
24 Домашна мишка (Mus musculus)      
25 Ондатра (Ondatra zibethicus)      
26 Воден плъх (Arvicola terrestris)      
27 Източно-европейска полевка (Microtus levis)      
28 Подземна полевка (Microtus subterraneus)      
29 Нутрия (Myocastor coypus)      
30 Чакал (Canis aureus)  IV  5   
31 Лисица (Vulpes vulpes)      
32 Енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides)      
33 Язовец (Meles meles)  III    
34 Видра (Lutra lutra) II, III II  У У 
35 Невестулка (Mustela nivalis) III III    
36 Черен пор (Mustela putorius) IV III 5   
37 Белка (Martes foina)  III    
38 Дива котка (Felis silvestris) IV II 4  З 
39 Дива свиня (Sus scrofa)  III    
40 Сърна (Capreolus capreolus)      
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7.3.7.2.4.2 БОЗАЙНИЦИ: ВИДОВЕ ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И/ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

И/ИЛИ МОНИТОРИНГ 

№ 
 

Вид 

Дейност 

Основание/Критерий 

П
о

д
д

ъ
р

ж
а
н

е
 

В
ъ

зс
та

н
о

в
я
в
а
н

е
 

М
о

н
и

то
р

и
н

г 

1 Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) + + + ЗБР (ІІ,ІІІ) 
2 Прилепче на на Натузий (Pipistrellus 

nathusii) 
+ + + ЗБР (ІІ,ІІІ) 

3 Ръждив вечерник  (Nyctalus noctula) + + + ЗБР (ІІ,ІІІ) 
4 Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) + + + ЗБР (ІІ,ІІІ) 
5 Заек (Lepus europaeus)   + биологичен фактор – тревопасен и храстовояден 
6 Ондатра (Ondatra zibethicus)   + биологичен фактор – тревопасен, 

тръстиковояден 
7 Воден плъх (Arvicola terrestris)   + биологичен фактор – тревопасен  

тръстиковояден 
8 Чакал (Canis aureus)    + биологичен фактор - хищник 
9 Лисица (Vulpes vulpes)   + биологичен фактор - хищник 
10 Язовец (Meles meles)   + биологичен фактор - всеяден 
11 Видра (Lutra lutra) + + + Локално рядък, Уязвим 

биологичен фактор - хищник 
12 Белка (Martes foina)   + биологичен фактор - хищник 
13 Дива котка (Felis silvestris)   + Локално рядък, Застрашен 

биологичен фактор - хищник 
14 Дива свиня (Sus scrofa)   + биологичен фактор - всеяден 
15 Сърна (Capreolus capreolus)   + биологичен фактор – тревопасен и храстовояден 

 

7.3.7.2.4.3 БОЗАЙНИЦИ: ЦЕЛЕВИ ЗА ОПАЗВАНЕ ВИДОВЕ (ЗАСТРАШЕНИ, РЕДКИ) 

№ Вид Критерии 
1 Видра (Lutra lutra) Уязвим 
2 Дива котка (Felis silvestris) Застрашен 
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7.3.7.2.4.4 БОЗАЙНИЦИ: ВИДОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ЗБР, ИЗВЪН ТЕЗИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 И 

ТЕХНИТЕ БИОТОПИ. 

Привързаност  на защитените видове бозайници от Пр. 3 на ЗБЗ извън тези от Пр. 2 към основните типове 

биотопи. Съкращения: 0 – неподходящ биотоп, 1 – субоптимален биотоп, 2 – оптимален биотоп 

 

                                                                                  
Вид 
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канали със земни брегове  1 1 1 1 1 1 1 1 

висока хелофитна  раст. 0 1 1 1 2 0 0 0 

плаващи кочки 0 1 1 1 2 0 0 0 

сладководни езера 0 1 1 1 2 0 0 0 

крайбрежни плитки части  0 1 1 1 2 0 0 0 

тревна мезофитна растителност 0 1 1 1 1 0 0 0 

тревна хидрофитна растителност 0 1 1 1 1 0 0 0 

тревна мезоксерофитна растителност с 

храсти 2 2 2 2 1 0 0 1 

храстова мезоксерофитна 

растителност 2 2 2 2 1 1 2 2 

храсталаци от аморфа 2 2 2 2 1 0 1 1 

храстова мезофитна растителност 2 2 2 2 1 1 2 2 

заливни гори 2 2 2 2 2 2 1 2 

сива върба  0 2 2 2 2 0 0 1 

 

 

7.4 КАРТЕН МАТЕРИАЛ ПОСОЧЕН В ЧАСТ “СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ”  

Картите са достъпни за разглеждане в Интернет на адрес http://sreburna.eu/print_maps.html  

7.4.1 КАРТИ ПО ЗАДАНИЕТО 

  

http://sreburna.eu/print_maps.html
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7.4.1.1 ОБЗОРНА КАРТА НА ПР. М 1 : 100 000. ГРАНИЦИ НА: ПР И ЗМ, ПРИЛЕЖАЩИ ЗЕМЛИЩА, НАТУРА 2000 ЗОНИ; ПЪТИЩА 
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7.4.1.2 ОБЗОРНА КАРТА НА ПР. М 1 : 40 000. ГРАНИЦИ НА: ПР И ЗМ, ПРИЛЕЖАЩИ ЗЕМЛИЩА, НАТУРА 2000 ЗОНИ; ПЪТИЩА 

  



 

255 

7.4.1.3 (А) ОБЗОРНА КАРТА НА ПР. М 1 : 40 000. ОСНОВНИ ОБЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПР ; ПЪТИЩА ИЗВЪН РПМ 

 



 

256 

7.4.1.3 (Б) НАЗВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ И ЧАСТИ ОТ ЕЗЕРО СРЕБЪРНА 
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7.4.1.4 ПРОМЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 



 

258 

7.4.1.5 ИМОТИ ПО КВС, ПРОТИВОПОЖАРНИ ПЪТИЩА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 



 

259 

7.4.1.6 ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ В ПУ НА ПР ОТ 2001 Г. 

  



 

260 

7.4.1.7 АКТУАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ ПО ПУ 2001, СЛЕД ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗМ 

  



 

261 

7.4.1.8 КЛИМАТ: СРЕДНОГОДИШНИ ТЕМПЕРАТУРИ 

  



 

262 

7.4.1.9 КЛИМАТ: СРЕДНОГОДИШНИ ВАЛЕЖИ 

  



 

263 

7.4.1.10 КЛИМАТ: ПОТЕНЦИАЛНА ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ 

  



 

264 

7.4.1.11 ГЕОЛОЖКА КАРТА НА РАЙОНА НА ЕЗ. СРЕБЪРНА 

  



 

265 

7.4.1.12 СКАЛЕН ФУНДАМЕНТ НА РАЙОНА НА ЕЗ. СРЕБЪРНА 

  



 

266 

7.4.1.13 РЕЛЕФ 

  



 

267 

7.4.1.14 (А) ГЕОМОРФОЛОЖКА КАРТА НА РАЙОНА НА ПР „СРЕБЪРНА” 

  



 

268 

7.4.1.14 (Б) ЛАНДШАФТ 

  



 

269 

7.4.1.15 РЕЛЕФ НА ДЪНОТО 

  



 

270 

7.4.1.16 РЕЛЕФ НА ДЪНОТО (3D) 

  



 

271 

7.4.1.17 ТОЧКИ С ДЪЛБОЧИНИ ПО ДЪНОТО НА ЕЗЕРОТО 

  



 

272 

7.4.1.18 ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА 



 

273 

7.4.1.19 ГРАНИЦИ НА ПР, ЗМ, РАМСАРСКОТО МЯСТО И ОБЕКТЪТ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО. 

  



 

274 

7.4.1.20 ГРАНИЦИ НА ПР, ЗМ, РАМСАРСКОТО МЯСТО. 

  



 

275 

7.4.1.21 (А) ГРАНИЦИ НА ПР „СРЕБЪРНА“ КАТО БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ НА ЮНЕСКО, КЪМ 1977 Г., ВЪРХУ ОРТОФОТОГРАФСКА ПОДЛОЖКА 

  



 

276 

7.4.1.21 (Б) Граници на ПР „Сребърна“ като биосферен резерват на ЮНЕСКО, към 1977 г., топографска карта 

 



 

277 

7.4.1.21 (В) ГРАНИЦИ НА ПР, ЗМ, ЮНЕСКО - ОБЕКТ НА СВЕТОВНО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО 

НАСЛЕДСТВО И ЮНЕСКО - БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ 

  



 

278 

7.4.1.22 ГРАНИЦИ НА ПР И ЗМ 

  



 

279 

7.4.1.23 ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ, ПУ 2016 Г. 

  



 

280 

7.4.1.24 МЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИХТИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ ПО ДАННИ ОТ ЛЮБИТЕЛСКИ 

РИБОЛОВ С ВЪДИЦА ДО ГРАНИЦАТА НА ПР 

  



 

281 

7.4.1.25 ПОЧВЕНА КАРТА НА РАЙОНА НА ЕЗ. СРЕБЪРНА 

  



 

282 

7.4.1.26 ЕРОЗИРАНИТЕ ТЕРЕНИ 

  



 

283 

7.4.1.27 ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СГРАДИ И СГРАДНИ КОМПЛЕКСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

НЕ ФУНКЦИОНИРАЩИ И ИЗОСТАВЕНИ 

  



 

284 

7.4.1.28 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

  



 

285 

7.4.1.29 БИОТОПИ, КАТО МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИДОВЕ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

  



 

286 

7.4.1.30 СЪВРЕМЕННОСТ НА БИОТОПИТЕ 

  



 

287 

7.4.1.31 УЯЗВИМОСТ НА БИОТОПИТЕ 

  



 

288 

7.4.1.32 РЯДКОСТ НА БИОТОПИТЕ 

  



 

289 

7.4.1.33 ЕСТЕСТВЕНОСТ НА БИОТОПИТЕ 

  



 

290 

7.4.1.34 СТАБИЛНОСТ НА БИОТОПИТЕ 

  



 

291 

7.4.1.35 ЗНАЧИМИ МЕСТООБИТАНИЯ ЗА ПТИЦИ 

  



 

292 

7.4.1.36 КАРТА НА РАСТИТЕЛНОСТТА 

  



 

293 

7.4.1.37 ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО EUNIS, ВКЛЮЧЕНИ В ЗБР, ПР.1 
(АКТУАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ … ФАЗА I“) 

  



 

294 

7.4.1.38 ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ (ЗБР, ПР.1) (ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ … ФАЗА I“) 

  



 

295 

7.4.1.39 РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ ВИСШИ РАСТЕНИЯ 

  



 

296 

7.4.1.40 РАСТЕНИЯ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ИЗДУТА ВОДНА ЛЕЩА (L. GIBBA) (ЗБР/ПР. 3) 

  



 

297 

7.4.1.41 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ALISMA PLANTAGO-AQUATICA 

  



 

298 

7.4.1.42 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ALTHAEA OFFICINALIS L. 

  



 

299 

7.4.1.43 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА BUTOMUS UMBELLATUS L. 

  



 

300 

7.4.1.44 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОБИКНОВЕН ХМЕЛ (HUMULUS LUPULUS) 

  



 

301 

7.4.1.45 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM) 

  



 

302 

7.4.1.46 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА OENANTHE AQUATICA. 

  



 

303 

7.4.1.47 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГЪРБАЧ (PERIPLOCA GRAECA) 

  



 

304 

7.4.1.48 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЧЕРЕН ОМАН (SYMPHYTUM OFFICINALE) 

  



 

305 

7.4.1.49 ГОРСКИ ПОДОТДЕЛИ 

  



 

306 

7.4.1.50 ГОРИ ПО ПРЕОБЛАДАВАЩ ДЪРВЕСЕН ВИД 

  



 

307 

7.4.1.51 ГОРИ ПО КЛАС И ВЪЗРАСТ 

  



 

308 

7.4.1.52 ГОРИ ПО ПЪЛНОТА 

  



 

309 

7.4.1.53 НЕМЕСТНИ ВИДОВЕ И НАСАЖДЕНИЯ С БОЛЕСТИ И КАЛАМИТЕТИ ПО ГОРИТЕ В 

НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ПР 

  



 

310 

7.4.1.54 А) ПРОЦЕНТНО СЪХНЕНЕ НА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ В ПР 

  



 

311 

7.4.1.54 Б) КАРТА НА ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ В ПР (МЕСТАТА В КОИТО СА СЪСТАВЕНИ АУАН ЗА 

НЕЗАКОНЕН РИБОЛОВ) 

  



 

312 

7.4.1.55 СЪОБЩЕСТВА НА СИВА ВЪРБА (S. CINEREA) ПО ДАННИ НА WWF 

  



 

313 

7.4.1.56 СЪОБЩЕСТВА НА СИВА ВЪРБА (S. CINEREA) ПО ДАННИ 2012 Г. 

  



 

314 

7.4.1.57 ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ОКОСЯВАНЕ НА ТРЪСТИКАТА И ОТСТРАНЯВАНЕТО НА СИВАТА 

ВЪРБА 

  



 

315 

7.4.1.58 РЕСУРСИТЕ, ПРЕДМЕТ НА СЕЛСКО СТОПАНСКО ПОЛЗВАНЕ В ТЕРИТОРИИТЕ ОКОЛО ПР 

  



 

316 

7.4.1.59 ПАСИЩА И ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ПР 

  



 

317 

7.4.1.60 А) ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

  



 

318 

7.4.1.60 Б) ХИГРОФИЛНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

  



 

319 

7.4.1.61 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГОЛЯМ СЕЧКО (CERAMBYX CERDO) 
(ЗБР/ПР.2) 

  



 

320 

7.4.1.62 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕЛЕНОВ РОГАЧ (LUCANUS CERVUS) 
(ЗБР/ПР.2) 

  



 

321 

7.4.1.63 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА LYCAENA DISPAR (ЗБР/ПР.2) 

  



 

322 

7.4.1.64 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COENAGRION ORNATUM (ЗБР/ПР.2) 

  



 

323 

7.4.1.65 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ANISUS VORTICULUS (ЗБР/ПР.2) 

  



 

324 

7.4.1.66 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА HIRUDO MEDICINALIS (ЗБР/ПР.4) 

  



 

325 

7.4.1.67 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИВИЧЕСТ ТЕОДОКСУС (T. 
TRANSVERSALIS) 

  



 

326 

7.4.1.68 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: НАХОДИЩА НА МРАВКИ И СЕНОКОСЦИ 

  



 

327 

7.4.1.69 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: НАХОДИЩА НА ОХЛЮВИ (А) 

  



 

328 

7.4.1.70 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: НАХОДИЩА НА ОХЛЮВИ (Б) 

  



 

329 

7.4.1.71 РИБИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА БЕЛОПЕРА КРОТУШКА (R. VLADYKOVI), КАРАГЬОЗ (A. 

IMMACULATA), ИВИЧЕСТ БИБАН (G. SCHRAETSER), РАСПЕР (A. ASPIUS)(ЗБР/ПР.2 И 3) 

  



 

330 

7.4.1.72 РИБИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИЮН (M. FOSSILIS) И ГОРЧИВКА (RHODEUS AMARUS) 
(ЗБР/ПР.2 И 3) (ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ … ФАЗА I“) 

  



 

331 

7.4.1.73 РИБИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА УКРАЙНСКА МИНОГА (E. MARIAE)(ЗБР/ПР.2 И 3) 

  



 

332 

7.4.1.74 РИБИ: ОПТИМАЛНИ МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИЮН (M. FOSSILIS) 

  



 

333 

7.4.1.75 РИБИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА УМБРА (U. KRAMERI) (ЗБР/ПР.2) 

  



 

334 

7.4.1.76 РИБИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА РАСПЕР (A. ASPIUS) (ЗБР/ПР.2) 

  



 

335 

7.4.1.77 РИБИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ДИВ ШАРАН (C. CARPIO) ЧКБ (CR) 

  



 

336 

7.4.1.78 ЗЕМНОВОДНИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ДУНАВСКИ ТРИТОН (T. DOBROGICUS)(ЗБР/ПР.2; 3) 

  



 

337 

7.4.1.79 ЗЕМНОВОДНИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЧЕРВЕНОКОРЕМНА БУМКА (B. BOMBINA) 
(ЗБР/ПР.2 И 3) (ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ … ФАЗА I“) 

  



 

338 

7.4.1.80 ЗЕМНОВОДНИ: НАХОДИЩА НА ВИДОВЕ ЗЕМНОВОДНИ 

  



 

339 

7.4.1.81 ЗЕМНОВОДНИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЧЕРВЕНОКОРЕМНА БУМКА (B. BOMBINA) 

  



 

340 

7.4.1.82 ВЛЕЧУГИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ОБИКНОВЕНА БЛАТНА КОСТЕНУРКА (EMYS 
ORBICULARIS) (ЗБР/ПР.2 И 3) 

  



 

341 

7.4.1.83 ВЛЕЧУГИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ШИПООПАШАТА КОСТЕНУРКА (T. 

HERMANNI)(ЗБР/ПР.2 И 3) 

  



 

342 

7.4.1.84 ВЛЕЧУГИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ШИПОБЕДРЕНА КОСТЕНУРКА (T. GRAECA)(ЗБР/ПР.2; 3) 

  



 

343 

7.4.1.85 ВЛЕЧУГИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ПЪСТЪР СМОК (E. SAUROMATES)(ЗБР/ПР.2 И 3) 

  



 

344 

7.4.1.86 ВЛЕЧУГИ: НАХОДИЩА НА ВИДОВЕ (А) 

  



 

345 

7.4.1.87 ВЛЕЧУГИ: НАХОДИЩА НА ВИДОВЕ (Б) 

  



 

346 

7.4.1.88 ПТИЦИ: НАХОДИЩА НА ВОДОПЛАВАЩИ, ХРАЛУПОГНЕЗДЕЩИ И ХИЩНИ ПТИЦИ (А) 
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7.4.1.89 ПТИЦИ: НАХОДИЩА НА ВРАБЧОПОДОБНИ ПТИЦИ (Б) 
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7.4.1.90 ПТИЦИ: НАХОДИЩА НА ВРАБЧОПОДОБНИ ПТИЦИ (В) 
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7.4.1.91 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ, РЪЖДИВ ВЕЧЕРНИК (NYCTALUS NOCTULA) (ЗБР/ПР. 2) 
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7.4.1.92 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ПРИЛЕП НА НАТУЗИЙ (PIPISTRELLUS NATHUSII) 
(ЗБР/ПР. 2) 
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7.4.1.93 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА КАФЯВО ПРИЛЕПЧЕ (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 
(ЗБР/ПР. 3) 
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7.4.1.94 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ПОЛУНОЩЕН ПРИЛЕП (EPTESICUS SEROTINUS) 
(ЗБР/ПР. 3) 
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7.4.1.95 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЧЕРНОГРЪД ХОМЯК (M. NEVTONI) (ЗБР/ПР. 2 И 3) 
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7.4.1.96 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЛЕШНИКОВ СЪНЛИВЕЦ (MUSCARDINUS 

AVELLANARIUS) (ЗБР/ПР. 2 И 3) 
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7.4.1.97 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЛАЛУГЕР (S. CITELLUS) (ЗБР/ПР. 2 И 3) 

  



 

356 

7.4.1.98 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА СТЕПЕН ПОР (M.EVERSMANNI) (ЗБР/ПР. 2 И 3) 
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7.4.1.99 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ПЪСТЪР ПОР (V.PEREGUSNA)(ЗБР/ПР. 2 И 3) 
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7.4.1.100 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИДРА (L. LUTRA)(ЗБР/ПР. 2 И 3) 
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7.4.1.101 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ТАРАЛЕЖ (E. CONCOLOR=ROMANICUS)(ЗБР/ПР. 3) 
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7.4.1.102 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА НЕВЕСТУЛКА (M. NIVALIS) (ЗБР/ПР. 3) 
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7.4.1.103 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ДИВА КОТКА (F. SILVESTRIS) (ЗБР/ПР. 3) 
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7.4.1.104 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЧАКАЛ (C. AUREUS) 
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7.4.1.105 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЛИСИЦА (V. VULPES) 

  



 

364 

7.4.1.106 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ДИВА СВИНЯ (S. SCROFA) 

  



 

365 

7.4.1.107 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЯЗОВЕЦ (M. MELES) 

  



 

366 

7.4.1.108 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА БЕЛКА (M. FOINA) 

  



 

367 

7.4.1.109 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА СЪРНА (C. CAPREOLUS) 

  



 

368 

7.4.1.110 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЗАЕК (L. EUROPAEUS) 

  



 

369 

7.4.1.111 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА МАЛКА КАФЯВОЗЪБКА (S. MINUTUS) 
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7.4.1.112 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ОБИКНОВЕНА КАФЯВОЗЪБКА (S. ARANEUS) 
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7.4.1.113 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА МАЛКА ВОДНА ЗЕМЕРОВКА (N. ANOMALUS) 
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7.4.1.114 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА МАЛКА БЕЛОЗЪБКА (C. SUAVEOLENS) 
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7.4.1.115 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА БЕЛОКОРЕМНА БЕЛОЗЪБКА (C. LEUCODON) 
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7.4.1.116 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ПОЛЕВКА (M. ARVALIS (S.L.) 

  



 

375 

7.4.1.117 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ПОДЗЕМНА ПОЛЕВКА (M. SUBTERRANEUS) 
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7.4.1.118 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА СТЕПНА ДОМАШНА МИШКА (M. SPICILEGUS) 
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7.4.1.119 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ОРИЗИЩНА МИШКА (M. MINUTUS) 

  



 

378 

7.4.1.120 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ПОЛСКА МИШКА (A. AGRARIUS) 
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7.4.1.121 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ОБИКНОВЕНА ГОРСКА МИШКА (A. SYLVATICUS) 
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7.4.1.122 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ЖЪЛТОГЪРЛА ГОРСКА МИШКА (A. FLAVICOLLIS) 
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7.4.1.123 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ОБИКНОВЕН СЪНЛИВЕЦ (G. GLIS) 

  



 

382 

7.4.1.124 БОЗАЙНИЦИ: МЕСТООБИТАНИЯ НА ГОРСКИ СЪНЛИВЕЦ (D. NITEDULA) 
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7.4.1.125 ОПОРЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И БИОТОПИ 
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7.5 ДРУГИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ.  

7.5.1 ПРАВНИ АНАЛИЗИ 

7.5.1.1 КРАТКО  ОПИСАНИЕ НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПР 

Статута на поддържания резерват, произтичащ от нормативната уредба по околна среда – ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, 

ЗУТ, Закона за водите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите,  и всички 

подзаконови нормативни актове, издадени до момента. 

ЗЗТ 

Със Закона за защитените територии се урежда статута на Поддържаните резервати, тяхното предназначение 

и режим на опазване и ползване, обявяване и управление. Съгласно чл. 26. ал. 1 за поддържани резервати се 

обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и 

местообитанията им. Съобразно изискванията на закона, целите на обявяване на ПР „Сребърна“ са: Влажна 

зона, изключително голямо богатство на орнитофауната. 

Съгласно ЗЗТ, чл. 27, ал. 1 „В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. 

тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с 

образователна цел; 4. събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места; 5. провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или 

възстановителни мерки“, като всички дейности следва да бъдат определени с плана за управление за ПР.  

Произтичащи от ЗЗТ задължения и тяхното изпълнение 

РИОСВ Русе, като стопанин на ПР, е създал съответната организация и нормативни документи (правилници 

и инструкции) за прилагане изискванията на ЗЗТ. Изградена е сграда за управлението на ПР, осигурена е 

необходимата материална база, назначени са експерт и охранители на ПР. Създадена е координационна 

връзка с местното управление на полицията за провеждане на съвместни дейности свързани с охраната на 

ПР. РИОСВ Русе, организира, прилага пряко или чрез обществени поръчки провеждането на поддържащи, 

направляващи, регулиращи или възстановителни мерки. Организира и съдейства за провеждането на 

мониторинг и научни проучвания в ПР. 

Актове за обявяване на резервата, промяна в площта му, прекатегоризация в поддържан резерват, 

актуализация на площта и утвърждаване на план за управление 

Обявяването на района на ез. Сребърна за защитена територия става с Постановление на Министерски Съвет 

№ 11931 от 20.09.1948 г., (ДВ бр. 1-4-8-11931-1948 г.), предхождано от Постановление № ЗП/2-11931 от 

20.IХ.1948 г. на министъра на земеделието и горите.  

През годините неколкократно са извършвани промени в статута на резервата и неговата площ: 
1) Заповед No581 от 28.06.1993 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 58/1993 г.) за промяна в площта 

(увеличаване) на резервата; 
2) Заповед Nо367 от 15.10.1999 г.  на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/1999 г.) за 

прекатегоризация в поддържан резерват;  
3) План за управление на ПР „Сребърна“, утвърден със Заповед № РД-958 от 11.12.2001 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2002 г.). 
4) Заповед № РД-1135 от 07.11.2005 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2005 г.) за 

актуализация на площта на основание чл.42, ал.6 от ЗЗТ.“ 
 
Промените в границите на защитената територия в района на ез. Сребърнапо по ЗЗТ,  (Природен резерват, 

резерват, ПР, ЗМ и свързаните с тях БР, Рамсарско място и обектът на Световното културно и природно 

наследство ) са показани на карта в раздел 7.4.1.2.  
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Присъединяването на Република България към ЕС през 2007, както и подготвителният процес за това 

включваше и хармонизация на законодателството в сферата на околната среда. Тук на първо място трябва да 

се отбележи пълното транспониране на Директивата за птиците (2009/147/ЕИО) и Директивата за 

местообитанията (92/43/ЕИО) на ЕС, които регламентират създаването на общоевропейската екологична 

мрежа Натура 2000. Понастоящем този процес е значително напреднал в България, което дава съвсем нови 

инструменти за управление и опазване и на значимите влажни зони, които без изключения попадат в 

екологичната мрежа. 

Със заповедта за прекатегоризация от 1999 г. са формулирани следните допустими дейности на територията 

на ПР, които са били в сила до утвърждаването на ПУ-2001 г.: 

- Косене на тръстиката; 
- Поддържане на водния режим; 
- Спортен (любителски) риболов на определени места; 
- Зарибяване; 
- Регулиране числеността на чакал, енотовидно куче и диво прасе извън размножителния период на 

пеликаните. 
С утвърждаване на ПУ-2001 г. в сила са режимите, формулирани за отделните зони в него. 

Произтичащи от Заповедите за обявяване и Плана за управление задължения и тяхното изпълнение 

РИОСВ Русе, като стопанин на ПР, е създал съответната организация за прилагане изискванията на 

Заповедите за обявяване и Плана за управление на ПР.  
В съответствие с нормативните дакументи МОСВ, РИОСВ Русе, ИАОС, научни организации, НПО, 
организираните ловни дружества,  и местната власт изпълняват и прилагат разпоредбите според техните 

компетенции. РИОСВ Русе поддържа водния режим, следи за правилното използване на месттата за риболов, 

организира мероприятията по регулиране числеността на хищниците. 
 

ЗООС 
Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/25.09.2002 г.): Рамков закон, който определя ролята на 

институциите в опазването на околната среда и много други аспекти, като например събирането на 

информация, отнасяща се до околната среда и достъпа до нея, механизмите за ОВОС и екологична оценка на 

планове и програми и др. 
Произтичащи от ЗООС задължения и тяхното изпълнение 
Информация за ПР от МОСВ, РИОСВ Русе, ИАОС, научни организации и НПО се събира, организира и 

насочва към Националната система за мониторинг на околната среда със цел съхраняването и ползването на 

биологичното разнообразие в съответствие с природната и географска характеристика на страната. 

ЗБР 
Закон за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77/09.08.2002 г.): Регулира отношенията между субектите в 

сферата на защита и устойчиво използване на биологичното разнообразие, опазване на видове, 

местообитания, изграждането на Националната Екологична Мрежа Натура 2000. Законът също така регулира 

въвеждането на чужди видове или на повторното въвеждане на местни видове и търговията със застрашени 

видове.  
По ЗБР са обявени защитени зони по двете Директиви на ЕС: за опазване на местообитанията и на птиците, 
които припокриват и територията на ПР. 
ЗБР е хармонизиран със сегашното европейско законодателство. Поради редица обективни и субективни 

фактори европейското законодателство в областта на биоразнообразието, водите, природните ресурси все 

още не е достигнало желаната интегрираност на законовата рамка. От десетилетие се работи по нова 

обединена Директива на мястото на досегашната Директива за местообитанията и Директива за дивите 

птици.  През последните години се работи за интегриране с Рамковата Директивата за водите. 
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Добрите практики в ЕС показват, че за  постигане на целите за опазване на биологичното разнообразие и 

устойчиво ползване на биологичните ресурси е необходим широк обществен консенсус поне на национално 

ниво. В тези дейности трябва да участват на широк кръг министерства, представители на местната власт, 

научни организации, НПО, обществени организации, представители на бизнеса, стопански субекти, 

включително и до частни лица. Добри резултати са постигнати, когато съответните институции излизат със 

свои инициативи, които надхвърлят рамките на регламентираните им задължения. Това е предпоставка за 

последващо законово формализиране на поетите от тях нови задължения. В това отношение ЗБР трябва да 

се разглежда като важна предпоставка за опазване на биологичното разнообразие. Основна предпоставка за 

екологична мрежа е нейната свързаност. Фактът, че в ЗБР не са разписани експлицитно задължения за 

осигуряване свързаността на НЕМ Натура 2000 на министерствата: МЕ, МЗХ, МИ, МОН, МОСВ, МРРБ, МТ, 

МТИТС, представители на всички нива на местната власт, на научни организации, НПО, обществени 

организации, стопански субекти, не означава, че без тяхно участие целта може да бъде постигната.  
Произтичащи от ЗБР задължения и тяхното изпълнение 
Основните задължения са върху МОСВ и неговите структури и МЗХ. В духа на добрите практики, 

подпомагането на отговорните за прилагането на ЗБР институции от всички заинтересовани страни е 

задължителна предпоставка за постигане на желания от обществото резултат. 

ЗРА 
Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41/24.04.2001 г.): Регулира организацията, управлението, 

използването и защитата на рибните ресурси в българските водни системи и басейни, както и търговията с 

риба и други водни организми. 

Произтичащите от ЗРА ограничения и свързаните с него подзаконови актове, като заповедите за риболовния 

сезон важат и за ПР и тяхното приложение се осигурява от РИОСВ Русе. 

езерото Сребърна е воден обект – крайдунавско езеро съгласно чл. 3, ал. (1), т. 1 - собственост на държавата, 

МОСВ. Съгласно чл. 12, ал. (2) - Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените 

територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на 

съответната територия и установения за нея режим. Съгласно чл. 32, ал. (1) в езерото се забранява уловът на 

риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1 към ЗРА: 

Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина от 15 април до 31 май. При нетипични промени 

в климатичните условия, засягащи развитието на рибните ресурси, министърът на земеделието и храните 

съгласувано с министъра на околната среда и водите по предложение на изпълнителния директор на ИАРА 

променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по приложение № 

1 с до 30 дни. Съответно директорът на РИОСВ-Русе ежегодно със заповед определя условията съгласно 

заповедта на министъра на земеделието и храните. 

ЗВ 
Закон за водите (ДВ, бр. 67/27.07.1999 г.): Регулира управлението на водите в България като неразделна част 

от природните ресурси на страната и правото на собственост над водните системи и басейни. Законът за 

водите е като цяло хармонизиран с Европейската рамкова директива за водите 2000/60/ЕС. 

Произтичащите от ЗВ ограничения важат и за ПР. Тяхното приложение се осигурява от РИОСВ Русе в 

рамките на неговите контролни, регулиращи и информационни функции.  ИАОС. 

ЗГ 
Закон за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г. ) урежда обществените отношения, свързани с опазването, 

стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на 

многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми. 

Съгласно Чл. 3, ал. 2, същият не се отнася за горите и земите от горския фонд в защитените територии - 
изключителна държавна собственост, какъвто е ПР. Въпреки това, съгласно Чл. 19, ал. (3) и ал. (4) за 

информационното осигуряване на управлението на горските територии Изпълнителната агенция по горите 
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извършва обмен на данни с действащата информационна система на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, както и на други ведомства и организации. 
Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, собствениците и ползвателите на горски 

територии са длъжни безвъзмездно да предоставят на Изпълнителната агенция по горите и на нейните 

структури информацията, необходима за поддържането на информационната система. Съгласно Чл. 146, ал. 

(1) от Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии (ДВ, бр. 82 от 

23.10.2015 г.), ежегодно е необходимо да се подава информация за защитените територии по Закона за 

защитените територии. 

ЗУТ 
Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) урежда обществените отношения, 

свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република 

България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. 

По ЗУТ основното предназначение на ПР „Сребърна“ е защитена територия, чл. 7, ал.1 (изм. и доп. - ДВ, бр. 

28 от 2013 г.). Съгласно чл. 8, ал.4, конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с 

подробния устройствен план и за целевата територия - поддържан резерват е основното предназначение за 

природозащита. 

ЗЛР  
Статут по ЗЛР - защитена територия, в която съгласно Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 

г.) за находища на лечебни растения, намиращи се в защитени територии, се прилагат режимите и нормите, 

установени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление на 

защитените територии, а по отношение на опазването и ползването - разпоредбите на този закон. 

 

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (Приета с ПМС № 7/08.02.2000; 

обн., ДВ, бр. 13/15.02.2000 г.).  

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 

120/31.08.2007; обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г.) 

Стратегически и програмни документи касаещи статута на ПР „Сребърна“: 

 Националният план за опазване на влажните зони взема под внимание редица стратегически и 

програмни документи, които формулират политиките в областта на околната среда и устойчивото 

развитие на европейско и на национално ниво. Такива са: 
 Европейската стратегия „Европа 2020” – основополагащ стратегически документ на ЕС за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  
 Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. насочена към постигането на 6 приоритетни цели: 

опазване на видовете и местообитанията; поддържане и възстановяване на екосистемите и 

екосистемните услуги; включване на целите относно биоразнообразието в области от политиката на 

ЕС; борба с инвазивните видове; и приноса на ЕС за избягване на загуба на биоразнообразие в 

световен мащаб. 
 Стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011–2020 и цели за биологичното 

разнообразие от Аичи, изготвени в резултат на Конференцията на страните по Конвенцията за 

биологичното разнообразие в Нагоя през октомври 2010 г. 
 Стратегически план на Рамсарската конвенция за влажните зони за периода 2009 – 2015, приет с 

Резолюция X.1, изменен с Резолюция XI.3, определящ основните тенденции и насоки в изпълнението 

на целите на конвенцията за планирания период.  
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 Национална стратегия за околна среда за периода 2009–2018 и Плана за действие към нея – 
формулират националната политика в областта на опазване и устойчиво управление на 

биоразнообразието. 
 

СТАТУТ НА ПР, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОКОЛНА СРЕДА. 

Присъединяването на Република България към ЕС през 2007, както и подготвителният процес за това 

включваше и хармонизация на законодателството в сферата на околната среда. Тук на първо място трябва да 

се отбележи пълното транспониране на Директивата за птиците (2009/147/ЕИО) и Директивата за 

местообитанията (92/43/ЕИО) на ЕС, които регламентират създаването на общоевропейската екологична 

мрежа Натура 2000. Изискванията са транспонирани в ЗБР. Понастоящем този процес е значително 

напреднал в България, което дава съвсем нови инструменти за управление и опазване и на значимите влажни 

зони, които без изключения попадат в екологичната мрежа. 

СТАТУТ НА ПР, СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

Рамсарска конвенция (Конвенция за влажните зони с международно значение) 

Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на водолюбиви 

птици е известна и като Рамсарска конвенция.  

Подписана в Рамсар, Иран, на 2. 02. 1971 год. Конвенцията е подписана от България без задължение за 

ратификация с решение на министерския съвет от 18. 11. 1974 год. в сила за България от 24. 01.1976 год. 

Съгласно нея Сребърна е Рамсарски обект №64, обявен на 24/09/1975 г. Първият български Рамсарски 

обект, поддържан резерват. Езерото е единственото място в България, където гнезди къдроглавия пеликан, 

като то е от значение и за други застрашени видове - белооката потапница, малкия корморан, нощната чапла 

и др. Много редки видове растения, като например мехурчестата алдрованда, се срещат също в езерото.  

Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения 

Поетите от страната задължения за опазване на влажните зони се реализират чрез стопанисването и 

управлението на Рамсарските обекти съгласно изискванията на конвенцията. Република България се стреми 

да поддържа добро екологично състояние на Рамсарското място. 

Действията в това направление са представени в раздел 7.5.9. 

 

ЮНЕСКО 

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. 
Тя е подписана на 17-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, в Париж, Франция на 16. 11. 1972 

год. В сила за България от 17. 12. 1975 год. Конвенцията за опазване на световното наследство е насочена 

към опазване на най-представителните екосистеми, природни и културни обекти от световна значимост и 

има относително рестриктивен режим  по отношение на обектите на световното наследство.  
Според Конвенцията за природно наследство се считат: 
- природните паметници, съставени от физични и биологични формации или от групи такива формации, 

които от природна или научна гледна точка имат изключително световно значение; 
- геологичните, физикогеографските формации и точно определени зони, които служат за размножаване на 

застрашени животински и растителни видове, които от научна или консервационна гледна точка имат 

изключително световно значение; 
- точно определените природни зони или местности, които от научна, консервационна или естетична гледна 

точка имат изключително световно значение. 
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Българските природни обекти, включени в списъка на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО са: 

Национален парк „Пирин” (1983г.) и природен резерват “Сребърна” (1983г.). 
На 7-ми декември 1982 г. проф. Симеон Недялков – Директор на Център за научни изследвания и координация 

по опазването и възстановяването на околната среда и председател на Националния комитет по Програмата 

„Човекът и биосферата“ изпраща в Центъра по световно наследство (Секретариат към Конвенцията за 

опазване на световното културно и природно наследство) номинация за включване на Природен резерват 

„Сребърна“ в списъка на световното наследство. Документацията е изготвена съобразно изискванията за 

прилагане на Конвенцията към съответната година и включва попълнена номинационна форма и картен 

материал с границите на предложения обект. 
Обявяването на обекта с решение на Комитета за световно наследство (КСН) (междуправителствения орган, 

който взима решения за включването на нови обекти в Списъка на световното наследство, както и за 

цялостното прилагане на Конвенцията) през 1983 г. е предшествано и от техническа оценка на 

Международния съюз за защита на природата (IUCN), който играе ролята на консултативен орган по 

Конвенцията от 15 април 1983 г.  
Предвид обстоятелството, че през годините изискванията по отношение на качеството и пълнотата на 

представяната документация за обектите на световното наследство значително са се завишили, през 2005г., 

Центърът по световно наследство стартира т.н. Проект за Ретроспективна инвентаризация, който цели 

идентифициране на празнотите, попълване и актуализиране на документацията в досиетата на всички по-
стари обекти, така че същите да отговарят на съвременните изисквания, заложени в действащите към 

момента Оперативни указания за прилагане на Конвенцията и да съответстват на нивото на информацията 

в досиетата на новите обекти, обявявани през последните години. 
В изпълнение на горния проект, България и в частност МОСВ и МК актуализират документацията и картния 

материал за своите обекти на световното наследство, в това число ПР „Сребърна”, НП „Пирин”, както и 

всички културни обекти от списъка към Конвенцията.  
В резултат на проекта за Ретроспективна инвентаризация МОСВ е инициирала пред Центъра по световно 

наследство следните процедури, свързани с ПР „Сребърна“: 
- за актуализация на площта на Обекта на световното наследство; 
- за обявяване на буферна зона около обекта на световното наследство; 
- за приемане на Декларация за изключителна световна значимост на обекта на световното наследство. 

Горните процедури са финализирани през 2008 г. и 2009 г., за което бяха приети и съответните решения на 

КСН. 
МОСВ не е предприемало процедура за промяна в наименованието и критериите за изключителна световна 

ценност на Сребърна като обект на световното наследство на ЮНЕСКО. 

Актуализация на площта на Обекта на световното наследство; 

Природният резерват „Сребърна” в списъка на Световното наследство от 1983г. с площ от 600.0 ха и на 

практика включва само водното огледало. 
Площта и границите на Сребърна като Обект на световното наследство, възлизаща на 600.0 ха, е различна от 

тази, с която обектът фигурира като защитена територия съгласно специалното българско законодателство - 
Закона за защитените територии. 
В тази връзка трябва да се отбележи, че още през 1948г. езерото Сребърна е обявено за защитена територия 

в категорията „природен резерват” - съгласно действащото към онзи момент национално законодателство, с 

площ от 750.1 ха.  
През 1993г. площта на резервата е увеличена допълнително на 902.1 ха, като освен самото езеро в границите 

на защитената територия се включват прилежащи на водната повърхност земи, разположени североизточно, 

крайбрежието на река Дунав, естествени заливни гори на остров Девня и течението на реката между острова 

и брега.  
След тази промяна разликата в площта между защитената територия и обекта на Световното наследство се 

увеличава още и достига 302.0 ха.  
Териториите, включени допълнително към резервата, представляват земеделски земи и тополови 

насаждения, които не притежават качества от изключителна световна значимост и трудно биха отговорили 

на високите изисквания за включване в списъка на световното наследство. 
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Поради тази причина през годините страната не е предприемала официални действия за промяна в площта 

на Сребърна като обект на световното наследство, така че обектът да съвпадне с границите на защитената 

територия съгласно българското законодателство. 
През 2005г. в резултат на изготвянето на цифров модел на защитената територия и по-точни замервания 

площта на поддържания резерват е преизчислена от 902.1 ха на 892.0519 ха. Във връзка с това, разликата 

между обекта на световното наследство и тази на резервата като защитена територия съгласно българското 

законодателство се свежда до 292.0 ха. 
В крайна сметка резерват Сребърна като обект на световното наследство запазва площта си от годината на 

обявяване за такъв, а именно 600.0 ха. 

В резултат на по-точни замервания, осъществени след 2005 г., беше установено, че действителната площ на 

обекта на световното наследство е 638.0 ха. 

С писмо с Изх. № 91-00-1083 от 19.10.2007г. до Секретариата МОСВ е предложило да се направи 

актуализация на площта на обекта на световното наследство в резултат на по-точни замервания, като е 

приложило топографска карта с указани точни граници и площ на обекта на световното наследство и 

буферната му зона. 

С решение 32 COM 8B.47 от 32-та му сесия (2008г.) Комитетът за световно наследство приема, че 

актуализираната площ на обекта на световното наследство възлиза на 638.0 ха. 
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Обявяване на буферна зона на обекта на световното наследство 

През 1983г. с обявяването на езерото Сребърна за обект на световното наследство, както и през следващите 

години България не е предложила буферна зона около него.  
Буферна зона съществува единствено около защитената територия, обявена съгласно българското 

законодателство. Тя е обявена с площ от 542.8 ха, които впоследствие са преизчислени на 419.0 ха в резултат 

на по-точни замервания. 
Буферната зона около защитената територия е обявена със заповед № 1 от 3 януари 1983 г. на Комитета за 

опазване на природната среда, като целта й е да предотврати и намали отрицателното антропогенно 

въздействие върху резервата.  
С оглед обезпечаване на по-ефективно опазване и в изпълнение на § 103 и 104 от Оперативните указания за 

прилагане на Конвенцията, с писмо, с Изх. № 91-00-1083 от 19.10.2007г. до Секретариата към Конвенцията, 

МОСВ е предложило обособяването на буферна зона около Обекта на световното наследство, която да 

включва: 
- частта от поддържания резерват, която понастоящем не е обект на световното наследство, а именно 

прилежащата на водното огледало територия, с площ от 254.0 ха; 
- ЗМ „Пеликаните“, представляваща бивша буферна зона на защитената територия съгласно 

българското законодателство, с площ от 419.0 ха.  
Общата площ на буферната зона на Обекта на световното наследство възлиза на 673.0 ха  
Границите и площта на предложена от МОСВ буферна зона са отразени на топографската карта.  
С решение 32 COM 8B.47 от 32-та му сесия (2008г.) Комитетът за световно наследство одобрява създаването 

на буферна зона, с площ от 673.0 ха около Обекта на световното наследство (том 2, раздел 7.4.1.21). 

Наименование и критерии за изключителна световна ценност 

Към настоящия момент поддържан резерват „Сребърна“ фигурира в списъка за световното наследство като 

природен резерват Сребърна [ Srebarna Nature reserve ] и е включен в списъка към конвенцията в рамките на 

критерий – x, съобразно който за световно наследство се обявяват територии, които включват най- 
представителни и най-значими за in situ опазване на биологичното разнообразие естествени местообитания, 

в това число и територии, представляващи местообитание на застрашени от изчезване видове на флората и 

фауната, които имат неизмерима универсална стойност от гледна точка на науката или следва да бъдат 

съхранени за в бъдеще. 
До сега, включително и отчетния период от 10 години, МОСВ не е предлагало промяна в наименованието и 

критериите, с които обектът е включен в списъка на световното наследство. 

Декларацията за изключителна световна значимост (ценност) [ Statement of outstanding universal value]  

Съгласно чл. 154 на Оперативните указания за прилагане на Конвенцията [Operational guidelines for the 
implementation of the Convention], когато взима решение за включване на обект в Списъка на световното 
наследство, Комитетът за световно наследство, ръководейки се от консултативните органи към Конвенцията, 
приема Декларация за изключителна световна значимост на съответния обект. 
По регламент Декларацията за изключителна световна значимост трябва да включва обобщена информация 

и обосновка за световната значимост на съответния обект, базирана на критериите, в рамките на които 
същият е включен в списъка на световното наследство. Декларацията включва и оценка за целостта 

(интегритета на обекта), както и информация относно администратавните и законодателни мерки за 

опазването му, наличието на управленско тяло, план за управление и т.н. 
Днес тази декларация е задължителен атрибут за всеки от обектите на световното наследство.  
През 1983 г. когато резерват „Сребърна” е включен в списъка на обектите на световното наследство, за него 

не е приета декларация за изключителна световна  ценност, каквато е била практиката за обектите, включени 

в списъка в по-далечен период. За това по инициатива на Секретариата и в рамките на проекта за 

Ретроспективна инвентаризация, държавите  членки следваше да предложат проект на Декларация за своите 

обекти, която след съгласуване с консултативните органи съответно да бъде приета с решение на Комитета 

за световно наследство. 
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Във връзка с горното с писмо с Изх. № 91-00-1152 от 03.12.2007 г. до Секретариата, МОСВ е предложило 

проект на декларация за изключителна световна ценност.  
Копие от приетата от Секретариата декларация е приложено в раздел 7.2. 10.1.2.1. 

Решение на Комитета за световно наследство 

Комитетът за световно наследство с решение 33 COM 8 Е от 33-та му сесия (2009 г.) приема Декларация за 

изключителна световна значимост след съгласуване с Центъра за световно наследство и Международния 

съюз за защита на природата – IUCN http://whc.unesco.org/en/decisions/1987/.  
Копие от решението на Комитета за световно наследство е приложено в раздел 7.2.10.1.2.2. 

Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения по конвенцията 

Поетите от страната задължения се реализират чрез стопанисването и управлението на обектите съгласно 

изискванията на конвенцията. През 2005г. и 2014г. МОСВ е участвало в процедурата по периодично 

докладване за ПР „Сребърна“. 

Списък на световното наследство в опасност 

В периода от 1992г. до 2003г. езерото „Сребърна“ е било в списъка на световното наследство в опасност. 
Интегритетът на езерото  Сребърна е бил нарушен още преди неговото обявяване за обект на Световното 

наследство. През 1948г. езерото е изолирано от реката с дига. В резултат на това започва бърз процес на 

осушаване и деградиране на екосистемите. През 1979г. е възстановена частично връзката между езерото и 

река Дунав на теренна кота – 13.6 м. Високата кота не позволява регулярен обмен на води между езерото и 

реката и до съществено подобряване на консервационното състояние на обекта. Причина за влошеното 

състояние на обекта и липсата на обмен на води с реката е и изграждането на язовир Железни врата на река 

Дунав, които променят естествения хидрологичен режим на реката.  
Осъществената връзка с река Дунав води до повишаване на водното ниво и  по-продължително задържане на 

високи води. През 1983г. езерото е включено като обект на Световното наследство.  
Впоследствие, поради липсата на добра връзка с реката за продължителен период от време се стига до 

ускоряването на сукцесията -  засилване на еутрофизацията,  изплитняването и обрастването на езерото. 
Влошените условия водят до драстично намаляване на биоразнообразието. Особено обезпокоителна е 

тенденцията към понижаване водите на езерото през 1990 - 1992г., което става причина той да бъде включен 

в списъка на обектите с опасност . През 1993г. е разкрита и Рамсарска процедура за влажна зона под заплаха 

съгласно конференцията в Моntreux.  

През периода от 1992 до 1998г. българското правителство разработва програма от мерки, насочени към 

възстановяване на естественото и близко до естественото състояние на екосистемите в резервата, 
следвайки препоръките на научната и международна общност. 
Важна роля по отношение преодоляването на значителна част от съществуващите проблеми изиграва новият 

Закон за защитените територии, влязъл в сила през 1998г. Това е първият модерен закон за опазване на 

природата, който въвежда нови категории защитени територии съобразени с международните стандарти. Той 

дава възможност за промяна в категорията на обекта и съответно на режима й. Със Заповед №  РД -367 от 

15.10.1999г. на министъра на околната среда и водите резерват „Сребърна” е прекатегоризиран в друга 

категория, а именно “поддържан резерват”.  
За Разлика от категорията “резерват” , където се допускат единствено охрана, научни изследвания, 

преминаване на хора по маркирани пътеки, включително и с образователна цел, в “поддържаните резервати” 

се допуска още и провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни мерки, като 

същите се регламентират в плановете за управление на съответните обекти. Промяната в категорията на 

защитената територия дава възможност за предприемането на конкретни дейности по поддръжка и 

възстановяване, насочени основно към стабилизиране на водното ниво, намаляване на еутрофикацията, с цел 

забавяне на сукцесията и постепенно възстановяване на състоянието на компонентите на екосистемата. 
Друга съществена промяна, насочена към подобряване състоянието на обекта и в същото време засягаща 

неговата цялост (интегритет) е разширяване на територията на ПР.  
Както стана ясно, през 1993г. площта на резервата е била увеличена със Заповед № 581 от 28.06.1993г.на 

министъра на околната среда.   

http://whc.unesco.org/en/decisions/1987/
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Също така е бил построен и канал с шлюзове, през който да се осигурява набавянето на вода от река Дунав 

през пролетните месеци с цел да се поддържа водното ниво и да не се стига до изплитняване. 
Тези промени са насочени към подобряване интегритета на обекта. 
 
С Решение 27 COM 8B.3 от 27-та сесия на Комитета за световно наследство ПР „Сребърна“ е изваден от 

списъка на световното наследство в опасност  и е възстановен в нормалния списък на обектите на световното 

наследство. 

Програма „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО 
Биoсферните резервати (БР) са обекти, които се обявяват по Програмата „Човекът и биосферата“ на 

ЮНЕСКО (Програмата) по предложение на държавите-членки.  
През първите години от прилагането на Програмата като биосферни резервати са били обявявани 

представителни екосистеми от различни биогеографски райони, чиято основна цел е съхраняването на 

образци от не повлияни от човешката дейност природни екосистеми, опазващи генетични ресурси и 

представляващи база за научни изследвания и образователна дейност. 
Съгласно Севилската стратегия (приета през 1995г.) в съвременните биосферни резервати освен зони за 

строга защита вече се обособяват и „буферни“ зони, както и „преходни“ зони, в които се поощрява 

прилагането на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните региони и опазване 

на природата в тях. 
Към днешна дата Програмата е насочена преди всичко към устойчивото ползване и развитие на съответната 

територия, гарантиращо опазването на биоразнообразието, като същевременно създава условия за 

стимулиращо икономическото и социално развитие.  
Към биосферните резервати са поставени редица специфични изисквания.  
Основните характеристики на биосферните резервати на ЮНЕСКО са:  

 Да изпълняват трите взаимосвързани функции: опазване, развитие на региона и подпомагане на 

свързани дейности;  

 Излизайки извън рамките на традиционното рестриктивно опазване на природата да установят 

подходящо зониране, което комбинира сърцевинни зони на опазване и зони на устойчиво развитие с 

активното участие на местни жители и предприятия, често прилагащи иновативни схеми за участие 

в управлението на територията;  

- Да целят включването на различни заинтересовани страни в управлението, най-вече наблягайки на 

местните общности;  

- Да подпомагат диалога при конфликти относно ползване на природните ресурси;  

- Да интегрират културните и природните ценности, особено относно традиционни техники и методи 

за управление на екосистемите;  

- Да демонстрират добри практики и политики за устойчиво развитие, разработени чрез проучвания 

и наблюдения;  

- Да служат като положителен пример, с което да образоват и обучават;  

- Да участват в международни мрежи от защитени територии.  

Основна цел на Биосферните резервати е постигане на интегрирано управление на земите и водните обекти 

и живите елементи чрез утвърждаване на регионални стратегии и планове за опазване на природата, които 

включват елементи за защита на природата като част от регионалното развитие.  
За всеки биосферен резерват, това става чрез задължително определяне на следните зони:  

 Сърцевинна (централна) зона – територия с забранен достъп, предназначена за: опазване на 

биологичното разнообразие, мониторинг на екосистемите без да бъдат обезпокоявани, 
неинвазивни проучвания и някои слабо влияещи дейности (например обучение).  

 Буферна зона – прилежаща до централната зона. Използва се за комбинирани дейности, които 

отговарят на екологичните цели на територията – екологично обучение, рекреационни дейности, 
екотуризъм, приложни научни дейности и изследвания.  

 Преходна територия – територия с ключово значение за регионалното развитие, която може да 

включва разнообразни земеделски производства и практики, населени места и други видове 

ползване на земите, и където местните общности, органите на управление, научни институции, 
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НПО и др. работят заедно за управление и устойчиво развитие на природните ресурси на 

територията.  
България се присъединява към Програмата “Човекът и биосферата” (МАВ) през 1977г., обявявайки 16 обекта, 

с което се превръща в една от страните с най-представителните мрежи от биосферни резервати в Европа. 

Всички български биосферни резервати са „строги резервати“ с режими на защита, които не позволяват 

осъществяването на дейности, свързани с устойчиво ползване на природни ресурси, т.е. не се прилага 

изискуемата функция за устойчиво развитие.  
Понастоящем биосферен резерват „Сребърна“ подобно на останалите 15 биосферни резервата на 

територията на България не отговаря на съвременните изисквания за зониране и функции, заложени със 

Севилската стратегия (1995 г.) и законовата рамка за биосферните резервати.  
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=BUL+14&mode=all  
През последните години Секретариатът на ЮНЕСКО е инициирал процес за обезпечаване на съответствието 

на обектите, обявени за „биосферни резервати” с целите и изискванията, заложени в Севилската стратегия от 

1995г.  
България е приканена да изпълни задълженията си като съвмести своите биосферни резервати от „стар“ тип 

с изискванията на Севилската стратегия или съответно направи постъпки за изключване от световната мрежа 

на тези от старите си биосферни резервати, за които се счита, че нямат потенциал да отговорят на тези 

изисквания. 
Секретариатът на ЮНЕСКО е определил месец септември 2016г. като краен срок в рамките, на който 

държавата може да внесе номинации за съвместяване на своите обекти със съвременните изисквания и след 

който всички стари биосферни резервати ще отпаднат от Световната мрежа по служебен път. 
В тази връзка през последните години Секретариатът на ЮНЕСКО е инициирал процес за обезпечаване на 

съответствието на обектите, обявени за биосферни резервати с целите и изискванията заложени в Севилската 

стратегия от 1995г.  
Предвид горното през 2014г. и 2015г. МОСВ предприе действия с цел да идентифицира на национално ниво 

най-подходящите територии, които да бъдат номинирани като пост-Севилски биосферни резервати в 

съответствие с настоящата концепция на Програмата „Човек и биосфера“, вкл. и поддържан резерват 
„Сребърна“.  
С оглед на горното през 2015г. Предприятието за управление на дейности по околна среда към 

МОСВ отпусна средства на Българска Фондация Биоразнообразие във връзка с реализирането на 

проект „Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни резервати в България“, 
насочен към прилагане на съвременните изисквания за устройство и функционирането на 

биосферните резервати, обявени по Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО и 

произтичащите за България ангажименти. 
Основната цел на проекта беше да подпомогне процеса на ревизия на биосферните резервати в България. 

Предвиждаше се проучване на възможностите за създаване на съвременни биосферни резервати в осем 

района на България. Това беше осъществено посредством провеждане на предварителни оценки за 

готовността на местната общност и власти за подкрепа на процеса на номинация на техния район за 

съвременен биосферен резерват/парк. В рамките на проекта се предвижда изготвянето на номинационни 

формуляри за два избрани района с най-голяма подкрепа, които съответно ще бъдат представени за оценка и 

в Секретариата на ЮНЕСКО (до месец септември 2016г.) 
Предмет на оценка по проекта бяха следните осем района, в които вече съществуват биосферни резервати от 

старо поколение: Природен парк Странджа (Резерват „Узунбоджак“), Национален парк „Централен Балкан“ 

(Резервати „Боатин“, „Джендема“, „Стенето“, „Царичина“), Западен Балкан (резерват „Чупрене“), Родопи 

(резервати „Купена“, „Дупката“, „Мантарица“), Родопи-Добростан (резерват „Червената стена“), езерото 

Сребърна (поддържан резерват „Сребърна“), Камчия (резерват „Камчия“), в които се намират биосферни 

резервати от досегашния „строг“ тип. Допълнително ще се проучи природен парк „Беласица“, като изцяло 

нов район. 
На база на резултатите от проекта ПР „Сребърна“ беше определен като една от териториите с потенциал за 

съвместяване със съвременните изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“. В настоящите му 

граници ПР не отговаря на изискванията за функции и зониране на биосферните резервати, което налага 

приобщаването на допълнителни територии, извън резерватната и тази на ЗМ „Пеликаните“ с цел 

обезпечаване на необходимите „буферна“ и „преходна“ зона на потенциалния пост – севилски биосферен 

резерват. 

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=BUL+14&mode=all
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На 30 август 2016г. общинският съвет на гр. Силистра е взел положително решение за включване на 

територията на общината в потенциален Пост - Севилски биосферен парк в района на поддържан 

резерват „Сребърна“. 
Номинационният формуляр за съвместяването на биосферен резерват „Сребърна“ към съвременните 

изисквания на ЮНЕСКО ще бъде внесен в Секретариата на Организацията в срок до 30 септември 

2016г., след което ще бъде процедиран по съответния ред. 

Конвенцията от Рио (Конвенция за биологичното разнообразие) 

Конвенция за биологичното разнообразие известна като Конвенцията от Рио Предложена от Програмата за 

Околна среда на ООН. Открита за подписване на 5 юни на Конференцията на Обединените Нации за 

природната среда и развитието (Среща за Земята в Рио де Жанейро). Влиза в сила на 29. 12. 1993 год. 

Ратифицирана е от България на 29. 02. 1996 год. 
Статутът на ПР съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие е защитена територия, която попада 

под разпоредбата на Член 8, "In-situ" опазване. Всяка договаряща страна, доколкото е възможно и 

подходящо: 

а) създава система от защитени територии или територии, където е необходимо да се вземат специални мерки 

за опазване на биологичното разнообразие; 

b) разработва, където е необходимо, указания за избор, установяване и управление на защитени територии 

или териториите, където е необходимо да се вземат специални мерки за опазване на биологичното 

разнообразие; 

c) регулира или управлява биологичните ресурси във или извън защитените територии с цел да се осигури 

тяхното опазване и устойчиво използване; 

d) осигурява опазването на екосистемите, естествените местообитания и поддържане на ценните популации 

от видове в естествената им среда; 

e) осигурява екологосъобразно и устойчиво развитие в територии, съседни на защитените, с цел бъдещо 

разширяване на тези територии; 

f) възстановява деградиралите екосистеми и осигурява възстановяването на застрашените видове чрез 

разработване и прилагане на планове или стратегии за управление; 

g) създава или поддържа средства за регулиране, управление или контрол на рисковете, свързани с 

използване и получаване на живи модифицирани организми, резултат на биотехнологии, които организми 

могат да имат вредни въздействия върху околната среда и да засегнат опазването и устойчивото 

използване на биологичното разнообразие, като се вземат предвид и рисковете за човешкото здраве; 

h) предотвратява интродуцирането на чуждоземни видове, които заплашват екосистемите, местообитанията 

или видовете, и контролира и унищожава тези чуждоземни видове; 

i) осигурява необходимите условия за съвместимост между сегашния начин на опазване на биологичното 

разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти; 

j) съобразно националното законодателство уважава, опазва и поддържа познанията, откритията и 

практическия опит на местното население и общности с традиционен начин на живот, съвместим с 

опазването и устойчивото използване на биологичните ресурси и разширяване на прилагането с тяхно 

съгласие и участие на познанията, откритията и опита и насърчаване на справедливото поделяне на 

ползата, произтичаща от използването на такива познания, открития и опит; 

k) развива и поддържа необходимото законодателство или други регулативни мерки за опазване на 

застрашените видове и популации; 

l) където са установени значителни вредни въздействия върху биологичното разнообразие, съгласно чл. 7 

регулира или управлява съответните процеси и категории дейности; и 

m) сътрудничи в предоставянето на финансова и друга помощ за опазване "in-situ", споменато в букви от "а" 

до "l", особено за развиващите се страни. 
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Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения за БР Сребърна 

Съществена част на конвенцията е посветена на опазването на биоразнообразието. ПР е важна част от 

защитените територии на страната. С опазването на биоразнообразието на ПР се прави съществен принос за 

изпълнение на националните ни задължения по тази конвенция. 

Вашингтонска конвенция  
(Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) 

Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора известна като CITES 

или Вашингтонска конвенция. Подписана във Вашингтон, САЩ на 03. 03. 1973 год. Ратифицирана от 

България 1990 год., в сила от 16. 04. 1991 год. Конвенцията има за цел да регламентира и контролира 

търговията с определени видове от дивата флора и фауна като признава, че международното сътрудничество 

е съществено за опазването на тези видове от прекомерна експлоатация чрез международна търговия.  
Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения  

Основен източник за търгонвията със застрашени видове от дивата фауна и флора е изземването на 

екземпляри от дивата природа. Съществена предпоставка за предотвратяването на тази практика е тяхното 

надеждно опазване в защитени територии, каквато се явява и ПР. Особенно внимание при управлението на 

ПР се отделя на видовете включени в конвенцията. 

Бернска конвенция 
(Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания) 

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания известна като Бернска 

конвенция. Подписана на 19. 09. 1973 год. в гр. Берн, Швейцария. В България е в сила от 01. 05. 1991 год.  
Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения  

Сред основните цели на тази конвенция са “запазването на дивата флора и фауна и техните местообитания и 

по-специално на тези видове и местообитания, чието запазване изисква сътрудничеството на няколко 

държави, както и подпомагането на това сътрудничество”. В ПР се опазват голям брой видове и техните 

местообитания включени в конвенцията. 

Специално внимание в конвенцията се обръща на застрашените, уязвимите и мигриращите видове. В ПР се 

опазват голям брой застрашени, уязвими и мигриращите видове. Много от тях, като къдроглавия пеликан се 

размножават в него, по време на миграциите ПР е много пригодно местообитание като влажна зона за 

свързаните с нея мигриращи през района видове, а през зимата е място за нощуване и почивка на прелетни 

гъски. Опазването на всички тези видове и техните местообитания в ПР е съществен принос за изпълнение 

на поетите от страната задължения. 

Бонската конвенция 
(Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни) 

Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни известна като Бонската конвенция. 

Подписана в Бон, Германия на 23. 06. 1979 год. Ратифициран в България през 11. 1999 год.  
Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения  

За целите на Конвенцията се приема, че мигриращия вид е в благоприятносъстояние, когато: 
- видът се поддържа в течение на дълъг период от време, като жизнеспособен компонент на своята 

екосистема; 
- ареала на мигриращите видове не намалява понастоящем и не показва тенденция към намаляване в 

течение на дълъг период от време; 
- съществува и ще съществува в обозримото бъдеще, достатъчно жизнено пространство за поддържане 

популацията на мигриращия вид за дълъг период от време;  
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- разпределението и числеността на мигриращия вид се доближават до историческия обхват и нива до 

степен, при която съществуват потенциално удобни екосистеми, и до степен, съвместима с разумното 

управление на дивата природа. 
В ПР се опазват голям брой мигриращите видове, кото се полагат усилия за изпълнение на условията за 

поддържане на благоприятното им състояние. 
Опазването на видове от конвенцията и техните местообитания в ПР е съществен принос за изпълнение на 

поетите от страната задължения. 

 

ТРАНСГРАНИЧНА ВЛАЖНА ЗОНА 

Трансграничният характер на влажната зона, а именно: комплексът от влажни зони „Сребърна – Йезерул 

Калараш” е регистриран като трансгранична влажна зона между България и Румъния по смисъла на 

Рамсарската конвенция за влажните зони. Това става със съвместно писмо на българското Министерство на 

околната среда и водите и румънското Министерство на околната среда и климатичните промени, от 15 април 

2013 г. до секретариата на Рамсарската конвенция,  с предложение за включване на три съвместни територии, 

съставени от вече регистрирани Рамсарски места, сред които е и комплекса Калараш (Iezerul Calarasi) (RO) – 
Сребърна (BG) в списъка на трансграничните влажни зони на конвенцията. Двете министерства се ангажират 

да полагат усилия за съвместно управление на общата трансгранична екосистема за нейното опазване и 

развитие чрез общи целенасочени дейности за управление на всяка от териториите. 

7.5.2 АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ; ХИДРОБИОЛОГИЯ; ЛАНДШАФТ 

7.5.2.1 ДИНАМИКА НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ФОРМИ НА АЗОТА И ФОСФОРА СПРЯМО 

ДЪЛБОЧИНАТА И ВОДНОТО НИВО НА ЕЗЕРОТО СРЕБЪРНА И РЕКА ДУНАВ ЗА ПЕРИОДА 

1998 – 2014 Г. (ЕЗ. СРЕБЪРНА) И ПЕРИОДА 2012 – 2014 Г. (РЕКА ДУНАВ) (ДОКЛАД) 

За периода 2007 – 2014 г. годишната честота на пробовземане на физикохимичните елементи за качество е 

варирала от 1 до 8 пъти годишно както следва: разтворен кислород, pH, електропроводимост, N-NH4, N-NO3, 
N-NO2, P-PO4, БПК5 и прозрачност по Секки през 2007 г. – 8 пъти, за 2008 г. – 5 пъти, за 2009, 2011 и 2012 г. 

– 4 пъти годишно (сезонно) и за 2013 и 2014 г. – по 1 път годишно (уточняващи проби). Пробовземането е 

извършвано на петте мониторингови пункта (I, II, III, IV, V – Раздел 7.3.2.1.-15. ), а след 2011 г. са включени 

и странични локви (чешма Тодоранка, локва Червенка, крайбрежна зона Пристан) и река Дунав. Общият 

брой на обработените проби и извършените измервания на физикохимичните елементи за качество за 

посочения период е 716.  
Съответно, през този период са измервани температура на водата, дълбочина и общосуспендирани вещества 

с честота, както следва: 8 пъти през 2007 г., по 5 пъти – през 2008 и 2011 г., по 4 пъти – през 2009 и 2012 г. и 

еднократно през 2014 г. Общият брой на измерванията на тези параметри е 191.  
За анализа са използвани средногодишните стойности на изследваните параметри в отделните пунктове. 
При корелационен анализ между концентрациите на неорганичните форми на азота и фосфора и дълбочината 

в ез. Сребърна бяха установени статистически достоверни отрицателни корелации между нитратния и 

нитритния азот и фосфатния фосфор и дълбочината и  положителна корелация между амониевия азот и 

дълбочината (Таблица 1). Обработката на данните (корелационен анализ) е извършена с помощта на 

статистически софтуер PAST Version 3.0 (Hammer 2013). 

 

Всички изброени по-горе международни и национални нормативни актове се прилагат при 

управлението на ПР Сребърна в качеството му на защитена територия, влажна зона и на обект на 

световното културно и природно наследство. Те са ярко доказателство за голямото  му консервационно 

значение както в НЕМ Натура 2000, така и за значението му в европейски и планетарен мащаб. 
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Таблица 1. Корелации между неорганичните форми на азота и фосфора и дълбочината в ез. Сребърна,  

изчислени чрез коефициента на Spearman’s rs (в Bold са посочени корелациите между съответните 

променливи с ниво на значимост p<0.05; в Italic са посочени стойностите на корелациите)   

 N-NO₃ (mg/l) N-NO₂ (mg/l) 
N-NH₄ 
(mg/l) 

P-PO₄ 
(mg/l) 

Дълбочина 

(m) 0.015273 0.04779 0.00011653 2.64*10-6 
Дълбочина 

(m) -0.2069 -0.14417 0.28251 -0.3366 
 
Амониев азот (N-NH₄) 
За периода от 1998 до 2014 година стойностите на амониевия азот варират в границите между 1.17 mg/l, 

измерени през 2000 г. и 0.00 mg/l, измерени през 2014 г. Най-високи средногодишни стойности за измерени 

през 1998 г. за I и V пункт (Табл. 2, Фиг. 1 и 3), а през 2004 г. за III пункт (Табл. 2, Фиг. 2). Най-ниски 

стойности са измерени през 2014 г. за I и III пункт, а през 2012 г. за V пункт (Табл. 2). 
При анализа на средногодишните стойности в периода от 1998 г. до 2014 г. за V мониторингов пункт 

(Централно водно огледало) прави впечатление рязкото понижаване на стойностите от 2007 г. до 2014 г. в 

сравнение с предходния период преди 2007 г. За периода от 2007 г. прави впечатление, че въпреки ниските 

стойности, попадащи в категория „Отличен”, се наблюдава леко покачване на стойностите при увеличаване 

на дълбочината. До 2008 г. стойностите попадат в категорията „Добър” екологичен потенциал и дори 

„Умерен” за 2006 г., докато в периода след 2008 г. стойностите попадат в категория  „Отличен” (Фиг. 3). На 

I пункт (Под пристана) концентрацията на амониевият азот е значително по-висока за периода преди 2007 г. 

в сравнение с периода след това (Фиг. 1). Най-високи стойности като обща тенденция също се наблюдават 

на този пункт, което би могло да се дължи на вток в езорото от с. Сребърна. През 2004 г. се наблюдава силно 

повишаване на концентрацията на III пункт (локва Камъка), намиращ се в близост до р.Кълнежа (Фиг. 2). 
При екстремно ниските води, отчетени през 2003-2004г. това би могло да се дължи на вток от реката, 

вероятно натоварена с биогени от обработваемите площи около ПР (Hiebaum et al., 2012). На същата причина 

(вток от р.Дунав, селото и/или обработваемите селскостопански площи около ПР) е възможно да се дължи и 

общата тенденция на повишаване на концентрацията при повишаване на нивото на езерото, резултат от 

високи води на Дунав и обилни валежи, които отмиват амониевият азот и го внасят във водите на езерото.  
Средногодишните стойности на трите мониторингови пункта до 2007 г. попадат в категория „Добър”, с 

изключение на пункт I – 1998 г., 2007 г., пункт III – 1998 и 2004 г. и пункт V – 1998 и 2006 г., които са в 

категория „Умерен”. В периода след 2007 г. всички попадат в категория „Отличен”.  
Средногодишните стойности на трите мониторингови пункта до 2007 г. попадат в категория „Добър”, с 

изключение на пункт I – 1998г., 2007 г., пункт III – 1998 и 2004г. и пункт V – 1998 и 2006 г., които са в 

категория „Умерен”. В периода след 2007 г. всички попадат в категория „Отличен”.  
 В периода след 2007 г. до 2014 г. водното ниво на езерото се понижава, както се наблюдава и 

понижаване на концентрацията на амониевия азот. Причина за това би могла да бъде бързата му 

трансформация до нитратен азот и/или усвояването му от първичните продуценти (макрофити, 

фитопланктон), съчетано намален воден обем.   
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Фигура 1. Динамика на 

средногодишните стойности 

на амониевия азот (N-NH₄) на 

III мониторингов пункт 

спрямо дълбочината и 

категориите на екологичния 

потенциал по Наредба № Н-
4/2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фигура 2. Динамика на средногодишните 

стойности  
  на амониевия азот (N-NH₄) на I 

мониторингов пункт  
спрямо дълбочината и категориите на 

екологичния  
 потенциал по Наредба № Н-4/2013   
 
 
 
 

 
 

 
Фигура 3. Динамика на средногодишните 

стойности 
 на концентрацията на амониевия азот (N-
NH₄)  
на V мониторингов пункт спрямо 

дълбочината 
 и категориите на екологичния потенциал по  
Наредба № Н-4/2013 
 
 
 

 
 
Динамиката амониевия азот в река Дунав (DAN) показва понижаване на стойностите при високи водни 

стоежи, като стойностите попадат в категориите „Отличен” и „Добър” екологичен потенциал според  

Наредба № Н-4/2013 за качество на повърхностните води (Фиг. 4). Стойностите варират между 0.3 mg/l през 

2006 г. до 0.0 mg/l през 2013 г. 
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Фигура 4. Динамика на концентрацията на 
амониевия азот (N-NH₄) в река Дунав 

спрямо 
водното ниво и категориите на екологичния 
потенциал по Наредба № Н-4/2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
Средногодишните стойности за периода от 2011 до 2014 г. от мониторинговите пунктове в езерото и 

периферията (локва Червенка-CHE, Пристан литорал-PL и Чешма Тодоранка-CHT) попадат в категорията 

„Много добър” екологичен потенциал (Фиг. 5). Прави впечатление, че амониевият азот нараства в 

страничните локви при по-високи води. Това може да се дължи от една страна на посочената по-горе причина 

отмиване на биогени от сушата или вток, а от друга на невъзможността им поради относителната изолация 

да се разреждат в откритото водно огледало.  
 

 
Фигура 5. Динамика на 

средногодишните стойности на  
концентрацията на амониевия азот (N-
NH₄) по пунктове – в езерото, 

странични локви  и река Дунав за 

периода 2011 – 2014 г. спрямо водното 

ниво и категориите на екологичния 

потенциал по Наредба № Н-4/2013 
 
 
 
 
 

 
Нитритен азот (N-NO₂) 
За периода от 1998 до 2014 година стойностите на нитритния азот варират в границите между 0.15 mg/l, 

измерени през 1998 г. и 0.01 mg/l, измерени през 2014 г. Най-високи средногодишни стойности за измерени 

през 2011 г. на V пункт (Табл. 2, Фиг. 8). Най-ниски стойности са измерени през 2008 и 2014 г. съответно на 

III и V пункт (Табл. 2, Фиг. 7 и 8). 
При анализа на периода от 1998 г. до 2014 г. прави впечатление, че стойностите се покачват при намалена 

дълбочина на езерото и се понижават при увеличена дълбочина, което се потвърждава и от отрицателната 

корелация между двете променливи (Табл.1).  
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Фигура 6. Динамика на 

средногодишните стойности на 

нитритния азот (N-NO₂) на I 

мониторингов пункт спрямо 

дълбочината и категориите на 

екологичния потенциал по Наредба 
№ Н-4/2013   
 
 
 
 
 
Фигура 7. Динамика на 

средногодишните стойности на 

нитритния азот (N-NO₂) на III 

мониторингов пункт спрямо 

дълбочината и категориите на 

екологичния  
потенциал по Наредба № Н-4/2013   
 
 
 
 
 
Фигура 8. Динамика на 

средногодишните стойности на 

нитритния азот (N-NO₂) на V 

мониторингов пункт спрямо 

дълбочината и категориите на 

екологичния потенциал по Наредба № 

Н-4/2013   
 
Стойностите на нитритния азот в река 

Дунав при Сребърна попадат в 

категорията „Отличен”, като обаче за 

2013 г. излизат извън обхвата на 

категориите по Наредба № Н-4/2013 , т.е. екологичният потенциал е по-лош от обхвата, обозначен като горна 

граница на „Умерен” (Фигура 9). Този резултат кореспондира с повишаването на водното ниво в реката 

вследствие обилните валежи. Стойностите варират в границите между 0.33 mg/l, измерени през 2013 г. и 0.01 
mg/l през 2012 и -14 г.  

Фигура 9. Динамика на 

концентрацията на нитритния азот 

(N-NO₂) в река Дунав спрямо 

водното ниво и категориите на 

екологичния потенциал по Наредба 

№ Н-4/2013 
Като цяло стойностите на нитритния 

азот остават в границите на 

категорията „Отличен” екологичен 

потенциал за периода от 2011 до 

2014 г. за мониторинговите пунктове 
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в езерото и пунктовете в периферията (Фиг. 10) . Изключение прави V пункт, попадащ в категория „Добър” 

за 2011 г. (Фиг. 10).  

 
Фигура 10. Динамика на 

средногодишните стойности на 

концентрацията на нитритния азот 

(N-NO₂) по пунктове – в езерото, 

странични локви  и река Дунав за 

периода 2011 – 2014 г. спрямо 

водното ниво и категориите на 

екологичния потенциал по Наредба 

№ Н-4/2013 
 
 
 

Нитратен азот  (N-NO₃) 
Средногодишните стойности на нитратния азот от пунктовете I, III и V за периода от 1998 г. до 2014 г. 

варират между 2.68 mg/l през 1998 г. и 0.00 mg/l през 2011 и 2012 г. Стойностите попадат в категория 

„Отличен”, като изключение правят 1998 и 2014 г., попадащи в категория „Добър” (Фиг. 11). Изключение от 

тенденцията при увеличаване на дълбочината на езерото концентрацията на нитратния азот да намалява и 

обратно, е пълноводната и много дъждовна 2014 г.   
Фигура 11. Динамика на 

средногодишните стойности на 

нитратния азот (N-NO₃) на 

мониторинговите пунктове (I, II, 

III, IV, V) спрямо дълбочината и 

категориите на екологичния 

потенциал по Наредба № Н-4/2013   
 
Стойностите на нитратния азот в 

река Дунав се повишават през 

последните години – 2013 и 2014 

при относително високи водни 

стоежи, като стойностите попадат 

в категория „Умерен” в сравнение с 2012 г., когато при ниски водни стоежи пунктът в ПР „Сребърна“ се 

оценява като категория „Добър” екологичен потенциал (Фиг. 12).  Най-високата измерена концентрация е 

през 2013 г. 2.4 mg/l, а най-ниската – през 2012 г. 0.9 mg/l. 
Фигура 12. Динамика на 

концентрацията на нитратния азот 

(N-NO₃) в река Дунав спрямо 

водното ниво и категориите на 

екологичния потенциал по 

Наредба № Н-4/2013 
 
При анализ на периода 2011 – 2014 
г. на мониторинговите пунктове в 

езерото и тези в периферията прави 

впечатление, че при повишените 

дълбочини на 2014 г. се наблюдава 

и повишаване на нитратния азот, 

достигащ до границата на 

умерения екологичен потенциал 

при IV пункт – вход на канал 
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Драгайка (Фиг. 13). Също толкова високи стойности са отчетени и на пункта на река Дунав при ез. Сребърна. 

Стойностите на нитратния азот в езерото обичайно са значително по-ниски от тези в река Дунав (Hiebaum et 

al., 2012), като през 2014 г. бележат значително покачване и доближаване до тези на реката. Обилните валежи 

през 2014 г. и необичайно високите води на река Дунав, които навлизат в езерото през канал Драгайка е 

възможно да са причина за повишената концентрация на нитратния азот в езерото, ако няма наличие на 

първични продуценти, които да го усвояват.  

 
Фигура 13. Динамика на средногодишните стойности на концентрацията на нитратния азот (N-NO₃)  по 

пунктове – в езерото, странични локви  и река Дунав за периода 2011 – 2014 г. спрямо водното ниво и 

категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013 
 
Неорганичен фосфатен фосфор (P-PO₄) 
Стойностите на неорганичния фосфор за река Дунав попадат в категория „Отличен с изключение на 2013 г., 

когато при по-високи водни нива те излизат извън обхвата (Табл. 2, Фиг. 14). Концентрацията варира между 

0.11 mg/l през 2004 г. до 0.01 mg/l през 2014 г. 

 
 
Фигура 14. Динамика на концентрацията на неорганичния фосфор (P-PO₄) в река Дунав спрямо водното 

ниво и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013 
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През 2011 г. при по-големи дълбочини на езерото концентрацията на неорганичния фосфор е по-ниска 

(изключение правят пункт IV  - канал Драгайка и пунккт I – Пред Пристан) и попада в границите за категория 

„Добър” (Фиг. 15). През 2012 г. при понижаване на дълбочината концентрацията в езерото значително се 

повишава, като стойностите попадат извън обхвата на категорията и бележат по-лош от умерен потенциал. 

През 2014 г. екологичната обстановка се подобрява, като за някои пунктове екологичният потенциал достига 

„Умерен”. 
 

 
Фигура 15. Динамика на средногодишните стойности на концентрацията на неорганичния фосфор (P-PO₄) 
по пунктове – в езерото, странични локви  и река Дунав за периода 2011 – 2014 г. спрямо водното ниво и 

категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-4/2013 
 
При сравнение обаче на средногодишните стойности за периода 1998 – 2014 г. се наблюдава значително 

повишаване на концентрацията на неорганичния фосфор след 2011 г., попадайки извън обхвата на 

категорията за умерен потенциал (Фиг. 16) (Kalchev et al., 2007).  Най-високата измерена концентрация е 0.19 

mg/l през 2012 г., а най-ниската е 0.00 mg/l през 1999, 2000, 2011 и 2014 г. През 2012 г. стойностите показват 

повишаване на пунктовете Пред Пристан, Южен край, Камъка и Червенка при понижени водни стоежи, като 

вероятния вток идва от селото и р. Кълнежа, докато при високи водни стоежи – от река Дунав чрез канал 

Драгайка. 

 
Фигура 16. Динамика на средногодишните стойности на неорганичния фосфор (P-PO₄) на монитоинговите 

пунктове (I, II, III, IV, V) спрямо дълбочината и категориите на екологичния потенциал по Наредба № Н-
4/2013   
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Голяма част от неорганичния фосфор се намира в седиментите на езерото Сребърна в имобилизирана форма. 
Макрофитите го усвояват и пи процеса на отмиране и гниене го освобождават обратно във водната среда. 

Като цяло, първичните продуценти отдават обратно в средата усвоеният от тях неорганичен фосфор 

(Laspidou et al. 2008). Това би могло да бъде една от причините за тенденцията на  покачване на 

концентрацията неорганичния фосфор в езерото.  
 
Таблица 2. Средногодишни стойности на изследваните азотни и фосфорни форми по пунктове за 

пробонабиране 
година Елемент  

Пункт   
N-NH₄ 
(mg/l) 

NO₂-N 
(mg/l) 

N-NO₃ 
(mg/l) 

P-PO₄ 
(mg/l) 

дълбочина 

(m) 
1998 I 0.55 0.02 1.19 0.03 1.74 

III 0.41 0.03 1.19 0.07 1.95 
V 0.48 0.04 1.31 0.07 2.05 

1999 I 0.30 0.01 0.32 0.03 2.77 
III 0.27 0.01 0.28 0.03 2.72 
V 0.24 0.02 0.48 0.04 3.08 

2000 I 0.29 0.02 0.41 0.05 2.31 
III 0.17 0.01 0.43 0.04 2.36 
V 0.16 0.05 0.31 0.04 2.50 

2001 I 0.26 0.01 0.73 0.04 1.64 
III 0.03 0.01 1.37 0.07 1.92 
V 0.16 0.02 0.61 0.05 1.84 

2002 I 0.25 0.03 0.37 0.05 1.14 
V 0.18 0.04 0.49 0.05 1.13 

2003 I 0.17 0.03 0.61 0.05 1.23 
III 0.25 0.02 0.69 0.05 1.14 
V 0.11 0.04 0.78 0.06 1.47 

2004 I 0.09 0.02 0.29 0.03 1.98 
III 0.54 0.01 0.27 0.04 1.64 
V 0.24 0.03 0.36 0.04 2.41 
DAN   1.33 0.11  

2005 I 0.21 0.02  0.06 2.86 
III 0.09 0.02 0.09 0.04 2.96 
V 0.14 0.02 0.17 0.06 3.16 

2006 I 0.16 0.02 0.55 0.03 2.72 
III 0.21 0.02 0.62 0.05 2.62 
V 0.33 0.02 0.66 0.03 3.19 
DAN 0.31  1.41 0.08  

2007 I 0.31 0.02 0.41 0.06 1.29 
III  0.01 0.34 0.05 1.15 
V 0.20 0.02 0.47 0.05 1.56 

2008 I 0.04 0.02 0.26 0.07 1.00 
III  0.01   1.00 
V 0.08 0.02 0.48 0.08 1.17 

2009 I 0.05 0.03 0.31 0.04 1.61 
III 0.05 0.02 0.32 0.04 1.33 
V 0.04 0.01 0.03 0.04 1.90 

2011 I 0.04 0.02 0.50 0.15 1.38 
II     11.67 
III 0.04 0.01 0.17 0.04 1.53 
IV 0.03 0.01 0.31 0.27 12.58 
V 0.05 0.05 0.05 0.05 2.07 
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година Елемент  
Пункт   

N-NH₄ 
(mg/l) 

NO₂-N 
(mg/l) 

N-NO₃ 
(mg/l) 

P-PO₄ 
(mg/l) 

дълбочина 

(m) 
CHE 0.04 0.01 0.29 0.04 12.50 
CHT     10.94 

2012 I 0.02 0.01 0.30 0.15 1.26 
II 0.04 0.01 0.37 0.19 11.31 
III 0.03 0.01 0.33 0.20 0.95 
IV 0.03 0.01 0.37 0.15 12.42 
V 0.02 0.01 0.35 0.12 1.60 
CHE 0.09 0.01 0.20 0.26 11.49 
PL 0.02 0.01  0.09 11.04 
DAN 0.02 0.01 0.90 0.02  

2013 DAN 0.00 0.33 2.40 0.44  
2014 I 0.00 0.01 1.50 0.07 2.40 

II 0.00 0.01 1.10 0.09 12.54 
III 0.00  1.80 0.07 2.60 
IV 0.00 0.01 2.00 0.07 13.64 
V 0.04 0.00 1.50 0.12 2.80 
CHE 0.00 0.01 1.50 0.09 13.14 
DAN 0.11 0.01 2.00 0.01  

 
Ползвана литература 
Hammer Ø. 2013. PAST, Paleontological Statistics Version 3.0, Reference Manual. Natural History Museum, 

University of Oslo, 221 p. 
Hiebaum, G., V. Tsavkova, R. Christova and V. Vassilev. 2012. Hydrochemistry and water quality. In: Uzunov, Y., 

B.B. Georgiev, E. Varadinoiva, N. Ivanova, L. Pehlivanov, V. Vasilev (Editors) 2012. Ecosystems of the 
Biosphere Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, 197-212 p  
ISBN 978-954-322-543-3 

Kalchev, R., V. Vassilev, G. Hiebaum, V. Tsavkova and L. Pehlivanov. 2007. Recovery of Srebarna Lake: 
Experience and Perspectives. Journal of Balkan Ecology, vol. 10, No 2; 2007, 117-130 p 

Laspidou, C. S., V. Vaina and A. Liakopoulos. 2008. A detailed ecosystem model of phosphorus dynamics in the 
constructed wetland Carla in Central Greece. Proceedings of the International Conference "Protection and 
Restoration of the Environment IX", Kefalonia, Greece, 1-8 p 

Наредба № Н-4/2013 от 14.09.2012 за характеризиране на повърхностните 
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7.5.2.2 КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ХЛОРОФИЛ А И ПИГМЕНТИ (Доклад) 

доц. д-р Румен Калчев, гл. асист. д-р Васил Василев 

По време на изследванията за целите на настоящия План за управление бяха измерени концентрациите на 

Хлорофил А и феопигменти като едни от основните показатели за състоянието на стоящите водни тела. 

Измервания са извършени в езерото Сребърна и в р. Дунав  (при с. Ветрен, тъй като поради високите води в 

границите на ПР реката не беше достъпна). Получените резултати са показани в Табл. 1. 

Таблица 1. Измерени концентрации на Хлорофил А и пигменти на изследваните пунктове 

Станция Витален Хлорофил (mg m-3) Феопигменти (mg m-3) Феофитин % 

Пристан 74,986667 5,44 6,763926 

ЦВО 74,986667 7,52 9,114415 

Локва Драгайка 65,844898 4,620408 6,556997 

Дунав с. Ветрен 3,552 1,024 22,37762 



 
 

407 

Ако приемем получените стойности за концентрациите на хлорофила за максимални, което е правдоподобно, 

понеже в еутрофните води като правило се наблюдава летен максимум, то езерото попада с най-голяма 

вероятност някъде между еу- и хипертрофията по скалата на OECD 1982. Ниският процент на 

феофитинизация показва, че е налице активно растяща популация от планктонни водорасли, които не се 

опасват интензивно от зоопланктона. Наистина, микроскопските наблюдения показаха значително 

преобладаване на синьозелените водорасли, чийто колонии имат огромни размери (Микроцистис и Анабена), 

което ги прави неподходящи за консумиране от зоопланктона. Впоследствие тяхната  биомаса се усвоява по-
бавно и непълно по детритните вериги в пелагиала и бентала. Река Дунав е много бедна на фитопланктон, 

което е характерно състояние при обилни валежи, внасящи много суспендирана органика водеща до 

повишена мътност, която ограничава в светлинно отношение развитието на фитопланктона.  
Тази висока степен на трофност е обезпокоителна защото се наблюдава при немного ниски нива (дълбочина 

на езерото от 2,5-2,6м). Очевидно досегашният режим на управление на езерото, при който се вливат 

дунавски води главно през пролетта и последващото максимално задържане на високо ниво не допуска 

никакво изтичане на вода или изнасяне на биомаса под някаква форма, превръща езерото в капан, утайник 

на биогенни елементи. Пролетните дунавски води се използват за акумулиране на максимални водни 

количества в езерото, но те носят със себе си азотни и фосфорни съединения, смивани от почвата, където са 

били внасяни като торове. Докато азотът може да бъде освободен чрез процеса на денитрификация, фосфорът 

трайно се натрупва в седимента на езерото и засилва процеса на еутрофизация.  И тогава липсващия азот 

лесно се набавя от атмосферата чрез азотфиксация от синьозелените водорасли. Така може да се очаква 

нарастване на трофността, даже при относително добро снабдяване на езерото с вода, т.е.  при поддържане 

на относително високи нива или по-големи дълбочини на езерото. Затова, ако остане същия режим на 

свързване на езерото с реката, без промиването му чрез втори (западен) канал, то приоритетно трябва под 

някаква форма да започне изнасяне на натрупващата се прогресивно биомаса – чрез косене на тръстика, 

изпомпване на тиня и т.н. 

7.5.2.3 АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ (Доклад) 

Инж. Радостина Христова 

В съвременните условия на интензивно антропогенно натоварване върху отделните компоненти на околната 

среда, в частност на повърхностно течащи  води, категория „езера”, се прилагат два основни типа оценки, 

характеризиращи качеството на водните обекти –хидрохимични и хидробиологични. 
Хидрохимичната оценка на качеството на водите се основава на наблюдението и оценяването на определен 

брой химични вещества с органичен или неорганичен произход, чиято концентрация, превишавайки 

пределнодопустимите норми, предизвиква замърсяване на водните обекти. 
При определяне качеството на водите е необходимо да се установи и анализира не толкова съдържанието на 

едно или друго замърсяващо химическо вещество, а да се направи оценка на целия комплекс от замърсяващи 

вещества в повърхностно течащите води, чрез който се цели да се получи по-ясна представа за 

жизнеспособността на водния обект и оказаното антропогенно въздействие върху водните екосистеми. 
Значение оказват и природогеографските фактори, геохимичните особености на водосборния басейн, както 

и вътрешногодишното и многогодишното разпределение на водите на водното тяло. Оценката може да бъде 

направена в зависимост от поставените цели, т.е. има възможност за избор на представителни показатели, 

характерни за даден тип замърсяване и съответно техните референтни стойности на пределно допустими 

концентрации. Ключов момент при оценка на качеството на водите е изборът на подходящи параметри за 

качество и достатъчно на брой представителни показатели, както и изборът на референтни стойности за 
пределно допустимите концентрации за всеки конкретен показател. 
Физико-химичните показатели в най-добрия случай носят информация, макар и с висока точност и 

прецизност, за вида и моментното количество на замърсяващите вещества. Но данните за съдържанието на 

едно или друго вещество във водите не притежават екологична стойност, ако въздействието му върху 

хидробиоценозата е неизвестно. 

Методика на изследването 

За целите на ПУ на ПР „Сребърна” водите на езерото Сребърна за първи път се изследват за 

съдържание на някои тежки метали. Подборът на  пунктовете за пробовземане и изследваните показатели 
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(елементите) във водата е съобразен с тези за изследване на седиментни проби от най-горния слой (0-30 см), 

които от своя страна съответстват на пунктовете и показателите, изследвани през 1999 г. – единствените 

изследвания на тежки метали в езерото, извършвани досега. Изследванията за извършени еднократно поради 

краткия период за разработване на ПУ. На място на пробовземането са определени някои общи физични и 

химични показатели – цвят, прозрачност, мирис, температура, активна реакция (рН) и електропроводимост 

на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород. 
Водните проби за изследване на определените специфични замърсители (тежки метали) са консервирани 

непосредствено след вземането им. Водните проби са филтрувани  и подложени на концентриране в 

лабораторията по ААС при ИБЕИ-БАН. Пробите са анализирани на ISP „OPTIMA 7000” в ИБЕИ-БАН, като 

е определено съдържанието на елементите мед, олово, цинк, кадмий, манган и желязо.  
Пробовземането, подготовката и изпълнението на полевите и лабораторни изследвания са съобразени с 

изискванията на чл. 84 от Наредба №1/2011 г. за мониторинг на водите по  приетия стандарт БДС EN ISO/EIC 
– 17025 и са изпълнени от специалистите и с наличната апаратура на ИБЕИ-БАН за целите на анализите. 
Пробите от седименти са анализирани в съответствие с изискванията на БДС ISO 11466. 

Съдържание на тежки метали във водата и седиментите 

Установеното съдържание на елемента олово във водата е неколкократно по-високо от посочените в 

Наредбата за стандарти за качество на ОС за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с 

ПМС 256 /01.11.10 г., докато съдържанието на кадмий е под допустимата норма. Нормите за съдържание на 

Cu, Zn, Mn  и Fe, съгласно  приложение 7 към чл.12, ал 4 от Наредба Н-4 /2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води са надвишени от 1,4 до 9 пъти по отношение на елемента мед, от 3 до 5 пъти по 

отношение на цинка, от 3 до 6 пъти по отношение на мангана и около 10 пъти над допустимото по отношение 

на желязото при установена твърдост от 100-250 mg/l CaCO3. Характерно е, че концентрацията на 

изследваните елементи в дунавската вода е значително по-високо, отколкото в езерната. 
Тъй като няма данни от предишни изследвания върху съдържанието на тежки метали във водите на езерото 

Сребърна и в прилежащия участък от р. Дунав не са правени, не е възможно да се направи оценка на 

тенденциите за периода на План’2001. За подобна оценка не е целесъобразно да се използват и данни от 

мониторинга на водите в р. Дунав, доколкото на най-близкият мониторингов пункт при гр. Силистра и на 

него се отчитат акумулираните значителни антропогенни въздействия по целия около 20-километров речен 

участък след ПР.  

За такъв тип повърхностни води по-показателни са седиментите, тъй като в тях могат да се акумулират дори 

малки количества тежки метали, поаднали с водата или чрез въздушен пренос. Седиментите от езерото 

Сребърна се разделят на няколко характерни слоя. Най-горния слой (0-30 см) е полутечен и богат на 

органика, със съвременен произход и в резултат на протичащи биологични процеси през последните 10-20 
години. В недалечното минало при навлизането на дунавски води в езерото този слой е бил отмиван и отнасян 

в река Дунав. Измененията в дебелината на този слой през периода 1999-2006 г. показват като цяло тенденция 

на увеличаване на тинестите отложения и особено на горния мобилен слой от разредена тиня. Тази тенденция 

се потвърждава и през 2014 година. 
Наносите са част от жизнената среда на изследваната екосистема и влияят съществено върху качеството на 

водите като потенциален концентратор за много опасни вещества. Замърсяването на наноси над определено 

ниво може да доведе до отрицателни последствия като загуба на биологично разнообразие. 
При настоящото изследване са използвани стандартни методи на химическа подготовка на пробите. Пробите 

са анализирани на ISP „PERKIN-ELMER” като е определено съдържанието на елементите мед, олово, цинк, 

кадмий, манган и желязо.  
В българското законодателство не са предвидени качествени стандарти за седименти.  
Оценката на качеството на наносите се основава на сравнение на концентрациите на замърсяващите вещества 

в изследваните обекти с техните фонови нива и съответните стандарти за качество. 
При оценка на резултатите от изследванията на пробите от седименти от ПР „Сребърна“ са използвани: 

Фоновите стойности за тежки метали и арсен в седименти  и речните наслаги от Геохимичния атлас на 

Европа и Холандските прагове за интервенция на почви/седименти (Новия холандски списък (2000 г.) на 

Министерство на жилищното строителство, пространственото планиране и околната среда на 

Холандия). 
Индексът на замърсяване (Cd), използван за оценка на качеството на водите, е приложен и за оценка на 

кумулативното замърсяване на седиментите с опасни вещества. 
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Всички отчетени стойности на съдържание на изследваните елементи във всички пунктове и за целия период 

са в границите на фоновите стойности по Геохимичния атлас на Европа. 
Тенденцията в промените на концентрациите на изследваните елементи  от всички пунктове в сравнение с 

данните от предишните изследвания (1999 г.) е в посока на намаляване по отношение на елементите олово, 

цинк и манган, слабо повишаване по отношение на мед и желязо и не се доказва замърсяване с кадмий за 

целия период на изследване.  
Резултатите от изследваните проби от седиментния слой (0-30 см) през 2014 година  (Табл. 1) потвърждават 
предишни наши изследвания за съдържание на някои тежки метали в седиментите и дават основание да се 

направи заключение, че седиментите от езерото в ПР „Сребърна” не са  замърсени.  
 
Таблица 1. Концентрации на тежки метали във водата и седиментите в ез. Сребърна през 2014 г. 

№  Място на 

пробовземане 

и вид проба 

pH Мярка Cu Pb Zn Cd Mn Fe 

 Водни проби 
1. Пристан    - μg/l   14,000   35,000     423,000 < 

10,000 
  300,000   1070,000 

2. р. Дунав в ПР 

„Сребърна“ 
- μg/l 520,000 990,000 29990,000 < 

10,000 
1300,000 10700,000 

3. Канал 

„Драгайка” 
- μg/l   87,000   56,000     206,000 < 

10,000 
  163,000   1069,000 

4. Централно 

водно 

огледало   

- μg/l   69,000   23,000     200,000 < 
10,000 

  200,000   1130,000 

 Седименти (0-30 см) 
5. Пристан - mg/kg 26,582 13,713 35,021 0,633 743,249   1030,591 
6. р. Дунав в ПР 

„Сребърна“ 
7,65 mg/kg 72,822 26,481 88,850 1,568 631,185 16489,547 

7. Канал 

„Драгайка” 
- mg/kg 31,518 16,342 44,358 0,778 682,296   1105,837 

8. Централно 

водно 

огледало   

- mg/kg 22,037 13,519 40,185 0,077 555,556   1074,074 

         

При липсата на данни от регулярни наблюдения, извършеното еднократно проучване и измерване по 

определените показатели дава само ориентировъчна представа за състоянието на водите в езерото Сребърна 

и прилежащия участък от р. Дунав. При това, трябва да се има предвид, че проучванията са извършени при 

нетипично високи води в р. Дунав, вследствие продължителни интензивни валежи, респективно водещи до 

много по-висок приток на разтворени и суспендирани вещества от водосбора. За да се направи оценка за 

екологичното състояние на водите от ПР е необходимо да се извършват минимум 4-кратни пробовземания 

на водни проби през годината от определените пунктове в течение на поне три години, като се отчитат и 

другите фактори на средата. Обикновено стойностите на показателите за качество на повърхностните води 

варират във времето, поради което резултатите от тези еднократни изследвания не биха могли да се приемат 

като представителни за средногодишното състояние на водите в езерото.  

7.5.2.4 ФИТОПЛАНКТОН (Доклад) 

гл. асист. д-р Михаела Бешкова 

Извършеното изследване има за цел проследяването на основните параметри на фитопланктона показващи 

измененията на  трофичното състояние на езерото през последните 10 години (от 2004 до 2014), а именно – 
общата биомаса на фитопланктона (Фиг. 1), доминиращи видове и съотношение на отделните групи към 

общата биомаса (Фиг. 2) и процентното участие на цианофицеите спрямо общата биомаса на фитопланктона 
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(Фиг.3). Сравнителна оценка за посоченият период е направена също така и на базата на основните метрики 

за оценка на екологичният статус и екологичният потенциал съобразно изискванията на рамковата директива 

WFD (2000/60/EC) (Табл. 3). 

Оценката на  състоянието на фитопланктона на езерото Сребърна е извършено както на  базата на 

публикувани данни до 2007 г. (Beshkova et al., 2008, 2009, 2010, Cheshmedjiev et al. 2010), така и на 

непубликувани такива от следващи години.  

Обработката на фитопланктонните проби е извършена по стандартна методика (Вeshkova et al., 2008), с 

уточнението, че  за пробите след 2007 г. вместо формалин като фиксатор се използва Луголов разтвор. 

Изчисляването на индексите за оценка на екологичният статус и екологичният потенциал са направени по 

Белкинова и др. (2010). Тъй като данните след 2007 г. са оскъдни сравнението е направено на базата на 

данните от един от летните месеци и централната за водното огледало Станция V  за всяка от годините. 

Анализираните данни за последните 10 години (2004-2014 г.) показват, че по отношение на общият видов 

състав, както и на общия брой видове не се наблюдават съществени изменения (Табл. 1). През август 2014 г. 

доминиращите видове са Anabaena Viguieri Denis et Fremy и Microcystis wsenbergii (Коmárek) Коmárek. 

Високи относителни биомаси поддържат и хроококалните, главно от род Microcystis. При изследванията през 

август 2014 г. не са установени съществени пространствени различия нито по отношение на качествения 

състав, нито по отношение на числеността и биомасата (Табл.2). 

Таблица 2. Обща численост (екз. х 106/l  и биомаса (mg/l) на фитопланктона на ез. Сребърна през отделни 

месеци на 2011, 2012 и 2014 г  

Дата Станция 
Численост 

(млн. 

екз./l) 

Биомаса 

mg/l 

21.IX.2011 I 44884 49,29 
  V 65421 63,91 
17.XI.2011    

  V 2533 1,36 
     

15.V.2012    

  V 41912 42,34 

     

 6.VIII.2014 I 10960 50,48 

  IV 14994 65,76 

  V 10148 51,38 

Сравнявайки обаче доминиращите форми през периода 2011 – 2014 г. с тези от предишните периоди на ниски 

води и високо обилие на синьозелени прави впечатление, че сега преобладават ностокалните форми (основно 

род Аnabaena  и Aphanizomenon), голяма част от които принадлежат към потенциално токсичните видове, 

докато преди са доминирали основно Oscillatoriales.  

Общата биомаса на фитопланктона показва значителна вариабилност през годините, която силно се влияе от 

водното ниво и до 2007 г. с малки изключения (2005, 2006) е над нивото на хипертрофия по скалата на Likens 

(1975) (Beshkova et al., 2012). Макар данните след 2007 г. да са непълни и  само за отделни месеци, те показват 

ясна тенденция на запазване на високи стойности на общата биомаса на фитопланктона  и хипертрофното 

състояние на езерото (Фиг. 1). 
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 Фигура 1. Биомаса на фитопланктона (май-ноември) за периода от 2004 до 2014 г. 

 

Фигура 2. Процентно участие на различните групи на фитопланктона спрямо общата биомаса през летните 

месеци за периода от 2004 да 2014 г. 

Доколкото основно цианофицеите са отговорни за високата обща биомаса на фитопланктона, техният 

относителен дял, особено през летния период, когато е максималното им развитие е много показателно за 

състоянието а езерото (Фиг. 2).  Както бе установявано и преди (Beshkova et al., 2009), съществува  тясна 

връзка между процентното участие на цианопрокариотите и водното ниво (респ., дълбочината на езерото) 

(Фиг. 3), която пряко зависи от заливния режим. От 2004 до 2006 година се регистрира ежегодно заливане. 
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Фитопланктонът реагира с известно закъснение на тези промени и от Фиг. 2 се вижда, че едва през 2005, 

2006 и 2007 процентното участие на цианобектериите значително намалява (Фиг. 2, Фиг. 3).  
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Фигура 3. Изменения на водното ниво на ез. Сребърна и процентното участие на Цианофицеите към общата 

биомаса през изследваните месеци в периода 2004 – 2014 г. 

През 2011, 2012 и 2014 г. процентът на цианофицеите отново е много висок. Същото се отнася и за общата 

биомаса на фитопланктона (Фиг. 1, Фиг. 2). Последните данни са от началото на месец август 2014 (Табл. 

2) и те показват много високи биомаси, съизмерими с тези от периода на ниски води преди 2004 г. 

Положението е дори още по-сериозно имайки предвид, че по устно съобщение на персонала, работещ на 

езерото, цъфтежът вече е бил преминал, което означава, че общата биомаса е достигала още по-високи 

стойности. Прави също така впечатление, че през 2012 г., когато нивото е било 13 м.н.в. (отговарящо на около 

2 м дълбочина на езерото) цианофицеите имат много висок дял още през месец май. Обикновено 

количеството им се увеличава през летния период. 

 По отношение на общият видов състав, както и на общия брой видове не се наблюдават съществени 

изменения. Сравнявайки обаче доминиращите форми с предишните периоди на ниски води и високо обилие 

на синьозелени прави впечатление, че сега преобладават ностокалните форми (основно род Аnabaena  и 

Aphanizomenon), докато преди са доминирали основно Oscillatoriales. Високи относителни биомаси 

поддържат и хроококалните, главно от род Microcystis. През август 2014 г. доминиращите видове са Anabaena 

Viguieri Denis et Fremy и Microcystis wsenbergii.  

Не са установени съществени различия между трите станции през август 2014 г. нито по отношение на 

качествения състав, нито по отношение на числеността и биомасата (Табл. 2).  

Оценка на екологичния потенциал на езерото Сребърна 

Наблюдава се  влошаване на екологичния потенциал на езерото по повечето показатели с изключение на 

цъфтежи и прозрачност, които изглеждат по-стабилни (Табл. 3). Останалите показатели, обаче, които преди 

2009 г са показвали Умерено и дори Добро състояние, от 2011 – до 2014 г. показват „Лошо“ състояние. 

Разбира се, тази оценка на този етап е донякъде ориентировъчна, тъй като данните, особено след 2007 г. са 

много ограничени. Доброто състояние, отчетено през лятото на 2009 г. изглежда по-скоро случайно, имайки 

предвид цялостната картина от другите години, която показва от влошено до лошо състояние. Наблюдават 

се известни несъответствия между различните метрики, като общият водораслов индекс (ВГИ) показва по-



 
 

413 

добро състояние, отколкото общата биомаса на фитопланктона, а показателите прозрачност и цъфтежи 

остават доста консервативни независимо от измененията на другите параметри.  

Таблица 3. Екологичен статус на ез. Сребърна за периода 2004 – 2014 г. въз основа на параметрите за оценка 

на качеството на водите според изискванията на рамковата директива  ; * - данните са от  Cheshmedjiev еt al., 

2010 

  ВГИ 
EQ
R 

%  
CIA 

биомас

а 

(mm3/l)  
цъфтеж

, степен 
Прозрачнос

т по Секи, m 

Chl 
a, 
(μg/l) 

Екологиче

н статус 

Токсични 

видове, 

присъстви

е 
25.VIII.200
4 9,98 0,98 55 22,89 III 0,45 - Лош  Да 

7.VII.2005 3,83 0,99 19 20,78 III 0,90 - Лош  Да 
19.VIII.200
6 

11,6
6 0,97 16 5,56 III - - Лош  Да 

30.VIII.200
7 5,48 0,99 17 61,68 III - - Много лош Да 

лято 2009* 2,5 0,99 7,8 3,5 II 0,90 5,81 Добър  Да 

21.IX.2011 
66,9

5 0,83 69 63,91 III - - 
Много лош 

Да 

15.V.2012 
37,2

7 0,91 69 42,34 III - - 
Много лош 

Да 
06.VIII.201
4 

98,3
2 0,76 86 51,38 III 0,80 71,90 

Много лош 
Да 

В заключение може да направи извода, че фитопланктонът  на езерото като цяло е с постоянен видов състав, 

макар и някои от доминиращите форми да се различават през отделните периоди. Общата биомаса  обаче,  

както и процентното участие  на цианофицеите силно се изменят и до голяма степен зависят от дебита на р. 

Дунав и съответно дълбочината на езерото. Прави впечатление, че през последните години, дори и при 

покачване на водното ниво, биомасата на фитопланктона и делът на цианофицеите показват много високи 

стойности, които характеризират екологичният статус на езерото като „Лош“ по отношение на параметрите 

от РДВ. Тези промени на фона на сравнително редовно заливане с дунавски води вероятно могат да се 

свържат с ниската проточност и продължаващото натрупване на гниещо органична материя на дъното на 

езерото. 

Таблица 1. Списък на таксоните, установени в състава на фитопланктона на ез. Сребърна между 

2002 и 2014 г. 

Таксони                                                                                     
Период (години) 

2002-2007 2011-2014 

Cyanophyta   
Anabaena sheremetievi ELENKIN +  
Anabaena sphaerica BORNET ET FLAHAUT +  
Anabaena spiroides KLEBAHN +  
Anabaena Viguieri DENIS ET FRÉMY  + 
Anabaena spp. + + 
Anabaenopsis arnoldii  APTEKAR  + + 
Anabaenopsis cf. cunningtonii TAYLOR +  
Aphanizomenon flos-aquae var. gracile LEMMERMANN + + 
Aphanizomenon flos-aquae var. klebahnii ELENKIN + + 
Aphanizomenon spp. + + 
Aphanocapsa delicatissima W. ET G.S. WEST +  
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Таксони                                                                                     
Период (години) 

2002-2007 2011-2014 
Aphanocapsa sp. + + 
Aphanothece stagnina (SPRENGEL) A.BR +  
Chroococcus limneticus  LEMMERMANN + + 
Chroococcus minutus (Kützing) NÄGELI +  
Chroococcus turgidus (Kützing) NÄGELI +  
Chroococcus spp. + + 
Coelosphaerium kutzingianum  +  
Cyanodictyon reticulatum (LEMM.) GEITL.  + 
Cylindrospermopsis cf. cuspis KOMÁREK & KLING +  
Cylindrospermopsis raciborskii (WOLOSZ.) SEEN. ET SUBBA RAJU +  
Cylindrospermopsis sp. +  
Eucapsis sp. +  
Geitlerinema cf. amphibium (AGARDH EX GOMONT) ANAGNOSIDIS  +  
Gloeocapsa sp. + + 
Gomphosphaeria sp. + + 
Lemmermaniella sp +  
Limnothrix planctonica (WOLOSZYNSKA) MEFFERT +  
Limnothrix redekii (VAN GOOR) MEFFERT +  
Merismopedia danubiana HORTOBÁGYI  + + 
Merismopedia duplex PLAYFAIR +  
Merismopedia punctata MEYEN +  
Merismopedia tenuissima LEMMERMANN + + 
Microcystis aeruginosa (KÜTZING) KÜTZING + + 
Microcystis cf. grevilei (HASSAL) ELENKIN +  
Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner + + 
Microcystis wesenbergii (Komárek) Komárek in Kondrateva + + 
Microcystis sp. + + 
Oscillatoria limosa AGARDH +  
Oscillatoria sp. + + 
Phormidium sp. + + 
Planktolyngbya circumcreta (G.S. WEST) ANAGNOSTIDIS ET KOMÁREK + + 
Planktolyngbya cf. regularis KOMÁRKOVA-LEGNEROVÁ ET TAVERA +  
Planktolyngbya subtilis (W. WEST) ANAGNOSIDIS ET KOMÁREK  + + 
Planktothrix agardhii (GOMONT) ANAGNOSTIDIS ET KOMÁREK  +  
Planktothrix isothrix (SKUJA) KOMÁREK ET KOMARKOVA +  
Planktothrix sp.  + 
Pseudanabaena catenata LAUTERBORN +  
Pseudanabaena sp. + + 
Romeria elegans (WOLOSZYNSKA) KOSZWARA + + 
Romeria gracilis KOSZWARA + + 
Romeria leopoliensis (RACIB.) KOSZWARA   +  
Snowella lacustris (CHODAT) KOMÁREK ET HINDÁK +  
Snowella sp. +  
Synechocystis aquatilis SAUVAGEAU + + 
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Таксони                                                                                     
Период (години) 

2002-2007 2011-2014 
Woronishinia compacta (LEMM.) KOMÁREK ET HINDÁK +  
Woronishinia naegiliana (UNGER) ELENKIN +  
Chlorophyta   
Acanthospaera zacchariasii LEMMERMANN  + 
Actinastrum gracillimum G.M. SMITH + + 
Ankistrodesmus bernardii  KOMÁREK +  
Ankistrodesmus falkatus (CORDA) RALFS +  
Ankistrodesmus fusiformis CORDA +  
Ankistrodesmus gracilis (REINSCH) KORSCHIKOFF + + 
Ankistrodesmus tortus KOMÁREK ET COMAS  +  
Ankyra judayi (G.M.SMITH) FOTT +  
Anкyra lanceolata (KORSCH.) FOTT + + 
Chodatellopsis elliptica KORSHIKOFF  + 
Choricystis komarekii COMAS +  
Chlamydomonas sp. + + 
Closteriopsis longissima (LEMM.) LEMMERMAN +  
Closterium limneticum LEMMERMANN +  
Closterium pronum BRÉBISSON +  
Closterium sp. + + 
Coelastrum astroideum De-Not + + 
Coelastrum microporum NÄGELI + + 
Coelastrum pseudomicroporum KORSCHIKOFF + + 
Coelastrum pulchrum SCHMIDLE  +  
Coelastrum sphaericum NÄGGELI +  
Coenochlorys plankonvexa HINDÁK +  
Coenocistis plantonica KORSCHIKOFF +  
Cosmarium bioculatum BRÉBISSON +  
Cosmarium sp. + + 
Coronastrum lunatum THOMPS.  + 
Crucigenia crucifera (WOLLE) COLL. + + 
Crucigenia tetrapedia (KIRCHNER) W. & G.S.WEST + + 
Crucigeniella apiculata (LEMMERMAN) KOMÁREK +  
Crucigeniella divergens (G. M. SMITH) FOTT +  
Crucigeniella rectangularis (NÄG.) KOMÁREK +  
Desmatractum indutum (GEITL.) PASER  + 
Dictyosphaerium ehrenbergianum NÄGELI + + 
Dictyopshaerium pulhellum WOOD + + 
Dictiosphaerium sp. + + 
Didymocystis fina KOMÁREK + + 
Didymocystis planctonica KORSCHIKOFF + + 
Elakatothrix lacustris KORSCHIKOFF + + 
Euastrum sp. +  
Golenkinia radiata CHODAT + + 
Golenkinia solitaria FRIČ & VÁVRA +  
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Таксони                                                                                     
Период (години) 

2002-2007 2011-2014 
Gloeotilla spiralis CHODAT +  
Kirchneriella aperta TEILING +  
Kirchneriella cf. contorta (SCHMIDLE) BOHL +  
Kirchneriella danubiana HINDAK +  
Kirchneriella lunaris (KORSCHIKOFF) MÖBIUS + + 
Kirchneriella obesa (W. WEST) SCHMIDLE +  
Kirchneriella spp. + + 
Lagerheimia ciliata (LAGERHEIM.) CHODAT + + 
Lagerheimia genevensis (CHODAT) CHODAT +  
Lagerheimia wratislaviensis SCHRÖDER +  
Lagerheimia subsalsa LEMMERMAN  + 
Lagerheimia tetriedriensis ROLL +  
Micractinium bornhemiense (CONR.) KORSCHIKOFF + + 
Micractinium pusillum FRESENIUS + + 
Monoraphidium arcuatum (KORSCHIKOFF) HINDÁK + + 
Monoraphidium circinale (NYGAARD) NYGAARD + + 
Monoraphidium contortum (THURET) KOMÁRKOVÁ – LEGNEROVÁ + + 
Monoraphidium griffithii (BERKELEY) KOMÁRKOVÁ – LEGNEROVÁ + + 
Monoraphidium irregulare (G. M. SMITH) KOMÁRKOVÁ – LEGNEROVÁ +  
Monoraphidium komarkovae NYGAARD + + 
Monoraphidium spp. + + 
Mougeotia sp.st. +  
Oocystis natans (LEMMERMAN) LEMMERMAN +  
Oocystis lacustris CHODAT + + 
Pandorina morum (O.F.MÜLL.)BORY +  
Pediastrum boryanum (TURPIN) MENEGHINI + + 
Pedastrum boryanum var. longicorne REINSCH + + 
Pediastrum duplex MEYEN + + 
Pediastrum.duplex var. gracillimum W. ET G.S. WEST + + 
Pediastrum kawraiskyi SCHMIDLE + + 
Pediastrum tetras (EHRENBERG) RALFS + + 
Phacotus lenticularis (EHRENBERG) STEIN +  
Polyedriopsis spinulosa (SCHMIDLE) SCHMIDLE + + 
Korschikoviella gracilipes (LAMBERT) SILVA +  
Koeshikoviella michailovskoensis (ELENK.) SILVA +  
Scenedesmus acuminatus (LAGERHEIM) CHODAT + + 
Scenedesmus.acuminatus var. tetradesmoides G. M. SMITH +  
Scenedesmus acutus MEYEN + + 
Scenedesmus biyugatus  KÜTZING +  
Scenedesmus communis (TURP.) HEGEWALD + + 
Scenedesmus danubialis HORTBÁGYI +  
Scenedesmus disciformis  (CHODAT) FOTT ET KOMÁREK + + 
Scenedesmus ecornis (EHRENBERG) CHODAT + + 
Scenedesmus kissii HORTOBÁYI +  
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Таксони                                                                                     
Период (години) 

2002-2007 2011-2014 
Scenedesmus magnus MEYEN +  
Scenedesmus obtusus MEYEN +  
Scenedesmus opoliensis P. RICHTER + + 
Scenedesmus protuberans FRITSCH ET RICH +  
Scenedesmus regularis SVIRENKO +  
Scenedesmus sempervirens CHODAT +  
Schroederia setigera (SHRÖDER) LEMMERMANN + + 
Schroederia spiralis (PRINTZ) KORSCHIKOFF +  
Selenastrum bibraianum REINSCH + + 
Sorastrum cf. americana (BOHL.) SCHMIDLE  + 
Sphaerocystis planctonica (KORŠ.) BOURRELLY + + 
Staurastrum gracile RALFS + + 
Tetradesmus cf. wisconsinensis G.M.SMITH  + 
Tetraedron caudatum (CORDA) HANSGIRG + + 
Tetraedron minimum (A. BRAUN) HANSGIRG + + 
Tetraedron triangulare KORSCHIKOFF + + 
Tetrastrum komarekii HINDÁK + + 
Tetrastrum triacanthum KORSCHIKOFF  + + 
Treubaria euryacantha (SCHMIDLE) KORSCHIKOFF   + 
Treubaria schmidlei (SCHROEDER) FOTT & KOVÁČ.  + 
Bacillariophyta   
Achnanthes spp. + + 
Amphora ovalis KÜTZING + + 
Aulacoseira granulata (EHRENBERG) SIMONSEN + + 
A. granulata var. angustissima (O. MÜLLER) SIMONSEN + + 
Aulacoseira spp + + 
Asterionella formosa HASSALL +  
Cocconeis placentula EHRENBERG + + 
Cyclotella radiosa (GRUNOW) LEMMERMAN +  
Cyclotella sp. + + 
Cymbella sp. + + 
Fragilaria berolinensis (LEMMERMAN) LANGE-BERTALOT + + 
Fragilaria cf. tenera (W.SMITH) LANGE -BERTALOT +  
Fragilaria  construens (EHR.) GRUNOW + + 
Fragilaria crotonensis KITTON +  
Fragilaria  pinnata EHRENBERG + + 
Fragilaria ulna (NITZSCH) LANGE-BERTALOT + + 
Fragilaria spp. +  
Melosira varians AGARDH .+  
Navicula radiosa KÜTZING +  
Nitzshia acicularis W. SMITH + + 
Nitzschia actinastroides (LEMMERMANN) VAN GOOR + + 
Nitzshia cf. closterium (EHR.) W. SMITH +  
Nitzaschia paleacea  (GRUNOW IN CLEVE & GRUNOW) GRUNOW IN VAN HEURCK +  
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Таксони                                                                                     
Период (години) 

2002-2007 2011-2014 
Nitzshia spp + + 
Rhopalodia gibba (EHR.) O.MÜLLER +  
Stauroneis sp. +  
Stephanodiscus hantzschii GRUNOW + + 
Stephanodiscus/Cyclotella + + 
Cryptophyta   
Chroococus acuta UTERMÖHL + + 
Cryptomonas curvata EHRENBERG +  
Cryptomonas erosa EHRENBERG +  
Cryptomonas spp. + + 
Chrysophyta   
Chromulina sp. +  
Chrysococcus sp.  +  
Dinobryon divergens IMHOFF + + 
Dinobryon sociale EHRENBERG + + 
Dinobryon sertularia EHRENBERG + + 
Dinobryon spp. +  
Mallomonas sp. + + 
Kephirion littorale LUND + + 
Kephirion spirale (LACK.) CONRAD +  
Pseudokephyrion entzii CONRAD + + 
Pseudokephyrion conicum SCHILLER +  
Pseudokephyrion spp. +  
Xanthophyta   
Centritractus belenophorus LEMMERMANN + + 

Chloridella neglecta (PASCHER & GEITLER) PASCHER +  
Ophiocytium parvulum A.BRAUN +  
Tetraedriella spinigera SKUJA + + 
Pyrrhophyta   
Ceratium cornutum (EHRENBERG) CLAPAREDE &J.LACHMAN  + 
Ceratium hirundinella (O. F. MÜLLER) DUJARDIN + + 
Glenodinium cf. pseudostigmosum SKUJA  +  
Gymnodynium sp. + + 
Peridiniopsis cunningtonii LEMMERMANN +  
Peridinium inconspicuum LEMMERMANN  + 
Peridinium umbonatum STEIN + + 
Peridinium willei HUITFELD-KAAS +  
Peridinium spp. + + 
Euglenophyta   
Euglena acus EHRENBERG +  
Euglena spp. + + 
Lepocinclis spp. + + 
Phacus acuminatus STOKES + + 
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Таксони                                                                                     
Период (години) 

2002-2007 2011-2014 
Phacus longicauda (EHRENBERG) DUJARDIN +  
Phacus orbicularis HUBNER +  
Phacus pyrum (EHRENBERG) STEIN + + 
Phacus spp. + + 
Trachelomonas hispida (PERTY) STEIN EM. DEFLADRE +  
Trachelomonas oblonga LEMMERMANN +  
Trachelomonas volvocina EHRENBERG + + 
Trachelomonas spp. + + 

7.5.2.5 ПРОДУКЦИОННИ ПРОЦЕСИ (Доклад) 

Доц. д-р Румен Калчев, гл. асист. д-р Васил Василев 

Първичните продуценти към които се числят фитопланктонът, потопените макрофити и донякъде 

халофитите, играят централа роля в процесите на възстановяване на екосистемата на езерото Сребърна. 

Езерото се числи към речните влажни зони, които са високопродуктивни. Тази тяхна продуктивност се 

обуславя от относително малката дълбочина (под 6 m), значителния приток на биогени от р. Дунав и 

локалната водосборна област, както и от относително изолираният характер на езерото. Размерът на 

първичната продукция, като първостепенен фактор определящ трофичното състояние на езерото е тясно 

свързан с ефективността на нейното оползотворяване по хранителните вериги. Очевидно значителна част от 

получената чрез фотосинтеза органика не се оползотворява по пасбищните хранителни вериги и затова поема 
по-дългият път на разграждане чрез детритните вериги. Това особено важи за биомасата произведена от 

тръстиката (Phragmites australis (Cav.) Trin ex Stend.) и другите представители на развиващите се над водната 

повърхност макрофити (напр. Thypha angustifolia (L.). Тъй като връзката с реката е до голяма степен 

еднопосочна и изразена чрез притока на речни води без съществена възможност за изтичане на водните маси 

обратно към р. Дунав, във водното тяло на езерото прогресивно се натрупват значително количества трудно 

разградима по биологичен път органична материя. 
През периода 1990-91 г. първичната продукция на фитопланктона и деструкцията във водния стълб са 

оценявани посредством кислородната модификация на метода на тъмните и светли съдове ежемесечно в 

Станция № 1 на четири хоризонта. Измерванията на кислородната концентрация  при изследванията, 

провеждани през 1990-91 г. са проведени с помощта на метода на Винклер, а през 1998-2014 г. – с уреда на 

WTW-Multiline P4. Измерван е и денонощния цикъл на концентрациите на кислорода във водния стълб. 

Концентрацията на хлорофил “а” се измерва посредством спектрофотометричния метод и се изчислява по 

формулата за общ хлорофил на SCOR-UNESCO. Интегрална оценка на светлинните условия във водоема се 

прави на основата на максималната дълбочина на колонизация на макрофити. Прозрачността по Секи се мери 

ежемесечно на петте мониторингови пункта, като са правени и отделни измервания на допълнителни 

пунктове (Раздел 7.3.2.1).  
Проведенитe изследвания върху продукционните и деструкционните процеси и концентрацията на 

асимилационни пигменти през 1998-2014 г. включват всички горепосочени показатели за периода 1990-91 г., 

но са провеждани  с различна честота. През периода след прокопаването на канала за връзка с реката 

изследваните променливи показват значително променена картина, към подобрение на състоянието на 

екосистема. 
Например общата (бруто) първична продукция на фитопланктона на единица площ през периода  1998-
2005 г. е значително по-ниска спрямо тази в аналогични месеци на периода 1990-1991 г., но през маловодните 

2001-2003 г.  продукцията както и концентрацията на хлорофила отбелязват пик, който доближава средните 

стойности измерени от периода преди възстановяването на връзката с р. Дунав (Kalchev et al. 2012). За 

разлика от концентрацията на хлорофила, която отбелязва само един пик през 2003 г., продукцията на 

фитопланктона отбелязва и втори пик през 2004 г. равен по големина на този през 1990-1991 г. ……..…….. 

(4 g органичен въглерод (C).m-2.24h-1), като дишането във водния стълб превишава по интензивност 

продукцията по време на двата пика през 2003 и 2004 г. (Kalchev et al. 2012). По непубликувани данни на две 
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инцидентни измервания на първичната продукция на планктона през м. август в маловодната 2011 г. и същия 

месец в пълноводната 2014 г., са получени стойности съответно от 3.6 и 2.6 g C m-2.24h-1. По време на тези 

измервания дълбочината на езерото на мястото на експозицията (станция № І) беше 2 и 2.5 m съответно, 

което е далеч от критичните около 1 m, измерени през 1990-91 г. Това е свидетелство за прогресиращото 

увеличаване на трофността не само при засушаване, но дори и при сравнително високи водни стоежи 

вследствие на обратимия характер на положителните промени, настъпили в езерната екосистема след 

възстановяването на връзката и с р. Дунав. Всички публикации на темата третираща продуктивността и 

трофното състояние на езерото изтъкват връзката им с нивото на водата в езерото, като при неговото 

повишаване се намаляват продуктивността и трофноста и обратното – повишават се при падане на нивото 

(Kalchev et al., 2007; Vasilev et al., 2008; Kalchev et al., 2012).  Очевидно вариациите във водното ниво са по-
големи по години, отколкото по сезони и затова влиянието на водното ниво се проявява по-изразено в 

годишните колебания на регистрираните величини. 
Сезонните вариации в продукционните характеристики като бруто продукцията, хлорофила  и дишането 

достоверно се обясняват чрез промените в температурата на водата и прозрачността по Секки. Това също 

съответства на логиката, тъй като температурните колебания са най-големи по сезони, а прозрачността също 

има изразен сезонен ход, макар и понякога да не е ясно дали тя е причина или следствие от продукционните 

процеси. 
Сезонният максимум на продукцията и дишането през маловодните години е разположен през лятото през 6-
7-8-ми месеци, докато през годините с високи нива на езерото тези максимуми са изместени към есента, което 

се отнася най-вече за максимума на дишането, който е през септември. Преди възстановяването на връзката 

с реката първичната продукция на планктона възлиза на 970 g Cm-2.a-1 (Vasilev et al. 2008), което означава 

висока хипертрофия, докато след възстановяването на връзката с реката продукцията варира между ………. 

360 – 430 g C m-2.a-1 (Vasilev et al. 2008), което е индикация за ниска хипертрофия по Boul’on (1983). Високата 

трофност на езерото води до постоянното акумулиране на неметаболизирана органична материя, която 

трябва по някакъв начин да се отстранява от системата за да се прекрати прогресиращата еутрофизация. Този 

излишък от органика представлява нето първичната продукция на водната екосистема. Наличните до 

момента измервания, проведени на езерото Сребърна не позволяват оценката на дишането на цялата 

екосистема и на продукцията на потопените макрофити, необходими за оценяване на общата нето продукция 

на екосистемата. За да получим някаква ориентировъчна оценка на тези важни величини се налага да 

прибегнем до информация получена на аналогични по географско разположение, морфометрия, трофност и 

т.н. водни тела. 
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Фиг. 1. Връзка между годишните 

колебания  на продукционните 

характеристики на фитопланктона и 

измененията във водното ниво (WL) и 

концентрациите на нитратите, изведена с 

помощта на парциалния редундантен 

анализ, като айген велю на първата главна 

ос е достоверно за Р=0.02, а за двете оси 

Р=0.01. Пробовземанията са означени с 

месеца и годината на пробовземане. GPP R 

бруто продукция и дишане в g O m-2, 
GPPmax, Rmax бруто продукция и дишане на 

хоризонта с максимални стойности на m-3 и 

Chl – концентрациите на хлорофил „а“  .… 

в mg . m-3. 

Езерото Сребърна и Шабленското езеро са 

доста сходни по надморска височина, по 

дълбочина, по измерена бруто продукция 

на планктона, наличието на гъсти 

обраствания с тръстика по цялата брегова 

линия и измерените концентрации на 

общия хлорофил. Надморската височина на 

Шабленското езеро е 1-2 m, а на езерото Сребърна 10-11 m над морското ниво. Дълбочината на станцията на 

измерване на метаболизма на Шабленското езеро варира в изследвания период между 1.5-5.0 m (Kalchev, 

1998), а в езерото Сребърна между 1-3.5 m, бруто продукция на планктона е 0.4 – 1.62 g C m-2.24h-1, а в 

езерото Сребърна – между 0.30-4 g C m-2.24h-1 през периода след възстановяване на връзката с реката (1995-
2005). Концентрацията на общия хлорофил в Шабленското езеро варира между 3.7-32 mg m-3, а в Сребърна 

средните концентрации са между 5-6 и 50-70 mg.m-3 за същия период. Очевидно, езерото Сребърна 

демонстрира по-висока степен на трофност от Шабленското езеро, от което би следвало, че пренасянето на 

данните от интензивността на продукцията и дишането на Шабленското езеро върху Сребърна би трябвало 

да даде по-ниска стойност от реалните продукция на потопените макрофити и дишане на цялата екосистема 

в Сребърна. С помощта на измерванията на цялостния метаболизъм (т.е. продукцията и дишането във водния 

стълб) в Шабленското езеро от периода 1992-1994, можем да направим една приблизителна оценка на нето 

(т.е. остатъчната) продукцията от всички първични продуценти в езерото Сребърна, която се добавя всяка 

година към гниещата органична материя и възпрепятства необратимото подобряване на екологичното 

състояние на езерната екосистема. 
По данни от План за управление 2001 г., в ез. Сребърна бруто първичната продукция на квадратен метър от 

водния стълб (ΣGPP) за периода 1990-91 г. се колебае от 1 до 4 g С m-2. ден-1 (средно 2,33 g С.m-2.ден-1) или 

850 g органичен въглерод на квадратен метър годишно. За същият период деструкцията на органична материя 

за целия воден стълб (ΣR) е средно с 10% по-ниска. През периода след възстановяването на еднопосочната 
връзка с реката средната бруто продукция на планктона възлиза на около 360  g органичен въглерод на 

квадратен метър годишно или ако приемем, че средната площ на водното огледало на езерото е 1.5 km2 (150 
hа), то сумарната бруто първична продукция на фитопланктона за цялата площ на езерото възлиза на 540 t 

органичен въглерод, което преизчислено с помощта на коефициентите използвани при първия план за 

управление е равно на 1084 t органично вещество на година. Разликите с Vasilev et al. (2008) от около 10% 

се дължат на използваните различни преводни коефициенти на стойностите за продукцията за преизчисление 

от кислород във въглерод. Съотношението бруто продукция на потопените макрофити към бруто продукция 

на планктона на 1. m-2 . година-1 в Шабленското езеро е около 1.383 и така 1.383 х 1084 дава бруто 

продукцията на потопените макрофити на година на цялото езеро Сребърна равна на около 1499 t органично 

вещество. По-нататък, по данни от първия План за управление, цитиращи Baeva (1994), чистата продукция 
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за асоциацията на Phragmites australis, която заема 402 hа от площта на ПР, възлиза на 1926 g абсолютно суха 

биомаса на 1 m2 годишно, по 402 ha прави 7742 t органично вещество. По Абакумов приблизителната бруто 

продукция на тази биомаса на тръстиката се получава като се умножи по 1.2, което дава около 9291 t 

органично вещество на година. Така, сумарната бруто продукция на трите първични продуценти – 
фитопланктон, потопени макрофити и хелофити се получава от сбора 1084 + 1499 + 9291 =11875 t органично 

вещество на година. Дишането на всички организми във водната среда се оценява на 10.8 пъти по бруто 

продукция на планктона на 1. m-2 . година-1 в Шабленското езеро. Като пренесем това отношение на езерото 

Сребърна получаваме 11698 t органично вещество на година, което се разгражда от организмите. Разликата 

11875 – 11698 = 177 t органично вещество на година, което остава неразградено и трябва да се отстрани от 

екосистемата за да не се акумулира в седимента. Разбира се, това са силно приближени стойности, които 

могат да се прецизират, ако в рамките на регулярен мониторинг се проведат по-дългосрочни ежемесечни 

измервания на метаболизма на езерото Сребърна (т.е. денонощни измервания на концентрацията на 

кислорода на една станция през отделните месеци на годината). Това би позволило да се направи оценка на 

цялостното дишане на екосистемата, а паралелното измерване на продукцията на планктона, ще позволи 

оценяването на продукцията на потопените макрофити. 
Отстраняването на около 150-200 тона биомаса годишно под формата на окосена тръстика ще наруши 

съществуващата тенденция на запазване и дори увеличение на трудно разградимата органична материя в 

езерото Сребърна. Доказателство за съществуването на тази тенденция се дава от Фиг. 2 по Kalchev et al. 
(2012), която показва как се променят двете компоненти на мътността във водния стълб (общата мътност е 

представена чрез реципрочната стойност на измерената прозрачност на водния стълб чрез диска на Секки). 

Първата компонента от общата мътност се дължи на мътността  причинена от водораслите (измерена чрез 

хлорофила и извадена от общата мътност) като остатъкът е неводораслова мътност. Графиката показва, че 

след възстановяването на връзката с реката мътността, дължаща се на водораслите намалява и поради това 

намалява и общата мътност, но мътността, която не се причинява от планктонните водорасли остава една и 

съща без да се усвоява от микроорганизмите или да се отстранява по друг начин. Вероятно тя се причинява 

от много трайни хуминови киселини и техните съединения, получаващи се от разграждането на лигнина, 

целулозата и други устойчиви структурни полизахаридни компоненти на тръстиката и други растения. 

При досегашната схема за регулиране на връзката с река Дунав само чрез един входящ канал и 

възпрепятстване на изтичане на езерната вода с цел максимално задържане на високо езерно ниво, е 

необходимо осъществяването на алтернативен начин на изнасяне на указаната по-горе нето първична 

продукция с цел постигане на трайно, необратимо подобряване на състоянието на езерото. При сегашния 

режим на експлоатация това ще доведе до трайно намаляване на количеството на тинята и концентрацията 

на фитопланктона и ще подобри кислородния режим. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2.  
Средни стойности и стандартни 

отклонения на общата мътност (TT) 

във водния стълб, неводорасловата 

мътност (NAT) по лявата ос (L) и 

процента на неводорасловата мътност 

от общата мътност (%NAT дясната ос 

(R)) на станция №1 преди (1989-1990) 
и на станциите № 1, 3 и 5 след 

възстановяване на връзката на езерото 

с р. Дунав. 
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7.5.2.6 ЗООПЛАНКТОН (ДОКЛАД) 

гл. асист. Веселка Цавкова, доц. д-р Лъчезар Пехливанов 

Степен на проученост 

Първите данни върху зоопланктонни Rotatoria от блатото Сребърна са съобщени от Konsulov (1912). При 

условия на андигиран десен бряг на р. Дунав, Naidenow (1965) съобщава 21 вида Branchiopoda и Copepoda. 
По-късно Naidenow (1984) установява и някои ротаторийни видове. Kraeva (1992) определя състава и 

сезонната динамика на зоопланктона в резервата, като е определила 9 вида Rotatoria и 8 вида Crustacea, а 

освен това привежда и първите количествени данни за ценозата. 

По-късно, с изследванията във връзка с разработването на План за управление’01 започват по-системни 

наблюдения върху развитието на зоопланктона в езерото Сребърна, като елемент от изпълнението на 

комплексен екологичен мониторинг и различни научноизследователски проекти. Така, наличните данни 

(Pehlivanov et al., 2004; Pehlivanov et al., 2006; Пехливанов, 2007) позволяват да се проследят измененията на 

ихтиоценозата в езерото Сребърна във връзка с динамиката на факторите на средата за период от над 10 

години (2001-2012 г.). 

Актуално състояние на зоопланктона 

В анализа са включени данни от 5 пункта, в които са събирани зоопланктонни проби повече или по-малко 

регулярно за периода 2001-2011 г. пунктовете са подбрани така, че да са представителни за характерни 

участъци от ез. Сребърна в Централното водно огледало и в периферните басейни (Pehlivanov et al., 2012).  
Освен това, по време на две прииждания на високи дунавски води през разрушената дига в северозападния 

край на ПР (2006 и 2010 г.) са събрани проби от р. Дунав при Танасово и от навлизащата в ПР вода в района 

на скъсаната дига.  

Количествените проби са събирани  чрез директно черпене на 50 l вода под повърхността на езерото, които 

са филтрувани през планктонна мрежа от мелничен газ с отвори от 90 µm. Анализът на пробите е извършван 

под светлинен микроскоп по метода на Димов (1959). За определяне на биомасата са използвани стандартни 

индивидуални тегла на организмите (според средната им дължина). Плътността и биомасата на зоопланктона 

са привеждани към 1m3 воден обем. 

През 10-годишния период от 2001 до 2011 г. (включително) в състава на зоопланктона в езерото Сребърна са 

установени 110 таксона (на видово, подвидово и родово ниво).  се с най-високо таксономично богатство се 

характеризират ротиферите, които са представени с 59 таксона. Ракообразният планктон е представен общо 

с 53 таксона, от които Branciopoda (Cladocera) – 30 таксона, Copepoda – 21 таксона (Табл. 7.5.2.6.-1). При 

Cyclopoida ларвите и ювенилните индивиди (науплии и копеподити) не са отчитани като отделни таксони, а 

когато в пробата са били представени само такива, то те са отчетени като един таксон – Cylopoida. 

Съвременният зоопланктон на Сребърна е съставен главно от еврибионтни видове, чийто брой показва 

голяма годишна изменчивост (Табл. 7.5.2.6.-2.). Видовият състав на зоопланктона показва високо сходство 

между различните години в рамките на периодите с високи и ниски води, докато сходството между години 

със средни водни стоежи е по-ниско. Тази закономерност се проявява само при ротиферите, но не и при 

ракообразния планктон (Pehlivanov et al., 2012). 

Значителна е сезонната изменчивост на видовия състав. Най-голямо видово богатство е регистрирано през 

лятото, когато се регистрира максимален брой на видовете при ротиферите (Pehlivanov et al., 2012). 

В ПР с най-широко разпространение са Brachionus diversicornis, Brachionus calyciflorus, Bosmina longirostris, 
Acanthocyclops robustus и Тhermocyclops crassus, които заедно с ларвалните субадултните стадии на 

Cyclopoida присъстват през целия период на изследванията. Постоянно е присъствието на род Asplanhchna 

(Rotatoria), представен от 3 вида – А. sieboldi, A. girodi, A. priodonta. Наличието на компплекса от аспланхни 

има положително влияние върху структурата на зоопланктонното съобщество – при достатъчно високи 

концентрации тези организми имат регулираща функция върху стабилността на съобществото (Khang-Hyeon 
CHANG еt al., 2010). Други постоянно присъстващи видове ротифери са Keratella quadrata и Filinia terminalis. 

Прави впечатление слабото присъствие на много разпространени в нашата страна видове, родове и дори цели 

семейства, които при по-раншни изследвания са били добре застъпени в пелагиала. Това се отнася най-вече 
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за семейства и родове от подразред Calanoida, които са широко разпространени в блатата край р. Дунав и по 

островите на реката пред целия български бряг (Naidenow, 1965; Naidenow, 1984). В езерото Сребърна през 

периода на изследванията са установени единични екземпляри Eudiaptomus gracilis (Sars) и Eurytemora velox 
(Lilljeborg). 

Периодът 2004-2006 г. се откроява с по-голямо таксономично богатство на зоопланктона, което може да бъде 

свързано с по-високите водни стоежи в езерото (Табл. 7.5.2.6.-1).  

Средногодишната плътност и биомаса на зоопланктона варират в широки граници през периода на 

изследванията, като най-висока плътност е регистрирана през 2005 г., а най-висока биомаса – през 2010 г. 

Впрочем, регистрираните максимални стойности (Pehlivanov et al., 2012) са неколкократно по-ниски 

отколкото през 1992 г. (Kraeva, 1992). Тази разлика може да се обясни като резултат от комплексното влияние 

на различни фактори: деградацията на водната екосистема в началото на 90-те години на миналия век, 

промените в доминантната структура на зоопланктонното съобщество и нарасналата динамика на водното 

тяло вследствие по-честото прииждане на дунавски води.  

Табл. 7.5.2.6.-1. Годишни изменения на таксономичното богатство на зоопланктона  

Година/група Rotatoria Cladocera Copepoda total 
2001 60 10 9 79 
2002 58 10 9 87 
2003 72 12 13 97 
2004 113 27 13 154 
2005 74 15 11 100 
2006 70 18 13 101 
2007 45 9 12 66 
2008 23 6 6 355 
2009 48 14 9 71 
2010 69 9 13 91 
2011 60 9 10 79 

Едновременно с измененията в общото обилие на зоопланктона се наблюдава значителна изменчивост на 

относителната плътност и биомаса (в %) на основните таксономични групи (Pehlivanov et al., 2012). 
Pehlivanov et al. (2006) установяват значима отрицателна корелация (R = -0,63776; P < 0,05) между 

динамиката на водното ниво и промените на общата биомаса на зоопланктона една година по-късно. Подобна 

зависимост е установена за плътността на копеподите (R = -0,6406; P < 0,05) и на кладоцерите (R = -0,409; P 
< 0,05), макар че последната е много по-слабо изразена. За същия период (2003-2006 г.) са отбелязани 

значими корелации между някои параметри на зоопланктона и концентрации на азотни съединения във 

водата (Pehlivanov et al., 2006; Pehlivanov et al., 2012). 
Анализът на наличните данни показва, че сезонните изменения в обилието на зоопланктона отразяват главно 

динамиката при ротиферите и копеподите (Pehlivanov et al., 2012). Например, много ниските стойности на 

плътността (16000-79000 екз./м3) и биомасата (132-794 мг/м3) на зоопланктона, отбелязани през септември 

2009 г. са свързани със силно заниженото обилие на ротиферите, като в същото време ракообразните са 

представени само от ювенилни форми. През същия период е регистрирана много ниска прозрачността по 

Secci, което подсказва цъфтеж на фитопланктона с всичко негативни последствия върху хранителните вериги 

във водното тяло. 
Според получените резултати, преносът на организми от р. Дунав играе инициираща роля в ранния етап на 

възстановяването на зоопланктона в езерото и по-късно неговото влияние намалява, въпреки че биологичния 

дрифт, особено при прииждане на много високи дунавски води, играе определена роля за обогатяването на 

видовия състав на езерния зоопланктон (Табл. 7.5.2.6.-2). Последващото развитие на зоопланктонното 

съобщество се управлява главно от непрякото влияние на заливния режим чрез промените на параметрите на 

средата. Хищническата преса от страна на дребни всеядни риби е главният биотичен фактор, който пряко 

засяга общото обилие и структурата на ракообразния планктон, особено на кладоцерите (Pavlova et al., 2012; 
Pehlivanov et al., 2012; Pehlivanov & Pavlova, 2012; Павлова, 2013). 

Високата изменчивост на видовия състав и обилието свидетелстват, че зоопланктонното съобщество в 

езерото Сребърна остава все още нестабилно. Въпреки че силно изразената динамичност, базирана на 

пулсиращия заливен режим, е характерна особеност на този тип екосистеми, може да се смята, че твърде 
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изменчивият отточен режим на р. Дунав внася допълнителен елемент на нестабилност в развитието на 

зоопланктонното съобщество от езерото Сребърна.  

Кладоцерното съобщество на ПР има изключително непостоянен, пулсиращ състав и количество през 

изследвания период. Не такава е била картината в средата на миналия век по данни на Найденов (1965), 

когато е представлявал основен компонент на зоопланктона на Сребърна. Новото в днешно време е появата 

на постоянен ротаториен комплекс, което показва продължаващ процес на еутрофикация. 

Табл. 7.5.2.6.-2. Таксономичен състав на зоопланктона в ПР „Сребърна“ 
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CLADOCERA             
    

 

    

Alona rectangula Sars + + + + + + 
  

+ + + + 
  

+ 

Alonella nana (Baird) + + + 
 

 
     

 

    

Alonopsis abiqua       +   + 
    

 

    

Bosmina coregoni Baird 
   

+ + 
     

+ 
    

B. longirostris (O. F. Müller) + + + + + + 
    

+ + + 
 

+ 

Ceriodaphnia pulchella pseudohamata       +     
    

 

    

Ceriodaphnia quadrangula O.F. Muller  
 

+ +  + 
    

 
+ 

 
+ 

 

C. quadrangula hamata Sars  
  

+  
     

 

    

Ceriodaphnia reticulata (Jurine)       +     
    

 

    

Chydorus sphaericus 
  

+ + + + 
  

+ + + + 
  

+ 

Daphnia cucullata Sars + 
 

+ +  
   

+ 
 

+ 
    

D. longiremis Sars  
  

+ + + 
    

 

    

D. longispina longispina (O. F. Muller)  
  

+ + + 
    

+ 
    

D. l. hyalina (Leydig) + 
  

+  + 
    

+ 
    

D. pulex De Geer  + 
 

+ + 
   

+ 
 

+ + 
  

+ 

D. pulex curvirostris Eylmann + + + + + + 
  

+ 
 

+ + 
  

+ 

Daphnia sp. – juveniles  + + + + + + 
  

+ 
 

+ + + + + 

Diaphanosoma brachiurum  + + + + + 
   

+ + 
    

D. dubia + + + +  
   

+ + + 
    

Graptoleberis testudinaria         +   
    

+ 
    

Leptodora kindtii (Focke) + + + +  + 
  

+ + + 
    

Moina micrura Hellich       +     
    

 

    

Moina rectirostris (Leydig) + + + +  + 
  

+ 
 

 
+ 

  
+ 

Oxyurella tenuicaudis (Sars)         +   
    

 

    

Pleuroxus trigonellus (O. F. Müller) 
   

+ + + 
   

+ 
 

    

P. uncinatus Baird 
   

+  + 
    

 
+ 

  
+ 

Rhymchotalona rostrata       + +   
    

 

    

Scapholeberis mucronata (O. F. Müller)  
  

+  + 
    

 

    

Simocephalus vetulus (O. F. Muller)*  
 

+ + + + 
    

 

  
+ + 

Sida crystalina (O. F. Müller) 
   

+  + 
    

 

    

Общ брой таксони Cladocera 10 10 12 27 15 18 0 0 9 6 14 9 2 3 9 
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COPEPODA             
    

 

    

Acanthocyclops capillaus (Sars)             
    

 

   
+ 

Acanthocyclops robustus (Sars) + + + +  
   

+ 
 

 

    

A. vernalis (Fischer) + 
 

+ +  
     

 
+ 

   

A. viridis (Jyrine) 
  

+ 
 

 
     

 

   
+ 

Cyclops strenuus Fischer + + + + + + 
  

+ + 
 

+ 
   

C. vicinus Uljanin + + + + + + 
   

+ 
 

+ 
   

Cyclops sp. 
  

+ + + + 
  

+ 
 

 

    

Eucyclops macruroides (Lillieborg)  
 

+ 
 

 
     

 

    

E. serrulatus (Fischer)  
  

+ + + 
  

+ 
 

+ 
    

Eudiaptomus gracilis (Sars)  + + + + + + 
  

+ 
 

 
+ 

  
+ 

Eurytemora velox (Lilljeborg) + + + + + + 
  

+ 
 

+ + 
  

+ 

Graeteriella (s.str.) setigera (E.Graet)       +     
    

 

    

Macrocyclops albidus             
    

+ 
    

Macrocyclops fuscus (Jurine)           + 
    

 
+ 

   

Mesocyclops leuckarti (Claus) 
 

+ + + + + 
  

+ + + + 
  

  

Mesocyclops (Thermocyclops) 
dybowskii (Lande) 

+ + + + 
+ 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

+ 
  

+ 

M. (Th.) crassus (Fischer) + + + + + + 
  

+ + + + 
  

+ 

M. (Th.) oithonoides (Sars) + + + +  + 
  

+ + + + 
  

+ 

Microcyclops gracilis             
  

+ 
 

+ + 
  

+ 

nauplii + + + + + + + + + + + + + + + 

copepodites (cyclopoides) + + + + + + + + + + + + + + + 

calanoides       + + + 
  

+ 
 

+ + 
  

+ 

harpacticoides         + + 
  

+ 
 

+ + 
  

+ 

Общ брой таксони Copepoda 9 9 13 13 11 13 1*** 1*** 12 6 9 13 1*** 1*** 10 

ROTATORIA             
    

 

    

Anuraeopsis fissa fissa (Gosse) + + + + + + 
  

+ + + + 
  

+ 

А. f. navicula Rousselet 
   

+  
     

 

    

Asplanchna girodi Guerne 
  

+ + + + 
  

+ + + + 
  

+ 

A. priodonta Gosse + + + + + + + 
   

+ + 
  

+ 

A. sieboldi (Leydig) + + + +  + 
  

+ + + 
    

Asplanchnopus multiceps (Schrank) + + + 
 

 
     

 

    

Brachionus angularis aestivus Skorikov             
    

 
+ 

   

Brachionus angularis angularis Gosse 
   

+ + + 
    

 
+ 

   

B. a. apicata Tsfhugunov 
   

+  + 
   

+ + + 
   

B. a. bidens Plate + + + + + + + + + + + + + 
 

+ 

B. budapestinensis Daday + + + + + + 
  

+ 
 

 

   
+ 

B. calyciflorus amphiceros       +     
  

+ + + + 
  

+ 
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B. c. anuraeiformis Brehm 
 

+ 
 

+ + 
     

 

    

B. c. calyciflorus Pallas 
 

+ 
 

+ + 
   

+ 
 

 

 
+ 

 
+ 

B. c. dorcas Gosse + + + + + + 
 

+ + + + + 
  

+ 

B. c. spinosus Wierzejski + + + + + + + + + + 
 

+ + 
 

+ 

B. diversicornis diversicornis (Daday) + + + + + + 
  

+ + + + + 
 

+ 

B. d. homoceros (Wierzejski) 
  

+ + + + 
  

+ 
 

+ + 
  

+ 

B. falcatus Zacharias + + 
 

+ + + 
    

 
+ 

   

B. forficula divergens             
   

+ 
 

    

B. forficula forficula Wierzejski 
   

+  + 
  

+ + + + 
  

+ 

B. f. minor Voronkov 
   

+ + + 
  

+ + + 
   

+ 

B. f. volgensis  Skorikov + + + +  + 
  

+ + + 
    

B. f. voronkovi Fadeev 
   

+  + 
  

+ + + 
    

B. leydigii rotundus Rousselet + + + + + + 
 

+ 
  

 

   
+ 

B. l. tridentatus Zernov 
   

+  
     

 

    

B. nilsoni Ahlstrom 
  

+ 
 

 
     

 

    

B. quadridentatus ancylognathus 
Schmarda 

+ + + + 
+ 

     

 

+ 
   

B. q. brevispinus Ehrenberg + + + +  
     

 
+ 

  
+ 

B. q. cluniorbicularis Skorikov + + + + + + 
  

+ 
 

 
+ 

   

B. q. hyphalmyros Tschugunov + 
   

 
     

 

    

B. q. melheni Barrois et Daday + + + + + 
     

 
+ 

  
+ 

B. q. quadridentatus Hermann + + + + + + 
    

 
+ 

 
+ + 

B. q. zernovi Voronkov + + + +  + 
    

 

   
+ 

B. rubens Ehrenberg             
    

 

   
+ 

B. urceus urceus (Linnaeus) + + + + + + 
  

+ 
 

+ + 
  

1 

Bryceella tenella (Bryce) + 
   

 
     

 

    

Cephalodella catellina (Muller) 
    

 + 
    

 

    

C. gibba gibba             
    

 
+ 

   

C. obvia Donner  
 

+ 
 

 
     

 

    

C. pentaplax Wulfert + + + 
 

 
     

 

    

C. remanei grande           + 
    

 

    

C. tenuiseta (Burn)  
  

+  
     

 

    

Colurella obtusa (Gosse) 
  

+ +  
     

 
+ 

   

C. salina Althaus 
  

+ 
 

+ 
     

 

    

C. sulcata (Stenroos) + 
   

 
     

 

    

C. uncinata (Müller) + + + 
 

 
     

+ 
    

Collotheca mutabilis (Hudson) 
  

+ 
 

 
     

 

    

Collotheca sp. 
  

+ +  
     

 

    

Conochiloides coenobasis Skorikov 
   

+ + 
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C. deltaicus Rudescu 
   

+  
     

 

    

C. dossuarius (Hudson) 
   

+ + + 
  

+ 
 

 
+ 

   

Conochilus unicornis Rousselet 
 

+ 
  

 
     

 

    

Dicranophorus capucina Harring et 
Myers 

  
+ 

 
 

     

 

    

D. forcipatus (Müller)  
 

+ +  + 
    

 

    

D. grandis             
    

 
+ 

   

D. longidactylum Fadeev 
 

+ + 
 

 
     

 

    

D. rostratus (Dixon-Nutall et Freeman) + 
   

  
    

 

    

Encentrum sp. 
 

+ + +  
     

 
+ 

   

Epiphanes macroura (Barrois et Daday) + 
 

+ + + + 
  

+ 
 

 

   
+ 

Euchlanis deflexa deflexa Gosse             
    

 
+ 

   

E. dilatata dilatata Ehrenberg + + + + + 
   

+ 
 

+ + 
  

+ 

E. d. lucksiana Hauer 
   

+ + + 
    

+ + 
 

+ + 

E. d. unisetata Leydig 
   

+ + + 
    

 
+ 

  
+ 

E. d. alfa-larga Kutikova f. Nov. 
    

 + 
    

 
+ 

   

E. d. beta-larga Kutikova 
   

+ +  
    

 

    

Euchlanis incisa Carl.       +   + 
    

+ + 
   

E. oropha Gosse 
   

+  
     

 

    

Fadeewella minuta Smirnov + 
   

 
     

 

    

Filinia longiseta longiseta (Ehranberg) + + + + + + 
 

+ + + + + 
  

+ 

F. major (Colditz) + + + + + + 
  

+ 
 

 
+ 

  
+ 

F. passa (Müller) + + + + + + + 
 

+ + 
 

+ 
  

+ 

F. terminalis (Plate) + + + + + + 
    

 

   
+ 

Hexarthra mira (Hudson) + 
  

+ + + 
    

+ + 
  

+ 

Kellicottia longispina longispina (Kell.) 
   

+ + 
 

+ 
   

+ 
    

Keratella cochlearis cochlearis (Gosse) 
   

+ + + + + 
  

+ + + 
 

+ 

K. c. hispida (Lauterborn) + + + + + + 
 

+ + 
 

+ + + 
 

+ 

K. c. macracantha (Lauterborn) 
   

+ + 
     

 

    

K. c. tecta (Gosse) + + + + + + 
  

+ + + + 
  

+ 

K. quadrata dispersa       +     
    

 

    

K. q. quadrata (Müller) + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ 

Keratella zerrulata curvicornis       +     
    

 

    

K. s. serrulata (Ehrenberg)  
  

+  
     

 

    

L. (s. str.) levistyla (Olofsson) 
  

+ 
 

 
     

 

    

L. (s.str.) ludwigii (Eckstein) 
 

+ 
 

+  + 
    

 

    

L. (s. str.) luna luna Müller + + + + + + 
  

+ + + + 
 

+ + 

L. (s. str.) l. presumpta Ahlstrom 
 

+ 
 

+ + + 
    

+ + 
  

+ 

L.(s.str.) ohioensis ihioensis (Herr.)       +     
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L. (s. str.) stokesii (Pell) 
 

+ 
  

+ 
     

 

    

L. (Monostyla) bula bula (Gosse) + + + + + 
     

 
+ 

  
+ 

L. (M.) b. diabolica (Hauer) + + + + + + 
   

+ 
 

+ 
  

+ 

L. (M.) decipiens (Murray) 
   

+  
     

 

    

L. (M.) goniata (Harring et Myers) + + + + + + 
    

 
+ 

   

L. (M.) lunaris (Ehrenberg) + + + + + + 
  

+ 
 

 
+ 

  
+ 

L. (M.) ozolini (Berzins) 
   

+ + 
     

 
+ 

   

L. (M.) perpusilla (Hauer) 
  

+ + + 
   

+ + 
 

   
+ 

L. (M.) quadridentata (Ehrenberg) + + + + + + 
    

+ + 
  

+ 

L. (M.) stenroosi (Meissnsr) 
   

+  
     

+ 
    

L. (M.) thalera (Harring et Myers) 
   

+  
     

 

    

Lepadella (s. str) patella (Müller) + + + + + 
 

+ 
   

+ 
   

+ 

L. (Xenolepadella) borealis Harr.       +     
    

 

    

Lophocharis oxysternon (Gosse) 
   

+  + 
  

+ 
 

+ + 
  

+ 

Mytilina mucronata bevispina             
    

 
+ 

   

Mytilina mucronata spinigera (Ehren.) 
   

+  + 
    

 

    

M. ventralis brevispina (Ehrenberg) 
 

+ + + + + 
    

 

   
+ 

M. v. redunca (Ehrenbsrg) 
    

 
     

 
+ 

   

M. v. ventralis (Ehrenberg) 
   

+  
     

+ 
    

Notholca acuminata acuminata (Ehren.) 
  

+ + + + + 
  

+ + 
    

N. a. extensa Olofson 
   

+ + + 
    

+ + 
  

+ 

N. squamula squamula (Müller) 
   

+ + 
 

+ 
   

 

    

Notommata telmata Harring et Myers 
   

+  
     

 

    

Notommata sp. 
 

+ 
  

 + 
    

 

    

Platyias patulus patulus (Müller) 
  

+ +  
     

 

    

P. polycanthus (Ehrenberg) + 
   

 
     

 

    

P. quadricornis quadricornis (Ehren.) + + + + + + 
    

+ + 
  

+ 

Polyarthra bicerca Wulfert 
 

+ 
  

 
     

 

    

P. dolichoptera dolichoptera Idelson + + + + + + + + + 
 

+ + 
  

+ 

P. d. forma aptera 
    

+ 
     

 

    

P. d. brachypera Bartos         +   
    

 

    

P. euryptera Wierzejski 
   

+  
     

 
+ 

   

P. longiremis Carlin 
 

+ 
 

+ + + 
    

+ + 
 

+ + 

P. luminosa Kutikova + 
  

+  
     

+ + 
   

P. mayor Burckhardt 
   

+ + + + 
 

+ 
 

+ + 
  

+ 

P. vulgaris Carlin 
  

+ +  
     

 
+ 

   

Postclausa hyptopus (Ehrenberg) + 
  

+  
     

 

    

Proales sp. Gosse 
  

 +  
   

+ 
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Година 20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

Д
Т

*
 2

0
0

6
 

С
Д

*
*

  
2
0

0
6
 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Д
Т

 2
0

1
0
 

С
Д

 2
0

1
0
 

20
11

 

Proalides subtilis Rodewald 
  

+ 
 

 
     

 

    

Proalides sp. 
  

+ 
 

 
     

 

    

Ptygura sp.             
  

+ 
 

 

    

Synchaeta pachypoda Jaschnov + 
   

 
     

 

    

Synchaeta pectinata (Ehrenberg) + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ 

Synchaeta sp.             
    

 
+ 

   

Taphrocampa selenura Gosse       
    

 

   
+ 

Testudinella incisa (Ternetz)    +  
     

 

    

Testudinella mucronata (Gosse)    +  
     

 

    

T. patina intermedia (Anderson)    + + + 
    

+ 
    

T. p. patina (Hermann) + 
 

+ + + + 
    

+ + 
   

T. p. trilobata (Anderson et Shepard) 
   

+  + 
    

 
+ 

  
+ 

T. semiparva Hauer  
 

 +  
     

 

    

Tetramastix opoliensis brevispina 
Ahlstrom 

+ 
  

+ 
+ 

     

 

+ 
  

+ 

T. o. opoliensis Zacharias   + 
 

+ + + + 
  

+ 
 

 
+ 

  
+ 

Trichotria pocillum bergi (Meisner) + + + + + + 
    

+ + 
   

T. p. pocillum (Müller) + + + + + + 
  

+ 
 

 

    

Trichotria similis (Stenroos) 
  

+ 
 

+ 
     

 

    

T. truncata truncata (Whitelegge) + + + 
 

 
     

 

    

Trichocerca (s. str.) capucina 
(Wierzejski et Zacharias) 

   
+ 

+ 
+ 

  
+ 

 

 

   
+ 

T. (s.str.) cylindrica (Imhof) 
   

+ + + 
  

+ 
 

 

   
+ 

T. (s. Str.) elongata (Gosse) + + + + + + 
    

 
+ 

  
+ 

T. (s. Str.) iernis (Gosse) 
  

+ +  
     

 

    

T. (s. Str.) mucosa (Stokes) + + + + + + 
  

+ + + + 
  

+ 

T. (s. Str) pusilla (Lauterborn) 
  

+ 
 

 
     

 

    

T.(s.str.) rattus rattus       +     
  

+ 
 

+ 
    

T. (s. Str.) rattus carinata (Ehrnberg) + 
 

+ 
 

 + 
  

+ 
 

 

    

Trichocerca (Diurella) ruttneri Donner             
  

+ 
 

+ + 
  

+ 

T. (Diurella) vernalis (Hauer)       
    

 

   
+ 

T. (Diurella) similis (Wierzejski) + + + + + + 
  

+ + + + 
  

+ 

T. (D.) sulcata (Jennings)             + 
   

 

    

T. (D.) weberi             
  

+ 
 

 

    

Trichotria pocillum bergi (Measner) 
  

+ +  
     

 

    

T. p. pocillum (Müller)  + 
 

+ + 
     

 

   
+ 

Общ брой таксони Rotatoria 60 58 72 113 74 70 14 10 45 23 48 69 8 4 60 

ОБЩ БРОЙ ТАКСОНИ 79 87 97 154 100 101 15 11 66 35 71 91 11 8 79 
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7.5.2.7 МАКРОЗООБЕНТОС (ДОКЛАД) 

доц. д-р Емилия Варадинова, докторант Мила Александрова-Ихтиманска, асист. Мария Керакова, ...... 
проф. д-р Йордан Узунов 

Степен на проученост 

Съобществото на дънните безгръбначни животни (макрозообентос) в резерват „Сребърна” е обект на 

систематични изследвания от 1994-1995 г. Този период е ключов за възстановяването на водната екосистема, 

поради пускането в действие на канала Драгайка, чрез който езерото Сребърна се свързва пряко с р. Дунав.  
Първите ценологични изследвания на макрозообентоса, предприети с цел установяване на началните ефекти 

от изграждането на канала Драгайка, правят Kovachev et al. (1995). Пълното отсъствие на дънна безгръбначна 

фауна е описано от авторите като екологичен регрес, при който екосистемата преминава в пасивно състояние, 

без да може да усвоява ефективно постъпващата органика, която се натрупва и разгражда на дъното, често 

при анаеробни условия. Uzunov et al. (2001) отбелязват, че изследванията през периода 1997-1999 
регистрират известно обогатяване на макрозообентоса - при проучването са намерени 35 нови таксона в 

дънната безгръбначна фауна. Авторите установяват, че преобладаващи са вторично-водните видове (ларви 

на насекоми и/или имаго), докато първично водните организми (червеи, мекотели, ракообразни) се срещат 

по-рядко. В по-късен период (2005-2006) са регистрирани 26 вида (Москова 2005, Varadinova et al. 2009), 
шест от които са нови за бентосната фауна на езерото. Проучванията през периода 1998-2006 г. показват, че 

изменението на хабитатните характеристики, повлияни от хидрологичният режим са основните фактори за 

развитието на бентосните съобщества (Varadinova et al. 2011). Обобщените данни за състава на дънната 

безгръбначна фауна за периода  1997-2010 г. (Varadinova et al., 2012) показват, че общият брой на всички 

съобщени в различни източници, таксони е 239, от които 87 са установени само в откритата водна част, а 

други 48 – само в периферните локви.  
Последните проучвания, проведени през 2009-2011 са свързани със сезонните изменения на макрозообентоса 

в различни местообитания (Borisova et al. 2014). Борисова (2014) прави обстойна характеристика на 

ценотичната структура на дънните безгръбначни съобщества в езерото (локви Камъка и Червенка) и в 

близкото водно тяло Сухата чешма. За периода 2011-2012 авторката потвърждава наличието на 66 таксона 

от известните до 2010, а други 11 таксона се съобщават за пръв път. 

Актуално състояние 

За целите на настоящия План за управление през лятото на 2014 г. беше извършено проучване върху 

съобществото на дънните безгръбначни животни (макрозообентос) за актуализиране на наличната 

информация. Дънни проби са събирани в представителни точки, разположени в Централното водно огледало 

и периферните водни тела.  
Анализът на макрозообентоса включва резултатите от проведените проучвания и данни от предходни 

изследвания, които обхващат периода след 2000 г. През последния период на проучване (2011-2014 г.) проби 

са събирани сезонно 3 пъти годишно, а през 2014 г. – еднократно през месец юли. Пълният списък на 

пунктовете и пробите за ез. Сребърна е представен в Таблица 1. 
За участъка от река Дунав, включен в границите на ПР, са използвани данни от тригодишен период (2012-
2014), събирани в участъка, разположен източно от селище Танасово, на около 2 км от канала, който свързва 

ез. Сребърна с Дунав.  

Таблица 1. Списък и координати на пунктове в езерото Сребърна за проучване на макрозообентос 
през периода 2003-2014 г.  

пункт код означение координати 
І. Под пристана I 
 I 0304 Под пристана, 2003-2004 г. 

N44 06 08.68 
E27 03 50.63 

 I 411 Под пристана, ІV.2011 г. 
 I 711 Под пристана, VІІ.2011 г. 
 I 911 Под пристана, ІХ.2011 г. 
 I 412 Под пристана, ІV.2012 г. 
 I 812 Под пристана, VІІІ.2012 г. 
 I 1112 Под пристана, ХІ.2012 г. 



 
 

432 

пункт код означение координати 
 I 714 Под пристана, VІІ.2014 г.. 
 I 714 m Под пристана, VІІ.2014 г. макрофити 
ІІ. Под селото II 

 II 0304 Под селото, . 2003-2004 г. 
N44 06 10.47 
E27 04 17.84 

ІІІ. локва Камъка III 
 III 0304 Локва Камъка, 2003-2004 г. 

N44 06 37.69 
E27 03 44.96 

 III 714  Локва Камъка, VІІ.2014 г.  
 III 714 m Локва Камъка, VІІ.2014 г. макрофити 
ІV. Канал Драгайка IV 
 IV 0304 Канал Драгайка, 2003-2004 г. 

N44 06 41.70 
E27 04 30.38 

 IV 411 Канал Драгайка, ІV.2011 г. 
 IV 711 Канал Драгайка, VІІ.2011 г. 
 IV 911 Канал Драгайка, ІХ.2011 г. 
 IV 412 Канал Драгайка, ІV.2012 г. 
 IV 812 Канал Драгайка, VІІІ.2012 г. 
 IV 1112 Канал Драгайка, ХІ.2012 г. 
 IV 714 Канал Драгайка, VІІ.2014 г. 
 IV 714 m Канал Драгайка, VІІ.2014 г. макрофити 
V. Централно водно 

огледало (ЦВО) 
V 

 V 0304 ЦВО, 2003-2004 г. 

N44 06 27.72 
E27 04 18.72 

 V 411 ЦВО, ІV.2011 г. 
 V 711 ЦВО, VІІ.2011 г. 
 V 911 ЦВО, ІХ.2011 г. 
 V 412 ЦВО, ІV.2012 г. 
 V 812 ЦВО, VІІІ.2012 г. 
 V 1112 ЦВО, ІХ.2012 г. 
 V 714 ЦВО, VІІ.2014 г. 
Локва Червенка CHE 
 CHE 714 Локва Червенка, VІІ.2014 г. N44 06 37.69 

E27 03 44.96  CHE 714 m Локва Червенка, VІІ.2014 г. 
Локва Сухата 

чешма 
SCH 

 SCH 714 локва Сухата чешма, VІІ.2014 г. 
N44 06 24.32 
E27 03 35.62 

локва „Кълнежа 1 2003-2004 г. 
N44 06 00.84 
E27 05 21.15 

Пред локва 

Кълнежа 2 
2003-2004 г. N44 06 04.86 

E27 05 19.76 

Река Кълнежа 3 
2003-2004 г. N44 05 55.40 

E27 05 35.26 

Локва Дървото 4 
2003-2004 г. N44 05 52.81 

E27 05 02.19 

Локва Дълбока 5 
2003-2004 г. N44 06 04.44 

E27 05 11.48 

Южен шлюз 6 
2003-2004 г. N44 07 27.50 

E27 05 18.28 

Южен шлюз – канал 7 
2003-2004 г. N44 07 47.56 

E27 05 16.67 

Таньова локва 8 
2003-2004 г. N44 07 28.83 

E27 04 39.38 

Бауз Девня 9 
2003-2004 г. N44 08 08.66 

E27 06 16.18 

Локва Върбан бозун 10 
2003-2004 г. N44 05 46.92 

E27 04 32.62 
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пункт код означение координати 

Локва Драгайка 11 
2003-2004 г. N44 06 46.97 

E27 04 33.03 
Канал Драгайка – 
юг 

12 
2003-2004 г. N44 07 09.69 

E27 04 48.16 

След Камъка 13 
2003-2004 г. N44 06 08.91 

E27 04 52.17 

Търлица 14 
2003-2004 г. N44 07 34.97 

E27 06 10.96 

Бауз комлука 15 
2003-2004 г. N44 07 57.98 

E27 05 06.85 

Втора яма 16 
2003-2004 г. N44 07 53.40 

E27 04 22.93 
река Дунав  Danube 

N44 07 55.48 
E27 03 43.91  

Danube 12 Дунав, VIII.2012 г. 
Danube 13 Дунав, VII.2013 г. 
Danube 14 Дунав, VII.2014 г. 

 

Събирането на бентосните проби е извършено по мултихабитатен метод (Cheshmedjiev et al. 2011), в 

съответствие с техники и стандарти, описани в методичното помагало «Биологичен анализ и екологична 

оценка на типовете повърхностни води в България» (Белкинова и др. 2013). Следва да се отбележи, че по-
ранните изследвания на дънните безгръбначни са провеждани по идентични и/или съпоставими методики за 

събиране и обработка на материалите и данните, в съответствие с действащите стандарти (ISO/EN, БДС).  
Екипът е обработил проби от последния период на проучване (2011-2014 г.). Към този масив от данни са 

асоциирани данни от предходни проучвания, използвани на база литературни източници, посочени в 

настоящата разработка. Така общо обработените проби за периода 2011-2014 г. са 30 бр., събрани от 

пунктовете, разположени на територията на ПР.    
За сравнителните анализи, визуализирани чрез фигури и графики, са използвани данни от различни периоди 

на проучване, съответно 1998-2009 (Узунов, Варадинова, Москова), 2011-2012 (Керакова, непубл. данни) и 

2014 (Ихтиманска, Керакова, Варадинова, непубл. данни). Статистическите анализи (клъстер-анализ и MDS-
анализ) са извършени с помощта на статистически софтуер Primer 6 (Clarke & Gorley 2006), като първичните 

данни не са трансформирани (нормализирани, логаритмувани и др.).  

Видов състав на дънната безгръбначна фауна (макрозообентоса) 

Пълният списък на намерените таксони от макрозообентоса през различни години, в периода 1998-2014 г. е 

представен в Таблица 2. Във видовата листа са включени данните от всички проучвания, реализирани във 

връзка с настоящия План за управление, както и от предходни изследвания по проекти, изброени по-горе в 

Плана. 
В посочения видов списък, в периода на проучване (Таблица 2) на макрозообентоса, установен в 

централното водно огледало и страничните локви, влизащи в границите на ПР, са намерени общо 200 
таксона дънни безгръбначни. В този брой не са включени видовете, установени в локва Девня и  
останките от блатото Търлица, които фигурират в списъка, но са разположени извън границите на ПР. 
При проучванията през периода 2011-2014 г. в състава на макрозообентоса в ПР “Сребърна” са 

установени 98 нови таксона.Коефициентът на Sorensen, който оценява степента на сходство в 

таксономичния състав на бентоса, установен само на мониторинговите пунктове I-V (вж. Таблица 1), за 

двата периода 1997-1999 (преди изготвяне и утвърждаване на ПУ) и 2011-2014 е едва 24,56 %. Посоченото, 

както и сравнителният анализ на данните, представени в приложената видова листа, показват значително по-
богато на видове съобщество, съществен принос за което имат периферните влажни зони (локвите), 

разположени в съседство на голямото водно огледало.  
За целия изследван период (1997-2014), указан в Таблица 2, на територията на ПР “Сребърна” са установени 

20 консервационно значими видове с различен статут на защита, съгласно приложенията към Закона за 

биологично разнообразие, съгласувани с Директивата 92/43/ЕИО за опазването на природните 

местообитания и на дивата фауна и флора, Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и 

фауна и природните местообитания, IUCN Red List и Червената Книга на Република България (2011). 
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Таблица 2. Таксономичен състав на ез. Сребърна по изследвани пунктове за периода 1997-2014 г. и р. Дунав за периода 2012-2014 г. 

Таксон / Пункт / 

Период 

Сребърна 1997 – 1999 
год. 

Сребърна 2003 – 2004 год. 
Сребърна 2011 – 2012 
год. 

Сребърна 2014 год.  
дънен субстрат 

2014 год. 
растителност 

 
Дунав 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

С
т
р

а
- 

н
и

ч
н

и
 

л
о

к
в

и
 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

SC
H

 

I II
I 

C
H

E
 

IV
 

V
 

I II
I 

C
H

E
 

IV
 

SC
H

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

TURBELLARIA                               
*Schmidtea lugubris 
(Schmidt 1861) 

              *                

*Dugesia 
gonocephala (Duges 
1830) 

              *         * * *     

*Planaria torva 
(Muller 1774) 

                *              

OLIGOCHAETA                               
Aulodrilus pluriseta 
(Piguet 1906) 

          *                    

Aulophorus  furcatus 
(O. F. Muller 1773) 

          *   *                 

Aeolosoma 
hemprichi 
(Ehrenberg 1831) 

      *                        

*Dero dorsalis 
Ferroniere 1899 

           *   *                

Dero digitata 
(O.F.Muller 1774) 

    *   *      * *                

Dero obtusa 
Udekem 1855 

          *                    

Dero sp.           *                    
Homochaeta naidina 
Bretscher 1896 

   *                           

Enchytraeus albidus 
Henle 1837 

          *                    

Enchytraeus sp.           *                    
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Таксон / Пункт / 

Период 

Сребърна 1997 – 1999 
год. Сребърна 2003 – 2004 год. 

Сребърна 2011 – 2012 
год. 

Сребърна 2014 год.  
дънен субстрат 

2014 год. 
растителност 

 
Дунав 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

С
т
р

а
- 

н
и

ч
н

и
 

л
о

к
в

и
 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

SC
H

 

I II
I 

C
H

E
 

IV
 

V
 

I II
I 

C
H

E
 

IV
 

SC
H

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Limnodrilus 
hoffmesteri 
Claparede 1862 

    *      *    *  *             * 

Limnodrilus 
profundicola (Verrill 
1871) 

          *      *              

Limnodrilus 
claparedianus Ratzel 
1869 

    *      *      *             * 

Limnodrilus 
udekemianus 
Claparede 1862 

    *      *                    

Limnodrilus sp.           *    *  *             * 
Lumbriculus 
variegatus (Muller 
1774) 

          *                    

*Lumbriculus cf. 
variegatus Muller 
1774 

                *              

Marionina sp.           *                    
Nais barbata O. F. 
Muller 1774 

   *             *              

Nais pardalis Piguet 
1906 

    *      *   *                 

Nais simplex Piguet 
1906 

 *  *                           

Nais variabilis 
Piguet 1906 

* *   *      *                    

Nais elinguis Muller 
1774 

                           *  * 
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*Nais sp.                        *       
Ophidonais 
serpentina 
(O.F.Muller 1774) 

  *        *      *              

Potamothrix 
bavaricus 
(Oschmann 1913) 

*  *  *   *                       

Potamothrix 
hammoniensis 
(Michaelsen 1901) 

 * *  *  * *  * *  * * * *               

Potamothrix 
vejdovskyi (Hrabe 
1941) 

*                              

Psammoryctides 
albicola (Michaelsen 
1901) 

          * *     *              

Psammoryctides 
barbatus (Grube 
1861) 

                           *  * 

*Psammoryctides 
moravicus (Hrabe 
1934) 

                          *    

*Psammoryctides sp.                           *    
Rhyacodrilus 
coccineus 
(Vejdovsky 1876) 

          *                    

*Rhynchelmis cf. 
limosella 
Hoffmeister 1843 

              *                
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Slavina 
appendiculata 
(Udekem 1855) 

                             * 

Stylaria lacustris 
(Limnaeus 1767) 

       *   * *  *   *              

*Tubificidae             *  *               * 
Tubifex tubifex 
(O.F.Muller 1774) *         * *     * *              

*Tubifex cf. tubifex 
(O.F.Muller 1774) 

           *   *                

*Tubifex sp.            *                   

HIRUDINEA                               

*Erpobdellidae                 *      *  * * *    
*Erpobdella 
octoculata (Linnaeus 
1758) 

              *        * *       

*Glossiphonia 
complanata 
(Linnaeus 1785) 

           *   *  *       *       

Glossiphonia 
heteroclita 
(Linnaeus 1785) 

          *                    

Glossiphonia sp.                        *       
Haementeria costata  
(O.F. Muller 1774) 

                      *  * * *    

*Helobdella 
stagnalis (Linnaeus 
1758) 

           *   *  *      * * *      
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Hemiclepsis 
marginata (O.F. 
Muller 1774) 

                       *  * *    

Hirudo medicinalis 
Linnaeus 1758 

          *                    

*HYDRACARINA            *   *         *   *    

GASTROPODA                               
Acroloxus lacustris 
(Linnaeus 1758) * * * * *                          

*Acroloxus sp.                      *  * *      
Amphimelania 
holandrii (C.Pfeiffer 
1828) 

                            * * 

*Anisus vorticulus  
(Troschel 1834) 

            *                  

*Anisus vortex 
(Linnaeus 1785) 

                *              

*Anisus sp.             *    *              

*Bithynia sp.                   *    * * * *     
Bithynia tentaculata 
(Linnaeus 1758) 

 *         *                    

Gyraulus albus (O.F. 
Muller 1774) 

 *                             

Gyraulus crista 
(Linnaeus 1758) 

 *   *                          

Gyraulus laevis 
(Alder 1838) 

    *                          

*Gyraulus sp.            *                   
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Hippeutis 
complanatus 
(Linnaeus 1758) 

 *                             

Fagotia daudebartii 
(Prevost 1821) 

                           * * * 

Fagotia esperi (A. 
Ferussac 1823) 

                            * * 

Lithoglyphus 
naticoide ( C.Pfeiffer 
1828) 

                           * * * 

*Lymnaeidae            *                   
Lymnaea stagnalis 
(Linnaeus 1758) 

 *         * *   *  *              

*Lymnaea 
intermedia Lamarck 
1822 

           * *    *              

*Lymnaea sp.            * * * * * *              
*Stagnicola  fuscus 
(C. Pfeiffer 1821) 

                *              

Stagnicola palustris 
(O.F. Muller 1774) 

          *                    

Physella acuta 
(Draparnaud, 1805) 

   *       * *   *                

Physa fontinalis 
(Linnaeus 1758) 

    *                          

Theodoxus 
danubialis (C. 
Pfeiffer 1828) 

                           * *  

Theodoxus fluviatilis 
(Linnaeus 1758) 

                             * 
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Theodoxus sp. juv.                              * 

*Planorbidae            *    *   *   * * * *  *    
Planorbis planorbis 
(Linnaeus 1785) 

 * *        *    *  *              

Planorbarius 
corneus (Linnaeus 
1758) 

* * * * *      * *   * *               

*Planorbis sp.             *    *              
Radix auricularia 
(Linaeus 1758) 

 *          *     *      *  *  *    

Radix ovata 
(Draparnaud, 1805) *    *                          

*Radix sp.                        * * *     
Segmentina nitida 
(O.F. Muller 1774) 

  *  *                          

*Segmentina sp.               *                
Stagnicola palustris 
(O.F. Muller 1774) 

 *                             

Valvata cristata O.F. 
Muller 1774 

 *                             

Valvata piscinalis 
(O. F. Müller, 1774) * *  * *                          

Viviparus contectus 
(Millet 1813) 

          *                    

Viviparus viviparus 
(Linnaeus 1758)     *      *                    

Viviparus sp. 
 
 

                            *  
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BIVALVIA                               

Anodonta sp. juv.                            *   

Corbicula sp.                            * * * 
Dreissena 
polymorpha (Pallas 
1771) 

* * * * *                          

*Dreissena sp. juv.                         *   *   
Pisidium 
pseudosphaerium J. 
Favre 1927 

          *                    

*Pisidium sp.                 *       *       
*Sphaerium cornem 
(Linnaeus 1758) 

                *              

OSTRACODA           *                    

HARPACTICOIDA           *                    

CRUSTACEA                               

Corophiidae                             * * 

*Gammaridae                        *    * * * 
Gammarus arduus 
G. S. Karaman 1975 

          *                    

Gammarus komareki 
Schaferna 1922 

          *                    

*Gammarus sp.            *   *  *              
Asellus aquaticus 
(Linnaeus 1785) 

          * * *  *  *  *    * * * * *   * 

Jaera sp.                             * * 

Mysidae                             * * 
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EPHEMEROPTE
RA                               

Baetidae                             * * 

*Baetis sp.            *   * * *              
Cloeon dipterum 
(Linnaeis 1761) 

          *      *              

*Cloeon sp.                    *   * * *  *    
Caenis robusta 
Eaton 1884 

       *   *                    

*Caenis cf.  robusta 
Eaton 1884 

           *   *                

*Caenis sp.             *      *    * * * *     

Heptageniidae                             *  

PLECOPTERA                               
Nemoura cambrica 
Stephens 1836 

          *                    

Nemoura cinerea 
(Retzius 1783) 

          *                    

Nemoura sp.           *                    

TRICHOPTERA                               
Ecnomus tenellus 
(Rambur 1842) 

 *                             

Cyrnus trimaculatus 
(Curtis 1834) 

        *                      

Hydropsyche sp.                             * * 

Leptocerus sp.           *                    

Limnephilus sp.           *                    
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*Oecetis cf. lacustris 
(Pictet 1834) 

              *                

*Plecotrocnemia 
conspersa (Curtis 
1834) 

                *              

*Hydroptilidae                   *     * *      
*Polycentropodida
e 

                      * * *      

*Polycentropus sp.                          *     

ODONATA                               

*Calopterix sp.            *           * * * * *    

Aeshna sp.           *             *   *    
 
Aeshnidae cf. 
Caliaeschna 
microstigma 
(Schneider 1845) 

          *                    

Coenagrion puella 
(Linnaeus 1758) 

          * *   *  *              

*Coenagrion 
ornatum (Selys 
1850) 

                *              

*Coenagrion sp.            *                   
*Enallagma 
cyathigerum 
(Charpentier 1840) 

                *              

*Erythromma najas 
(Hansemann 1823) 

            *                  

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11842
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11842
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Gomphus (cf. 
vulgatissimus)sp. 

                             * 

Ischnura pumilio 
(Charpentier 1825) 

          *                    

Platycnemis 
pennipes (Pallas 
1771) 

   *                           

Sympetrum 
meridionale (Selys 
1841) 

          *                    

Sympetrum 
striolatum 
(Charpentier 1840) 

          *                    

COLEOPTERA                               

Acilius sp.           *      *              

*Cubister sp.            *                   
Dytiscus marginalis 
Linnaeus 1758 

          *                    

*Dytiscus sp.            *                   

*Dytiscidae                 *          *   * 

*Platambus sp.            *                   

*Laccophilus sp.            *                   

*Haliplidae la                 *          *    

Hydrous sp.                               

*Hydrophilidae            *   *  *        *      
*Hydaticus sp. 
 

           *                   
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*Elmidae            *                   

Elmis sp.                             *  

*Esolus sp.               *                

HETEROPTERA                               
Ilyocoris cimicoides 
(Linnaeus 1758) 

   *        *     *  *    * * *  *    

*Nepa cinerea 
Linnaeus 1758 

                          *    

*Naucoridae               *  *   *           
*Plea leochi (Leach 
1817) 

                *              

*Plea minutissima 
Leach 1817 

                        *  *    

*Plea sp.            *   *    *    * * *      

*Ranatra sp.                           *    
*Sigara lateralis 
(Leach 1817) 

                *              

*Corixa sp.            *                   

Corixidae                               
*Hesperocorixa 
linnaei (Fieber 1848)                           *    

*Micronecta 
minutissima 
(Linnaeus 1758) 

                *              

*Micronecta sp.                        *       
*Notonecta glauca 
Linnaeus 1758 

                          *    
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*Notonecta 
maculata Fabricius 
1794 

                          *    

*Notonecta sp.            *                   

Veliidae                               

*Microvelia sp.                           *    

COLLEMBOLA                               
Podura aquatica 
Linnaeus 1758 

          *                    

DIPTERA                               

*Chironomidae             * *    *    * * * * * * * * * 

*Ablobesmyia sp.              *                 
*Chironomus 
annularius Meigen 
1818 

                *              

Chironomus 
plumosus (Linnaeus 
1785) 

* * * * * * *   * *  *  *  *              

*Chironomus gr. 
plumosus 

           *    *               

Chironomus gr. 
riparius 

        *  * * * *  * *              

Chironomus sp.        *   * * *   * *              

Endochironomus sp.  *          * *  *                
Cricotopus algarum 
(Kieffer 1911) 

 *      *   * *   *                

*Cricotopus gr. 
algarum 

           *                   
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Cricotopus ornatus 
(Meigen 1818) 

 *            * *                

Cricotopus sylvestris 
(Fabricius 1794) *  * *    *  * *   *   *              

Cricotopus sp.        *   *                    
*Cryptochironomus 
sp. 

            *    *              

Cryptochironomus 
defectus (Kieffer 
1913) 

 *  * *  *  *  *  * *   *              

*Cryptochironomus 
gr.  defectus 

           *                   

Dicrotendipes 
nervosus (Staeger 
1839) 

          *  * *                 

*Dicrotendipes sp.             *                  
Glyptotendipes 
gripenkoveni 
(Kieffer 1913) 

  * *       *    *  *              

*Glyptotendipes gr.  
gripenkoveni 

           *                   

Gliptotendipes 
glaucus (Meigen 
1818) 

          * * *   *               

*Glyptotendipes sp.            *   * * *              
Parakiefferiella 
bathophila (Kieffer 
1912) 

 *                             
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Polypedilum 
convictum (Walker 
1856) 

          *                    

*Prodiamesa 
olivacea (Meigen 
1818) 

                *              

Tanytarsus 
gregarius Kieffer 
1909 

          *      *              

*Tanytarsus sp.                 *              

Chaoboridae                               
Chaoborus 
crystallinus (De 
Geer 1776) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         

*Chaoborus sp.            *                   

*Ephydridae                 *              
*Dimecoenia 
spinosa (Loew 1864) 

                *              

Stratyomyidae           *                    

*Stratyomyia sp.                 *              

*Odontomyia sp.            *   *  *              

Simuliidae                             *  

Psychodidae           *                *    

Tabanidae           *                *    

Tipulidae                               
*Tipula sp. 
 

              *                
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Culicidae          * *                *    

*Anopheles sp.                 *              

Dixidae                               

*Dixella sp.             *                  

Ceratopogonidae           *                    

Bezzia sp.  *               *              

Culicoides sp.   *                            

Limoniidae           *                    

Wiedemannia sp. *                              

Muscidae *                              
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Информация за намерените защитени консервационно значими водни безгръбначни е представена в 

Таблица 3. 

 Таблица 3. Защитени водни безгръбначни, установени в ПР „Сребърна“* 

Документ Защитен вид 

Закон за биологичното разнообразие; Директива 

92/43/ЕИО за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна 

A. vorticulus, H. medicinalis 

Бернска конвенция H. medicinalis 

Международния съюз за защита на природата IUCN  H. medicinalis, A. holandrii, A. vorticulus, B. 
tentaculata, F. daudebartii, F. esperi, L. stagnalis, S. 
palustris, Ph. acuta, Th. fluviatilis, P. planorbis, P. 
corneus, R. auricularia, P. pseudosphaerium, C. 
microstigma, C. puella, I. pumilio, S. meridionale S. 
striolatum 

Червена книга на Република България E. najas, H. medicinalis 

(*) Природозащитният статус на видовете е показан в Приложение 1.13.2.3.2.2 на настоящия План. 

Динамика на количествените параметри на макрозообентоса 

Varadinova et al. (2012) проследяват средногодишната динамика на плътността и биомасата на 

макрозообентоса в периода 1998-2006 и установяват паралелно изменение на двата количествени показателя. 

Очертават се ясно изразени пролетни максимуми, както на пунктовете под централното водно огледало, така 

и в страничните локви. Установява се, че промените в състава и структурата на бентосните зооценози зависят 

от измененията във водното равнище. Лимитиращи фактори са нестабилните жизнени условия в дънния 

субстрат, обусловени от натрупвания на недоразградена растителна органика и наличието на продължителни 

кислородни дефицити.  
Борисова (2014) като анализира сезонната динамика на плътността на бентоса в три пункта установява, че тя 

се характеризира с пролетен и есенен максимуми, и летен минимум, обусловено преди всичко от 

особеностите на циклите на развитие на доминиращите дънни безгръбначни, предимно водно-въздушни 

насекоми, докато хищническата преса вероятно има второстепенно значение. Значителните колебания в 

обилието отразяват хетерогенната структура на средата и са показателни за относително нестабилни условия 

в резултат на намаляване на водния обем. 
Промените в плътността и броя таксони, проследени през периода 2011-2012 г. показват, че с най-беден 

състав се характеризира пункт V. Най-богато на видове съобщество, представено с относително невисока 

численост на индивидите, е регистрирано на пункта Драгайка (Фиг. 1). С най-беден състав се характеризира 

пункт V (ЦВО). Следва да се отбележи, че посоченият период се характеризира с относително ниски водни 

нива, през който на практика езерото не е захранвано с приток на дунавски води. Максималните стойности 

на плътността, регистрирани на Пристана, през 2011г. (пункт I 11) се дължат на доминирането на  

представители на клас Crustacea, както и на разред Ephemeropterа. За сравнение, през периода 1997-1999 г. 

еднодневки не са намирани в петте мониторингови пункта, а през 2003-2004 са откривани единични 

екземпляри, представители главно на род Caenis. 
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Фигура 1. Динамика на плътността (инд.m-2) и на средния брой бентосни таксони в ез. Сребърна, през 

периода 2011-2012 год. 
Процентното отношение на главните таксономични групи през последователно проучвани периоди (1998-
2006, 2011, 2012) потвърждава изведените по-горе тенденции, демонстриращи процеси на обогатяване на 

бентосното съобщество и нарастване на видовото богатство (Фиг. 2, 3 и 4). 

 

Фигура 2. Отношение на обилието на 

главните таксономични групи в зообентоса 

на Сребърна през 1998-2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Фигура 3. Отношение на обилието 

на главните таксономични групи, 

установени в зообентоса на 

Сребърна, 2011 г. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I 11 I 12 IV 11 IV 12 V 11 V 12

плътност брой таксони

Chironomidae

Chaoboridae

Oligochaeta

Trichoptera

Ephemeroptera
Други

1998-2006 г.

Turbellaria

Oligochaeta

Hirudinea
Gastropoda

Crustacea

Hydracarina

Ephemeroptera

Trichoptera

Odonata

Coleoptera

Heteroptera
Diptera: 

Chironomidae

Diptera: 
Chaoboridae

Diptera: Varia

2011 



 

452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. Отношение на обилието на главните таксономични групи, установени в Сребърна ,  2012 г. 

За да се оцени ролята на субстрата/биотопа за формиране на видовото богатство на дънните безгръбначни, 

през 2014 г. проби бяха събирани паралелно от тинестия дънен субстрат и от макрофитната растителност 

(Фиг. 5). Водните макрофити осигуряват по-добри укрития и създават благоприятна среда за развитие на по-
разнообразно макрозообентосно съобщество, в чиято структура доминираща роля имат ларвите на по-
толерантни видове еднодневки (Ephemeroptera). В пробите, събрани от тинестия субстрат преобладават 

представителите на първично водните червеи, мекотели и ракообразни. Сравнението с видовия състав, 

намерен на същите пунктове, през периода 1997-1999 г., показва значително обогатяване на таксономичния 

състав. За разлика от последните години, през най-ранния период на изследване, съставът на бентоса се е 

формирал изцяло от водни червеи (клас Oligochaeta), хирономидни и хаоборидни ларви (Diptera: 

Chironomidae, Chaoboridae). 
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Фигура 5. Отношение на обилието на главните таксономични групи в зообентоса на Сребърна от различни 

биотопи/хабитати през 2014 г. 

Сходството на видовия състав на макрозообентоса на всички проучвани пунктове, за периода след 2000 г. 

демонстрира ясно разделяне на пробите, събрани от река Дунав от тези от ПР „Сребърна“ (Фиг. 7). Отделни 

групи формират мониторинговите пунктове, както и страничните локви, проучвани през периода на ниски 

води 2003-2004 г. Пробите събрани през 2014 от макрофитна разстителност също демонстрират по-
съществени различия в състава на бентоса и се групират в отделен клъстер. Относително близко сходство се 

наблюдава и при мониторинговите пунктове (I-V), изследвани през последните години на проучване. 

 

Фигура 7. Сходство на таксономичния състав на макрозообентоса по изследвани пунктове за целия период 

на проучване (2003-2014) 

 

По-детайлна картина на сходството в таксономичния състав на дънните безгръбначни, намерени през 

последните години 2011-2014, представят резултатите от проведения MDS анализ (Фиг. 8) . 
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Фигура 8. MDS анализ, представящ сходството в таксономичния състав между изследваните пунктове през 

периода 2011 - 2014 г. 
Основният признак, формиращ различията при групирането на анализираните пунктове е годината на 

проучване и свързаната с нея характерна динамика на хидрологичните параметри, които от своя страна водят 

до промяна на други характеристики на средата. Съставът на макрозообентоса, установен през по-сухите 

години 2011 и 2012 ясно се отделят от твърде водната 2014. През първия, по-маловодния период сходството 

във видовия състав на дънната безгръбначна фауна оформя две групи – пробите, събрани през 2011 и 2012 г 

от пункт V, разположени в средата на ЦВО (V11, V12) и такива, събирани през същите години, от пунктове 

I и IV, разположени по периферията на езерото (I11, I12, IV11, IV12). Сред анализираните през 2014 година 

проби, по-близко групиране показват бентосните таксони, събрани от макрофитната растителност. Близък до 

тях по състав е макрозообентосът, намерен в Сухата чешма.  
Изводите, произтичащи от направените анализи на дънните безгръбначни съобщества през проучвания 

период (срока за изпълнение на ПУ) разкриват бавен процес на постепенно обогатяване на видовото 

разноообразие на дънната безгръбначна фауна, започнал след построяването на канала Драгайка през 1994-
1995. Резултатите потвърждават направените по-рано заключения (Varadinova et al. 2009), че промените в 

хидрологичния режим, изразени чрез динамиката на водното равнище (като мяра за дълбочината и водния 

обем), са сред основните структуро-определящ фактори, оказващи въздействие върху пространственото 

разпределение и обилието на макрозообентоса в езерото Сребърна. Многообразието от биотопи и хабитати, 

благоприятстващо нарастването на видово разнообразие, се формира под влияние на динамично изменящите 
се параметри на средата, сред които доминираща роля имат хидрологичните и свързаните с тях кислородни 

параметри на средата. Регистрираното, през различни периоди на проучване,  понижение на водното ниво, 

напр. през 2003-2004, както и през 2011-2012, води до загуба на местообитания, което оказа неблагоприятно 

въздействие върху безгръбначните съобщества. 
Потвърждава се хипотезата за двата основни източника за обогатяване на видовото разнообразие на 

макрозообентоса: чрез дунавските имигранти посредством биологичния дрифт (чрез втичащите се през 

канала дунавски води) и чрез съобществата от страничните водни тела (fringing communities), ограждащи 

централното водно огледало (ЦВО), където се развива специфична дънна фауна, с преобладаване на 

вторично-водните (водно-въздушните) насекоми и техните ларви (Varadinova et al., 2009). В условията на 

липса на приток на дунавски води, съобществата, обитаващи ограждащите ЦВО странични локви, имат 

водеща роля за увеличаване на таксономичното богатство на бентосната фауна. 
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Независимо, че процесът на възстановяване на макрозообентоса в ПР “Сребърна” може да се приема за 

приключен, той има своя динамика и зависи от притока на води и поддържането на оптимално водно 

равнище. В този смисъл, важно значение тук придобива оперативното управление на водното ниво чрез 

осигуряване притока на дунавски води и режима на тяхното задържане в езерото.  
В светлината на текущите глобални и регионални климатични промени, все по- належаща е необходимостта 

от реализиране на идеята за изграждане на втори, входящ канал, възникнала още преди разработването на 

проекта за изграждане на канала Драгайка. Доразвивана в последващите дългогодишни проучвания, тази 

идея намира съществена подкрепа в разработените сценарии чрез качествено моделиране (Varadinova et al. 
2011, Борисова, 2014), които визуализират потенциалните ефекти от построяването на такава алтернативна 

връзка. С такава връзка може да се осигури оптимално функциониране на водната екосистема и 

поддържането й в устойчиво равновесие.  
Друг аспект с отношение към жизнеността на дънните безгръбначни (макрозообентосни) съобщества, е 

присъствието на макрофитна растителност в ПР. Независимо, че като убежище и среда за живот водната 

растителност благоприятства развитието и обогатяването на дънните безгръбначни, налага се 

предприемането на мерки, контролиращи нейното развитие и разпространение. Прекомерното развитие на 

тръстиковите масиви носи риск от претоварване на екосистемата с органика, последващо загиване на част от 

макрофитите и развитие на гнилостни процеси, които влошават кислородните показатели и водят до 

дефицити в придънните слоеве. Това оказва крайно неблагоприятно въздействие върху по-чувствителните 

бентобионти и води до редуциране на видовото богатство, вкл. загуба на консервационно ценни/значими 

дънни безгръбначни. Поради тази причина нестабилният, тинест субстрат влияе негативно върху 

макрозообентоса и води до формиране на съобщества, доминирани от малък брой широко толерантни видове 

(главно водни червеи, ларви на хирономиди и други диптери), представени с голяма плътност.  
Построяването на втори (западен) канал може да осигури възможност за периодично отмиване/изнасяне на 

натрупваните органични остатъци (груб и/или фин детрит, тинести наслаги), чието количество може също 

да бъде регулирано чрез намаляване на ограждащите макрофитни съобщества и отваряне на проходи/връзки 

между отделните периферни локви. Посочените мерки ще се отразят благоприятно върху развитието на 

макрозообентоса, който като трофична база ще благоприятства поддържането стабилно на рибното 

съобщество в езерото. 
Екологично състояние на езерото Сребърна и р. Дунав в обхвата на ПР „Сребърна“, оценено чрез 

Биологичния елемент за качество Макрозообентос 
В националното законодателство все още няма утвърдени показатели/индекси и скали за оценка на 

екологичното състояние на река Дунав (речен тип R6) по макрозообентос. Поради тази причина за целите на 

ПУ на ПР “Сребърна” екологичното състояние на участъка от р. Дунав в границите на ПР е детерминиран по 

метриките “общ брой таксони” и “биотичен индекс”, утвърдени с Наредба № Н-4/2013, в частта за 

характеризиране на повърхностните води. В допълнение, за целите на настоящото проучване е изчислен и 

PETI-трофичен индекс, характеризиращ потамала (Чешмеджиев & Варадинова, 2013). 
Оценката на състоянието на езерото и страничните локви е съобразена с предложените метрики в раздела 

“Макрозообентос” на методичното помагало «Биологичен анализ и екологична оценка на типовете 

повърхностни води в България» (Чешмеджиев & Варадинова, 2013). Следва да се отбележи, че в посочената 

по-горе Наредба няма нормирани метрики за стоящи водни тела. Тук е приложен набор от методи и 

показатели/индекси, тествани за целите на биологичния мониторинг на стоящи води (Варадинова и кол., 

2011-2013). Това са Биотичен индекс за езера, Общ брой таксони, Процент на Oligochaeta и PETI- трофичен 

индекс. Въз основа на натрупания опит от мониторинга на макрозообентосните съобщества в десетки наши 

езера и язовири, както и по експертно мнение се приема, че водеща роля имат стойностите на биотичния 

индекс, а останалите метрики играят подкрепяща роля. По този начин интегралната оценка на екологичното 

състояние на езерото, базирана на макрозообентоса, през периода 2009-2011 г. го определя като “Добро” . 
На базата на част от посочените по-горе индекси за периода 2011-2012, Борисова (2014), детерминира 

екологичния статус на три пункта – Червенка, Камъка и Сухата чешма. От тях само един – локва Камъка, е 

свързан с основното водно огледало, другите два (Червенка и Сухата чешма) са странични локви, а 

последният пункт е разположена дори извън границите на ПР. Стойностите на приложените метрики и EQR-
оценките варират в широк диапазон, в зависимост от тяхната специфика, сезонността и разположението на 

изследваните пунктове.  
Актуалното екологично състояние на изследваните в настоящото проучване пунктове е представено в 

Таблица 4.  
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Таблица 4. Екологично състояние на проучваните пунктове в ПР „Сребърна“ през периода 2011-2014 г. по 

параметри на макрозообентоса 

Период (години)/Пунктове 
Биотичен 

индекс 
Трофичен 

индекс PETI  
% Oligochaeta 

Общ брой 

таксони 

2 0 1 1   

I 411 3 32,1/20,00 0,48 32 
I 711 3 70,00 5,88 10 
I 911 1,5 DF и PR 25,00 2 
IV 411 2 97,85 17,17 7 
IV 711 3,5 31,91 16,99 34 
IV 911 2 DF 28,57 4 
V 411 1,5 DF и PR 0,00 2 
V 711 2 DF и PR 0,00 3 
V 911 2 9,10 7,69 4 

 

2 0 1 2   

I 412 2,5 SC и PR 14,00 14 
I 812 2 33,16 11,43 5 
I 1112 3 72,73 11,76 6 
IV 412 2 82,20 20,35 7 
IV 812 3,5 68,58 26,53 11 
IV 1112 3,5 40,63 3,16 29 
V 412 2 91,31 40,54 4 
V 812 2 28,58 0,00 4 
V 1112 2 44,45 26,66 5 

 

2 0 1 4   

Дънен субстрат 
I 714 2 PR и DF 0,00 2 
IV 714 1 PR 0,00 1 
V 714 2 60,00 5,26 5 
CHE 714 3 PR и SC 0,00 3 
III 714 3,5 23,81 0,00 8 

Макрофити 
I 714 3,5 86,84 0,00 15 
IV 714 3,5 92,15 0,00 11 
CHE 714 3,5 81,89 0,09 21 
III 714 3,5 28,96 3,47 26 
SCH 714 3,5 2,35 1,29 20 

 

 
Danube 12 2,5 67,33  10 
Danube 13 3,5 34,08  19 
Danube 14 3 4,89  18 

 
Легенда на цветовите обозначения:  
 

отлично екологично състояние 
добро екологично състояние 
умерено екологично състояние 
лошо екологично състояние 
много лошо екологично състояние 
липсва оценка по показателя 

 
Както бе споменато по-горе, Общият брой таксони и Биотичният индекс са водещите нормирани метрики, 

въз основа на които се формира оценката за състоянието на водите в изследвания пункт от река Дунав. 

Предвид посоченото, с най-добро екологично състояние се характеризира 2013 г., а най-неблагоприятна 

картина е формирана през по-маловодната 2012 г. (Таблица 4). 
От изведените екологични оценки, представени в Таблица 4, прави впечатление, че през по-благоприятната 

в хидрологично отношение 2014 г, показателите характеризират по-добро състояние, съответно по-
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благоприятна екологична ситуация, в сравнение с предходните по-сухи години (Таблица 4). Това е особено 

показателно за оценката, базирана на макробезгръбначните, събирани селективно от макрофитната 

растителност. Най-високи стойности, респективно най-висока EQR-оценка показва метриката „Процент на 

Oligochaeta”, която дава релевантни резултати за затинени дънни субстрати, каквито доминират във водните 

тела в границите на ПР “Сребърна”. По отношение на водещите в оценката Биотичен индекс и Общ брой 

таксони на различните пунктове, през различните години на проучване, преимуществено преобладават 

стойности, характеризиращи „Умерено” екологично състояние. По този начин, през периода на План’01 

Умереният екологичен статус може да се приеме като показателен за характеризиране на състоянието на 

водите в ПР “Сребърна”. Така, въпреки наблюдаваното нарастване на видовото богатство и общото обилие 

на макрозообентоса, екологичната ситуация в езерото Сребърна остава незадоволителна. Това налага 

предприемането на допълнителни мерки за постигане на „Добро” екологично състояние, най-вече чрез 

подобряване на водообмена с р. Дунав и управление на динамиката на водното тяло, както чрез и изнасяне 

на част от биомасата на тръстиката с отваряне на връзки между ЦВО периферните водни тела. 
Що се отнася до екологичното състояние на р. Дунав в границите на ПР „Сребърна”, според различните 

използвани показатели и метрики, то варира от „Лошо” до „Много добро”. Екологичното състояние на този 

участък от р. Дунав се формира под влияние на разнообразни форми на натиск и въздействия извън границите 

на Поддържания резерват и дори извън границите на българския дунавски сектор. Поради това, може да се 

приеме, че мерките/дейностите за неговото подобряване са извън обхвата на настоящият План за управление. 

Те биха могли да се разработят в рамките на евентуален интегрален план за управление на трансгранична 

система от защитени територии в България и Румъния. 
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7.5.2.8 ЛАНДШАФТ 

Карта на ландшафта на района на ез. Сребърна е приложена в Раздел 7.4.1.14 б). 

7.5.2.8.1 СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТА. 

ФАКТОРИ ЗА ЛАНДШАФТНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ 

Комплексът от природни фактори, определящ ландшафтното разнообразие на дадена територия включва 

литоложкия строеж и тектонските особеностите в развитието на територията, съвременния релеф, 

климатичните и хидроложки условия, почвената и растителна покривка, животинския свят, антропогенната 

дейност. Тяхната взаимосвързаност се е проявила в геоложкото развитие на съответната територия успоредно 

с нарастващата човешка дейност, създавайки по този начин съвременната ландшафтна структура. 
Разнообразие на природните компоненти в ландшафтен аспект в Дунавската равнина е разгледано от 

Георгиев и кол. (1975). Разработката анализира зоналните и азонални особености при всеки един от 

природните компоненти. Отчита се трудността за извеждане на зонални характеристики определена от 

малкото простиране на областта в направление север-юг. Като азонални се характеризират чертите на релефа 

в Дунавската равнина. 
Изследвания, свързани със структурата на ладшафтното разнообразие в Дунавската равнина и имащи 

отношение към ПР “Сребърна” са публикувани от Петров (1982), Лудогорието и Добруджа (Железов 2005, 

2007), продуктивността на ландшафтите и възможностите за оптимизиране на тяхното използване (Железов, 

2007, 2010; Петров и кол., 2010), пространствено моделиране на трансформациите и екосистемните услуги в 

БР “Сребърна” (Железов, 2009, Zhelezov, 2010, 2011, 2012; Zhelezov et al. 2011). 
В литоложко отношение територията на изследвания район е представена от кредни и неогенски седименти 

и кватернерни холоценски наслаги. Кватернерните отложения имат определящо значение при формирането 

на ландшафтите в района. Върху льоса, льосовите глини, алувиалните и делувиални формации са се създали 

специфични степоидни и блатни ландшафти, силно променени от антропогенната дейност, развити върху 

излужени черноземи, алувиално-ливадни почви с петна от карбонатни черноземи и блатно-торфени почви. 

Тяхното значение при ландшафтната диференциация се изразява чрез определянето на по-нисък ранг в 

класификационната система. 
Релефът има важно значение за функционирането на ландшафтите със своята надморска височина, 

експозиция, разчлененост, но най-вече с преобладаващите релефообразуващи процеси. Основна роля играят 

свлачищно-гравитационните, денудационно-ерозионните, ерозионно-денудационнте, акумулативните, 

карстовите и льосови процеси. Ерозинно-денудационните, денудацинно-ерозионните и акумулативни 

процеси са формирали всички основни форми на релефа в Придунавската част на Източна Дунавска равнина. 

Тяхното проявление маркира отделни етапи в историческото развитие на релефа, а чрез него и на 

ландшафтите. 
Основни ландшафтообразуващи климатични елементи са температурата и валежите. От своя страна основен 

фактор за тяхната териториална диференциация е постилащата повърхнина. Конкретно за района се 

наблюдават осезателни температурни различия между придунавската част и териториите обхващащи 

платовидните заравнености. Количеството на валежите също е различно като се увеличава в южна посока.  
Река Дунав бележи северната граница на проучваната територия и има важно ландшафтообразуващо 

значение, особено в крайречните и островни участъци. Нейното влияние е формирало хидроморфни и 

субхидроморфни ландшафти с типични растителни представители - бяла върба, бяла топола и други 

хигрофитни и хидрофитни видове. При високи стоежи териториите на малките острови изцяло се заливат от 

водите на реката. До голяма степен с флуктоациите на речното ниво са свързани с функциунирането на 

крайречните влажни зони и активността на подземните води. Извън териториите на крайдунавските низини 

в областите с платовидни заравнености покрити с дебел льосов комплекс се наблюдава бързо пониране на 

валежите, къси, маловодни и с непостоянен режим реки. Неблагоприятните условия на овлажнение формират 

ландшафти с ксерофитна растителност. 
По отношение на почвеното разнообразие в проучваната територия основните почвени типове са излужените 

черноземи, карбонатни черноземи, алувиално- ливадни, делувиални и блатни почви. Това е предопределено 

от спецификата на природните условия и протичащите процеси в териториите им на разпространение. 

Почвите влияят върху структурата и диференциацията на ландшафтите и се определят като интегрален 

компонент при ландшафтите. 
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Площното разпределение на растителните съобщества показва зависимостта си от хидроклиматичните 

условия, особеностите на почвената и скална основа и протичащите релефооразуващи процеси. 

Преобладават средноевропейските и степни видове, естествените им ареали са значително стеснени поради 

развитието на традиционната земеделска дейност в района, разпростряла се през последните 50 години и 

върху териториите на крайречните низини, суходолията и дунавските острови. Това налага развитието на 

строга мониторингова система и комплекс от природозащитни мерки в зоните с редки флористични и 

фаунистични представители. 
При класифицирането и анализирането на ландшафтното разнообразие не може да бъде игнориран 

антропогенния фактор. Характеризирайки антропогенното въздействие върху изследваната територия могат 

да се разграничат три етапа: 
Първи етап – първоначално усвояване на територията и развитие на примитивно земеделие (до 1940 г.). 
Втори етап – етап на активно усвояване на земите в района (1940-50 г.) - изграждане на брегозащитни диги, 

отводняване на крайречните низини, разораване на селските мери, изсичане на горските масиви, начало на 

индустриализацията и механизираното селско стопанство, начало на природозащитната дейност. 
Трети етап – етап на модерно земеползване и изграждане на мониторингова система (след 1950 г.) - създаване 

на полезащитни пояси, изграждане на напоителни системи и канали, създаване на системата брегови гори, 

модернизация в селското стопанство, развитие на природозащитната дейност. 
 

7.5.2.8.1.1 КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА НА ЛАНДШАФТИТЕ 

На базата на анализираните схеми за класификация на ландшафтите и  характера на проучваната територия 

предлагам следната схема. Тя представлява модификация на разгледаните три класификационни схеми 

(Николаев, 1978, Велчев и кол., 1992, Попов, 1998) и търпи допълнения като резултат от нови изследвания. 

С цел избягване на повторение на съдържанието в легендата на ландшафтната карта в текстовата част 

класификационната схема е представена само на високо йерархично ниво (клас-тип-подтип-род). 

Класификационна схема на ландшафтното разнообразие в Лудогорско-Добруджанския регион 
                                               (Железов, 2005, 2007) 

1 Равнинни и предпланинско-хълмисти 

1.1 Хълмисти и предпланинско-хълмисти, топло умерени 

1.1.1 Горски и лесостепни (хълмисти, Лудогорски) 

1.1.1.1 Хълмисти, плоскобилни денудационни, карстови с дъбови гори 

1.1.1.2 Равнинни, ерозионно-денудационни, лесостепни 

1.2 Равнинни и хълмисти, умерени семихумидни 

1.2.1 Равнинни и хълмисти, лесостепни 

1.2.1.1 Равнинни и равнинно-низинни акумулативни с дъбови гори 

1.2.1.2 Равнинно-хълмисти, ерозионно-денудационни с лесостепи и редки дъбови гори 

1.2.1.3 Равнинно-хълмисти, денудационно-ерозионни с дъбови гори 

1.2.1.4 Равнинно-хълмисти, ерозионно-акумулационни с лесостепи и редки дъбови гори 

1.3 Равнинни, умерени семихумидни 

1.3.1 Степни и лесостепни (Добруджански) 

1.3.1.1 Равнинни, денудационно-ерозионни и акумулативни със степи 

1.3.1.2 Равнинни, ерозионно-денудационни и акумулативни с лесостепи 

1.3.1.3 Равнинно-хълмистт, ерозионно-акумулационни и карстови с лесостепи 

1.4 Хидроморфни и субхидроморфни 

1.4.1 Низинно-долинни 
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Класификационна схема на ландшафтното разнообразие в Лудогорско-Добруджанския регион 
                                               (Железов, 2005, 2007) 

1.4.1.1 Низинно-долинни, акумулативни с крайречни съобщества, лонгозни гори и блатна растителност 

1.4.2 Езерно-блатни 

1.4.2.1 Езерно-блатни, акумулативни с крайречни съобщества, лонгозни гори и блатна растителност  

7.5.2.8.1.2  ЛАНДШАФТНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

Разглежданият район се характеризира с един клас ландшафти - Равнинни и предпланинско-хълмисти 

ландшафти. На основата на приетата класификационна схема са обособени четири типа ландшафти. Пълния 

анализ на ландшафтното разнообразие ще бъде направен на базата на потенциалната растителност в района, 

като се отчете и антропогенизацията в отделните ландшафтни единици. В конкретният случай от 

класификационната схема се характеризират само ландшафтите на ниво род, които са свързани с ПР 

“Сребърна”. 

Тип 1 Хълмисти и предпланинско- хълмисти, топло умерени с един подтип- Горски и лесостепни 

(хълмисти, Лудогорски). 

Тип 2 Равнинни и хълмисти, умерени семихумидни ландшафти включва един подтип Равнинно- 
хълмисти, лесостепнни и четири рода ландшафти. Обхваща северните части на изследвания район. 

Род ландшафти: Равнинно-низинни, акумулативни с дъбови гори са характерни за районите на 

крайдунавските низини на Лудогорско- Добруджанския район- Бръшленска, Гарванско- Попинска и 

Айдемирска. Развити са върху кватернерни отложения. Водещи процеси са акумулационните. 

Характеризират се алувиално-ливадни и деливиални почви. Имат висока степен на антропогенизация. 

Кореновата растителност е заменена от сейтбооборотни агрофитоценози. Развито е мелиоративно земеделие- 
зеленчукопроизводство, производство на разсаден материал и др. В миналото крайдунавските низини са били 

периодично заливани от водите на р. Дунав. Изградените през 50-те години на миналия век брегозащитни 

диги преустановяват този процес. Допълнителна роля при осушаването на крайдунавските низини изиграват 

помпените станции и системата от брегови гори с доминация от хибридни видове тополи. 

Род ландшафти: Равнинно- хълмисти, ерозионно- денудационни с лесостепи и редки дъбови гори бележат 

склоновите част на суходолията, в определени случаи на прехода към влажните зони Развити са върху льос 

и неогенски седименти. Като неогенските седименти се разкриват в склоновите участъци на по- големите 

суходолия. Характеризират се с излужени черноземи и ерозирали почви. Представени са от два подрода с по 

един вид ландшафти. Голяма част от тях поради малките си наклони успешно се използват за обработваеми 

земи и се отличават с висока степен на антропогенизация.  

Род ландшафти: Равнинно-хълмисти, денудационно-ерозионни с дъбови гори е характерен за платовидните 

заравнености в този тип ландшафти. Разположени са върху льосови наслаги. Характеризират се с излужени, 

оподзолени и типични черноземи. Водещи са денудационните пред ерозионните и карстовите процеси. Имат 

висока степен на антропогенизация, тъй като голяма част от тях се използват като обработваеми земи. По 

отношение на ПР “Сребърна” те попадат извън резерватната територия, но активната стопанската дейност 

оказва значително влияние върху системата от влажни зони. 

Род ландшафти: Равнинно-хълмисти ерозионно-акумулативни с лесостепи и редки дъбови гори са 

характерни за придънните части на суходолията при този тип ландшафти. Развити са върху неогенски 

седименти и ерозирани почви. Имат един подрод с един вид ландшафти. Водещи са ерозионните и 

акумулативни процеси. Имат висока степен на антропогенизация. 

Тип 3 Равнинни, умерени семиаридни 

Тип 4 Хидроморфни и субхидроморфни 

Включва два подтипа ландшафти- Низинно- долинни, акумулативни и Езерно- блатни, акумулативни. 

Подтип Низинно- долинни, акумулативни включва един род ландшафти - Низини и долини, акумулативни с 

крайречни съобщества, лонгозни гори и блатна растителност. Разпространени са в преходната зона между 
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езерото и река Дунав (част от Аудемирската низина). Развити са върху кватернерни отложения. 

Характеризират се с алувиално- ливадни и ливадно-блатни почви. Имат висока степен на антропогенизация, 

поради голямото плодородие на почвите и близостта до водни източници. 

Втория подтип Езерно- блатни е представен от същия род ландшафти с един подрод и два вида ландшафти. 

Разпространен е в районите с блата и езера. Водещи са акумулационните процеси. Развит е върху 

кватернерни отложения и е представен от алувиално- ливадни, ливадно-блатни и блатно- торфени почви. 

Повечето блата и езера в Лудогорско- Добруджанския район имат определена форма на защита и тези 

ландшафти могат да се приемат за условно непроменени. При вид тридесет това е ПР „Сребърна“. 
Териториите около тях се отличават с висока степен на антропогенизация и това оказва влияние и върху 

съседните защитени ландшафти. 

Вторият подтип Езерно-блатни на Тип 4 Хидроморфни и субхидроморфни и конкретно видове фигуриращи 

под номера 29 и 30 могат се определят като ландшафти с най-голяма естетическа стойност, тъй като 

концентрират уникално ландшафтно и биологично разнообразие в най-висок брои редки и защитени видове. 

Следващи по значение на базата на този показател могат да бъдат определени подтип Низинни и долинни. 

Ландшафтен профил на езерото 
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7.5.2.8.1.3 ДИНАМИКА НА ПЛАВАЩИТЕ ОСТРОВИ (КОЧКИ) В ПР „СРЕБЪРНА“ 

Една от спецификите на влажните зони от типа на езерото Сребърна е свързана с промяната на площта на 

водното огледало и тръстиковите острови при колебанията на водното нива, което е резултат от временните 

връзки с река Дунав и промените в нейното ниво. 

Наблюдаваните промени при използване на камери, които дават изображение само във видимия спектър и 

на камери които дават изображение в повече от един канал (като използваните при спътниковите 

изображения) могат да покажат съществени разлики. Причината е в дефинирането на класовете при 

разчитане на изображението, което в зависимост от сезона и състоянието на водоема, обективно съдържа 

няколко класа:  

- дълбоки води без растителност 
- води с потопена растителност, която може да достига повърхността; 
- плаваща растителност от типа на водната леща; 
- плаваща растителност от типа на водните лилии; 
- плаващи кочки с плътен чим, добре промит от детрит, без мъртви надводни части на растенията; 
- потопени в различна степен кочки, в резултат от намалена плаваемост поради натрупани мъртви 

надводни части от растения и/или натрупване на детрит и тиня при резки заливания и/или частично 

загиване и загниване на коренища в чима; 
- вкоренена в дъното тръстика, която през по-голямата част от годината е залята с вода (от 0,2 до 1,8 

m); 
- вкоренена в дъното тръстика, която през голямата част от годината остава без заливане. 

При преките визуални наблюдения и обикновените фотографии границата между тези обективно 

съществуващи класове се определя по обемните характеристики на растителното покритие на и над водната 

повърхност, както и по наличието/отсъствието на плащ чим. 

При разчитането на многоканалните изображения класовете се дефинират според статистическите 

спектрални характеристики на обектите. При съществуващата разделителна способност на използваните 

сателитни изображения не винаги могат да се прокарат точни граници на кочките, защото в зависимост от 

тяхната плаваемост/потопеност те могат да попаднат в различни класове. Същото важи и при определяне на 

водното огледало. Същевременно тези методи дават уникалната възможност да се получат количествени 

данни за степента на залятост на влажната зона и нейната динамика, което  е от съществено значение за 

нейното управление.   

Специфичното място на плаващите острови (кочки) в системата на ландшафтното разнообразие подробно е 

разгледана в работата на Иванова (2012) като се прави сравнителна характеристика и анализ с подобни 

природни структури в ез. Сребърна и ез. Лумина в делтата на р. Дунав. 

Съвременно състояние на плаващите тръстикови острови в ез. Сребърна за периода 2001-13 г. 

За да се характеризира заливния режим на езерото Сребърна и да се проследи съвременното състояние и 

плаващите тръстикови острови при колебанията на водното ниво в него, са използвани спътникови 

изображения за съответните години. Избрани са тези години, за които са намерени достъпни спътникови 

изображения, с достатъчно добра разделителна способност, която да бъде подходяща за проследяване 

състоянието и динамиката на плаващите тръстикови острови в езерото Сребърна. Използваните спътникови 

изображения са от спътниците IKONOS, Landsat 8 и едно аерофото изображение (2011 г.). Цифровите модели 

на езерото Сребърна и плаващите тръстикови острови са направени на базата на спътниковите изображения.  

Поради тези методологични различия не трябва да се търси съпоставка на класовете водно огледало 

и тръстикови острови в настоящия анализ и класовете със същите наименования от преките 

наблюдения и едноканалните ортофотографски изображения в другите раздели на ПУ. 
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За количествена оценка на състоянието на плаващите острови е необходимо всички входни данни да бъдат 

преобразувани в цифров вид и геореферирани. Това означава, че подбраните изображения трябва да бъдат 

привързани (геореферирани) към една и съща координатна система. 

Входните данни са геореферирани в координатна система UTM (Universal Transversal Mercator - 35N), WGS 
84. Генерирани са векторни слоеве за различните времеви периоди на отделните компоненти върху 

растерните изображения - плаващи тръстикови острови, централно водно огледало на езерото, генериране на 

векторен слой на реки, канали и населени места,  съвместяване на получените векторни слоеве от 

различните години и определяне на площта на плаващите тръстикови острови и площта на водното огледало 

в езерото Сребърна според възприетите класове от растерните изображения. 

Генериране на цифрови модели на релефа 

Цифровият модел на релефа е генериран на базата на хоризонталите от топографската карта. Векторизирани 

са речната мрежа и селищата в отделни слоеве, съвместени с цифровите модели на релефа (ЦМР).  

 

Фиг. 7.5.2.8.1.3-1. Цифров модел на релефа езерото Сребърна 

Цифровият модел на релефа на езерото Сребърна показва местоположението на езерото, надморската 

височина, хидрогеографските и морфометрични характеристики на част от водосборната област на езерото, 

които участват пряко във формирането на неговия воден режим. С тях са свързани процесите на формиране 

на повърхностния и подземен отток, а така също и положението на водното ниво в езерото. Средната 

надморска височина на ефективната част от водосборния басейн е 178 m. 

2. Генериране на съответните векторни слоеве, необходими за проследяване на динамиката на 

плаващите тръстикови острови 

-  генериране на векторни слоеве за различни времеви периоди на отделните компоненти върху растерни 

изображения; 
-  плаващи тръстикови острови; 
-  водно огледало на езерата; 
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-  генериране на векторен слой на реки, канали и населени места; 
-  съвместяване на получените векторни слоеве от различните години и определяне на площта на 

плаващите тръстикови острови и площта на водното огледало в езерото Сребърна. 
3. Определяне координатите на местоположението на плаващите тръстикови острови 

Тъй като плаващите острови представляват сложни геометрични фигури, координатите на 

местоположението им се определят по аналогия на метода за определяне центъра на масата, като вместо 

масата се използва площта (Метод на определяне на координатите на центроид). Уравненията за изчисляване 

на координатите на центъра на плаващите острови са дадени по-долу: 

i

ii
x

Α

xΑ
C




   (1) 

i

ii
y

Α

yΑ
C




   (2) 

Където: 

xi е разстоянието от центъра на квадрата на мрежата с площ Аi до координатната ос y; 

yi разстоянието от центъра на квадрата на мрежата с площ Аi до координатната ос X,Ci (xi, yi) са 

центровете на базисните клетки на мрежата с площ Аi. 

В качеството на пример резултат на прилагането на метода на фиг. 2. е показано графично изменението на 

местоположението на центъра на един от плаващите острови за две различни години. 

Този метод на определяне на координатите дава възможност да се проследят всички възможни случаи на 

движение (абсолютно относително), тъй като на практика между тези два вида движение не съществува рязка 

граница, използваният метод е оптимален, тъй като дава количествена оценка за реалната динамика.  

Динамиката на плаващите тръстикови острови може да се изрази в промяна на тяхната площ, вследствие 

изменение нивото на водата, в резултат островът може да стане по-малък или по-голям. Също така, самият 

остров с течение на времето може да се разкъса и от него да се отдели част, която ще стане нов плаващ остров 

с определена площ и форма. Има и вероятност самият плаващ остров да се слее с друг, при което площта му 

се увеличава и формата му се променя.  

 

Тъй като се проследява съвременното състояние с цел дефиниране на местообитанията, при динамични 

процеси на изменение може да се използва поради това, че броят и площта на плаващите тръстикови острови 

корелират с местообитанията. 
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Фиг. 7.5.2.8.1.3-2. Местоположение на центъра на плаващ остров  
през две различни години в ПР „Сребърна” 

Разположение на плаващите тръстикови острови през 2001 година 

Цифровия модел показва формата и площта на островите, и водните площи в езерото (Фиг. 7.5.2.8.1.3-3..). 
От обработеното спътниково изображение е изчислена общата площ на островите за съответната година, 

която е 89.92 ha.  

 

Фиг. 7.5.2.8.1.3-3.. Цифров модел на езерото Сребърна, генериран на базата на спътниковото изображение 

от 2001 година 
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Разположение на плаващите тръстикови острови през 2005 година 

Цифровия модел показва формата и площта на островите и водните площи в езерото (Фиг. 7.5.2.8.1.3-4.). 
Площта на островите през 2005 г. е 121.65 ha, сравнена с площта през 2001 г. която е била 89.92 ha, през 2005 

г. площта на плаващите острови се увеличава с 31.73 ha. 

 

Фиг. 7.5.2.8.1.3-4.. Цифров модел на езерото Сребърна, генериран на базата на спътниковото изображение 

от 2005 година 

Разположение на плаващите тръстикови острови през 2011 година 

Цифровият модел показва формата и площта на островите и водните площи в езерото (Фиг. 7.5.2.8.1.3-5). От 

обработеното спътниково изображение е изчислена общата площ на островите за съответната година, която 

е 1 72.09 ha. В сравнение с фиг. 2 (2005 г.) където площта е била 121.65 ha следва, че площта на островите 

през 2011 г. се е увеличила с 50.44 ha. 

 

Фиг. 7.5.2.8.1.3-5.. Цифров модел на езерото Сребърна, генериран на базата на спътниковото изображение 

от 2011 година 
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Разположение на плаващите тръстикови острови през 2013 година 

На Фиг. 7.5.2.8.1.3-6. може да се види състоянието на плаващите тръстикови острови в езерото Сребърна 

през 2013 г. Общата площ на плаващите острови през тази година е изчислена на 163.62 ha, а броят им е 16. 

Площта на централното водно огледало на езерото е 138.50 ha. 

Таблица 7.5.2.8.1.3-1. Площи на плаващите тръстикови острови и централното водно огледало в езерото Сребърна 

през наблюдаваните години 

Година 
Площ на плаващите острови, 

[ha] Площ на централното водно огледало, [ha] 

2001 89.92 108.97 

2005 121.65 110.62 

2011 172.09 170.96 

2013 163.62 138.50 

 

 

Фиг. 7.5.2.8.1.3-6.. Цифров модел на езерото Сребърна, генериран на базата на спътниковото изображение 

от 2013 година 

 

Фиг. 7.5.2.8.1.3-7.. Общи площи на плаващите тръстикови острови в езерото Сребърна през годините на 

наблюдение в ha 
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През 2011 г. се забелязва слабо нарастване на тяхната площ, което се запазва и през 2013 г. 

 

 

Фиг. 7.5.2.8.1.3-8... Площи на централното водно огледало на езерото Сребърна през годините на наблюдение 

в ha 

Увеличение на площта на централното водно огледало се наблюдава през 2011 г., когато е установено и 

високо ниво на водата в езерото. 

През 2001 г. спътниковото изображение за наблюдаване динамиката на плаващите тръстикови острови е от 

месец април. Нивото на водата през този месец за годината е 12.78 m. Общата площ на плаващите тръстикови 

острови тогава е 89.92 ha.  През 2005 г. месец април, когато е изчислена площта на плаващите острови, нивото 

на водата в езерото се увеличава до 14.41 m. Увеличението на нивото на водата в езерото е 1.63 m. Площта 

на плаващите острови също се увеличава и достига 121.65 ha. Вероятната причина за повишаване на площта 

на плаващите тръстикови острови и централното водно огледало е свързана с случайни течения, 

предизвикани от колебанията в нивото на водата в езерото. 

През 2011 г. нивото на водата в езерото Сребърна намалява до 13.3 m (месец юли, откогато е и спътниковото 

изображение), което води до увеличаване на площта на плаващите острови, които обграждат централното 

водно огледало. Площта на централното водно огледало на езерото през 2011 г. нараства с 60 ha. 

Намаляването на водното ниво на езерото Сребърна за периода през 2011 г. е 1.1 m спрямо 2005 г. През този 

период се наблюдава увеличаване на площта на плаващите тръстикови острови и централното водно 

огледало. Вероятната причина за повишаване на площта на островите и площта на централното водно 

огледало е свързана с колебанията на нивото на водата в езерото, (спад на нивото с 67% за периода 2005 – 
2011 г.).  Това е довело до разрастване на площта на тръстиковите острови (относително движение), главно 

в северния и южния тръстиков масив на езерото. При това относително движение и вероятностно абсолютно 

движение се е получило увеличение на площта на централното водно огледало. 

7.5.2.8.2 ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА 

7.5.2.8.2.1 ОЦЕНКА НА ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ КАЧЕСТВА НА ЛАНДШАФТА НА БАЗАТА НА ЛАНДШАФТНАТА 

СТРУКТУРА. 

Езерно-блатните и Низинно и долинните ландшафти могат да се определят като ландшафти с най-голяма 

естетическа стойност в района. Те концентрират уникално ландшафтно и биологично разнообразие с най-
висок брои редки и атрактивни.  

Панорамата, която се открива от хълмовете, които обграждат езерото от изток, запад и, юг впечатлява с 

богатството на формите и багрите през всички сезони. Съчетанието от обширно езерно огледало, обградено 

от плаващи тръстикови острови, преминаващи към брега във вкоренените тръстики на най-голямото у нас 

тръстиково поле, начленено от големи периферни водни огледала с петна от водни лилии и потопена 

растителност има неповторимо естетическо въздействие върху всеки който е могъл да и се наслади. Край 

брега има запазени малки групи от стари дървета, остатък от големите заливни гори, който постепенно се 

възстановяват на остров Девня и брега между езерото и река Дунав. 
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7.5.2.8.2.2 МЕСТА С ОСОБЕНИ ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА.  

Панорамата, която се разкрива към езерото от разположения на западните граници на ПР хълм Коджа баир 

е място с особени естетически качества. Пред зрителя като на длан са „Бабушкото блато“ в централните части 

на ПР, големите тръстикови масиви, колонията на къдроглавия пеликан, смесената чаплова колония 

(лопатарки, ибиси, гривеста чапла, сива и червена чапла, малка и голяма бяла чапла), рибарките гнездящи по 

листа на водните лилии, които образуват плаващ килим, и множество плуващи в езерото и виещи се в небето 

птици през размножителния сезон. Често могат да се видят белобуза рибарка, кафявоглава и белоока 

потапница, червеноврат гмурец.  

Много рядко се срещат влажни зони, до които да има толкова удобни за наблюдение високи хълмове. От 

тези наблюдателни точки, с помощта на зрителна тръба или бинокъл буквално можеш „влезеш“ сред 

обитателите на ПР.  

Картината от панорамните прозорци на Природонаучния музей и от терасата на управлението на ПР също 

има високи естетически качества. Оттам много добре се наблюдават централното водно огледало (езерото), 

където могат да се видят неми лебеди, къдроглави пеликани, големи гмурци и най-вече колонията на 

къдроглавия пеликан.  

От отбивката на пътя Русе – Силистра на южния бряг има обзор към множеството локви в прилежащия на 

брега тръстиков масив и езерното огледало. Точката е особено удобна за преминаващи туристи, които не 

разполагат с време за по продължително пребиваване в района. 

7.5.2.8.2.3 ФАКТОРИ И ПРОЦЕСИ, ВОДЕЩИ ДО НЕГАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В СТРУКТУРАТА НА 

ЛАНДШАФТА  

За оценка на формите на антропогенна намеса е използвана десет степенна скала. При систематичния преглед 

на територията на Лудогорско-Добруджанския район се установи, че 80-85% от нея  е силно 

антропогенизирана и променена. 

Защитените природни територии условно се приемат за антропогеннно непреобразувани. Те не са обособени 

като отделни, самостоятелни ландшафти, тъй като границите им са изкуствени. В представената 

класификация на ландшафтите в Лудогорско-Добруджанския район те заемат различни по площ участъци в 

съответните ландшафтни единици.  

Като слабо антропогенизирани се разглеждат ландшафтите, където не се извършва системна стопанска 

дейност като дунавските острови, териториите около езерата и блатата (1 ранг). 

В групата на силно антропогенизираните ландшафти се включват териториите заети от трайни насаждения 

(5 ранг), обработваеми земи (6 ранг), изкуствени водни площи - язовири, канали (7 ранг) транспортна 

инфраструктура (8 ранг), населени места и застроените площи (9 ранг), нарушени земи - рудници, кариери, 

сметища и др. (10 ранг). При тях се постига цялостно преобразуване на кореновите ландшафти.   

Оценката на ландшафтите, включващи горска растителност, могат да са с голяма вариация –  

от 10-ти ранг при такива с добив на дървесина и нарушена структура на ландшафта, до  2-ри ранг при 

стопанисвани в ловни стопанства. Трябва да се отчита факта, че дори при мащабните нарушения, при 

достатъчно продължителни правилни горско стопански дейности горите могат да бъдат възстановени, а при 

по леки нарушения те могат да проявяват своя голям потенциал за самовъзстановяване.  

Ниска степен на антропогенизация имат естествените ливади (3 ранг) и пасищата (4 ранг), когато 

въздействието върху тях се изразява в устойчиво ползване за паша и добив на сено, съпроводено с 

отстраняване на новопоявилите се храсти. Нещо повече, от столетия, при силно снижената численост на 

дивите тревопасни животни тревните ландшафти са продукт на човешката дейност и без паша от домашни 

животни и поддържащи мерки те биха се превърнали в храсталаци и с времето в гори.  

Естествените ливади и пасищата, заедно с горите, които се използват като ловни стопанства (2 ранг) могат 

да се класифицират като средно антропогенизирани. 
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Антропогенното въздействие от последното столетие върху изследваната територия може условно да 

се подели на пет етапа: 

Първи етап (до 1940 г.). 

Развитие на екстензивно земеделие. 

Втори етап (1940-50 г.) 

Изграждане на брегозащитни диги и отводнителни канали в крайречните низини, разораване на мери, 

въвеждане на елементи на интензифицирано селско стопанство, начало на природозащитната дейност. 

Трети етап (1950 – 1989 г.) 

Създаване на полезащитни пояси, изграждане на напоителни системи и канали, създаване на системата от 

брегови гори, лозови масиви, овощни масиви, развитие на интензивно земеделие в рамките на аграрно-
промишлени комплекси АПК, развитие на животновъдството – изграждане на големи свинекомплекси, 

говедовъдни ферми, птицеферми, съвременно ловно стопанство с поддържане популациите на дивеча и 

ферми за дивеч, фазанарии, провеждане на подборен отстрел и регулиране числеността на хищниците, 

изграждане в малките населени места на изнесени в цехове на големи машиностроителни предприятия, 

предприятието „Камъшит“ Силистра. 

Увеличаване на населението. Проява на тенденция за преместване на населението към градовете. Развитие 

на мрежата от защитени територии. 

Осъзнаване от държавното ръководство на негативните последици от пресушаването на влажните зони. 

Опити за възстановяване връзката на ез. Сребърна с р. Дунав, чрез прекъсване на дигата Ветрен – Силистра 

и изграждане на дигата от 1979 г. 

Четвърти етап (1990 – 2000 г.)  

Реституция на собствеността върху земеделските земи и горите. Унищожаване на АПК, свинекомплексите, 

говедовъдните ферми, птицефермите. Силно снижаване на пасищно отглежданите животни, масово 

бракониерство довело до унищожаване на едрия дивеч. Деградиране на овощни и лозови масиви, временно 

и/или трайно изоставяне на обработваеми земи. Започва процес на охрастяване на естествените ливади и 

пасищата и масово развитие на инвазивни храстови и дървесни видове. Изоставяне на напоителните системи, 

унищожаване на помпените им станции. 

Намаляване на населението. Масова емиграция и обезлюдяване, особено силно проявено в малките населени 

места. 

Осъзнаване на ниската ефективност на предприетите мерки за възстановяване на влажната зона на резервата. 

Прокопаване на канала Драгайка и изграждане на дигата от 1994 г. разработване на ПУ`01. 

Пети етап (2000 -          ) 

Подготовка и влизане на страната в ЕС. Възстановяване на зърно производството, опити за изграждане на 

нови лозови масиви. Запазване на негативното състояние в останалите сектори на селското стопанство, 

хранително вкусовата промишленост, машиностроенето.  

Задълбочава се процеса на охрастяване на естествените ливади и пасищата и масово развитие на инвазивни 

храстови и дървесни видове. 

Изсичане на гори в ПР и неговите околности, при което е изпълнено предписаното в ПУ,01 отстраняване на 

насаждения от хибридна топола, но са изсечени и акациевите масиви преди да са достигнали зрялост, която 

би позволило при прилагане на правилните техники ефективното им отстраняване. Вместо тава сега на тяхно 

място се развиват бурно издънкови акациеви гори, които не могат да бъдат отстранени екологосъобразно в 

близките 40 години. Изсечени са и гори от местни видове. 

Засилване на демографската криза.  
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Преоценка на предприетите мерки за възстановяване на влажната зона на ПР в рамките на ПУ`2014. 

7.5.2.8.2.4 СЛУЧАИ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛАНДШАФТА, ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОВЕДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ В 

ГОРИТЕ ИЛИ ИЗВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО. 

Построената пречиствателна станция на мястото определено за официален вход на ПР в ПУ,01 представлява 

изменение на ландшафта, което значително намалява естетическите качества на ПР като цяло. Необходимо 

е да се направи зелена стена от местни дървесни видове около нея. 

ПР „Сребърна“ и неговият ландшафт са променени през периода 2001–2014 г. Това се наблюдава в зоната на 

горите в северната част до брега на р. Дунав. В отдели 13/1, 2; 14/1 са извършени голи сечи, които са 

променили облика на ландшафта върху площи над 22 ha. В отдели 13 к, л, които са засегнали частично 

площта и в момента има разнообразие от групи и ивици от дървета и голи площи, които през 2012 г. са 

залесени с местни видове. През изминалия 10-годишен период са се разширили площите със самозалесени, 

предимно инвазивни дървесни и храстови видове в новообразуваните подотдели на отдел 1000 – б, в, г, д, ж, 

като особено в отд. 1000 д това изменение е много голямо. 

В непосредствена близост до североизточната граница на ПР има голяма изоставена рушаща се бетонна 

постройка на стара помпена станция.  

Изградените шлюзове в ПР от определени сектори на наблюдение също нарушават естествения хабитус на 

ландшафта.  

На отбивката на пътя Русе – Силистра, която е удобна точка за наблюдение има рушаща се каменно бетонна 

чешма, която е функционирала само при нейното откриване. Водата за нея трябва да постъпва от дълбок 

сондаж, които е отдалечен на повече от километър и помпените му съоръжения отдавна са разграбени.  

Бетонните колекторни шахти на пречиствателната станция между западната граница на ПР и село Сребърна 

развалят цялото впечатление от естествените дадености на ПР, особено като са потънали в зловони локви от 

преляли от тях води. 

7.5.2.8.2.5 МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАНДШАФТА, НАСОЧЕНИ КЪМ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АНТРОПОГЕННИТЕ ЛАНДШАФТИ ВЪРХУ ПОСЕТИТЕЛИТЕ. 

Необходимо е да се направи „зелена стена“ от местни дървесни видове и храсти около построената 

пречиствателна станция на мястото определено за официален вход на ПР в ПУ,01. 

Необходимо е да се разруши бетонна постройка на изоставената стара помпена станция или ако това е 

невъзможно поне да се направи „зелена стена“ от местни дървесни видове и храсти около нея. 

Необходимо е да се направи „зелена стена“ от местни дървесни видове около изградените шлюзове в ПР за 

да се смекчи негативния ефект върху естествения хабитус на ландшафта.  

Нефункциониращата и неподлежшаща на възстановяване каменно бетонна чешма на отбивката на пътя Русе 

– Силистра е необходимо да се вгради във фундамент на площадка за наблюдения към езерото, като самата 

площадка маже да е с бетонна плоча и солиден дървен парапет и цялата площадка да бъде скрита зад стена 

от дървета и храсти от юг, изток и запад, а от север само от храсти с височина от три метра за да не пречат 

на наблюдението. 

Необходимо е да се направи „зелена стена“ от местни храстови и дървесни видове около изградените 

бетонните колекторни шахти на пречиствателната станция между западната граница на ПР и село Сребърна, 

както и са вземат мерки те да не преливат. 

Установената специфика на ландшафта и характера на предлаганите от ПР екосистемни услуги налагат 

предприемането на следните мерки за съхраняване на системата от влажни зони в района на ез. Сребърна: 

 Увеличаване на честотата и количеството постъпващи водни маси от р. Дунав в езерото. 
 Регулиране на продуктивността и площта на хидрофитните съобщества. 
 Възстановяване на връзката с река Дунав в северозападната част на ПР. 
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 Осигуряване на по-добра проточност и водообмен във влажната зона. 
 Възстановяване и разширяване на буферната зона на ПР. 
 Засилване на контрола върху замърсяването с битови отпадъци. 
 Съгласуване с местните органи на управление на допустимите стопански и нестопански дейности в 

буферната зона на ПР и приобщаването им към каузата за устойчиво развитие на района. 
 Създаване на мониторингова система за наблюдение на състоянието и динамиката на хидрофитните 

съобщества, седиментационните процеси и измененията във водните площи с цел взимане на 

информирани управленски решения. 

7.5.3 БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

7.5.3.1 ВИСШИ РАСТЕНИЯ (ДОКЛАД) 

Обстоен обзор на проучванията и публикациите за висшата флора и растителността на ПР „Сребърна”е 

представен в Част 1.13.1.1. В течение на времето се е задълбочавало познанието за разнообразието на 

висшите растения на тази територия. 

Настоящите данни за флористичното разнообразие на ПР се основават на: 

 анализ на публикуваните в научната литература списъци на висшите растения в района на езерото 

Сребърна, още от първите изследвания на тази територия (Петков, 1911) до сега; 
 теренни проучвания проведени в последните години по различни научно-изследователски проекти; 
 теренни проучвания през вегетационния сезон на 2014 година за инвентаризация и оценка на 

актуалното състояние на висшата флора в ПР. 

Таксономична структура на висшата флора в ПР „Сребърна” 

Като таксономични източници за описване на растителното разнообразие са ползвани многотомното издание 

„Флора на Р България”, както и съвременни конспекти и определители, посветени на българската флора (виж 

„Библиография“). В резултат от това информацията за видовото разнообразие на висшите растения и тяхната 

консервационна значимост, представена в План за управление на Поддържан резерват „Сребърна” от 2001 г. 

(139 вида висши растения, принадлежащи към 45 семейства и 97 рода) е актуализирана, допълнена и 

прецизирана. 

Понастоящем общият брой на висшите растения, които се срещат на територията на ПР „Сребърна” е 283 
вида, принадлежащи към 178 рода и 73 семейства. Общият списък на видовете висши растения е представен 

в приложение. 

Анализът на таксономичната структура на флората показва, че отдел Хвощови растения (Equisetophyta) e 
представен с 1 семейство, 1 род и 1 вид. Папратовидните растения (Polypodiophyta) са представени от 3 
семейства, 3 рода и 3 вида. Семенните растения са само от групата на Покритосеменните, като 

Двусемеделните са 56 семейства, 139 рода, 213 вида; Едносемеделните са 13 семейства, 35 рода и 66 вида. 

С най-много представители са следните семейства: Asteraceae (38), Fabaceae (20), Cyperaceae (20), Poaceae 
(19), Lamiaceae (13), Apiaceae (11), Polygonaceae (10), Ranunculaceae (7), Potamogetonaceae (7). Двадесет и 

пет от семействата имат по-ограничено присътвие (по 1 представител). Най-богато представени с родове са 

следните семейства: Asteraceae (26), Poaceae (14), Apiaceae (10), Fabaceae (9), Cyperaceae (7), Lamiaceae (7), 
Boraginaceae (6). Само 11 рода са представени с повече от три вида: Carex (9), Potamogeton (7), Juncus (6), 
Ranunculus (6), Trifolium (6), Persicaria (5), Vicia (5), Acer (4), Bromus (4), Pycreus (4), Rumex (4). 

Спрямо националното флористично разнообразие от семенни растения висшите растения в ПР „Сребърна” 

съставляват 7% от видовете в страната (Petrova & Vladimirov (2010)). Висшата флора на ПР се характеризира 

с относително малък брой видове, коeто е типично за влажните зони в България. Най-големите семейства в 

българската флора и тук са представени с най-много видове. 

Биологични типове и екологична структура на висшата флора в ПР „Сребърна” 

Според биологичния тип в ПР най-многобройна е групата на тревистите растения, която съставлява 90% от 

общия брой. При тревистите видове най-високо е участието на многогодишните растения – 165 вида. 

Едногодишните са 67 вида, двугодишните – 5 вида, а преходните биологични групи са представени с 18 вида 
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(едногодишно-двугодишните – 10, едногодишно-многогодишните – 4, двугодишно-многогодишните – 4 
вида). Дърветата и храстите съставляват 10% от общия брой видове и са разпределени по следния начин: 
дърветата са по-голям брой (17), следвани от храстите (11) и полухрастите (1). 

Многогодишните тревисти растения са преобладаващи (59%), което е характерно за българската флора. 
Сходни са данните и за едногодишните видове – 27% за проучвания район спрямо тези за страната. 

В екологичната структура на висшата флора в ПР високо участие имат хигро- и хидрофитите – 45%, което е 

свързано с водните, блатни и заливните местообитания, които заемат почти цялата територия на ПР. 
Хигрофитите (водолюбиви растения) са 32%, а типично водните растения (хидрофити) са 37 или 13% от 

флористичния състав. Останалите растения – 55%, принадлежат главно към групата на мезофитите 

(влаголюбиви растения). 

Установено е значителното участие на рудерални видове (61) както в антропогенизираните територии, така 

и по други влажни места край езерото Сребърна и река Дунав. 

Ендемичният и реликтен елемент не са представени във висшата флора на ПР „Сребърна”, затова 

резерватната територия няма значение за опазване на ендемични и реликтни растителни видове. В миналото 

се е срещал реликтният вид Trapa natans (джулюн). 

Хигрофитите са представени с 92 вида. Разпространението им е главно в крайбрежни места и в съобщества 

на тръстика, папур и върби. Тези съобщества са представени на картата на разпространение на 

местообитанията (по EUNIS) с кодове C3.2, C3.53, F9.123, G1.1112, E5.11, E5.423 (Фиг. 7.3.3.4.-1.). От 

хигрофитите пет вида са с консервационно значение: отровна цикута (Cicuta virosa), езичесто лютиче 

(Ranunculus lingua), блатен кострец (Sonchus palustris), блатен телиптерис (Thelypteris palustris) и 

лъскаволистна млечка (Euphorbia lucida). По-долу в текста е разгледано състоянието на техните популации, 

а разпространението им е отразено в карта на разпространението на видове висши растения с консервационна 

значимост. 

Видовият състав на висшите растения в ПР „Сребърна” е сравнително добре проучен. Анализирайки 

пропуските в познанията за растителното разнообразие могат да бъдат направени някои препоръки за бъдещи 

проучвания в ПР като се постави акцент в следните насоки: проучване на ранноцъфтящите пролетни видове; 

продължаване на проучванията върху разпространението на водни и водолюбиви растения и 

местообитанията, в които се срещат като уязвима група на растителното разнообразие; целенасочено 

проучване на рудералната и плевелна флора в ПР; постоянно проучване на инвазивните видове; разработване 

на стратегии за контрол на установените инвазивни и плевелни видове и предотвратяване на въвеждането на 

нови. 

Консервационно значими видове висши растения в ПР „Сребърна” 

В ПР „Сребърна”са установени 15 растителни вида с природозащитен статус, което е 5% от флората на ПР. 
В Директива 92/43/EEC е включен само видът мехурчеста алдрованда (Aldrovanda vesiculosa). В 

Приложенията на Бернската конвенция са включени 3 вида. От Приложение ІІІ на Закона за биологичното 

разнообразие присъстват 11 вида. На територията на ПР са установени 4 вида с категория „критично 

застрашен” и 4 вида с категория „застрашен” от Червената книга на Република България. В Червения списък 

на висшите растения в България фигурират 15 вида, като 8 от тях са включени и в Червената книга на 
Република България. Списък с консервационно значимите видове растения в ПР е представен в Приложение 

7.3.10.1. Карта на растителността е дадена в Приложение 7.4.1.30 

Всички консервационно значими видове в ПР са водни и водолюбиви растения, а те са особено уязвима част 

от растителното разнообразие. Някои от тях са по-широко разпространени и със значителна плътност на 

популациите на територията ПР. Такива са: плаваща лейка (Salvinia natans), алоевиден стратиотес (Stratiotes 
aloides), обикновена мехурка (Utricularia vulgaris), блатен телиптерис (Thelypteris palustris) и бяла водна роза 

(Nymphaea alba). 

Плаващата лейка (Salvinia natans) се среща почти във всички плитки части на езерото Сребърна на открито 

или в съобщества на тръстика и папур. Заеманата площ трудно може да бъде изчислена, но в момента по 

данни от полевите наблюдения е в рамките на 7-20 ха. 
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Алоевидния стратиотес (Stratiotes aloides) в последните 5 години е повишил чувствително числеността си и 

от единично срещани екземпляри вече образува плътни обраствания в североизточните и северозападните 

райони на езерото Сребърна, като заема приблизителна площ от 0,2 ха. 

Обикновената мехурка (Utricularia vulgaris) се среща почти във всички плитки части на езерото Сребърна на 

открито или сред съобщества на тръстика и папур, както и в т.нар. „локви” (свободни от тръстика водни 

площи) встрани от голямото езерно огледало. 

Блатният телиптерис (Thelypteris palustris) е един от основните ценообразуващи видове по плаващите 

тръстикови острови („кочки”) и в заобикалящите водните огледала тръстикови обраствания. Заеманата площ 

на популацията му е около 170 ха. 

Бялата водна роза (Nymphaea alba) се среща главно в страничните водни огледала с дълбочина 1-2 м, като 

през последните 5 години е увеличила заеманата от популацията площ и се е разпространила в източните и 

южните части на ПР. В момента заеманата площ на популацията е около 7 ха. 

Следващата група растения са с ограничено разпространение на територията на ПР, но с добра численост на 

популациите – това са щитолистните какички (Nymphoides peltata) и лъскаволистната млечка (Euphorbia 
lucida). 

Щитолистните какички (Nymphoides peltata) образуват плътни обраствания с площ около 1 ха, но 

популацията заема само плитки участъци в югозападната част на ПР. 

Лъскаволистната млечка (Euphorbia lucida) се среща главно край заливните гори между езерото Сребърна и 

река Дунав с малобройни групи индивиди. 

С единични находища и ниска численост са видовете: мехурчеста алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) и 

блатен кострец (Sonchus palustris). 

Мехурчестата алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) е вид с неустойчива численост на популациите и лесно 

може да изчезне от даден водоем при промяна на условията. Към момента ПР „Сребърна” е едно от двете 

находища на вида в България. През последните 5 години при случайни и целенасочени проучвания за 

установяване на присъствието и числеността й е установено, че популацията й заема малка площ (около 0,06 

ха) в западната крайбрежна част на ПР в съобщества на папур и камъш. 

От блатния кострец (Sonchus palustris) са установени единични индивиди по плаващите острови. 

Има и група видове, които са се срещали на територията на ПР, но от много години не са установявани, 

въпреки целенасоченото им издирване. Такива са: отровна цикута (Cicuta virosa), издута водна леща (Lemna 
gibba), езичесто лютиче (Ranunculus lingua), джулюн (Trapa natans), южна мехурка (Utricularia australis) и 

безкоренчеста волфия (Wolffia arrhiza). ПР „Сребърна” е единственото известно находище на отровната 

цикута в България. 

Приоритетни за опазване видове висши растения в ПР „Сребърна” 

Като приоритетни за опазване видове от висшата флора на ПР „Сребърна” са определени видове с 

природозащитен статус и тясно свързани с водната среда. Те са особено уязвими и малки промени в 

местобитанията им могат да доведат до тяхното намаляване и изчезване. Затова трябва да са обект на 

дейности по поддържане, възстановяване и мониторинг. Само за критично застрашения вид южна мехурка 

(Utricularia australis) не се предвиждат такива мерки, тъй като в ПР е наличен близък по биология и екология 

до нея вид (обикновена мехурка – Utricularia vulgaris) и резултатът от тяхното взаимодействие не е ясен. 

Като приоритетни за опазване са определени: алдрованда (Aldrovanda vesiculosa), отровна цикута (Cicuta 
virosa), бяла водна роза (Nymphaea alba), щитолистни какички (Nymphoides peltata), езичесто лютиче 

(Ranunculus lingua), плаваща лейка (Salvinia natans), блатен кострец (Sonchus palustris), алоевиден стратиотес 

(Stratiotes aloides), блатен телиптерис (Thelypteris palustris), воден орех, джулюн (Trapa natans). 

Уязвимост 

Висшите растения в ПР „Сребърна” са с висока степен на уязвимост. С висока степен на уязвимост са най-
вече растителните видове свързани с водните местообитания. Повишената еутрофикация в езерото, 

затлачването и обрастването с папур, тръстка и сива върба, както и драстично ниските водни нива през някои 

от миналите години са довели до намаляване на свободните водни площи. В резултат на тези въздействия е 
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налице намаляване на заеманата площ и числеността на популациите на някои растения – мехурчеста 

алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) и блатен кострец (Sonchus palustris), а други вероятно вече не се срещат 

на територията на ПР – отровна цикута (Cicuta virosa), издута водна леща (Lemna gibba), езичесто лютиче 

(Ranunculus lingua), джулюн (Trapa natans), южна мехурка (Utricularia australis) и безкоренчеста волфия 

(Wolffia arrhiza). Тези видове са особено уязвими и малки промени в местобитанията им могат да доведат до 

тяхното намаляване и изчезване. Затова трябва да са обект на дейности по поддържане, възстановяване и 

мониторинг. 

Рядкост 

Разнообразието от висши растения в ПР „Сребърна” се характеризира с висока степен на рядкост. В ПР са 

установени 15 растителни вида с природозащитен статус. В Директива 92/43/EEC е включен 1 вид. В 

Приложенията на Бернската конвенция са включени 3 вида. От Приложение ІІІ на Закона за биологичното 

разнообразие присъстват 11 вида. На територията на ПР са установени 4 вида с категория „критично 

застрашен” и 4 вида с категория „застрашен” от Червената книга на Република България. 

На територията на ПР „Сребърна” попадат популациите на много редки в национален и европейски мащаб 

видове – един от двата локалитета на Aldrovanda vesiculosa в България. Тук е било единственото известно 

находище на отровната цикута (Cicuta virosa) и е единственото известно находище на алоевиден стратиотес 

(Stratiotes aloides) в България. Защитената територия е от изключително значение за видовете Nymphoides 
peltata и Nymphaea alba. 

Типичност 

Видовото разнообразие на висшите растения на територията на ПР „Сребърна” е типично за влажните зони 

в България. 

Естественост 

По отношение на висшите растения ПР „Сребърна” е със средна степен на естественост. Налични са много 

от естествените за флората на района видове, но са разпространени и много рудерални и инвазивни видове. 

Биологично разнообразие 

На територията на ПР „Сребърна” са установени общо 283 вида висши растения. Спрямо националното 

флористично разнообразие висшите растения в ПР „Сребърна” съставляват 7% от видовете в България. 

Много богата е групата на макрофитите. Те са представени от почти 90 вида, което представлява повече от 

50% от потенциалния списък на тази група растения за територията на България. 

Стабилност и нестабилност 

На територията на ПР „Сребърна” популациите на висшите растения са били подложени още от далечното 

минало на сравнително активно антропогенно въздействие (андигиране, разораване, изсичане на гори, 

изкуствени насаждения от хибридна топола, гледичия и др.), което е фактор за тяхната нестабилност. Освен 

това, нестабилността на локалните популации за някои видове растения е характерна черта за самите видове, 

например мехурчестата алдрованда и джулюна. Нестабилни са популациите на много хидро- и хигрофити, 

защото числеността им е силно зависима от водното ниво, степента на еутрофикация и др. Някои от тях като 

Aldrovanda vesiculosa и Sonchus palustris са намалели, а други като Trapa natans, Utricularia australis и др. 

вероятно са изчезнали. В настоящия момент сравнително стабилни са популациите на бялата водна лилия и 

алоевидния стратиотес, но силните ветрове и активното движение на плаващите тръстикови острови, може 

да окажат отрицателно влияние върху тях. 

Отрицателно действащи фактори и препоръки за опазване на видовете висши растения 

Върху висшите растения в ПР „Сребърна” действат отрицателно редица фактори. Часто от тях са естествени, 

а други се дължат на действието на човека. Един от фактори с най-мощно въздействие е потенциалната 

употреба в прилежащите територии на торове, пестициди и др. химикали в земеделските практики. Силно 

въздействие има и внасянето на чужди видове (напр. засаждане на гледичия и акация), които имат 

способността да изместват видове от естествената флора и да променят местообитанията. Намаляване на 

заплахата може да се постигне чрез специализирани горскостопански практики за ограничаване и 

унищожаване на съществуващите обраствания от тях и недопускане включването на такива видове в 
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бъдещите планове за залесяване. За някои от консервационно значимите видове е известно, че естествените 

процеси на еутрофикация и затлачване имат отрицателно въздействие. Като мерки за ограничаване на 

еутрофикацията може да се препоръчат косенето на тръстика и изчерпването на дънната тиня в езерото. 

Редовното опресняване на водите също допринася за ограничаване на еутрофикацията. Общото засушаване 

на климата и намаляване на валежите също имат отрицателно въздействие върху водните и водолюбиви 

растения. За някои от водните растения (напр. алоевидния стратиотес, водна лилия и др.) е установено, че се 

повреждат от изпасване от водолюбиви растителноядни птици. 

Като общи мерки за приоритетните за опазване видове растения в ПР „Сребърна” може да се препоръчат по-
нататъшни проучвания върху числеността на популациите, биологията и екологията им, както и дългосрочен 

мониторинг (съгласуван с ИАОС) и мерки за възстановяване и/или повторно въвеждане на видовете при 

необходимост. 

Инвазивни видове висши растения в ПР „Сребърна” 

На територията на ПР „Сребърна” по време на полевите проучвания са установени 23 вида инвазивни 

растения, от които 9 са дървета и храсти, а 14 са тревисти растения. 

В Приложение 7.3.4.1.  са посочени инвазивни видове тревисти растения в ПР „Сребърна” заедно с оценката 

за тяхното въздействие върху екосистемите. С най-силно въздействие са два вида: дива краставица и бодлива 

краставица. Те са навлезли в територията на ПР от река Дунав и образуват на места плътни обраствания, 

които променят силно облика на местообитанията, като засенчват естествената растителност и 

възпрепятстват развитието й. Те са едногодишни растения и борбата с тях трябва да става чрез унищожаване 

на младите растения (изрязване) преди цъфтежа им, за недопускане на масово разселване. 

С умерено въздействие са най-много видове – 8. Някои от тях като къдраволистния щир и казашкия бодил 

растат на по-сухи антропогенизирани места в контактната зона на ПР към с. Сребърна. На по-влажни места 

край езерото и в пространството между дигите растат перестолистния бутрак, канадската и бялата злолетица, 

балура, татула и италианската рогачица. Гореспоменатите инвазивни видове отдавна са навлезли на 

територията на страната и в резерватната територия. Пълното им унищожаване е невъзможно, но при 

установяване на силно развитие на големи площи, като средство за ограничаване на разпространението им 

може да се препоръча ранно окосяване преди цъфтеж. С най-слабо въздействие в момента са обикновената 

азола, конопа, жлезистата слабонога и лаконоса. За тях мерки за борба не са необходими, но е нужно 

провеждане на мониторинг за състоянието на популациите им, както и за останалите инвазивни видове. При 

предвидения режим на пропускане на води от река Дунав се очаква навлизане и на други инвазивни видове. 

Ранната борба с по-агресивните от тях е най-резултатна. 

В Приложение 7.3.4.2 са посочени инвазивни видове дървета и храсти в ПР „Сребърна” заедно с оценката 

за тяхното въздействие върху екосистемите. 

В Приложение 7.4.1.54 е дадена Карта на Разпространение на инвазивните видове -  

Acer negundo (явор негундо) – има голямо разпространение в почти всички подотдели в северната, южната и 

западната части на ПР, вкл. и остров Девня. Образува монодоминантни съобщества с пенсилванския ясен и 

измества местната дървесна и храстова растителност. Има висока оценка за въздействие. 

Ailanthus altissima (айлант) – има слабо до средно разпространение върху площи в ПР. Среща се по 

дренираните стръмни склонове в североизточната и южната части, в северозападната част и в няколко 

подотдела в северната част. Прониква от самонастанили се единични дървета в ЗМ „Пеликаните“. Има средна 

оценка за въздействие. 

Amorpha fruticosa (аморфа) – има голямо разпространение, върху големи площи като образува и 

монодоминатни съобщества. Прониква от площи от ПР в северната част, както и от съседния отдел 12 в 

североизточната част на ПР. Има висока оценка за въздействие. 
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Elaeagnus angustifolia (миризлива върба) – има слабо разпространение по западния бряг на ПР в почти всички 

нови подотдели в западната част на защитената местност. Има слаба до средна оценка на заплаха. В ЗМ 

„Пеликаните“ нейната оценка за въздействие е висока. 

Fraxinus pennsilvanica (пенсилвански ясен) – има голямо разпространение в почти всички подотдели в 

северната и западната части на ПР, вкл. и остров Девня. Образува монодоминантни съобщества с явор 

негундо и измества местната дървесна и храстова растителност. Има висока оценка за въздействие. 

Gleditsia triacanthos (гледичия) – има сравнително голямо разпространение, но предимно на единично 

срещащи се дървета и подраст. Прониква от северозападната съседна част на ПР от ЗМ „Пеликаните“. Има 

средна до висока оценка за въздействие. 

Morus alba (бяла черница) – повсеместно, но единично, без да създава съществени проблеми върху 

развитието на местните видове. Ценен натурализарал се вид, отлична хранителна база от плодове и 

местообитание за малки птици. Има ниска оценка за въздействие. 

Populus euroamericana (евроамерикански хибридни тополи, предимно И-214) – има голямо разпространение 

в почти всички подотдели в северната част на ПР, вкл. и остров Девня. Образува монодоминантни 

съобщества предимно с издънков характер след изсичане в миналото на плантациите заети от хибридни 

тополи. По-слабо прониква в съседните места, където е имало култури от тополи. Има тенденция за 

намаляване на площите заети от него. Може да се посочи със средна оценка за въздействие. 

Robinia pseudoacacia (акация, салкъм) – има слабо разпространение върху малка площ в ПР по дренираните 

стръмни склонове в североизточната и южната части. Прониква от широкоразпространените култури в ЗМ 

„Пеликаните“. Има ниска оценка за въздействие. 

Относно мерките за борба с инвазивните дървесни видове е разработен отделен доклад, намиращ се в част 

„Гори“. 

Промени във флористичното разнообразие в сравнение с предишния план за управление 

Основните промени в актуалното състояние на флористичното разнообразие в сравнение с 2001 г. (според 

Плана за управление на Поддържан резерват „Сребърна” от 2001 г.) могат да бъдат обобщени по следния 

начин. 

Списъкът на установените видове висши растения в настоящия момент е по-голям в сравнение с 2001 г. в 
резултат от натрупване на нови данни за хигро- и мезофитите в ПР. 

Консервационно значимите видове са повече спрямо 2001 г. с включения в Приложение III на ЗБР вид 

Euphorbia lucida, установен край заливните гори между езерото Сребърна и река Дунав с малобройни групи 

индивиди. 

Както и през 2001 г. видът Ranunculus lingua, въпреки обстойното търсене, не е установен. Вероятна причина 

е затрупването на карстовото изворче в местн. „Канаричката”, което е променило местообитанието на вида. 

През 2001 г. не е било наблюдавано масово развитие на блатния телиптерис (Thelypteris palustris) върху 

тръстиковите острови. В момента блатният телиптерис се развива масово по плаващите тръстикови острови 

(„кочки”) и в заобикалящите водните огледала тръстикови обраствания като заема площ от около 170 ха. 

През 2001 г. видът бяла водна лилия (Nymphaea alba) е бил представен от групи отделни екземпляри в 

западната и югоизточна част на езерото. През последните 5 години бялата водна лилия е увеличила заеманата 

от популацията площ, разпространила се е в източните и южни части на ПР и в момента заема площ от около 

7 ха. 

През 2001 г. видът мехурчеста алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) не е бил установен. През последните 5 

години мехурчестата алдрованда е установена в западната част на ПР, където в момента образува малобройна 

популация.  
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7.5.3.2 БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ (НАСЕКОМИ И ПАЯКООБРАЗНИ) (ДОКЛАД) 

7.5.3.2.1 АКТУАЛИЗИРАНЕ, ПРЕЦИЗИРАНЕ  И ДОПЪЛВАНЕ НА ОБЩАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ 

Вера Антонова, Тошко Любомиров 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

НАСЕКОМИ  

Най-пълен фаунистичен обзор е направен в сборника “Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve” (Michev 

et al., 1998). Според него общият брой на установените до момента насекоми в ПР е 488 вида, принадлежащи 

към 9 разреда и около 80 семейства. По литературни данни до 2014 година са добавени още 121 вида от 4 

разреда (Табл. 7.5.3.2.1.-1). Един от разредите не е бил съобщаван досега (Hemiptera). Най-съществен принос 

за изясняване на насекомната фауна на ПР от 1998 г. насам има публикацията на Marinov (2000), която 

включва 54 вида от Hemiptera, 44 вида от разред Coleoptera, както и други видове (Приложение 7.3.2). Тази 

публикация не е взета предвид при съставянето на предходния план за управление на резеврата от 2001 

година. Kodzhabashev & Penev (2006) допълват 18 вида от разред Coleoptera. Споменати видове насекоми за 

ПР има и в трудовете на Маринов (2003), Donev (2004), Seifert (2011, 2012). С най-голям брой видове са 

допълнени разредите Hymenoptera, Coleoptera и Hemiptera (Фигура 7.5.3.2.1.-1). Съобщаваните досега по 

литературни данни насекоми с конкретни находища или в непосредствена близост до територията на ПР са 

603 вида от 75 семейства и 8 разреда (Приложение 7.3.2).  

Насекомите са една от добре проучените сухоземна насекомна група, която може да послужи като модел за 

типизиране на страто- и епигеобионтните местообитания на безгръбначните сухоземни животни са 

бръмбарите бегачи от сем. Carabidae. Същата група успешно се използува за биоиндикация и 
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зооценологичен мониторинг при отчитане степента на антропогенно въздействие, констатиране и 

прогнозиране на сукцесионните промени и екологичните тенденции.  

Изцяло непроучени са например разред Orthoptera (Чобанов, л. свед.), Neuroptera и др. 

Липсата на сезонни и количествени теренни проучвания, както и малкото на брой публикации върху 

повечето насекомни групи, не позволява да бъде направена коректна оценка за ролята на ПР, свързана с 

опазването на ендемични, редки и застрашени от изчезване видове насекоми, както и да бъде направена 

цялостна оценка за видовото обилие, биоразнообразието и степента на проученост. 

Таблица 7.5.3.2.1.-1. Допълване на данните от ПУ 2001. 

 Разред До 1998 Допълнени до 2014 

Н
ас

ек
о
м

и
  

IN
SE

C
T

A
 

 

Ephemeroptera 1 вид (Vidinova, 1998)  

Odonata 35 вида (Beshovski 

&Marinov, 1998)  
3 вида (Marinov, 2000; 
Маринов, 2003) 

Mallophaga 7 вида (Georgiev, 1998)   

Anoplura 3 вида (Georgiev, 1998)   

Coleoptera 298 вида (Kodzhabashev & 

Penev, 1998)  
44 (Marinov, 2000), 18 
(Kodzhabashev & Penev, 2006) 

Hymenoptera 8 вида (Stoyanov, 1998)  72 вида (1 вид-Donev, 2004; 1 
вид- Seifert, 2011; 1 вид - 
Seifert, 2012; 69 вида - 
Lyubomirov, Antonova, 
unpubl.) 

Hemiptera  54 вида Heteroptera (Marinov, 
2000) 

Siphonaptera 18 вида (Vasileva & Georgiev, 

1998)  
 

Diptera 13 вида (Michailova, 1998)   

Lepidoptera 105 вида (Beshkov, 1998)  1 вид (Lyubomirov, unpubl.) 

П
ая

к
о

о
б

р
аз

н
и

 
A

R
A

C
H

N
ID

A
 

Opiliones 2 вида (Mitov, 1998) 2 вида (Mitov, 2008) 

Araneae 57 вида (Deltshev & Blagoev, 
1998) 

5 вида (Marinov, 2000), 1 вид 

(Lyubomirov, unpubl.) 

Acari (Astigmata, 
Mesostigmata, 
Prostigmata) 

65 вида (Dobrev, 1998)  
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Фигура 7.5.3.2.1.-1. Известни до 1998 и до 2014 г. видове насекоми и паякообразни 

ПАЯКООБРАЗНИ 

Сухоземните ненасекомни членестоноги в Michev et al. (1998) са представени от 2 вида опилиони (Mitov, 

1998), 57 паяци (Deltshev & Blagoev, 1998) и 65 кърлежи (Dobrev, 1998). Marinov (2000) допълва 5 вида от 

разред Araneae, а Mitov (2008) съобщава още 2 вида опилиони за ПР. Непроучени са сухоземните Isopoda и 
Myriapoda. 

Общият брой на видовете паякообразни по литературни данни в ПР „Сребърна“ наброява 127 вида от 33 

семейства и 5 разреда (Приложение 7.3.2). 

 

АКТУАЛНИ ДАННИ ОТ ТЕРЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДО 2014 ГОДИНА 

През периода на подготвяне на ПУ 2016 г.  са събирани нови сведения  за  безгръбначните животни на 

територията на ПР „Сребърна“. Извършени са теренни изследвания в определени на място пунктове с точни 

географски координати. Използвани са два основни метода събиране: ръчен сбор и избирателен улов с 

ентомологична мрежа. В резултат бяха събрани общо 64 вида безгръбначни: от разред Hymenoptera - 56, 3 – 
от Coleoptera, 2 – Odonata, 2 – от Lepidoptera, 1 - от Araneae (виж Приложение 1). Други 6 вида от 

Hymenoptera, събирани в периода 2002-2003 без географски координати, в колекцията на В. Антонова, но 

непубликувани, са дадени в Приложение 2. 

През 2011-2013 г. в резултат от теренните изследвания в рамките на проект «Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І»  за района на “Сребърна” са 

събрани данни за 8 вида безгръбначни животни. Те са включени в Директива за местообитанията 92/43/ЕИО, 

прил. 2. За всеки един от тези видове в ЗЗ «Сребърна» е извършена експертна оценка на тяхното 

природозащитно състояние: популация (брой находища и срещаемост), площ на местообитанията 

(ефективно заетите и потенциалните) в границите на зоната, структура и функция на местообитанията, 

бъдещи перспективи (заплахи и влияния). Дадени са точни координати за отделните регистрации, дадени в 

Приложение 7.3.4.  
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КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ 

Актуализиран списък на безгръбначните животни с природозащитен статус (общо 45 вида) са дадени в 

Таблица 7.3.3.. 

Броят на консервационно значимите видове безгръбначни на територията на ПР по списъци е както следва: 

Европейско законодателство  

Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

Приложение ІІ – 5 вида (от които 3 са регистрирани -Anisus vorticulus, Lucanus cervus и Lycaena dispar), а на 

2 са потвърдени само потенциалните местообитания - Coenagrion ornatum, Cerambyx cerdo), Приложение ІV 

– 4 вида. 

Национално законодателство  

Закон за биологичното разнообразие, Приложение II – 5 вида (от които 3 са регистрирани -Anisus vorticulus, 
Lucanus cervus и Lycaena dispar), а на 2 са потвърдени само потенциалните местообитания - Coenagrion 
ornatum и Cerambyx cerdo), Приложение III – 4 вида (Anisus vorticulus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, 
Lycaena dispar). 

Конвенции и червени списъци  

Бернска конвенция (Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания),  Приложение II – 3 вида (Cerambyx cerdo, Lycaena dispar и Gomphus flavipes), Приложение 

III – 1 вид (Lucanus cervus). 

 

IUCN (2014) – Списък на световно застрашените видове: V (Уязвим) – 1 вид Coleoptera (Cerambyx cerdo), LC 
(Слабо засегнат) – 40 вида (от които 38 са от разред Odonata), LR/nt (Рискови - потенциално застрашени) - 1 
вид Lepidoptera (Lycaena dispar), DD (Липсват данни) - 1 вид (Anisus vorticulus). 

 Червена книга на Р България, Категория ЗАСТРАШЕН - 2 вида (Carabus clathratus - Coleoptera и Erythromma 
najas – Odonata), Категория УЯЗВИМ -  4 вида от разред Odonata (Sympetrum vulgatum, Sympetrum 
depressiusculum, Cordulia aenea и Chalcolestes parvidens).  

Резултатите за 8-те вида от проект «Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І», включени в Приложение 2 на Директива 92/43 (както и в Закон за биологичното 

разнообразие) и обитаващи територията на ЗЗ Сребърна показват, че в района се срещат само 6 от тези видове 

(Таблица 7.5.3.2.1.-2 и -3.). От тези 6 вида, 3 са регистрирани на терен (Anisus vorticulus, Lucanus cervus и Lycaena 
dispar), а на другите 3 са потвърдени потенциалните местообитания. Останалите 2 вида, фигуриращи само по модели 

в района на ПР (Rosalia alpina и Leucorrhinia pectoralis), са предложени да бъдат изключени от списъка с 

безгръбначни животни за ПР „Сребърна“. 

 

Видовете безгръбначни, които фигурират в най-голям брой червени списъци (4) са  Голям сечко Cerambyx 
cerdo (Coleoptera) и Lycaena dispar (Lepidoptera), в 3 от списъците - Anisus vorticulus (Mollusca), Еленов рогач 

Lucanus cervus (Coleoptera), Coenagrion ornatum и Gomphus flavipes (Odonata). Всички 38 вида водни кончета 

(Odonata) на територията на ПР са оценени в IUCN, а 5 от тях и в Червената книга на РБ. 
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ПЛОЩИ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ 

В ПР „СРЕБЪРНА“ 

Таблица 7.5.3.2.1.-2.  Площ на оптималните местообитания, плътност, численост и популационни тенденции 

на безгръбначните животни от Директивата за местообитанията в границите на ПР „Сребърна“ 
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Безкилна спиралина  

(Anisus vorticulus) 384.54 384.54 

 

783 

0,02 екз./м2  

12 екз. 

 

196 518 екз. 

Coenagrion ornatum 0 190.02 

 

539100 

 

0 

 

0 

 

110353 ха 

Голям сечко 

Cerambyx cerdo 8.27 104.52 

 

1514085 

 

0 

 

0 

 

1026859 ха 

Еленов рогач 
(Luvanus cervus) 

44.9 80 2880544 - 45 ха 1464317 ха 

Lycaena dispar 140 300 877 159 0,1 екз./ ха 3 екз. 219 220 екз. 

Безкилна спиралина Anisus vorticulus 

През периода на теренните изследвания не е установена съществена промяна на водното ниво в езерото. 

Предпочитаните от вида хабитати с наличие на богата водна растителност заемат 26,57% от общата площ на 

ПР. Не е установено намаляване на тези участъци и повече от 90 % от тях са в благоприятно състояние. 

Повече от 50 % от потенциалните местообитания на  Anisus vorticulus в страната са в ПР „Сребърна“. 

Coenagrion ornatum 

Около 4 % от потенциалните местообитания на вида са в ПР „Сребърна“. 

Голям сечко Cerambyx cerdo 

По време на теренното изследване е установено присъствие на дървета във фаза на старост и присъствие на 

гниеща дървесина. Около 0,3 % от потенциалните местообитания на Cerambyx cerdo са в ПР „Сребърна“. 

Еленов рогач Luvanus cervus 

Около 0,1 % от потенциалните местообитания на Еленовия рогач са в ПР „Сребърна“. 

Lycaena dispar 

Промяна на водното ниво по време на теренното изследване не е установена. 
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Около 3 % от потенциалните местообитания на  Lycaena dispar са в ПР „Сребърна“. 

Липсват потенциални местообитания на вида Rosalia alpina в зоната. Предложено е изключването му от 

списъка с безгръбначни животни за ПР „Сребърна“. 

Присъствието на вида Leucorrhinia pectoralis, даден в стандартните формуляри за ЗЗ Сребърна, е 

съмнително за България (Маринов, 2003). Предложено е изключването му от списъка с безгръбначни 

животни за ПР „Сребърна“. 

Поради липса на предходни целенасочени количествени теренни изследвания върху популациите на 

посочените видове, не може да се направи коректна оценка за тенденциите на тяхната промяна. 

ОТРИЦАТЕЛНО ДЕЙСТВАЩИ ФАКТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПР „СРЕБЪРНА“ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ 

ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ 

Не са установени заплахи и влияния в местообитанията на нито един от видовете безгръбначни животни с 

консервационен статус по време на теренните изследвания. 

Потенциални заплахи и въздействия 

Потениалните заплахи и въздействия за отделните целеви видове са следните:  

Anisus vorticulus 

 Използване на биоциди, хормони и химикали в земеделието и в горското стопанство; 
 Замърсяване на повърхностни води от селскостопанските и горски дейности и от битова канализация 

и отпадъчни води; 
 Канализиране и отклоняване на води. 

Coenagrion ornatum 

 Замърсяване на повърхностни води; 
 Пожари и гасене на пожари. 

Lucanus cervus, Cerambyx cerdo 

 Изкуствено залесяване в открити земи (неместни дървесни видове); 
 Разчистване на горите (гола сеч); 
 Отстраняване на мъртви и умиращи дървета; 
 Използване на биоциди, хормони и химикали (горско стопанство); 
 Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението на горите; 
 Пожари. 

Lycaena dispar 

 Използване на биоциди, хормони и химикали (земеделие и горско стопанство); 
 Пожари (активно изгаряне на съществуваща растителност); 
 Предизвикани от човека промени на хидравличните условия;  
 Урбанизиране, жилищно и търговско развитие. 

 
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ 

Взимането предвид на посочените потенциални заплахи и въздействия на територията на ПР „Сребърна“ би 

съхранило площта на потенциалните местообитания на консервационно значимите безгръбначни видове 

животни в района на ПР.  

БИОТОПИ НА БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 

Основните типове местообитания в района на ПР са дадени за всички консервационно значими безгръбначни 

животни в таблица Приложение 7.3.5.  

С най-много брой консервационно значими видове е разред Odonata (38 вида). Най-значими за 

преживяването им са биотопите, свързани с вода – реки, язовири, естествени водни площи с вкоренена или 
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плаваща тръстика, плитките им части и канали с влажни брегове. Всички останали биотопи, включително и 

сухоземните, имат по-голямо или по-малко значение за преживяването на възрастните водни кончета. 

От видовете от Coleoptera, които са включени в ЗБР, Бернска конвенция и Директива 92/43, IUCN (Cerambyx 
cerdo, Lucanus cervus, Euoniticellus nasicornis) най-голямо значение за съществуването им имат 

широколистните гори в ПР. 

За популациите на консервационно значимите пеперуди Lycaena dispar и Pontia daplidice най-съществени са 

откритите площи – с тревиста или оскъдна растителност. 

Естествените водни площи (стагнантни или почти стагнантни) с богата водна растителност са от значение 

за съществуването на охлюва Anisus vorticulus. 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Авторите изказват благодарност на Милен Маринов за помощта в частта с разред Odonata. 

ЛИТЕРАТУРА 

Beschovski, V. & Marinov, M. 1998. Order Odonata. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. 
(editors). Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of 
Environment and Waters. Sofia: 73 (I-XIV & 1-130). 

Beshkov, S. 1998. Order Lepidoptera. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. (editors). Biodiversity 
of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of Environment and Waters. 
Sofia: 81-83 (I-XIV & 1-130). 

Deltsev, C., Petrov, B. P., P. Mitov (2005): Faunistic diversity of Class Arachnida (non Acari) in Bulgaria – present 
state, importance and perspectives. In: A. Petrova, A. (ed.), Current state of Bulgarian biodiversity – 
problems and perspectives. Pp. 129-151. Bulgarian Bioplatform, Dragon, Sofia 

Deltshev, C. & Blagoev, G. 1998. Order Araneae. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. (editors). 
Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of Environment 
and Waters. Sofia: 68-69 (I-XIV & 1-130). 

Dobrev, D. 1998. Class Acari. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. (editors). Biodiversity of the 
Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of Environment and Waters. Sofia: 70-
72 (I-XIV & 1-130). 

Donev, A.D. 2004. The species of Erythmelus Enock, 1909 (Hymenoptera, Mimaridae) in the Balkan Peninsula. 
Plovdivski Universitet “Paisiy Hilendarski”, Nauchni Trudove, Biologiya Animalia 40(6): 119–127. 

Georgiev, B. 1998a. Order Mallophaga. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. (editors). 
Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of Environment 
and Waters. Sofia: 73-74 (I-XIV & 1-130). 

Georgiev, B. 1998b. Order Anoplura. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. (editors). Biodiversity 
of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of Environment and Waters. 
Sofia: 74 (I-XIV & 1-130). 

Kodzhabashev, N. & Penev, L. 1998. Order Coleoptera. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. 
(editors). Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of 
Environment and Waters. Sofia: 74-78 (I-XIV & 1-130). 

Kodzhabashev, N. & Penev, L. 2006. The Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) of South Dobrudzha, Bulgaria. – 
Acta zoologica bulgarica, 58: 147-180. 

Marinov, M. 2000. A contribution to the fauna of Srebarna Biosphere Reserve. Acta Zoologica Bulgarica, 52 (2): 
37-42. 



 

485 

Michailova, P. 1998. Order Diptera. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. (editors). Biodiversity 
of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of Environment and Waters. 
Sofia: 80 (I-XIV & 1-130). 

Mitov, P. 1998. Class Arachnida. Order Olipiones. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. (editors). 
Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of Environment 
and Waters. Sofia: 68 (I-XIV & 1-130). 

Mitov, P.G. 2008. Opiliones (Arachnida) from the Southern Dobrudzha (NE Bulgaria) and its adjacent regions. 
Revista Ibérica de Aracnología, 15: 123−136 

Seifert, B. 2011. A taxonomic revision of the Eurasian Myrmica salina species complex (Hymenoptera: Formicidae). 
Soil Organisms 83:169-186. 

Seifert, B. 2012. A review of the West Palaearctic species of the ant genus Bothriomyrmex EMERY, 1869 
(Hymenoptera: Formicidae). – Myrmecological News 17: 91-104. 

Stoyanov, I. 1998. Order Hymenoptera. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. (editors). 
Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of Environment 
and Waters. Sofia: 78 (I-XIV & 1-130). 

The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 25 August 
2014 

Vasileva, G. & Georgiev, B. 1998. Order Siphonaptera. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. 
(editors). Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of 
Environment and Waters. Sofia: 79-80 (I-XIV & 1-130). 

Vidinova, Y. 1998. Class Insecta. Order Ephemeroptera. In: Michev, T., Georgiev, B., Petrova, A., Stoyneva, M. 
(editors). Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checlist and Bibliography. – Ministry of 
Environment and Waters. Sofia: 72 (I-XIV & 1-130). 

Маринов, М. Г. 2003. Хорология, биотопна и хабитатна обвързаност на насекомите от разред Odonata в 

България. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“. 

София: 320 стр. 
 

СНИМКИ НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ 

 

Lucanus cervus, женски. Фото: В. Антонова 2014.  
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Таблица 7.5.3.2.1.-3.  . Други видове от тип Arthropoda, клас Insectaq от непубликувани данни на Вера 

Антонова без координати (2002-2003) 

№ Вид Семейство Разред leg. 

1 Camponotus fallax (Nylander, 1856) Formicidae Hymenoptera В. Бисерков  

2 Lasius flavus (Fabricius, 1782) Formicidae Hymenoptera В. Бисерков  

3 Camponotus aethiops (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Н. Петков  

4 Camponotus truncatus (Spinola, 1808) Formicidae Hymenoptera Н. Петков  

5 Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Н. Петков  

6 Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) Formicidae Hymenoptera Н. Петков  

 

7.5.3.2.2 СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ ОТ ПР „СРЕБЪРНА“ (ДОКЛАД) 

д-р Ивайло К. Дедов 

Увод:  

Въпреки издадената фауна (Дамянов и Лихарев, 1975) и немалкото публикации след това, разпространението 

на сухоземните охлюви в България и особено в Северна България, все още не е добре проучено. В страната, 

до 2013, не са провеждани целенасочени мониторингови проучвания върху състоянието на популациите на 

консервационно-значими видове сухоземните охлюви. До настоящото проучване липсват целенасочени 

проучвания върху сухоземната охлювна фауна в ПР Сребърна. Prokopic, Dimitrova, Genov and Karapchanski 
(1970), изследвайки охлювите в района като междинни гостоприемници на цестоди, съобщават първите 

данни за сухоземната малакофауната на ПР – C. vindobonensis, H. lucorum, Monacha cartusiana (O.F. Muller 
1774) и S. putris. Dedov (1998), на базата на материали и сведения, предоставени му от колеги, съобщава 7 

вида сухоземни охлюви (освен споменатите, по-горе 4 вида, и B. fruticum, Ch. tridens и X. obvia (като Helicella 
candicans L. Pfeiffer, 1841). Авторът изказва предположение, че видовете в ПР са много повече. 

Резултати 

Малакофауна 

При настоящото посещение на ПР Сребърна са изследвани 25 локалитета (Таб. 1), като са установени 27 вида 

сухоземни охлюви, от които 23 нови за малакофауната на ПР и 4 вида, съобщени от Dedov (1998), бяха 

частично или напълно потвърдени. Анатомичното изследване на екземпляри от род Monacha (дадени от 

Dedov (1998) като конхиологично сходния M. claustralis) показаха, че видът е близък до М. solidior, но 

размерът на черупката e по-голям (D16.1mm, H10.5mm). Видът Oxyloma cf. elegans се нуждае от анатомично 

потвърждаване. При проведеното проучване възрастни екземпляри бяха събрани само като празни черупки. 

Според ключа, даден от Дамянов и Лихарев (1975), размерът на черупките при намерените възрастните 

(около 22.5мм) отговаря на S. putris (виж Dedov 1998), но според цвета на тялото на единствиния намерен 

жив млад екземпляр (тъмно-петнисто пигментирано) става дума за Oxyloma, вероятно elegans (Welter-
Schultes, 2012). Видовете B. fruticum и H. lucorum, съобщени от Dedov (1998) по чужди материали, не бяха 

установени при настоящото проучване. 

Най-чести (в най-голям брой местообитания) са намерени видовете H. pomatia – 11 местообитания, C. 
vindobonensis – 10, M. cf. solidior – 10,  X. obvia – 7. По субективна оценка това са и най-масовите видове в 

ПР (Tab. 2). 

Установените видове сухоземни охлюви принадлежат към 15 семейства, като най-богати на видове са 

Valloniidae (5 вида), Hygromiidae (4) и Enidae (3) (Фиг. 7.5.3.2.2.-1). 

  



 

487 

Консервационно значими видове 

От всички установени видове сухоземни охлюви 8 присъстват в  “The IUCN Red List of Threatened Species” в 

категория “слабо засегнати” (LC – Least Concern) (C. vindobonensis, Ch. microtragus, H. pomatia, L. girva, M. 
incarnatus, M. cf. solidior, T. hispidus, T. rothi) и един в категория “недостатъчно данни” (DD – Data Deficient) 
(V. enniensis). Други два вида (H. lucorum и H. pomatia) са обект на българското природозащитно 

законодателство, като присъстват в Раздел III (Регулирано ползване на растителни и животински видове), 

Чл. 41. (1), приложение №4. на “Закона за биологичното разнообразие” (State Gazette, 2002).  

В почвените проби бяха установени 5 сладководни охлюва и един вид мида, като 4 от тях попадат в категория 

“слабо засегнати” на IUCN Red List (Tab. 2). 

Местообитания 

Най-богати на видове сухоземни охлюви, според настоящото проучване, са широколистните гори в 

буферната зона (общо 24 вида, като 13 от тях са намерени единствено в такива местообитания). В 

широколистните гори са установени и някои нетипични за местообитанието видове. Това са мезо-
ксерофилни и ксерофилни видове, обитаващи екотона в окрайнините на горите (C. vindobonensis, Ch. 
microtragus, Ch. tridens, M. cf. solidior, V. costata, V. excentrica, V. pulchella, X. obvia, Z. detrita) или мезо-
хигрофилни и хигрофилни видове, случайно попаднали в пробите (V. enniensis, Succineidae). Общо в 

широколистните гори са установени 8 консервационно значими видове.  

В открити и/ или антропогенни местообитания са намерени общо 9 вида, от които 2 са консервационно 
значими (C. vindobonensis, H. pomatia). Голият охлюв D. af. reticulatum е установен само в открити 

местообитания (Tab. 2). 

 

 

Фиг. 7.5.3.2.2.-1. Брой видове сухоземни охлюви по семейства установени в ПР. 
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Заключения и препоръки (в т.ч. видове, които трябва да бъдат обект на специални мерки) 

Видов състав 

Въпреки изнесените тук данни, степента на проученост на видовия състав на сухоземните охлюви в ПР все 

още е ниска. Основания за такава оценка са сравнително голямата площ на горите в буферната зона, част от 

които все още непроучени, малкото на брой теренни сборове на сухоземни охлюви, проведени през кратък 

период за една година (юни-юли, 2014).  

Популационна структура 

Установената висока честота на срещаемост и численост на някои консервационно-значими видове в 

буферната зона на ПР “Сребърна” и наличните данни за тяхното разпространение и биология, дават 

основание да се предположи, че ПР има важно значение за доброто състояние на популациите им. 

Препоръчително е да се изследва разпространението на съответните видове на територията на ПР и да се 

направят количествени изследвания, които да станат основа за дългосрочен мониторинг. В момента подобни 

данни липсват. Такива са видовете:  

 H. pomatia (“The IUCN Red List of Threatened Species”, State Gazette, 2002) – вид, широко 

разпространен в Западна Европа от равнините до планинските райони (Welter-Schultes, 2012). Може 

да бъде открит в цяла България, като в Северна България (Добруджа и Дунавската равнина), обитава 

предимно равнинни и хълмисти райони, докато на юг от Стара планина H. pomatia се изкачва във 

височина, като се среща от над 500 м до около 2000 м (Dedov and Mitov, 1998) и популациите му са с 

по-ниска плътност (Дедов, непубликувани данни). H. pomatia е ресурсен вид, защитен от ЗБР. По 

непотвърдени данни, получени от хора, които се занимават с изкупуване на охлюви, ежегодното 

(регламентираното и нерегламентирано) събиране на екземпляри от този вид води до несъзнателна 

селекция, като от популациите се отстраняват най-едрите и жизнеспособни екземпляри, като 

съответно намалява размерът на половозрелите индивиди. Казаното по-горе налага продължаване на 

проучванията върху разпространението на H. pomatia в Северна България, както и провеждането на 

количествени проучвания и дългосрочен мониторинг върху вида в ПР. 
 C. vindobonensis (“The IUCN Red List of Threatened Species”) – вид, който в България е масов и широко 

разпространен. Умерен калцифил и ксерофил, който обитава поляни, храсталаци и dlekfрудерални 

местообитания (Дамянов и Лихарев, 1975; Дедов, непубликувани данни). При евентуалното 

провеждане на мониторинг върху H. pomatia е добре да бъдат отчетени и екземплярите от C. 
vindobonensis, което би било първите количествени данни за този вид за България. 

 M. cf. solidior (“The IUCN Red List of Threatened Species”) – таксономията и разпространението на 

видовете от род Monacha в България все още са много слабо изучени. Екземплярите от буферната 

зона на ПР “Сребърна” са най-близки до M. solidior, но показват някои конхиологични и анатомични 

различия/ вариации. Необходими са допълнителни изследвания както върху видовата 

принадлижност, така и върху популациите на вида. 

Заплахи (в т.ч. отрицателно действащи фактори) 

Доколкото местообитанията на видовете сухоземни охлюви се намират в буферната зона на ПР, то заплахите 

за сухоземните малакоценози са сравнително малко. Като такива могат да се посочат катастрофични явления, 

които биха променили облика на растителните съобщества, например пожари или наводнения, съответно 

заливане на крайречните гори. В по-малка степен е опасността от антропогенно влияние, например 

замърсявания с битови и строителни отпадъци, незаконна сеч и събиране за храна (за H. pomatia). 
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Млад екземпляр на Helix pomatia L., от с. Сребърна, фото: И. Дедов 
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7.5.3.3 РИБИ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ВИДОВЕТЕ И КАРТИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ 

МЕСТООБИТАНИЯ (ДОКЛАД) 

Доц. д-р Лъчезар Пехливанов, доц. д-р Апостолос Апостолу,  
гл. асист. д-р Милена Павлова, асист. Борис Велков  

Степен на проученост 

Рибите са една от най-добре проучените групи гръбначни животни в езерото Сребърна. Сведения за 

присъствието на някои видове риби до началото на 50-те години на ХХ век могат да бъдат намерени в научни 

публикации, засягащи ихтиофауната и риболова в река Дунав и прилежащите басейни (Antipa, 1909; Ivanov, 
1910; Kovatchev, 1922; Morov, 1931; Bacescu, 1942; Drenski, 1951). Първото по-задълбочено ихтиологично 

проучване на езерото Сребърна е извършено през 1952-1953 г. от Bulgurkov (1958). По негови данни и 

http://www.iucnredlist.org/
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сведения от официалните риболовни статистики, езерото е било изключително богато на риба и риболовът е 

бил важен поминък за местното население. За следващите около 50 години има само данни за видовия състав 

на рибите от епизодични наблюдения, свързани главно с храненето на рибоядните птици (Michev, 1968; 1981; 
Michev et al., 1993; Karapetkova, 1998). След дълго прекъсване, целенасочени изследвания за установяване на 

актуалното състояние на ихтиофауната в езерото Сребърна са извършени през 1998/1999 във връзка с 

подготовката на  План за управление’ 2001 (ПУ`01; Прил.12, Табл. 1). От 2001 г. започват системни 

изследвания върху състава и структурата на рибното съобщество в езерото във връзка с изпълнението на 

комплексен екологичен мониторинг и различни научноизследователски проекти. Така, наличните данни 

(Пехливанов и кол., 2005; Пехливанов & Василев, 2007; Павлова, 2013; Pehlivanov & Pavlova, 2009; 

Pehlivanov et al., 2011; Pavlova et al., 2012; Pavlova & Pehlivanov, 2012; Pehlivanov & Pavlova, 2012) позволяват 

да се проследят измененията на ихтиоценозата в езерото Сребърна във връзка с динамиката на факторите на 

средата за период от над 10 години (2001-2012 г.). 

Пропуски в познанията 

В участъка от р. Дунав, включен в границите на ПР, досега не са извършвани системни ихтиологични 

изследвания, а данните от стопанския риболов в р. Дунав са оскъдни, тъй като тази зона е встрани от 

обичайните риболовни райони. Данни за присъствието на видове с консервационна и/или стопанска 

значимост, получени при епизодични изследвания през периода 2003-2012 г., могат да бъдат намерени в 

отчетните материали по научно-изследователски проекти: „Модели на взаимодействие между съседни 

лотични и лентични екосистеми в процеса на възстановяване и развитие на биологичното разнообразие на 

водни съобщества от влажни зони в речната тераса на Долен Дунав“ (2003-2006), „Биологично разнообразие 

на водните eкосистеми във влажните зони в заливната тераса на Долен Дунав с оглед оптимизиране на 

екосистемните функции в условията на климатични промени“ (2008-2012) и “Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – Фаза I” (2011-2012). 

Актуално състояние на ихтиофауната 

За целите на ПУ на ПР «Сребърна» е направен анализ на данни от ихтиологични изследвания в езерото и в 

прилежащия участък от р. Дунав за период от 2001 до 2014 г.  

В ез. Сребърна количествени ихтиологични проби са събирани с хрилни мрежи по стандартна методика 

(Pehlivanov & Pavlova, 2012). Определяни са средногодишната плътност и биомаса на видовете в уловите 

спрямо Единица риболовно усилие и Честотата на срещане на отделните видове (pF), изчислявана като 

процентен дял на пробите, съдържащи вида i (Bi) от общия брой на пробите за изследвания период. 

Доминантната структура на ихтиоценозата е определяна чрез относителното обилие или Доминантност (D), 
изчислена като процентен дял на съответния вид i спрямо общата численост на уловените риби (Pehlivanov 

& Pavlova, 2012). Показателят D е оценяван в 6 класа, а pF – в 5 класа (Таблица 7.5.3.3.-1). 

Таблица 7.5.3.3.-1. Класове за оценка на Доминантност и Честота на срещане 

Доминантност (D) Честота на срещане (pF) 

Клас % Клас % 
Еудоминант > 16 (24) Много рядък (0) 0 – 10  
Доминант 8 (23) – 16  Рядък (I) 11 – 25  
Субдоминант 4 (22) – < 8  Разпространен (II) 26 – 45  
Рецедент 2 (21) – < 4  Обикновен (III) 46 – 70  
Субрецедент 1 (20) - < 2 Масов (IV) 71 – 100  
Спорадичен < 1   
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Освен количествените проби, в плитки крайбрежни участъци са събирани качествени ихтиологични проби 

чрез риболов с електрически ток и с мрежени уреди.  

В р. Дунав са събирани предимно качествени ихтиологични проби в крайбрежната зона с мрежени уреди 

(хрилни мрежи, винтери) и чрез  риболов с електрически ток. За присъствието на видове, обект за стопански 

и любителски риболов, е събирана и информация от местни рибари. 

Съвременната рибна фауна на ПР „Сребърна“ включва 37 вида от 13 семейства (Таблица 7.5.3.3.-3). повечето 

от които са представители на нативния дунавски ихтиокомплекс.  

Карти на местообитанията на видовете са дадени в Приложение 7.4.1.65 до -71. 

Във връзка с целите на  управлението на ПР „Сребърна“ е направен анализ на състоянието на ихтиофауната, 

при който са обособени три основни групи видове: 

 Консервационно значими; 
 Чужди и инвазивни; 
 Ресурсни видове (вкл. видове, обекти на риболов и/или трофичен ресурс за рибоядни птици 

и бозайници). 
В групата на ресурсните видове се включват и някои представители на другите групи –консервационно 

значими или чужди видове.  

Консервационно значими видове 

Природозащитен статус според основните български и международни документи имат 15 вида от състава на 

ихтиофауната в ПР „Сребърна” (Таблица 7.5.3.3.-2).  

Таблица 7.5.3.3.-2. Природозащитен статус на видове риби: ЗБР = Закон за биологичното разнообразие 

(Приложение), ЧКБ = Червена книга на Република България (2015)*, BC = Бернска Конвенция 1979 

(Приложение), IUCN = IUCN Red List**, 92/43 = Директива 92/43/EC (Приложение) 

Species ЗБР ЧКБ BC IUCN 92/43 

Белопера кротушка R. vladykovi 2 VU III LC II 

Върловка L. delineatus  VU III LR/lc  

Горчивка R. amarus 2  III LR/lc II 

Див шаран C. carpio  CR  VU  

Обикновена каракуда C. carassius  EN  LR/lc  

Распер A. aspius 2, 4 VU III DD II 

Немски косат A. sapa   III LC  

Чил косат A. ballerus   III LC  

Карагьоз A. immaculata   2, 4 VU III DD II, V 

Ивичест бибан G. schraetser 2, 4 VU III VU II, V 

Малък щипок C. elongatoides 2   LR/lc II 

Виюн M. fossilis 2 EN III LR/nt II 

Деветоиглена бодливка P. platigaster  CR III LR/lc  

Украинска минога E. mariae 2 CR III LC II 

Умбра U. krameri 2 CR II VU II 

* Категории в Червената книга: EN – Застрашен, CR – Критически застрашен, VU – Уязвим. 

** Категории в IUCN: VU – Уязвим, LC – Загриженост, LR/lc – Нисък риск, DD – Недостатъчно данни 
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Белопера кротушка Romanogobio vladykovi. В границите на ПР видът се среща само в р. Дунав. Разпространен 

е в целия българо-румънски участък от реката. Не е предмет на специални мерки. Няма достатъчно данни за 

оценка на състоянието на популацията, но в района на ПР не са идентифицирани заплахи за вида. Не са 

необходими мерки за опазване извън общите – ограничаване на драгажните работи и добива на инертни 

материали с оглед опазване на местообитанията, контрол върху замърсяването на реката.  

Върловка Leucaspius delineatus. Рядък вид в ПР. Установен е сред обрастванията с тръстика и потопени 

макрофити в плитките периферни зони на езерото. Заплаха за вида са инвазивни видове като слънчевата риба 

Lepomis gibbosus, американския сом Ameiurus melas и Perccottus glenii, които могат да оказват върху него 

конкурентен и директен хищнически натиск. Не са необходими специални мерки за опазването на върловката 

в ПР „Сребърна“.  

Горчивка Rhodeus amarus. В границите на ПР видът се среща в крайбрежната зона на р. Дунав и в периферни 

зони на езерото. Разпространен е по протежение на целия български дунавски сектор. Не е предмет на 

специални мерки. В р. Дунав видът е с благоприятен природозащитен статус, но в езерото лимитиращ фактор 

е изключително ниската численост на мидите Unio и Anodonta, които са необходими за неговото 

размножаване. В района на ПР не са идентифицирани заплахи за горчивката. Потенциална заплаха за вида 

са дейности, модифициращи крайбрежните плитки участъци на р. Дунав. Не са необходими специални мерки 

за опазването на вида в ПР „Сребърна и прилежащи участъци от р. Дунав. 

Див шаран Cyprinus carpio. ПР „Сребърна” (вкл. езерото Сребърна и прилежащият участък от р. Дунав) е 

едно от находищата на този вид, където генофондът му може да бъде опазен. Обект на риболов – любителски 

и бракониерски. Заплахи за дивият шаран в района са прекомерният и неконтролиран риболов и 

хибридизацията с културни форми. При ихтиологичните изследвания през последните години в границите 

на ПР не са установявани индивиди от културни раси на шаран. Необходими специални мерки за опазването 

на дивия шаран – контрол върху риболова, предотвратяване на бракониерството, недопускане на зарибяване 

с културен шаран в ПР и съседните участъци от р. Дунав. Едновременно с това се препоръчва да се разработи 

проект за осигуряване на зарибителен материал от див шаран, с който да се извършва регулярно зарибяване 

както на езерото, така и на прилежащия участък от р. Дунав. 

Обикновена каракуда Carassius carassius. Много рядък вид в ПР, както и навсякъде в р. Дунав и прилежащите 

влажни зони. В миналото – обект за стопански и любителски риболов. Основната заплаха за обикновената 

каракуда е конкуренцията от страна на сребристата каракуда Carassius gibelio. Необходими специални мерки 

– възстановяване на популацията чрез зарибяване с генетично чист зарибителен материал, пренесен от други 

водни обекти.  

Распер Aspius aspius. Обикновен вид в участъка от р. Дунав в границите на ПР. След 1998 г. почти постоянно 

присъства в състава на езерната ихтиофауна, макар да не достига висока численост. Числеността му показва 

значителни флуктуации, като силно намалява при продължителна изолация на езерото от реката поради 

ниски води. Очевидно, този реофилен вид не се размножава в лимнични условия и състоянието на 

популацията му в езерото зависи от свързаността с р. Дунав. Заплаха за вида в езерото Сребърна и в 

прилежащия участък от р. Дунав е прекомерният риболов. Специални мерки за опазване – контрол върху 

риболова и превенция на бракониерството. За поддържане на популацията в ез. Сребърна се препоръчва 

системно зарибяване с малки рибки от р. Дунав. 

Немски косат Abramis sapa и Чил косат Abramis ballerus. Типични дунавски видове, които се срещат само в 

реката и не навлизат в езерото. В ПР “Сребърна” са редки видове. Не са установени специфични заплахи и 

не са необходими специални мерки за опазване. 



 

493 

Карагьоз Alosa immaculata. Анадромен вид, който навлиза в р. Дунав само за размножаване. Участъкът от р. 

Дунав в границите на ПР „Сребърна” е част от миграционния коридор. Регистрирано е инцидентно навлизане 

на единични индивиди в ез. Сребърна при наличие на свързаност с реката по време на размножителните 

миграции.  По време на миграциите карагьозът е обект на стопански риболов в р. Дунав. Заплаха за вида е 

прекомерният риболов, който е идентифициран като основна причина за намаляване на неговата численост 

през последните години. В обхвата на ПР „Сребърна” не са установени специфични заплахи и не са 

необходими специални мерки за опазване. За поддържане на популацията на карагьоза са необходими 

съвместни усилия на страните по поречието на Долен Дунав за ограничаване на риболовния натиск и особено 

на бракониерството. 

Ивичест бибан Gymnocephalus schraetser. Дунавски реофилен вид. Широко разпространен в р. Дунав, но в 

българския участък е с ниска численост. в ПР „Сребърна” е рядък вид. Обитава главно дунавския участък от 

ПР, но през 2013 г. е регистриран и в езерото Сребърна, вероятно като временен обитател. Не са установени 

специфични заплахи и не са необходими специални мерки за опазване на ивичестия бибан в ПР „Сребърна”. 

Малък щипок Cobitis elongatoides. Обикновен вид в Долен Дунав и дунавските притоци. В ПР „Сребърна” се 

среща главно в крайбрежните плитки участъци на р. Дунав и рядко в канала Драгайка между южния шлюз и 

реката. Не са установени специфични заплахи за вида и не са необходими специални мерки за опазването му 

в ПР „Сребърна”.  

Виюн Misgurnus fossilis. Лимнофилен вид, типичен обитател на крайдунавските блата и езера. В ПР 

„Сребърна” обитава предимно периферните водни тела на езерото. Виюнът стабилно присъства в състава на 

ихтиофауната в езерото, но няма достатъчно данни за да се оцени числеността, респ. природозащитния му 

статус. Не са установени специфични заплахи за вида и не са необходими специални мерки за опазването му 

в ПР „Сребърна”. 

Деветигла бодливка Pungitius platigaster. Лимнофилен вид. В ПР „Сребърна” се среща само в езерото. 

Обитава навсякъде в плитките периферни участъци, обрасли с тръстика и потопени макрофити. Популацията 

е с относително ниска численост. Заплаха за вида са инвазивни видове като Perccottus glenii, Ameiurus melas, 
които могат да оказват върху него конкурентен и директен хищнически натиск. Не са необходими специални 

мерки за опазването на деветоиглената бодливка в ПР „Сребърна”. 

Украинска минога Eudontomyzon mariae. Рядък вид, който на територията на ПР „Сребърна” се среща се 

среща само в р. Дунав. Обитава крайбрежните зони с тинесто дъно от двете страни на дунавския ръкав. 

Пространственото му разпределение е функция от разпределението на подходящия дънен субстрат. 

Популацията е с относително ниска численост, представена само от ларвни форми. По косвени данни 

(повторни улавяния) може да се направи извод, за неговото трайно присъствие тук. Няма специфични 

заплахи за вида и не са необходими специални мерки за опазването му в ПР „Сребърна”.  

Умбра Umbra krameri. Изключително рядък вид, до неотдавна смятан за изчезнал от българската ихтиофауна. 

Това е единственият вид от българската сладководна ихтиофауна, който е включен в Приложение ІІ „Строго 

защитени видове” на Бернската конвенция. Понастоящем езерото Сребърна, където U. krameri е намерена 

отново преди около 10 години (Velkov et al., 2003), е нейното единственото находище в България. Така, в ПР 

„Сребърна” на практика се опазва цялата национална популация на вида, която е твърде малочислена и е 

локализирана в много ограничен участък от езерото, в канала Драгайка на запад от южния шлюз (Фигура 

7.5.3.3.-1). Специфична заплаха за U. krameri са инвазивните видове (Lepomis gibbosus, Perccottus glenii, 
Ameiurus melas), които могат да оказват върху нея както конкурентен, така и директен хищнически натиск. 

Необходими специални мерки – контрол върху инвазивните видове в и около местообитанията на U. кrameri, 
увеличаване и поддържане на плътността на популацията чрез зарибяване със зарибителен материал, внесен 

от други крайдунавски влажни зони, където видът е с висока численост (в Румъния, Унгария и др. страни). 
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Чужди и инвазивни видове 

В ПР „Сребърна” са регистрирани 6 чужди вида. Представители на далекоизточния ихтиокомплекс са белият 

амур Ctenopharingodon idella, белият толстолоб Hypophthalmichthys molitrix, псевдоразбората 

Pseudorasbora parva (сем. Cyprinidae) и китайския поспаланко Perccottus glenii (сем. Odontobutidae), а 

слънчевата риба Lepomis gibbosus ( сем. Centrarchidae) и американският сом Ameiurus melas (сем. Ictaluridae) 

са пренесени от Северна Америка. Четири от присъстващите чужди видове (Pseudorasbora parva, Perccottus 
glenii, Lepomis gibbosus и Ameiurus melas) са признати за инвазивни.  

 

Фигура 7.5.3.3.-1. Местообитания на риби.  
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Видове, обекти за риболов 

Към тази група се отнасят на практика всички относително многочислени видове, които формират 

структурата на рибното съобщество в ПР „Сребърна”. Някои видове от тази група имат и консервационно 

значение, а белият амур и толстолоба се отнасят към групата на чуждите видове. Фактически, в обхвата на 

ПР са представени два различни типа водни екосистеми – лентична (езерото Сребърна) и лотична (река 

Дунав), ихтиоценозите в които са ясно диференцирани по своя състав и трофична структура (Pavlova & 

Pehlivanov, 2012), въпреки че включват много общи (евритопни) видове. Двете съобщества са 

пространствено разграничени, като взаимодействия между тях се осъществяват при заливанията на влажната 

зона от р. Дунав.   

Ихтиоценозата на езерото Сребърна е съставена главно от типично лимнофилни и евритопни видове. В 

нейния състав за целия период от  2001 г. досега са установени общо 33 вида риби от 10 семейства (Таблица 

7.5.3.3.-3). Повечето от видовете в състава на ихтиофауната в ез. Сребърна,  са широко разпространени в 

границите на езерото, като извършват придвижвания със сезонен и денонощен ритъм, но също така и в 

зависимост от случайни промени в параметрите на средата (температура, водни стоежи и др.). Като цяло, в 

периферните водни тела, в крайбрежните и по-плитките участъци, обрасли с потопена водна растителност 

(Ceratophyllum sp.), видовото богатство на ихтиофауната е значително по-високо, отколкото в откритите 

части на Централното водно огледало (ЦВО). 

След възстановяване на връзката с р. Дунав се наблюдава постепенно нарастване на видовото богатство, по-
силно изразено след 2003 г.  Периодичната свързаност с р. Дунав при високи води е предпоставка за 

проникването в езерото на нови видове. Появата на някои от тях (карагьоз A. immaculata, толстолоб H. 
molitrix, бял амур C. idella) има очевидно случаен характер и те не формират значимо присъствие в състава 

на съобществото. При други (евритопни) видове, особено такива, които и преди са обитавали езерото 

Сребърна (Abramis brama, Silurus glanis, Tinca tinca), нализането на индивиди от р. Дунав дава начало на 

възстановяване на локалните популации. 

Възстановената връзка с р. Дунав е предпоставка за възстановяването и обогатяването на ихтиоценозата в 

езерото Сребърна, включително и с консервационно значими видове (Aspius aspius, Gymnocephalus 
schraetser), но тя създава условия и за бързо навлизане в езерото и на инвазивни видове риби. Само през 

последните 5-6 години в езерото са проникнали 2 нови инвазивни вида, Perccottus glenii и Ameiurus melas, 
които изглежда вече са формирали стабилни популации и наред с псеудорасбората и слънчевата риба вече 

са част от езерната ихтиоценоза. 

Доминантната структура на езерната ихтиоценоза показва значителна изменчивост при изследванията след 

2001 г., но като цяло видове с относително малки размери като A. alburnus, R. rutilus, S. erythropthalmus, C. 
gibelio формират относително стабилна доминантна группа в състава й, като сребристата каракуда C. gibelio 
е най-стабилно доминиращият вид с най-голяма честота на срещане (pF) в уловите (Таблица 7.5.3.3.-1). 
(Pehlivanov & Pavlova, 2012). В същото време, при костура P. fluviatilis и шарана C. carpio се наблюдава 

постепенно нарастване на доминантния статус, въпреки че при шарана също се наблюдават значителни 

колебания в числеността и биомасата, вероятно обусловени от риболовния натиск (вкл. бракониерски) и от 

свързаността с р. Дунав, която е предпоставка за миграции от и към реката.  

Годишната динамика на обилието на рибните съобщества в ез. Сребърна е свързана преди всичко с 

измененията на числеността и биомасата на дребните риби (вкл. видове с генеративно малки размери и риби 

на ранни етапи на развитие). Тези риби (уклей, бабушка, червеноперка, сребриста каракуда, костур) 

формират относително стабилна доминантна група в състава на ихтиоценозите, докато групата на рибите с 

големи размери показва значителни годишни флуктуации. 
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Значимата положителна корелация (r = 0.897; P < 0.05) между измененията на средногодишната численост 

на рибите в пробните улови и динамиката на общата биомаса насочва към заключение, че флуктуациите на 

общата биомаса на ихтиофауната отразяват по-скоро измененията в числеността на рибите, отколкото 

тяхното индивидуално нарастване (Pehlivanov & Pavlova, 2012). 

Относително многочислените риби с малки размери осигуряват добра хранителна база за щуката и другите 

риби-ихтиофаги, и са достъпен хранителен ресурс за различни видове рибоядни птици, както и за видрата.  

За участъка от р. Дунав, включен в ПР „Сребърна”, са известни 28 вида риби от 10 семейства (Таблица 

7.5.3.3.-3). Представени са евритопни и реофилни видове. Карагьозът Alosa immaculatа само преминава през 

дунавската акватория на ПР по време на анадромните размножителни миграции. Останалите видове са 

повече или по-малко резидентни, като извършват локални придвижвания, понякога на значителни 

разстояния. Като цяло, това са видове, широко разпространени в целия български участък от р. Дунав. Както 

е споменато по-горе, няма данни за количествените параметри на ихтиоценозата в дунавския участък от ПР 

„Сребърна” или за обилието на видовете .  

Получените резултати позволяват да се идентифицира динамиката на заливния режим като водещият фактор, 

обуславящ наблюдаваните промени на ихтиоценозата в езерото Сребърна. Така се потвърждава 

първостепенното значение, което има връзката с р. Дунав като определящ фактор на средата, оказващ пряко 

и косвено въздействие върху развитието на езерната ихтиоценоза. Наличните данни позволяват да се 

предполага, че главна роля играят формите на пряко влияние върху структурата на ихтиоценозата – чрез 

транспортната функция на водния поток и чрез осигуряването на възможности за пряко взаимодействие 

между речното и езерното съобщества. Параметрите на пасивния пренос и/или активните придвижвания са 

тясно свързани със сезонността на заливния режим чрез видово-специфични екологични и поведенчески 

механизми, обуславящи отношението на рибите към течението и тяхната двигателна активност. 

Косвеното влияние, което оказва заливането от р. Дунав се изразява чрез въздействие върху структурата и 

качеството на местообитанията при заливане на крайбрежни участъци и раздвижване на плаващите „кочки” 

като резултат от повишаване на водното ниво, промени във физичните и химичните параметри на водните 

тела в ПР и промени в количествените и качествените параметри на хранителната база за рибите. 

Що се отнася до ихтиоценозата на участъка от р. Дунав в границите на ПР „Сребърна”, то нейното състояние 

се определя от разнообразни форми на натиск и въздействия извън границите на ПР и дори извън границите 

на българския дунавски сектор. Поради това, може да се приеме, че мерките/дейностите за неговото 

подобряване са извън обхвата на настоящият План за управление. Те биха могли да се разработят в рамките 

на евентуален интегрален план за управление на трансгранична система от защитени територии в България 

и Румъния след по-продължителни целенасочени изследвания. 

Таблица 7.5.3.3.-3. Съвременен видов състав на ихтиофауната в ПР „Сребърна. Класове на pF: 0 - IV; 
само качествени данни за присъствие на вида: [ + ]; видът не е установяван: [ - ];  
устни съобщения за любителски улови: O.C.; преминаващ (мигриращ) вид: М. 

№ 

Семейство, 
Вид 

Езеро Сребърна р. Дунав 
2001- 3 2004-6 2007-10 2011-4 

Fam. Petromyzonidae – Миноги      
1 Украинска минога Eudontomyzon mariae  - - - - + 
 Fam. Clupeidae - Селдови      
2 Карагьоз Alosa immaculata   0 - - - + (М) 
 Fam. Esocidae – Щукови       
3 Щука Esox lucius 0 I I І + 
 Fam. Umbridae – Умбри       
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№ 

Семейство, 
Вид 

Езеро Сребърна р. Дунав 
2001- 3 2004-6 2007-10 2011-4 

Fam. Petromyzonidae – Миноги      
4 Умбра Umbra krameri 0 0 0 0 - 
 Fam. Cyprinidae - Шаранови      
5 Чил косат Abramis ballerus - - - - + 
6 Платика Abramis brama I II III ІІ + 
7 Немски косат Abramis sapa - - - - + 
8  Уклей Alburnus alburnus   IV IV II ІІ + 
9  Распер Aspius aspius I II II І + 
10  Бабка Blicca bjoerkna I III III ІІІ + 
11 Обикновена каракуда Carassius carassius 0 0 0 - - 
12 Сребриста каракуда Carassius auratus IV IV IV ІV + 
13 Скобар Chondrostoma nasus - - - - + 
14 Шаран Cyprinus carpio II II I ІІ + 
15 Върловка Leucaspius delineatus   0 0 0 0 - 
16 Горчивка Rhodeus amarus 0 0 0 - + 
17 Бабушка Rutilus rutilus III III III ІІІ + 
18  Червеноперка Scardinius erithrophthalmus III III III ІV - 
19  Лин Tinca tinca - 0 0 0 - 
20 Бял толстолоб Hypophthalmichthys molitrix - 0 - - + 
21 Бял амур Ctenopharingodon idella - O.C. - О.С. + 
22 Псевдоразбора Pseudorasbora parva - - 0 0 + 
23 Белопера кротушка Romanogobio vladykovi - - - - + 
 Fam. Siluridae - Сомови      
24 Европейски сом Silurus glanis - - - 0 + 
 Fam. Cobitidae – Щипоци       
25 Виюн Misgurnus fossilis 0 I 0 0 - 
26 Малък щипок Cobitis elongatoides - - 0 0 + 
 Fam. Percidae – Костурови      
27  Обикновен бибан Gymnocephalus cernua I I I 0 - 
28 Ивичест бибан Gymnocephalus schraetser    0 + 
29 Речен костур Perca fluviatilis II III III ІV + 
30 Бяла риба Sander lucioperca I I I І + 
 Fam. Odontobutidae       
31 Perccottus glenii Dybowski, 1877 - - 0 І + 
 Fam. Centrarchidae – Слънчеви риби      
32 Слънчева риба Lepomis gibbosus I I I І + 
 Fam. Gobiidae – Попчета       
33  Речно попче Neogobius fluviatilis - 0 0 0 + 
34 Стронгил Neogobius melanostomus 0 0 0 0 + 
35 Мраморно попче Proterorhinus semilunaris 0 I 0 І + 
 Fam. Gasterosteidae      

36  Деветоиглена бодливка Pungitius platigaster 0 I 0 0 - 
 Fam. Ictaluridae – Американски сомове      
37   Американски сом Ameiurus melas - - - 0-ІІ - 
 Общ брой видове - 37  22 25 26 28 28 
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7.5.3.4 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕТЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА 
ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ (ДОКЛАД) 

Гл. асистент д-р Борислав Наумов, гл. асистент д-р Симеон Луканов, проф. д-р Вълко Бисерков 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

Преглед на наличната информацията за земноводните и влечугите в района на езерото Сребърна 

Данни за видове земноводни и влечуги от района на езерото Сребърна са съобщени в 20 научни публикации, 

както следва: Ковачев (1912), Тулешков (1954), Паспалева-Антонова (1961), Бешков (1965), Божков (1965, 

1967), Генов (1969), Бешков (1972), Попов (1975), Бешков (1986), Бисерков (1987), Бъчваров (1988), Biserkov 

(1996), Beshkov (1998), Унджиян (2000), Schlüter (2005), Stoyneva & Michev (2007), Biserkov & Naumov (2012), 

Mollov et al. (2013) и Naumov & Biserkov (2013). 

В работата на Beshkov (1998) е направено обобщение на съществуващите до тогава литературни данни и е 

представен чеклист на херпетофауната на езерото Сребърна и околностите му. В чеклиста са включени 12 

вида земноводни (2 вида от разред Опашати земноводни и 10 вида от разред Безопашати земноводни) и 15 

вида влечуги (2 вида от разред Костенурки, 6 вида от подразред Гущери и 7 вида от подразред Змии). Ново 

обобщение е направено от В. Бисерков в плана за управление на ПР от 2001 г., като е добавен и още един вид 

от подразред Гущери. В работата на Biserkov & Naumov (2012) е представено картиране на 

разпространението на 22 вида земноводни и влечуги в района на ПР и околностите му. В същата публикация 

е направен анализ на времевите тенденции (1948-2010 г.) в площите на местообитанията на земноводните и 

влечугите, който показва значителни промени в площите оптималните местообитания: увеличаване  с от 2 

до 906% при 17 вида и намаляване с от 1 до 83% при 12 вида. Основната причина за тези тенденции е 

развитието на горска и храстова растителност, респективно намаляване на площта на откритите терени. 

Интерес представлява и публикацията на Mollov et al. (2013), в която е направен анализ на влиянието на 

пътния трафик върху земноводните и влечугите в буферната зона на ПР (ЗМ „Пеликаните“) и са посочени 

конкретни места, важни за миграциите на свързаните с водата видове. 

В рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – фаза І”, на територията на ПР и защитената местност е потвърдено присъствието на 16 вида 

земноводни и влечуги. По същия проект са изготвени модели на потенциалните местообитания на целевите 

видове от херпетофауната в ЗЗ „Сребърна“ (Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Emys orbicularis, Testudo 
graeca, Testudo hermanni и Elaphe sauromates) и е определено природозащитното им състояние. 

Изследвания и анализи през 2014 г. 

Полевите изследвания във връзка с настоящата разработка са проведени през юни и август т.г. Използвани 

са два основни метода: 1) трансекти за пряко регистриране на видове; 2) живоловни капани за улов на 

земноводни във водата. Всяко място, където е намерен даден вид, е регистрирано чрез засичане на географски 

координати с GPS-приемник. Документирани са общо 98 локации на 18 вида земноводни и влечуги. 

За картирането и свързаните с него анализи са използвани всички достъпни данни (локации на видове), които 

имат точни географски координати: 1) данните от GPS-приемника, използван при полевите изследвания; 2) 

данните за ЗЗ „Сребърна“, събрани по проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І“; 3) данните от работата на Biserkov & Naumov (2012). Данните 

от трите източника са обединени в обща таблица и са предоставени в съответното ГИС-приложение (name). 
Като отделна локация (находище) на вид е възприета всяка точка (с налични географски координати), където 

е установен съответният вид и която се намира на не по-малко от 20 m от друга такава. 

Представените карти са направени в ГИС-среда, като са приложени следните основни стъпки: 

1) По отношение на конкретните локации – импортиране на таблицата с локациите на видовете и 

експортиране на същата, като ГИС-слой (*.shp); пресичане на получения слой с тези, съдържащи 

границите на защитените територии и очертаните полигони на земното покритие върху ортофото-2010. 
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2) По отношение на местообитанията като цяло – изрязване според границите на защитените територии и 

проста селекция на категориите земно покритие, очертани върху ортофото-2010, които отговарят на 

избрания диапазон на стойностите на използвания индекс на видово разнообразие (виж по-долу). 

3) По отношение на потенциалните местообитания на видовете от Прил. II на ЗБР – пресичане на слоевете за 

съответните видове, получени по проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“  с границите на двете защитени територии. 

Използваните ГИС-слоеве са както следва:  

1. слой, генериран от локациите на видовете;  
2. слоеве с очертанията на ПР и ЗМ (http://eea.government.bg/zpo/bg/);  
3. слой с очертани полигони на земно покритие по ортофото-2010  

(по Biserkov & Naumov, 2012 и предоставен тук в съответното ГИС-приложение (name));  
4. слоеве с потенциалните местообитания на видовете от Прил. II на ЗБР (предоставени от МОСВ). 

За оценка на видовото разнообразие на херпетофауната в отделните местообитания е използван индексът на 

Shannon-Wiener (H’), изчислен по стандартната формула: 

H' = –Ʃ(pi * lnpi), където: 

pi е дефинирано, като пропорция от локациите на съответния (i) вид в дадено 

местообитание, спрямо общия брой локации на видове в същото местообитание. 

Описанието на заплахите и съответните мерки, както и на насоките за бъдещи изследвания се основава на 

експертно мнение и литературни данни. 

Използваните латински имена на видовете са според актуалната систематика на земноводните и влечугите и 

частично се различават от тези, дадени в ЗБР, както следва: Lissotriton vulgaris = Triturus vulgaris (в ЗБР), 

Bufotes viridis = Bufo viridis (в ЗБР), Dolichophis caspius = Coluber caspius (в ЗБР). 

Актуализиране, прецизиране и допълване на информацията за земноводните и влечугите 

Видов състав 

В резултат на направения преглед на съществуващите данни и събраните нови може да се каже, че в района 

на езерото Сребърна се срещат общо 29 вида земноводни и влечуги. В Табл. 1 е представен видовият състав 

на херпетофауната на двете защитени територии. Присъствието на 22 вида е регистрирано с точни 

географски координати (по време на полевите изследвания през 2014 г., също по проекта за картиране на 

защитените зони, както и при изследванията на В. Бисерков и Б. Наумов (Biserkov & Naumov, 2013)). Други 

3 вида са регистрирани с точни координати, но находищата им, въпреки че се намират в близост, са извън 

границите на двете защитени територии (зелена крастава жаба – две локации в самото село Сребърна, ивичест 

гущер и шипоопашата костенурка – южно от шосето за Силистра). По отношение на първия вид изглежда 

ясно, че той се среща и в самото езеро, най-малко по време на размножителния период и на ларвния стадий. 
По отношение на шипоопашатата костенурка обаче, приемането ѝ за част от херпетофауната на ПР и 

защитената местност трябва да стане с известни резерви (в Североизточна България видът е много рядък). 

Други 4 вида, въпреки че са съобщени за района на езерото Сребърна, не са потвърждавани през последните 

15 години – жълтокоремна бумка, медянка, пъстър смок и пепелянка. Естеството на литературните данни за 

тези видове е такова, че остава неясно дали са намерени в границите на защитените територии или в близките 

им околности. Въпреки това, поне трите вида змии биха могли да се причислят към херпетофауната на ПР и 

защитената местност, най-малкото поради наличието на пригодни местообитания и отсъствието на бариери, 

ограничаващи свободното им навлизане. По отношение на жълтокоремната бумка въпросът е по-сложен, тъй 

като от Дунавската равнина са известни само няколко изолирани (главно непотвърдени) находища (Stojanov 

et al., 2011). Както и при шипоопашатата костенурка, причисляването на този вид към херпетофауната на ПР 
и защитената местност е условно. 

http://eea.government.bg/zpo/bg/
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Няколко вида са регистрирани само в едната от двете защитени територии, но доколкото между последните 

няма физическа преграда, би могло да се предполага, че тези видове се срещат и в двете територии. 

В заключение може да се твърди, че видовият състав на херпетофауната на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“ е до голяма степен изяснен и намирането на други видове е малко вероятно. Към настоящия 

момент общият брой на известните видове е 29, от които 12 вида земноводни (2 от разред Опашати 

земноводни и 10 от разред Безопашати земноводни) и 17 вида влечуги (3 от разред Костенурки, 7 от 

подразред Гущери и 7 от подразред Змии). 

Природозащитен статус 

Данните за природозащитния статус на отделните видове земноводни и влечуги са представени в Табл. 2. В 

обобщен вид разпределението е следното: 

 Национално законодателство: Закон за биологичното разнообразие, Приложение II – 7 вида, 

Приложение III – 24 вида, Приложение IV – 2 вида. 
 Европейско законодателство: Директива на Съвета 92/43/ЕИО, Приложение II – 7 вида, Приложение 

IV – 21 вида, Приложение V – 2 вида. 
 Конвенции и Червени списъци: Бернска конвенция, Приложение II – 22 вида, Приложение III – 7 

вида; Червена книга на България, Категория „Застрашен“ (EN) – 3 вида и Категория „Уязвим“ (VU) 
– 1 вид; IUCN, Категория „Уязвим“ (VU) – 1 вид, Категория „Потенциално застрашен“ (NT) – 4 вида 

и Категория „Слабо засегнат“ (LC) – 18 вида. 
Като видове с най-висок природозащитен статус могат да се определят тези, включени в Прил. 2 на Закона 

за биологичното разнообразие (съответно и в Прил. 2 на Директива на Съвета 92/43): дунавски тритон 

(Triturus dobrogicus), червенокоремна бумка (Bombina bombina), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 
обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni) и пъстър смок (Elaphe sauromates). 

Разпространение и срещаемост 

На Фиг. 1 е представено разпространението на 25 вида земноводни и влечуги въз основа на точните 

географски координати на установените локации. Разпространението на останалите 4 вида (известни само по 

литературни данни), не може да бъде картирано, тъй като оригиналните описания са твърде лаконични, 

например: „езерото Сребърна“, „село Сребърна“, „при Сребърна“ и т.н. На Фиг. 2 е показано 

местоположението на всички регистрирани локации на видове, с цел да се добие представа за нивото на 

проученост. Най-добре проучени изглежда са крайбрежната зона на езерото и от части крайбрежната зона на 

Дунав, а най-малко данни има от най-отдалечените от езерото райони на ЗМ „Пеликаните“, както и от 

централната част на самото езеро. Като напълно неизследвана част от ПР се обособява остров Девня. 

Поради ограниченото време за полева работа не са използвани специални методи за изследване на 

числеността и структурата на популациите на отделните видове (такъв род изследвания биха дали много 

полезна информация, но изискват многократни повторения в течение на няколко години). Като единствена 

количествена оценка е използван показателят „срещаемост“, който е дефиниран, като брой локации с точни 

географски координати. В Табл. 3 е представена срещаемостта на отделните видове. 

Според броя на локациите видовете могат условно да се разделят на 4 групи: 

 многочислени (3 вида с над 20 локации) – голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus), обикновена блатна 

костенурка (Emys orbicularis) и зелен гущер (Lacerta viridis); 
 обикновени (12 вида с от 6 до 20 локации) – дунавски тритон (Triturus dobrogicus), червенокоремна 

бумка (Bombina bombina), обикновена чесновница (Pelobates fuscus), дървесница (Hyla arborea), горска 

дългокрака жаба (Rana dalmatina), късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), кримски гущер (Podarcis 
tauricus), горски гущер (Darevskia praticola), голям стрелец (Dolichophis caspius), смок мишкар (Zamenis 
longissimus), обикновена водна змия (Natrix natrix) и сива водна змия (Natrix tessellata); 

 редки (9 вида с от 2 до 5 локации) – обикновен тритон (Lissotriton vulgaris), сирийска чесновница 

(Pelobates syriacus), кафява крастава жаба (Bufo bufo), зелена крастава жаба (Bufotes viridis), зелена водна 
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жаба (Pelophylax kl. esculentus), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), колхидски слепок (Anguis 
colchica), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и стенен гущер (Podarcis muralis); 

 много редки (5 вида с по 1 локация) – шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), както и видовете, 

известни само по литературни данни: жълтокоремна бумка (Bombina variegata), медянка (Coronella 
austriaca), пъстър смок (Elaphe sauromates) и пепелянка (Vipera ammodytes). 

Трябва да се отбележи, че сравнително малкият брой локации на обикновения тритон и зелената водна жаба 

(категоризирани по-горе, като редки) вероятно се дължи на субективни причини и/или несъвършенство на 

използваната методика за регистрация на присъствие, а не на реална рядкост на тези видове. 

Таблица 1. Състав на херпетофауната на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. С „+“ са отбелязани видовете, 

които са регистрирани с точни географски координати, а с „?“ – тези, които са съобщени за 

района на езерото Сребърна, но без точно описано находище, или са регистрирани в близост, но 

извън границите на защитените територии. 

Клас: разред/подразред: вид ПР ЗМ 

Клас Земноводни (Amphibia):   
Разред Опашати земноводни (Caudata):   

Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) + ? 
Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) + + 

Разред Безопашати земноводни (Anura):   
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) + + 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) ? ? 
Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) + + 
Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) + ? 
Кафява крастава жаба (Bufo bufo) + + 
Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) ? ? 
Дървесница (Hyla arborea) + + 
Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) + + 
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) + + 
Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) + + 

Клас Влечуги (Reptilia):   
Разред Костенурки (Testudines):   

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) + + 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) ? + 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) ? ? 

Разред Люспести (Squamata): подразред Гущери (Sauria):   
Колхидски слепок (Anguis colchica) + + 
Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) + + 
Зелен гущер (Lacerta viridis) + + 
Ивичест гущер (Lacerta trilineata) ? ? 
Стенен гущер (Podarcis muralis) + + 
Кримски гущер (Podarcis tauricus) + + 
Горски гущер (Darevskia praticola) ? + 

Разред Люспести (Squamata): подразред Змии (Serpentes):   
Голям стрелец (Dolichophis caspius) + + 
Смок мишкар (Zamenis longissimus) + + 
Медянка (Coronella austriaca) ? + 
Пъстър смок (Elaphe sauromates) ? ? 
Обикновена водна змия (Natrix natrix) + + 
Сива водна змия (Natrix tessellata) + + 
Пепелянка (Vipera ammodytes) ? ? 
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Таблица 2. Природозащитен статус на видовете от херпетофауната на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. 

Легенда: ЗБР – номер на приложението към Закона за биологичното разнообразие; Дир – номер 

на приложението към Директива на Съвета 92/43/ЕИО; Берн – номер на приложението към 

Бернската конвенция; ЧКБ – категория в Червената книга на България; IUCN – категория в 

Червения списък на застрашените видове. 

№ 
Вид ЗБР Дир Берн ЧКБ IUCN 

1 Дунавски тритон                              (Triturus dobrogicus) II, III II II VU NT 
2 Обикновен тритон                            (Lissotriton vulgaris) III  III   
3 Червенокоремна бумка                    (Bombina bombina) II, III II, IV II  LC 
4 Жълтокоремна бумка                        (Bombina variegata) II, III II, IV II  LC 
5 Обикновена чесновница                   (Pelobates fuscus) III IV II  LC 
6 Сирийска чесновница                       (Pelobates syriacus) III IV II  LC 
7 Кафява крастава жаба                       (Bufo bufo) III  III  LC 
8 Зелена крастава жаба                        (Bufotes viridis) III IV II  LC 
9 Дървесница                                        (Hyla arborea) III IV II  LC 
10 Горска дългокрака жаба                   (Rana dalmatina)  IV II  LC 
11 Голяма водна жаба                            (Pelophylax ridibundus) IV V III  LC 
12 Зелена водна жаба                             (Pelophylax kl. esculentus) IV V III  LC 
13 Обикновена блатна костенурка       (Emys orbicularis) II, III II, IV II  NT 
14 Шипобедрена костенурка                 (Testudo graeca) II, III II, IV II EN NT 
15 Шипоопашата костенурка                (Testudo hermanni) II, III II, IV II EN VU 
16 Колхидски слепок                             (Anguis colchica)* III  III   
17 Късокрак гущер                                 (Ablepharus kitaibelii) III IV II  LC 
18 Зелен гущер                                       (Lacerta viridis) III IV II  LC 
19 Ивичест гущер                                  (Lacerta trilineata) III IV II  LC 
20 Стенен гущер                                    (Podarcis muralis) III IV II  LC 
21 Кримски гущер                                 (Podarcis tauricus) III IV II  LC 
22 Горски гущер                                   (Darevskia praticola)   III  NT 
23 Голям стрелец                                  (Dolichophis caspius) III IV II   
24 Смок мишкар                                  (Zamenis longissimus) III IV II  LC 
25 Медянка                                           (Coronella austriaca) III IV II   
26 Пъстър смок                                    (Elaphe sauromates) II, III II, IV II EN  
27 Обикновена водна змия                 (Natrix natrix)   III  LC 
28 Сива водна змия                             (Natrix tessellata) III IV II   
29 Пепелянка                                       (Vipera ammodytes) III IV II  LC 

  *   бившите подвидове на A. fragilis са повдигнати във видов ранг, но в съответните документи все още 

фигурира сборното има Anguis fragilis 

Фигура 1а. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. 

Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно границите на ПР и ЗМ. 

     

Triturus dobrogicus                      Lissotriton vulgaris                     Bombina bombina 
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Pelobates fuscus                           Pelobates syriacus                       Bufo bufo 

Фигура 1b. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. 

Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно границите на ПР и ЗМ. 

     

Bufotes viridis                               Hyla arborea                               Rana dalmatina 

 

     

Pelophylax ridibundus                 Pelophylax kl. esculentus            Emys orbicularis 
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Testudo graeca                             Testudo hermanni                        Anguis colchica 

 

Фигура 1c. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. 

Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно границите на ПР и ЗМ. 

     

Ablepharus kitaibelii                    Lacerta viridis                             Lacerta trilineata 

 

     

Podarcis muralis                          Podarcis tauricus                        Darevskia praticola 
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Dolichophis caspius                     Zamenis longissimus                    Natrix natrix 

Фигура 1d. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. 

Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно границите на ПР и ЗМ. 

 

Фигура 1e. Разпространение на Natrix 
tessellata в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“. Локализацията на вида - 
▲; с червен и оранжев контур са дадени 

съответно границите на ПР и ЗМ. 

Местообитания 

Херпетологичната значимост на местообитанията (Табл. 4) е представена чрез стойностите на индекса за 

видово разнообразие на Shannon-Wiener (H’), изчислени въз основа на броя регистрирани локации на 

отделните видове в различните типове местообитания (категоризацията на местообитанията е според 

Biserkov & Naumov, 2012). В сухоземните местообитания, най-високо разнообразие (H’ > 2) на земноводни 

и влечуги е установено в следните категории местообитания: „широколистни крайбрежни гори“, „естествени 

тревни площи с дървета и храсти“, „храстово-дървесна растителност“, „населени места с къщи с дворове“ и 

„широколистни гори“. Във водните местообитания разнообразието е най-високо (H’ > 1,5) в: „канали и 

влажни брегове“, „естествени водни площи, плитки части“, „естествени водни площи с вкоренена тръстика“ 

и „естествени водни площи, дълбоки части“. На Фиг. 3 е показано разположение на сухоземните и водните 

местообитания с най-високо видово разнообразие в границите на двете защитени територии. 

По отношение на видовете с най-висок природозащитен статус (Прил. II на ЗБР), особено показателни са 

моделите на потенциалните местообитания, направени по проекта „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. На Фиг. 4 е представена 

пространствената категоризация на двете защитени територии според използваната в проекта четири-
степенна скала на пригодност за всеки от шестте вида (карта за жълтокоремната бумка не е дадена, тъй като 
видът не е включен в стандартния формуляр на Защитена зона „Сребърна“). 

В заключение може да се твърди, че почти цялата територия на ПР и ЗМ (с изключение на орните земи и 

иглолистните гори) представлява комплекс от местообитания, които са от съществено значение, както за 

херетофауната като цяло, така и конкретно за видовете с висок природозащитен статус. 



 

506 

 

Фигура 2. Обобщена карта на регистрираните локации (▲) на земноводни и влечуги в ПР „Сребърна“, ЗМ 

„Пеликаните“ и околностите им. 
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Таблица 3. Срещаемост (брой регистрирани локации) на земноводните и влечугите в ПР „Сребърна“, ЗМ 

„Пеликаните“ и общо за района (включва и точки извън границите на защитените територии). 

№ Вид ПР ЗМ Общо 

1 Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) 6 - 6 

2 Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) 1 1 3 

3 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 10 2 13 

4 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) - - - 

5 Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) 2 2 7 

6 Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) 1 - 2 

7 Кафява крастава жаба (Bufo bufo) 1 2 4 

8 Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) - - 3 

9 Дървесница (Hyla arborea) 6 1 8 

10 Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) 5 6 11 

11 Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) 47 13 67 

12 Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) 1 2 4 

13 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 29 9 38 

14 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) - 2 4 

15 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - - 1 

16 Колхидски слепок (Anguis colchica) 2 3 5 

17 Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) 1 10 11 

18 Зелен гущер (Lacerta viridis) 13 28 44 

19 Ивичест гущер (Lacerta trilineata) - - 2 

20 Стенен гущер (Podarcis muralis) 1 2 4 

21 Кримски гущер (Podarcis tauricus) 3 6 12 

22 Горски гущер (Darevskia praticola) - 8 8 

23 Голям стрелец (Dolichophis caspius) 1 3 6 

24 Смок мишкар (Zamenis longissimus) 3 2 6 

25 Медянка (Coronella austriaca) - - - 

26 Пъстър смок (Elaphe sauromates) - - - 

27 Обикновена водна змия (Natrix natrix) 11 7 19 

28 Сива водна змия (Natrix tessellata) 10 8 19 

29 Пепелянка (Vipera ammodytes) - - - 
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Таблица 4. Видово разнообразие (H') на херпетофауната в различните типове местообитания (в колоните „N 

sp“ и „N loc“ са дадени съответно броят на установените видове и на локациите им). 

Местообитания N sp N loc H' 

Сухоземни местообитания 
   

Естествени тревни площи с дървета и храсти 18 69 2.35 

Естествени тревни площи с дървета и храсти крайбрежни 2 2 0.69 

Естествени тревни площи 1 4 0.00 

Естествени тревни площи крайбрежни 1 1 0.00 

Иглолистни гори 3 3 1.10 

Лозя 1 1 0.00 

Населени места с къщи с дворове 9 11 2.10 

Ненапоявани обработваеми земи 2 3 0.64 

Храстово-дървесна растителност 11 22 2.22 

Храстово-дървесна растителност крайбрежна 5 6 1.56 

Широколистни гори 9 18 2.06 

Широколистни гори с микрорелеф 4 5 1.33 

Широколистни крайбрежни гори 13 20 2.36 

Водни местообитания 
   

Естествени водни площи, с вкоренена тръстика 8 23 1.64 

Естествени водни площи, с плаваща тръстика 2 4 0.56 

Естествени водни площи, дълбоки части 6 24 1.59 

Естествени водни площи, плитки части 9 68 1.74 

Канали и влажни брегове 7 10 1.83 

Реки 4 13 1.09 
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Фигура 3. Херпетологично важни местообитания: █ - сухоземни, █ - водни; границите на ПР и ЗМ са дадени 

съответно с червен и оранжев контур. 

 

 

Фигура 4.  

Потенциални местообитания на видовете 

земноводни и влечуги от Приложение II на 

ЗБР в границите на ПР „Сребърна“. 

 

 



 

510 

Заплахи и мерки 

Прякото действие на заплахи е извън територията на ПР, поради което прилагането на конкретни мерки за 

преодоляването им в границите на Поддържания резерват не е необходимо. 

По-долу са разгледани двете основни заплахи и са дадени препоръки за ограничаването им. 

Движение на МПС 

По време на полевите изследвания през 2014 г. бяха намерени 8 сгазени екземпляри от 7 вида (Pelobates 
fuscus, Bufo bufo, Bufotes viridis, Rana dalmatina, Anguis colchica, Lacerta viridis и Natrix natrix). Локациите на 

тези екземпляри се намират по двата пътя покрай западния и източния бряг на езерото, както и в с. Сребърна. 

В работата на Mollov et al. (2013) е съобщено за намирането на 97 сгазени екземпляра от 12 вида (Bombina 
bombina, Bufo bufo, Bufotes viridis, Hyla arborea, Emys orbicularis. Ablepharus kitaibelii, Lacerta viridis, Podarcis 
muralis, Podarcis tauricus, Coronella austriaca, Dolichophis caspius и Natrix natrix). Сгазените животни са 

намерени в периода 2004-2006 г. по западния и източния път в границите на ЗМ, както и по главния път Русе 

- Силистра в участъка, който граничи с ПР и ЗМ. В Табл. 5 е дадено разпределението на намерените сгазени 

земноводни и влечуги по отделните пътища (обобщени данни от полевите изследвания и цитираната статия). 

Най-много сгазени екземпляри са намерени от видовете Lacerta viridis, Natrix natrix, Ablepharus kitaibelii и 

Bufotes viridis. По отношение на отделните пътища, най много жертви (като абсолютен брой и като брой 

видове) са намерени по западния път, а другите два пътя са с приблизително еднакви стойности. И трите пътя 

минават успоредно и в голяма близост до бреговете на езерото. Това е предпоставка за масово прегазване на 

земноводни и свързани с водата влечуги по време на сезонните им миграции от сушата към водоема и 

обратно. В работата на Mollov et al. (2013) са определи няколко места, с най-голяма концентрация на сгазени 

животни: по западния път това са околностите на Сухата чешма, Тодоранка и Изворчето, а по главния път – 
р. Кълнежа и „опашката“ на езерото. 

Като мярка, която до голяма степен неутрализира заплахата от прегазване на земноводни и влечуги, се 

препоръча поставянето на водостоци и плътни огради в определени участъци от пътищата. Тези участъци 

могат да се определят според характера на релефа и земното покритие. В случая, като критични по отношение 

на херпетофауната могат да се посочат всички пресичания на дерета от съответните пътища, тъй като тези 

дерета (дори и напълно безводни) имат най-висок потенциал за сезонни и денонощни миграции на 

земноводни и влечуги в района. В Табл. 6 са дадени координатите на точките на пресичания на деретата, а 

на Фиг. 5 е представено местоположението им върху картата на защитените територии. Общият брой на 

прасичанията е 9, като на пътя по западния бряг те са 5, по източния – 2 и по главния – 2. В някои от местата 

на пресичане съществуват водостоци от бетонни елементи под пътищата, но те изглежда не се използват 

ефективно от земноводни и влечуги поради липса на ограда, ограничаваща достъпа на животните до пътя и 

насочваща ги към водостоците. Необходимо е проучване на състоянието на съществуващите водостоци и 

евентуално прочистване и поставяне на нови такива, където е нужно. Най-съществено е поставянето на 

плътни огради от двете страни на пътищата при посочените точки на пресичания. Оградите трябва да са с 

височина минимум един метър и по същество да представляват гладка вертикална повърхност (бетонни 

панели или плоскости от плексиглас, ламарина или др.). Оградите се поставят от двете страни на пътя, в 

непосредствена близост до пътното платно, така че отворите на водостоците остават извън тях спрямо пътя. 

Дължината на пътните участъци, които трябва да бъдат оградени не може да се фиксира точно, тъй като не е 

известна ширината на фронта на миграциите на животните, но може да се допусне, че огради с дължина 100 

метра (по средата на дължината се намира точката на пресичане) във всеки от районите на пресичане биха 

били достатъчно ефективни. 
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Таблица 5. Брой екз. по видове, намерени сгазени на западния (ЗП), източния (ИП) и главния (ГП) път. 

Вид ЗП ИП ГП Общо 
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 2   2 
Обикновена чесновница (Pelobates fuscus)  1  1 
Кафява крастава жаба (Bufo bufo) 4 1  5 
Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) 9  2 11 
Дървесница (Hyla arborea) 3  2 5 
Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)  1  1 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 1   1 
Колхидски слепок (Anguis colchica) 1   1 
Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) 1 12  13 
Зелен гущер (Lacerta viridis) 9 10 8 27 
Стенен гущер (Podarcis muralis) 1   1 
Кримски гущер (Podarcis tauricus) 9   9 
Голям стрелец (Dolichophis caspius) 2   2 
Медянка (Coronella austriaca)  3 5 8 
Обикновена водна змия (Natrix natrix) 8 3 13 24 
Общо – бр. видове (бр. екземпляри) 12 (50) 7 (31) 5 (30) 15 (111) 

Таблица 6. Координати (WGS 1984) на пресичанията на дерета от пътищата. 
Пореден номер Път N E 
Пресичане 1 Западен път 44,10712 27,06006 
Пресичане 2 Западен път 44,11225 27,05662 
Пресичане 3 Западен път 44,11348 27,05661 
Пресичане 4 Западен път 44,12316 27,05966 
Пресичане 5 Западен път 44,12686 27,05871 
Пресичане 6 Източен път 44,11152 27,08463 
Пресичане 7 Източен път 44,09877 27,10052 
Пресичане 8 Главен път 44,09525 27,10452 
Пресичане 9 Главен път 44,08994 27,07925 

Промяна в характера на растителното покритие 

Според Biserkov & Naumov (2012) установените тенденции в развитието на растителността (увеличаване 

площта на горите и храстите за сметка на откритите терени) се отразяват положително върху някои видове и 

отрицателно върху други. В Табл. 7 е дадена промяната в площите на оптималните местообитания на 

видовете спрямо тази през 1948 г. съгласно данните в цитираната статия (в статията са разгледани не само 

териториите на ПР и ЗМ, но и околните райони в рамките на 10 km UTM квадрат NJ08). Най-голямо 

увеличаване на съответните площи се наблюдава при видовете, които са най-силно привързани към горите – 
Bufo bufo, Rana dalmatina и Zamenis longissimus, а най-голямо намаляване при видовете, силно привързани 

към откритите терени – Lacerta trilineata, Podarcis tauricus и Dolichophis caspius.  Като цяло, увеличаване на 

оптималните местообитания е регистрирано при 17 вида, а намаляване – при 12 вида. По отношение на 

видовете с най-висок природозащитен статус, увеличение има при 6 вида, а намаление при 1 вид. 
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Фигура 5. Местоположение на пресичанията 

на дерета от пътищата в района на ПР и ЗМ 

(номерацията е както в Табл. 6). 

Промените в растителното покритие имат 

разнопосочен ефект популациите на видовете. 

Прилагането на мерки в тази насока трябва да 

става много внимателно. Поради по-големия 

брой положително повлияни от горските 

местообитания видове, трябва да се поддържа 

достигнатия баланс между горските и 

откритите терени местообитания, да се 

увеличи възрастта на горите, тревните 

местообитания да се възстановяват за сметка 

на отстраняване на храстовите инвазивни 

видове.  

 

 

 

Таблица 7. Промяна (в %) на площите на оптималните местообитания на видовете земноводни и влечуги 

според Biserkov & Naumov (2012). 

№ Вид Увеличаване Намаляване 
1 Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) 23%  
2 Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) 2%  
3 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 11%  
4 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 11%  
5 Обикновена чесновница (Pelobates fuscus)  28% 
6 Сирийска чесновница (Pelobates syriacus)  28% 
7 Кафява крастава жаба (Bufo bufo) 906%  
8 Зелена крастава жаба (Bufotes viridis)  7% 
9 Дървесница (Hyla arborea) 141%  
10 Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) 842%  
11 Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) 45%  
12 Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) 45%  
13 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 38%  
14 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  17% 
15 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 10%  
16 Колхидски слепок (Anguis colchica) 417%  
17 Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii)  18% 
18 Зелен гущер (Lacerta viridis)  26% 
19 Ивичест гущер (Lacerta trilineata)  76% 
20 Стенен гущер (Podarcis muralis)  1% 
21 Кримски гущер (Podarcis tauricus)  29% 
22 Горски гущер (Darevskia praticola) 114%  
23 Голям стрелец (Dolichophis caspius)  83% 
24 Смок мишкар (Zamenis longissimus) 680%  
25 Медянка (Coronella austriaca)  6% 
26 Пъстър смок (Elaphe sauromates) 361%  
27 Обикновена водна змия (Natrix natrix) 91%  
28 Сива водна змия (Natrix tessellata) 35%  
29 Пепелянка (Vipera ammodytes)  7% 
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Мерки  за подобряване на условията за популациите на целевите видове земноводни и влечуги 

 изграждането на места за презимуване на животните,  
 места укрития за почивка и/или за преживяване при неблагоприятни условия.  
 места за снасяне на яйцата и тяхното инкубиране на земноводни; 
  места за снасяне на яйцата и тяхното инкубиране на костенурки; 
 места за снасяне на яйцата и тяхното инкубиране на змии и гущери. 

За целта е необходимо на подходящи места да се запазват стари дънери, хралупести дървета, купчини от 

паднала дървесина, купчини от едри камъни припокрити от земен насип от към страната на брега или от 

северната страна , когато не са разположени непосредствено до бреговата линия. Част от укритията могат да 

са разположени по линията на най-ниското водно ниво на езерото и ще бъдат частично или напълно заливани 

при високи нива. Те се използват от животните основно през активния сезон и за презимуване при ниски 

води на езерото през есента и зимата. Друга част трябва да са по линията на най-високите води и никога да 

не бъдат заливани. Те се използват от животните както през активния сезон, така и за презимуване. 

От съществено значение е да бъде направено поне едно такова укритие и на остров Девня. Там са най-старите 

гори, които са подходящи за местообитание на пъстрия смок, но отсъствието на подходящо зимовище силно 

снижава тяхната пригодност. За целта е необходимо върху най-издигнатата част на острова да се натрупа 

малък хълм, върху който да се изгради зимовището. При наличие на изградено зимовище, в зависимост от 

резултатите от последващ мониторинг на използващите го животни, ще се прецени и необходимостта за 

разработване на програма за подобряване на жизнеността на локалната популация на пъстрия смок. 

Местата за яйцеснасяне и инкубация на яйцата на влечугите трябва да са добре обгрявани от слънцето, с 

преобладаващо южно изложение, достатъчно влажност. За змиите и гущерите представляват купчини от 

листна постилка, паднала дървесина и натрошени стъбла от тръстика. Те трябва да са с градиент на 

влажността в тях, осигурен от влагата на основния субстрат и от частично покритие от каменни плочи или 

дъски. За костенурките най-подходящи са терени с лек наклон и леки рохкави почви, прорязани от плитки 

дерета със заравнени и обрасли с трева дъна. 

Най-подходящи места за размножаване на земноводни са локви без риби в тях. За целта при възстановяване 

на водни огледала в междудиговото пространство, както и при прокопаването на западния канал е 

необходимо бреговата линия да се оформя така, че при спадане на водното ниво да се образуват и малки 

изолирани локви. 

Насоки за бъдещи изследвания 

Доколкото (според изложеното по-горе), видовият състав на херпетофауната може да се смята за изяснен, то 

популационните параметри на отделните видове остават напълно непроучени. В този смисъл, като основна 

насока за бъдещи херпетлогични изследвания в двете защитени територии може да се определи проучването 

на числеността, плътността и структурата на популациите на видовете, и особено на тези, с висок 

природозащитен статус. Защитените територии или части от тях могат да се използват също и като моделни 

площи за изследване на сезонната и денонощна активност, миграциите, междувидовите отношения и редица 

други екологични особености на земноводните и влечугите. 
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7.5.3.5 ПТИЦИ: ОРНИТОФАУНА НА ПР „СРЕБЪРНА“ (ДОКЛАД) 

Д-р Невена Иванова, ИБЕИ-БАН 

Обзор на съществуващата информация 

Австриецът Eduard Hodek е първия орнитолог,  посетил езерото Сребърна през 1882 г. Той докладва пред 

Виенското орнитологично общество за голямото видово разнообразие на птиците в тази част на България. 

През 1890 г. за кратко време в с. Сребърна пребивава известният орнитолог Reiser (1894), който описва 

сравнително подробно богатството на смесените колонии в Свищовското блато и ез. Сребърна. През 1891 г. 

езерото е посетено от естествоизпитателя Leo von Kalbermaten, който дава доста пълно описание на смесената 

колония от чапли, лопатарки и ибиси, а също и на колониите от пеликани и корморани. Друг изследовател – 
Lorenz-Liburnau посещава езерото през 1892 г. като също описва чапловата колония и наблюдава къдроглави 

пеликани. Следва период от около 50 години, в който липсва информация за Сребърна и нейното видово 

богатство поради факта, че Добруджа е извън границите на България.  
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В периода 1941-1944 г. естественикът Алекси Петров посещава Сребърна 11 пъти. Той изучава колонията на 

къдроглавия пеликан, като съобщава за 10-15 гнезда, а за лопатарките – 30-50 гнездови двойки (Петров, 

1947). В един от класическите трудове за българската орнитофауна “Птиците в България” Патев (1950) дава 

редица ценни данни за водолюбивите птици, които гнездят в езерото Сребърна. По-късно Петров и Златанов 

(1955) съобщават някои допълнителни сведения за видовете, които са установени до момента в резервата и 

неговите околности. Наблюдения върху разнообразната орнитофауна в резервата прави и Дончев (1956).  

Най-пълни изследвания върху орнитофауната на резервата осъществява Паспалева-Антонова (1961а, б). За 

периода 1956-1960 г. споменатият автор регистрира 91 гнездящи вида птици и установява намаляване броя 

на всички видове чапли, лопатарките и на къдроглавите пеликани, като отбелязва отсъствието на блестящите 

ибиси и двата вида корморани. Според Паспалева-Антонова (1961б) негативните промени в гнездовата 

орнитофауна на резервата са резултат от построяването през 1949 г. на дига, която прекъсва нахлуването на 

дунавски води в резервата. През 1961 г. езерото е посетено от немския учен Geissler (1962), който дава доста 

пълно описание и схема на резервата, описва смесената чаплова колония, двете колонии на къдроглавия 

пеликан и останалите видове водолюбиви птици, които обитават резервата.  

Подробни фаунистични проучвания в него извършва и Мичев (1963, 1966, 1968, 1981) и Мичев и Дилчев 

(1986)  и  Мичев и Профиров  (1997). Изследвания  на орнитофауната в резервата по време на миграциии и 

зимуване са осъществени от Паспалева и Мичев (1971), Иванов (1979), Kостадинова и Дерелиев (2001), 

Michev & Profirov (2003). През последното десетилетие по-подробни изследвания на гнездовата 

орнитофауната в ПР и неговите околности прави Камбурова (Kamburova & Michev, 2003a,b; Камбурова, 2004; 

Kambourova, 2005a,b,c,d; Kambourova, 2012). 

Птиците са едни от най-добре проучените групи в езерото Сребърна. Само до 1998 г. има 77 публикации в  
научната литература заглавия (Michev at al., 1998). 

Пропуски в познанията 

За птиците на Сребърна няма информация през периода  1894 г. и 1947 г. Това се обяснява с факта, че през 

периода 1916-1940 г. езерото Сребърна се е намирало в границите на Румъния.  

Недостатъчни данни има за местата за хранене на пеликаните, чаплите, блестящите ибиси и лопатарките в 

съседните румънски блата, рибарници и язовири. Не е ясно кои са най-значимите места в това отношение и 

какви са негативните фактори, които действат върху птиците там. Много малко се знае за популационните 

характеристики на видовете от смесената чаплова колония поради факта, че гнездят на недостъпно за човек 

място. 

Материали и методи при настоящото проучване 
За проучване гнездовата орнитофауна в ПР са използвани същите методи както от изследването през периода 

2001-2003 г. (Kambourova, 2005d), за да може да се направят изводи за промените през изминалите 11 години. 

За изследване видовия състав и числеността на гнездовата орнитофауна в основните типове местообитания 

са използвани широко използвани и утвърдени методи. Присъствието на птиците е установявано както по 

визуален, така и по акустичен начин. 

При отчитането на някои групи птици (гмурци, колониално гнездящи видове, водолюбиви, дърдавцови, 

грабливи птици) не могат да бъдат приложени стандартните методи. При гмурците (Podicipedidae) е отчитан 

броят на възрастните птици във водните огледала преди да започне строежът на гнездата (април). 

Колониално гнездящите видове от семействата Pelecanidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Тhreskiornithidaе и 

Sternidae са отчитани чрез директно преброяване на гнездата в началото на май от места с много добра 

видимост към съответните колонии. При това положение не може да бъде дадена много точна оценка на 

числеността на видовете в чапловите колонии. При водоплаващите (Anseriformes) директно се преброяват 

двойките птици във водните огледала преди да започне строежът на гнезда (април) както и женски птици с 

малки през май и юни. Дърдавцовите (Rallidae): лиската и зеленоножката, са отчитани чрез преброяване на 

двойки в началото на гнездовия период (Bibby et al., 1992). При ливадния дърдавец, водния дърдавец и 

голямата пъструшка са отчитани обажданията на токуващи мъжки птици между 23.00 и 02.00 часа през месец 

май (две отчитания). Използват се записи на обаждания на мъжки птици, за да се предизвика съответен 
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отговор на индивиди в изследваната територия (Делов, 2002). При грабливите птици (Falconiformes) се 

извършва директно преброяване на гнездови двойки.  

При изследване относителната численост на видовете от разредите Passeriformes, Columbiformes, 
Cuculiformes, Strigiformes, Coraciiformes, Piciformes, Galliformes в различните местообитания е използван 

маршрутният (трансектен) метод (Bibby et al., 1992). Въпреки че чрез трансектния метод се пропускат по-
редките видове (Järvinen et al., 1978) ние използвахме именно него, защото той дава възможност да се покрие 

по-голяма площ и по-точно да се определи видовото богатство и параметрите на гнездовото съобщество.  

Извършвани са и трансекти с лодка (там, където е възможно да се стигне с нея) за отчитане на шаварчета 

(Acrocephalus) и цвъркачи (Locustella), а и за по-добро оглеждане на водните огледала в тръстиковите масиви 

за водолюбиви видове птици. Отчитанията на врабчоподобните в тръстиковите масиви е извършено в 

екотоната зона тръстика/водно огледало, а също и крайбрежната част на ПР. Поради тази причина не може 

да се даде точна оценка за гнездовата численост на тези видове в тръстиковите масиви. 

По време на обхождането на трансектите са записвани пеещите мъжки като всеки екземпляр считахме за 

гнездова двойка. Така се допуска известна грешка, тъй като не всички мъжки образуват двойки (буферни 

мъжки). При нетериториалните видове всеки видян отделен индивид считахме за член  на една  гнездова 

двойка. 

Систематиката на видовете птици е по Svensson (2001) и Мичев и др. (2012), а българските имена също са по 

Мичев и др. (2012). 

За зимуващите и преминаващи видове птици са използвани данни от литературни източници и 

непубликувани данни. 

Степента на достоверност на гнездене при птиците е определяна по международна скала (по Мичев и др., 

2012): 

ВГ - Възможно гнездене  
1. Вид наблюдаван през размножителния период (РП) в подходящ за гнезденето му биотоп. 
2. Пеещ мъжки (или териториален вик), наблюдаван поне веднъж през РП. 

ТВГ - Твърде вероятно гнездене 
3. Двойка, наблюдавана през РП в подходящ за гнезденето й биотоп. 
4. Демонстриране на териториално поведение от вида или наблюдение на индивид на едно и също 

място през интервал най – малко от няколко дни. 
5. Брачни игри или копулация. 
6. Посещение на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите при мътене. 
7. Проява на тревога от възрастен индивид, подсказваща наличие на малки или гнездо. 
8. Наличие на мътилни петна по птица държана в ръка. 
9. Строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера. 

СГ - Сигурно гнездене 
10. Демонстриране на силна тревога или симулиране на ранена птица. 
11. Наскоро използвано гнездо или черупки от яйца. 
12. Нелетящи малки (за гнездожилци) или пиленца (за гнездобегълци). 
13. Възрастни птици, често посещаващи недостъпни места (скрити гнезда). 
14. Пренасяне на храна за малките или на фекални торбички. 
15. Гнездо с яйца. 
16. Гнездо с малки (видяни или чути). 

Консервационният бал за всички видове птици и образуването му при отчитане на взаймовръзката между 

различните документи, е даден в Таблица 7.5.3.5.-1. 
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Таблица 7.5.3.5.-1. Консервационният бал за видове птици. 

Присъдена тежест на съответната оценка 

на вида в консервационните документи 

 Група на 

конселрвационна 

значимост според бала 

Обхват на групата по  

бала 

Консервационен 
документ точки 

 І 9 - 15 

ЗБР (II, III) 1  ІІ 7 - 8 

2009/147/ЕИО (I) 5  ІІІ 4 - 6 

2009/147/ЕИО (II) 3  ІV 2 - 3 

Червена книга-CR 5  V 1 

Червена книга-EN 3  VІ 0 

Червена книга-VU 1    

Световно застрашен 3    

SPEC 1 1    

Maximum   15 т.    

Описание на съвременното състояние 

Видов състав, гнездови статус и зоогеографска харектеристика 

Общо до сега в границите на ПР „Сребърна“ са установени 216 вида птици от 18 разреда (Приложение 

7.3.7.2.3.2.). От тях 124 вида са гнездящи, но с различна степен на достоверност и доказаност. Ако от този 

брой бъдат премахнати антропогенните видове (гнездящи основно в селото: бял щъркел, домашна кукумявка, 

домашно врабче, селска и градска лястовица), тези с непотвърдено гнездене (горска зидарка, градинска 

дърволазка, червеноглава сврачка, обикновено конопарче, жълта овесарка) и нередовно и рядко гнездящите 

(червеноклюна потапница, морски орел, домашна червеноопашка, европейски козодой, червен ангъч, черна 

рибарка, свилено шаварче) остават 108 гнездящи вида.  

Преминаващите и зимуващите видове птици съставляват значителен процент от орнитофауната на ПР 
(43%).  

Установените видове птици в поддържания резерват представлява 53% от българската орнитофауна (409, 

BUNARCO, 2009). 

В първия План за управление на ПР (План 2001) Мичев съобщава за 223 гнездящи, преминаващи и зимуващи 

вида. Според чеклиста на фауната в резервата Сребърна (Michev et al., 1998) общия брой на птиците са 215 

вида. Според видов списък от 1999 г. (Мичев, 1999, in litt.) в резервата се срещат общо 220 вида птици. Този 

списък както и чеклиста обаче важат за границите на ПР плюс сегашната ЗМ „Пеликаните“. Поне 12 вида от 

този списък в момента не могат да бъдат отнесени към сегашните граници на ПР „Сребърна“ или не е 

публикувано тяхното сигурно наблюдение в резервата през последните 50 години: Anser caerulescens, Otis 
tarda, Columba livia, Bubo bubo, Strix aluco, Motacilla flava flava, Troglodytes troglodytes, Saxicola rubetra, 
Monticola saxatilis, Corvus monedula, Corvus frugilegus, Emberi za cirlus. Но пък са отчетени някои други 

видове като: Mergus merganser (Янков, 1996), Porzana porzana, Himantopus himantopus (Dobler & Michev, 
1999),  Larus minutus (Янков, 1996),   

Подробно описание на гнездовия статус на всеки вид е направено в таблица в Приложение 7.3.7.2.3.4. 
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Таблица 7.5.3.5.-2. Разпределение на общия брой видове по разреди 

Разреди брой видове 

Разред Гъскоподобни (Anseriformes) 24 

Разред Кокошоподобни (Galliformes) 3 

Разред Гмуркачоподобни (Gaviiformes) 1 

Разред Гмурецоподобни (Podicipediformes) 4 

Разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes) 4 

Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes) 12 

Разред Ястребови (Accipitriformes) 21 

Разред Соколоподобни (Falconiformes) 5 

Разред Жеравоподобни (Gruiformes) 7 

Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes) 29 

Разред Гълъбоподобни (Columbiiformes) 4 

Разред Кукувицоподобни (Cuculiformes) 1 

Разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes) 1 

Разред Совоподобни (Strigiformes) 5 

Разред Бързолетоподобни (Apodiformes) 1 

Разред Синявицоподобни (Coraciiformes) 4 

Разред Кълвачоподобни (Piciformes) 8 

Разред Врабчоподобни (Passeriformes) 84 

 

От общо установения брой видове (218) 42,2% (92 вида) са водоплаващи и водолюбиви видове. Сред 

гнездящите видове птици (124) 51 вида се отнасят към групата на водолюбивите, докато сред мигриращите 

и преминаващите те са 40 вида. Трябва да се отбележи също, че в разредите Ястребови и Соколови само 2 

вида са редовно гнездящи: тръстиковия блатар и соколът орко, останалите 23 вида са преминаващи и 

мигриращи и нередовно гнездящи. 

В Таблица Таблица 7.5.3.5.-3 е  представена Зоогеографската характеристика на всички видове птици от 

ПР „Сребърна“. 

Таблица 7.5.3.5.-3. Разпределение на броя видове по зоогеографски райони. 

№ Зоогеографска район Брой видове 

1  Космополитен 8 
2  Холарктичен 20 
3  Арктичен 3 
4  Сибирски 3 
5  Палеарктичен 81 
6  Вероятно Палеарктичен 2 
7  Монголско-тибетски 1 
8  Сарматски вид 6 
9  Вид на Стария свят 17 
10  Туркестански 2 
11  Европейски-туркестански 24 
12  Европейски 18 
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№ Зоогеографска район Брой видове 

13  Вероятно Европейски 2 
14  Средиземноморски 5 
15  Туркестано-медитерански 8 
16  Индо-африкански 6 
17  Етиопски 1 
18  Палеоксерен 2 
19  Палео-ксеромонтанен 2 
20  Неопределен 7 

Природозащитен статус  

В Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 214 вида (98%) от орнитофауната в ПР са защитени. 70 вида 

са включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, 120 вида са само в Приложение 3 и 21 вида са в Приложения 4 и 6. 
В Червената книга на България (2015) са включени 87 вида от птиците в ПР, като 20 вида са в категория 

„критично застрашен“ (CR), 24 вида в категория „застрашен“ (EN) и 39 вида са в категория „уязвим“ (VU). 

Според Европейски природозащитен статус (SPEC, BirdLife International, 2004) 15 вида са в категория SPEC 

1: това са видове в Европа със световно природозащитно значение спрямо критериите на IUCN. 27 вида са в 

категория SPEC 2: това са видове, чиято световна популация е концентрирана в Европа и които имат 

неблагоприятен природозащитен статус в Европа. 59 вида са с категория SPEC 3: това са видове, чиято 

популация не е концентрирана в Европа, но техния природозащитен статус в Европа е неблагоприятен. 42 
вида са с категория БПС/БПСз (з-през зимата): това са видове, чиято световна популация е концентрирана в 

Европаи имат благоприятен природозащитен статус. Според степента на застрашеност (ETS) на 

Европейските видове птици на Европа (BirdLife International, 2004) 5 вида са в категория „застрашен“ - малка 

белочела гъска, египетски лешояд, степен блатар, степен орел и ловен сокол. И петте вида се явяват 

мигриращи за ПР. 15 вида са в категорията „уязвими“, 38 са в категория „намаляващи“, 10 вида са в категория 
„рядък“, 33 вида са в категория „изтощен“. Останалите видове са в категория „стабилен“, т.е имат 

благоприятен природозащитен статус (Таблица-Приложение). 

Според списъка на IUCN (2014) четири вида от срещащите се в ПР са световно застрашени видове птици (с 
категория EN): червеногуша гъска (Branta ruficollis), тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), 
египетски лешояд (Neophron percnopterus) и ловен сокол (Falco cherrug). И четирите вида не гнездят на 

територията на ПР, а се срещат само по време на миграция (последните два вида) или зимуване (първите два 

вида). Световно уязвими (VU, IUCN) са: малката белочела гъска (Anser erythropus), къдроглавия пеликан 

(Pelecanus crispus), царския орел (Aquila heliacal) и водното шаварче (Acrocephalus paludicola). 

За всеки един от видовете срещащи се в ПР е изчислен консервационен бал (точки) (Приложение 

7.3.7.2.3.4.). Всеки вид максимум може да събере 15 точки. Най-голям консервационен бал (между 13 и 15 

точки) събират 6 вида: тръноопашата потапница, ловен сокол, къдроглав пеликан, царски орел, малка 

белочела гъска и египетски лешояд. От посочените видове единствено къдроглавият пеликан гнезди в ПР, 

другите видове са преминаващи и зимуващи. С консервационен бал между 10 и 12 точки са 13 вида: 

белошипа ветрушка, червен ангъч, голяма бяла чапла, лопатарка, блестящ ибис, червена каня, полски блатар, 

орел рибар, вечерна ветрушка, ливаден дърдавец, черна рибарка и червеногуша гъска. 

Подробности относно природозащитния статус на всички видове птици в Приложение 7.3.7.2.3.2. 
Установени гнездящи видове птици през 2014 г. и тяхната относителна численост 
Общо през двете посещения (май и юни), които бяха осъществени в ПР през 2014 г. бяха отчетени 87 вида 

птици от 15 разреда. Гнездещите видове според техният консервационен бал са дадени в Приложение 

7.3.7.2.3.4. 

Сигурно гнездене (СГ) е установено при 42,5% от видовете наблюдавани през настоящия гнездови период, 

твърде вероятно гнездене (ТВГ) при 32% от тях и възможно гнездене (ВГ) при 18%. С най-голяма степен на 

сигурно гнездене (14-16) са 8 вида: немия лебед, къдроглавия и розовия пеликан, белия щъркел (в селото), 

лиската, белобузата рибарка, селската лястовица (в селото). 
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В резултат на проучването през 2014 г. могат да се посочат гнездовите числености на някои видове птици -  
Приложение 7.3.7.2.3.6.  

За голяма част от врабчоподобните видове не може да се даде точна оценка на числеността без да се извърши 

екстраполация на данните, но според нас ще се получи грешка, тъй като птиците не са равномерно 

разпределени в техните местообитания. За оценка на процентното съотношение на гнездовата численост на 

птиците в Сребърна спрямо националните популации на съответните видове е използвана максималната 

гнездова численост на птиците от базата данни от докладването на България (2013) пред ЕС по чл. 12 от 

Директивата за птиците и максималния брой гнездови двойки, които са установени през настоящия 

размножителен период.  

От Приложение 7.3.7.2.3.6 се вижда, че в национален мащаб езерото Сребърна е от голямо значение за 

популациите на 5 вида:      къдроглав пеликан (100%),        сива гъска       (48%),      ням лебед (34%),         

                                                 малък корморан        (30%),        блестящ ибис (30%). 

Разпределение по местообитания 

В Таблица 7.5.3.5.-4 и Приложение 7.3.3.6 и 7.3.7.2.3.5 е показано разпределението на 115 гнездещи видове 

птици по типове местообитания. Видовете не са 124, защото изключихме антропогенните видове, които 

гнездят в селото, а също и жълтата овесарка, обикновеното конопарче и домашната червеноопашка. Най-
голям брой видове са отчетени в местообитание „Естествени водни площи, с вкоренена тръстика“. Това се 

очаква като се има предвид, че тук гнездят по-голяма част от водоплаващите (гъски, патици, потапници, 

лебеди, лиски, зеленоножки) и водолюбиви  видове (чапли, ибиси, лопатарки и т.н.) птици, а също и някои 

врабчоподобни като цвъркачите и шаварчетата. На второ място с най-голям брой видове са две 

местообитания: „Естествени водни площи, плитки части“, където гнездят патици, потапници, лиски и др. и 
„Широколистни гори“, където гнездят повечето врабчоподобни видове изключвайки шаварчетата и 

цвъркачите. 

Таблица 7.5.3.5.-4. Разпределение на общия брой гнездещи видове птици по местообитания. 

Тип местообитания (биотопи) № Биотоп брой видове 

Водни биотопи 

1 канали със земни брегове  1 

2 висока хелофитна  растителност  41 

3 плаващи кочки 17 

4 сладководни езера 19 

5 крайбрежни плитки части на езеро 40 
Биотопи с пясъци и оскъдна растителност 6 вътрешни крайбрежни пясъчни ивици 1 

Тревни биотопи 

7 тревна мезофилна растителност 11 

8 тревна хидрофилна растителност 6 

9 тревна мезоксерофитна раст. с храсти 19 

Биотопи с горска или храстова растителност 

10 храстова мезоксерофитна растителност 26 

11 храстова мезофитна растителност 16 

12 широколистни гори 40 

13 заливни гори 32 

 

  



 

521 

Ключови места за орнитофауната в ПР „Сребърна“ 

Резултатите изложени в предходните точки ни дават възможност да определим четири орнитологично 

значими места в рамките на ПР през 2014 г., които се характеризират с голяма консервационна стойност 

(Фиг. 7.5.3.5.-1). Критерий за избирането на тези места е гнезденето на световно застрашени видове в тях, 

също такива, които са включени в “Червена книга на НР България” (1985) или видове, за които Сребърна е 

единствено, единично или значимо гнездово находище. В места (петна) №2,3 и 4 гнездят между 80% и 100% 

от чаплите, ибисите, лопатарките, патиците, потапниците, гъските, белобузите рибарки и речните чайки в 

ПР. Камбурова (2004) установява, че спадането на водното ниво с 0,75 м през 2002 г. води до изплитняване 

в петно №3 и намаляване броят на гнездовите двойки при лиската, белооката и кафявоглавата потапница, 

зеленоглавата патица. Това показва, че тази част от ПР, въпреки че е в близост до селото предоставя 

подходящи местообитания за голям брой водоплаващи видове. 

Зимуващи видове птици 

Фиг. 7.5.3.5.-1. Орнито-
логично значими места 

 

Според данните на 

Michev и Profirov (2003) в 

езерото Сребърна 

зимуват 29 вида птици 

(Приложение 

7.3.7.2.3.7.). Освен тези 

видове могат да се 

добавят още и някои 

други видове: полски 

блатар (Cyrcus cyaneus), 
степен блатар (C. 
macrourus), ливаден 

блатар (C. pygargus), орел 

рибар (Pandion haliaetus), 
северен мишелов (Buteo 
lagopus), малка 

черногърба чайка (Larus 
fuscus), планинска чинка 

(Frinhilla montifringilla), 
червенушка (Pyrrhula 
pyrrhula) и други по-
рядко срещащи се, т. нар. 

вагранти: черногуш 

гмуркач (Gavia arctica), 
обикновенна гага 

(Somateria mollisimma) и тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala). Средно за 25 годишния период са 

отчетени 6 952 индивида с максимум от 55 253 птици през 1992 г.  Най-многобройния зимуващ вид на 

Сребърна е голямата белочела гъска (Anser albifrons). Нейната численост представлява 66% от общия брой 

зимуващи птици, като през 1992 г. е отчетен максимум от 45 155 индивиди. На второ място е зеленоглавата 

патица с 33% и максимум от 15 000 птици през 1978 г. На трето място се нарежда големия корморан с обща 

численост за периода 10 133 индивида и максимум през 2001 г. (10 000 инд.). 
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Пространствено разпределение на четири орнитологично значими места (площи с голяма консервационна 

стойност) на територията на ПР „Сребърна“; 
1. Колония на къдроглав (Pelecanus crispus) и розов пеликан (Pelecanus onocrotalus); 
2. Смесена чаплова колония и колония на белобузи рибарки (Ch. hybrida) и речни чайки (L. ridibundus); 
3. Водни огледала в южната част на ПР; 
4. Водни огледала в югоизточната част на ПР. 

Видовият състав и числеността на зимуващите видове за периода 2008-2013 г. са представени в Приложение 

7.3.7.2.3.8. и са предоставени от Изпълнителна агенция по околна среда. Данните за периода 2002-2007 не са 

ни предоставени. За шестгодишния период (2008-2013) най-многочислените зимуващи видове са 

зеленоглавата патица (38% от общия брой), малкият корморан (16,5% от общия брой), голямата белочела 

гъска (10,5% от общия брой) и лиската с 10,2% от общия брой водолюбиви видове. Това са и най-редовно 

зимуващите видове в ПР, като трябва да се има предвид, че количествения и качествен състав на зимуващата 

орнитофауна се определя от състоянието на езерото в периода на отчитането на птиците (обикновено 12-16 
януари). От дугите видове най-многочислени са гривека (334 инд.), хвойновия дрозд (258 инд. общо за 

периода) и посевната врана (183 инд. общо за периода). 

Промени през последните 10 години 

За птичите популации е характерно естествено флуктуиране на тяхната гнездова численост през отделните 

години. Това още повече важи за популациите на размножаващите се видове птици в ПР „Сребърна“ поради 

динамиката на процесите в езерото през отделните години, които от своя страна водят до изменения на 

местообитанията на птиците. Поради тази причина е трудно да се направи точна оценка на промените за 

последните 10 години. Но при някои видове, при които числеността се следи всяка година това е напълно 

възможно.  

Къдроглав пеликан 

Данни за числеността на къдроглавия пеликан на територията на резервата Сребърна са публикували Hodek 

(1882), Kalbermatten (1891), Lorenz-Liburnau (1893), Reiser (1894), Петров (1947), Патев (1950), Паспалева-
Антонова (1961), Mountfort & Ferguson-Lees (1961), Geissler (1962), Michev et al. (1981), Мичев (1981, 1984, 
1985, 2011), Мичев и Дилчев (1986), Crivelli (1987), Мичев и др. (1993), Crivelli et al. (1995), Crivelli & Michev 

(1997), Michev, Crivelli (1998), Kambourova (2005), Мичев, Симеонов (под печат), Corell, Simeonov (2011), 

Simeonov (2011).  
Понастоящем къдроглавия пеликан в България гнезди само в ПР „Сребърна“ (Мичев, Куцаров, 2007) 
Числеността в гнездовата колония е със сравнително големи флуктуации и бавно нарастване - 
Фиг. 7.5.3.5.-2. Както се вижда от фигурата гнездовата численост варира от 14 двойки през 1985 г. до 150 дв. 

през 2007 г. или средно 75 дв. (n=60). През последните 10 години средната численост е 101 гнездови двойки 

(max.=150 дв. през 2007 г., min.=60 дв. през 2012 г.). Общата тенденция е към бавно увеличаване, но с големи 

флуктуации. Те се дължат на две групи фактори: 
 Отрицателни въздействия в и около резервата, свързани с промените във водния режим и 

качеството на водите, окосяването на тръстиката, бракониерството и пр. 
Отрицателни въздействия в местата за зимуване и концентрации по време на миграция, обобщени от 

Crivelli et al. (1988) – антропогенен натиск поради все още недостатъчната екологична култура на 

населението, сблъсъци в жици и стълбове за високо напрежение, омазутяване на отделни индивиди, 

отстрелване и др.  
Най-значимото и мащабно отрицателно въздействие върху гнездовата колония на пеликаните и целия 

растителен и животински свят в резервата, е прекъсването на хидравличната връзка с р. Дунав през 

1948/1949 г.  
 Положителни въздействия – възстановяването на връзка на езерото с р. Дунав, преустановяването 

на риболова; построяването на наколни гнездови платформи, ограждане на колонията. 
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ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ГНЕЗДОВИЯ УСПЕХ НА КЪДРОГЛАВИЯ ПЕЛИКАН 
Видът е особено чувствителен към обезпокояване от човешки дейности по време на сформиране на двойките 

и на полагане на яйцата, като многократното обезпокояване в този период може да доведе до изоставяне на 

колонията.  
Между факторите, които оказват значително влияние върху гнездовия успех са: 

 Унищожаване на мътилата или люпилата от диви свине и хищници (чакали, лисици); 
 Обезпокояване от бракониери; 
 Разместване, разрушаване, намаляване площта на тръстиковите острови, върху които се намира 

колонията или отделните групи птици в резултат на силни ветрове. 

 

Фиг. 7.5.3.5.-2. Динамика на гнездовата численост при къдроглавия пеликан 

Подробности за биологичните особености, гнездовата биология и екологичните изисквания на къдроглавия 

пеликан в ПР могат да се намерят в Плана за управление на вида утвърден от МОСВ през 2012 г. (Мичев и 

Камбурова, съст., 2012). Основна цел на  планът по отношение на единственото гнездово находище в 

страната е поддържането на гнездовата колония в Сребърна на ниво 100-130 гнездещи двойки, както и 

подобряване на условията за набавяне на храна в ПР и съседните водоеми (вкл. езерата, блатата, язовирите, 

рибовъдните стопанства и др. водоеми по левия бряг на р. Дунав срещу Сребърна.  

Смесена чаплова колония 

Това е вековна гнездова колония, описана още от Hodek (1882), Kalbermatten (1891), Reiser (1894) и др. С 

известни прекъсвания колонията съществува и до днес в северния тръстиков масив (така нареченото 

„Бабушко блато“). Само през периода 1990-1994 г. тя е била на върби на дунавския остров „Девня“. Гнездата 

на чаплите са разположени основно върху сива върба (Salix cinerea). Гнездата на лопатарката, голямата бяла 

чапла, сивата и червената чапла са разположени в тръстика, а останалите видове гнездят по дървета от сива 

върба. Видовият състав на колонията се състои от следните видове: нощна чапла, малка бяла чапла, голяма 

бяла чапла, сива и червена чапла, блестящ ибис, лопатарка, малък корморан и голям корморан (през 2014 г.). 

Хранителната база на видовете от разглежданата колония е най-вече в съседните румънски влажни зони, р. 

Дунав с временните островни водоеми и разливи по ниските места на бреговете и самият ПР. За тази колония 

не съществуват данни за гнездовата численост през всяка година от периода 2001-2014 г., но и за нея може 

да се каже, че се характеризира със значителни флуктуации. Пълни данни за колонията има от 2001 до 2006 

г. и за 2014 г. (Таблица 7.5.3.5.-5) 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Гнездова численост на къдроглавия пеликан в колонията в ПР „Сребърна“ за 
периода 1955-2014 г.



 

524 

Таблица 7.5.3.5.-5. Гнездова численост на видовете от смесената чаплова колония за периода 2001-14 г. (* 

численостите със звездичка смятаме, че са завишени; * големия корморан е част от 

колонията вероятно от 2012 г.) 

Вид 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2014 

Ardea cinerea 80* 30 15 28 12 30-40 10-20 20-30 

Ardea purpurea 50* 10 8 15 3 5-10 5-8 5-8 

Plegadis falcinellus 28 15 10 13 30 35-40 
 

20-30 

Platalea leucorodia 24 20 20 15 10 15-20 10-20 15-20 

Egretta garzetta 200* 60 60 78 85 90-110 
 

60-80 

Egretta alba 12 3 2 7 4 5 5 2-5 

Ardeola ralloides 200* 50 30 67 70 40-50 
 

40-50 

Nycticorax nycticorax 100 50 20 35 45 210-250 
 

50-100 

Phalacrocorax 
pygmeus 200-300 80-100 80-100 100-150 100-150 190-240 

 
100-150 

Phalacrocorax carbo* 400-450 350-400 350-400 
  

540-560 
 

50-100 

Както се вижда от таблицата гнездовата численост на всички видове от смесената колония е различна през 

отделните години, като при някои видове флуктуациите не са големи (от порядъка на 5-10 дв.): сива и червена 

чапла, блестящ ибис, лопатарка и голяма бяла чапла. Stoyneva & Michev (1994) установяват, че блестящият 

ибис е първият вид, който напуска колонията след влошаване на условията в резервата през периода 1991–

1994 г., което го прави добър индикатор за състоянието на влажната зона. Необходими са по-подробни 

изследвания относно гнездовата численост, местата за хранене и вероятните фактори, които оказват 

неблагоприятно въздействие върху видовете от смесената чаплова колония. 

Колонии на речни чайки, речни и белобузи рибарки 

Тези гнездови колонии варират силно както по отношение на видов състав, така и по местоположение и 

численост. През 70-те и 90-те години на ХХ в. е съществувала една смесена колония от белобради, речни и 

черни рибарки с численост около 60-100 дв. Колонията е била разположена изключително на листа от водни 

лилии в местностите „Камъка“, „Габрица“ и „Драганова локва“ (Мичев, 1999, in litt.). Поради редуциране на 

съобществата от водна лилия значително намалява видовия и количествен състав на тези колонии в 

резервата. Причината за намаляването на съобществата от водна лилия се дължи на големите изменения във 

водното ниво на езерото през годините. Значително намаляване на гнездовата популация се наблюдава при 

речната чайка, чиято численост е спаднала осем пъти в сравнение с 80-те години на ХХ в. Хранителната база 

на видовете е в самият резерват, р. Дунав с временните островни водоеми и разливи по ниските места на 

бреговете, а най-вероятно също и в съседните румънски влажни зони. 

При разписването на План 2001 Мичев (1999, in litt.) дава текущото състояние на консервационно значимите 

птици в ПР Сребърна и тяхната бъдеща „желана“ численост (Таблица 7.5.3.5.-6). На базата на това сега 

можем да направим равносметка за положението на тези видове понастоящем и каква трябва да бъде 

бъдещото състояние на тези видове. 
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Таблица 7.5.3.5.-6. Исторически, настоящи и „желани“ гнездови числености на консервационно значими 

видове птици в ПР „Сребърна“ 

№ Вид гн.дв. 

1999 г. 

желана гн. 

численост 

План2001 

гн. дв. 

2014 г. 

желана гн. 

численост 

План2014 

Тенденция 

в сравнение 

с 1999 г. 

1  Podiceps grsegena 0-3 5-10 1-2 5-10 непроменена 

2  Podiceps nigricollis 
  

1-2 5-10 увеличение 

3  Pelecanus crispus 30-80 80-100 60-120 100-130 увеличение 

4  Phalacrocorax pygmeus 0-20? 30-50 100-150 100-150 увеличение 

5  Nycticorax nycticorax 80 100 50-100 100-150 непроменена 

6  Egretta alba 0-3 3-5 2-5 5-10 леко увелич. 

7  Egretta garzetta 60 100 60-80 100-150 непроменена 

8  Ardea purpurea 0-12 10-20 5-8 10-20 непроменена 

9  Ardeola ralloides 25 100 40-50 100-150 увеличение 

10  Plegadis falcinellus 10 100 20-30 40-80 увеличение 

11  Platalea leucorodia 0-10 10-20 15-20 40-80 увеличение 

12  Cygnus olor 3-5 3-5 15-17 15-20 увеличение 

13  Tadorna ferruginea 0-2 2-5 0-1 2-5 непроменена 

14  Anser anser 5-20? 5-20 10-12 20-30 непроменена 

15  Netta rufina 0-2 2-5 0 2-5 не гнезди 

16  Aythya nyroca 5-15? 15-20 45-55 60-80 увеличение 

17  Haliaeetus albicilla 0-1 1-3 0 1-2 не гнезди 

18  Circus aeruginosus 2-4 2-4 0-1 2-4 намаление 

19  Chlidonias hybrida 30-50 30-50 90-110 100-150 увеличение 

20  Chlidonias nigra 10-20 10-20 0-2 10-20 намаление 

21  
Larus ridibundus 0-1500? 500 20-30 200-500 

значителни 

флуктуации 

22  Remiz pendulinus 0-2 2-5 20-25 20-30 увеличение 

 

Анализирайки Таблица 7.5.3.5.-6 изпъкват следните изводи относно настъпилите промени за последните 11 

години: 

1.  Гнездовата численост на четири вида (малък корморан, белоока потапница, белобуза рибарка, ням лебед 

и торбогнезден синигер) значително е надвишила „желаните“ стойности от План 2001; Трябва да се има 

предвид, че гнездовата численост на белобузата рибарка значително корелира с площта на водната лилия 

в ПР, която обаче е различна всяка година; 
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2. При гнездовата численост на някои видове се наблюдава увеличение (в рамките на 10-20 дв.) в гнездовата 

численост в сравнение със състоянието през 1999 г.: къдроглав пеликан, гривеста чапла, блестящ ибис, 

лопатарка; 

3. Намаление на гнездовите популации се наблюдава само при два вида: тръстиковия блатар и черната 

рибарка; 

4. Непроменена за изминалите 11 години остава гнездовата численост при 6 вида; 

5. Понастоящем в ПР не гнездят редовно или въобще не гнездят морският орел, червеноклюната потапница 

и червения ангъч. 

Заплахи (отрицателно действащи фактори) за консервационно значимите видове птици 

Отрицателно действащи фактори; степен на въздействие: слабо, средно и силно. 

С пряко въздействие: 

1/ убиване чрез отстрелване (слабо) – отстрелването на защитени и застрашени видове птици се извършва от 

бракониери и незапознати ловци. Напоследък това се извършва сравнително рядко. През зимата се 

наблюдават сравнително по-голям брой ловци, които стрелят по гъски на границата на ПР. По това време 

контролът трябва да бъде засилен. 

2/ стихийни пожари (средно) – такъв пожар предизвиква напускането на гнездовата колония от пеликаните 

през март 1994 г. Необходими са мерки за гарантиране сигурността на гнездовите колонии на птиците при 

пожар. 

3/ отравяне на гъски в резултат от третирани с пестициди зърнени култури и използване на отрови за борба 

с вредни гризачи. 

С косвено въздействие: 

1/ Промени във водния режим и качеството на водите, периодични пресъхвания на участъци от езерото 

(намалено водно ниво, еутрофикация, увеличаване количеството на седиментите на дъното на езерото) 
(силно);  

2/ Обезпокояване от бракониери на риба (както през деня, така и през нощта) (средно); Съгласно някои 

сведения техният брой непрекъснато нараства, вероятно поради намаления контрол (ПР се охранява само 

през светлата част от денонощието). Бракониерите не са вече само от Сребърна и Татарица, а и от 

Силистра и околните селища, където е известно, че в ПР може да се влиза безнаказано през нощта. 

Използват се най-вече мрежи („сетки“), по-малко винтери и други риболовни уреди. Последствията от 

бракониерството в Сребърна се изразяват в:  
а/ безпокойство на гнездящите птици през нощта от движещи се лодки, шум от ударите по водната 

повърхност за сплашване на рибата и пр.;  
б/ заплитане в мрежите и удавяне на малки корморани, потапници и др. водолюбиви птици, водни 

костенурки и пр. 
3/ Изменения в размера, формата и местоположението на блатната растителност и най-вече на тръстиката и 

кочките; Това е от изключителна важност за колонията на къдроглавия пеликан когато промените са в 

непосредствена близост до колонията (силно). 
4/ Умишлено прогонване на гъски от селскостопански площи. 

5/ Масово навлизане на сивата върба (Salix cinerea) и блатната папрат (Telipteris palustris) в тръстиковите 

острови (кочки). Сивата върба поради плитката си и разпростираща се на широко коренова система 

успешно се конкурира с тръстиката при определени дълбочини и динамика на водния слой, като не 

позволява разрастването на коренищата на тръстиката. Така че, в горичките от върба няма тръстика или 

ако има то тя е в тяхната периферия. Това води до намаляване стабилността на тръстиковия остров в тези 

участъци. 
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6/ Резки и продължителни ненормални климатични и метеорологични промени (силно). 

7/ Заплахи в местата за търсене на храна около ПР „Сребърна“: пресушаване на влажни зони или 

превръщането им в рибарници и рибовъдни стопанства, където се прилагат ефикасни мерки за борба с 

рибоядните видове птици; Тези места са разположени предимно във влажните зони по двата бряга на р. 

Дунав между Тутракан и Сребърна и източно от Силистра (Фиг. 1.15.2.3.-3).  

 
Фиг. 7.5.3.5.-3. Характерна растителност на тръстиков остров: обикновена  

тръстика и блатна папрат (24.11.2006 г.). 

 

Фиг. 7.5.3.5.-4. Обрастване от сива върба и блатна папрат в тръстиков  
                              остров (23.11.2006 г.). 
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Фиг. 7.5.3.5.-5. Разпространение на 

сивата върба (Salix cinerea) ПР 

„Сребърна“ (по проект на WWF 

„Проучвателни дейности в горските 

местообитания на ПР „Сребърна“ 
(2011). 
 

 

 

Фиг. 7.5.3.5.-6. Карта на влажните зони около Силистра-Калараш. 
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Мерки за опазване на консервационно значими видове птици 

Основните мерки трябва да са свързани с недопускане изчезването от ПР на гнездящи  и зимуващи видове 

птици, както и запазването и стабилизирането на тяхната численост. При съществуващите размери и граници 

на ПР постигането на това, без добри условия в прилежащите територии ще е почти невъзможно, защото 

преобладаващата част от хранителната база на повечето консервационно значими видове птици се намира 

вън от ПР и от територията на България. Създаването на трансграничното рамсарско място донякъде 

положително ще повлияе защитата както на гнездовите така и на хранителните местообитания на видовете 

птици. 

Къдроглав пеликан 

Тук ще бъдат изброени само една част от важните мерки относно опазването и поддържането колонията на 

къдроглавия пеликан в ПР. Останалите са посочени в Плана за управление на вида утвърден от МОСВ през 

2012 г. (Мичев и Камбурова, съст., 2012). Основна цел на  планът по отношение на единственото гнездово 

находище в страната е поддържането на гнездовата колония в Сребърна на ниво 100-130 гнездещи 

двойки, както и подобряване на условията за набавяне на храна в ПР и съседните водоеми (вкл. езерата, 

блатата, язовирите, рибовъдните стопанства и др. водоеми по левия бряг на р. Дунав срещу Сребърна.  

1/ Отстраняване на значителните отрицателни въздействия върху гнездовата колония от диви свине, чакали 

и др. чрез построяване на още една наколна платформа (3 от тях вече са построени от фондация „Льо 

Балкан-България”); 

2/ Ежегодно есенно окосяване на тръстиката около колонията по определена многотодишна схема с цел 

предотвратяване на пожари, подпомагане на пеликаните в набавянето на строителен материал за гнездата; 

3/ Мониторинг на гнездовата колония; ежегодно проследяване основните параметри на гнездовата колония 

и нанасянето им в база данни: датите на пристигане и напускане на колонията от младите и възрастните 

птици; брой гнездови площадки; брой гнездящи двойки; брой снесени яйца; брой излюпени малки; брой 

малки пред излитане; за събиране на данните да бъдат използвани предимно дистанционни методи 

(поставяне на видиокамери в близост до колонията на пеликаните); 

4/ Установяване на основните места за хранене на пеликаните от гнездовата колония чрез GPS/GSM 

предаватели и цветни пръстени; 

5/ Проучване на рибните запаси и използването им от човека и рибоядните птици в ПР; 

6/ Продължаване проучването на дългосрочните промени в движението на кочките (Ivanova et al.,2007); 

7/ Да се организират кампании сред обществеността във всички ключови места, които да обхванат предимно 

ловци, рибари и местни общности. 

Останалите мерки относно колонията на къдроглавия пеликан са подробно разписани в Плана за действие на 

вида приет и утвърден от МОСВ през 2012 г. (Мичев и Камбурова, съставители, 2012). 

Смесена чаплова колония 

Усилията за запазването на тази вековна колония трябва да са насочени към: 

1/ осигуряване на спокойствие по време на гнездовия период; 

2/ осигуряване на места за гнездене (тръстика, върба, бяла топола); понастоящем смятаме, че в ПР има 

предостатъчно количество дървета от сива върба, които задоволяват нуждите на колонията от места за 

гнездене, но могат да се предприемат мерки за прореждане на издънките от сива върба и създаване на 

условия за увеличаване възрастта на определените за запазване дървета, които предоставят по-добри 

условия за гнездене; 
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3/ подобряване на хранителната база; една част от видовете (гривести, нощни, малки бели, сиви чапли, а също 

и част от ибисите се хранят на територията в по-плитките югозападни части на ПР (под селото), но по-
голяма част от видовете в колонията се хранят в съседни влажни зони на отсрешния румънски бряг;  

В така нареченото „междудигово пространство“ е възможно да бъдат възстановени местообитания, където 

чаплите да се хранят в ПР, чрез прекъсване на дигата от 1979 г. Така в това пространство ще се образуват 

периодично наводнявани площи, като при високи нива на водата там ще има плитководни участъци (за 

търсене на храна от чаплите), а при по-ниски води – влажни ливади, които биха били благоприятно 

местообитание за ливадния дърдавец например. 

4/ Ако се извършва окосяване на тръстика, то това да става извън размножителния период (декември-
февруари). Когато се извършва върху местата посочени на Фиг. 1, то стриктно до си спазва мозаечността 

на окосяването през отделните години, така, че винаги да има достатъчно големи и гъсти тръстикови 

петна, а окосените участъци да не образуват коридори с прака видимост по-голяча от 100 m. 

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) 

ПР „Сребърна“ е вековно гнездово находище на малкият корморан, описано още от Hodek (1882). Броят на 

гнездящите двойки не е проследяван редовно. Видът в Сребърна гнезди само в смесената чаплова колония 

като до 1999 г. числеността не е превишавала 50 двойки. През 2001 г. числеността рязко се увеличава на 200-
300 дв., което се дължи на увеличаване на водното ниво в ПР с около 1 м, в следствие възстановяване на 

водния режим през 1994 г. За периода 2002–2012 г. ПР „Сребърна” продължава да бъде най-значимото 

гнездово находище на вида в страната с численост 80–300 дв., изчислени въз основа на данните от 

максималната численост на вида през годините за които са налични достоверни данни (Плачийски и кол., 

2014).  

Според Плана за действие за опазване на малкия корморан в България 2014-2023 г. (Плачийски и кол., 2014) 

трябва да бъдат взети следните мерки за запазване на основното гнездово находище на вида в страната (ще 

посочим само някои от мерките свързани с дейности в ПР): 

1/ Да се ограничи безпокойството на вида по време на гнездене чрез въвеждане на временни или постоянни 

забрани за риболов и др. стопански дейности, в участъци от влажните зони, където видът се размножава 

редовно – създаване на зони за спокойствие. 

2/ Да се организират и провеждат периодични, съвместни контролни проверки между представители на 

МОСВ, ИАГ, ИАРА и НПО за превенция на бракониерството и прилагане на природозащитното 

законодателство в места от ключово значение за вида - гнездовища и територии поддържащи над 500 екз. 

по време на зимуване). 

3/ Да се осигури поддържане в оптимално състояние на растителността в гнездовите и други ключови места 

за малкия корморан. 

4/ Да се поддържа оптимален воден режим на обитаваните от малкия корморан влажни зони. 

5/ Да се реализира трансгранично сътрудничество за прилагане на съвместни дейности по опазване на малкия 

корморан и ключовите за вида места и местообитания. 

6/ Да се проведат екологични проучвания, в това число изследване и оценка на качествените и количествени 

показатели на местообитанието на вида в страната, бюджет на времето, влияние на безпокойството, 

хранителни навици (в това число диета) и др. 

7/ Да се осъществи широка информационно-образователна програма за опазването на малкия корморан и 

ключовите за вида места в България. 

8/ Да се осъществят информационни и образователни дейности с представители на местните общности около 

ключовите за вида места за гнездене и зимуване. 
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Малка белочела гъска (Anser erythropus) 

В Сребърна малката белочела гъска е рядък зимуващ вид. Видът е в категория „уязвим“ (VU) в световен 

мащаб (IUCN, 2014). За вида съществува международен план за опазване (Jones et al., 2008).  В този план са 

посочени някои мерки, които засягат и вида в Сребърна. 

1/ намаляване на ловната преса върху вида; 

2/ запазване и недопускане на загуба на местообитания в местата за гнездене, зимуване и хранене на гъските; 

3/ да се информират ловците за значението на вида, за проблемите по опазването му и за необходимостта да 

се избягва лова в ключовите места. 

Червеногуша гъска (Branta ruficollis) 

Червеногушата гъска е сравнителна рядък зимуващ вид за Сребърна. За пръв път тя е установена там от 

Мичев (1968). За периода 1977-2001 видът е зимувал в ПР пет пъти със следната численост: 9 индивида през 

1977, 23 инд. през 1979 г., 40 инд. през 1982 г., 12 инд. през 1983 г. и 60 инд. през 1989 г. (Michev & Profirov, 

2003). Разработен е план за действие за опазване на червеногушата гъска в България за периода 2015-2024 г., 

но все още не е утвърден от МОСВ (Петков и Илиев, 2014). В езерото Сребърна червеногуши гъски се 

наблюдават обикновено в края на есента и началото на зимата. Максималната наблюдавана численост там е 

1000 птици от края на ноември 1994 г. (Георгиев, Дерелиев, 2002). Видът е с висок природозащитен статус: 

в категория „застрашен“ (EN) в световен мащаб (IUCN, 2014). В плана са посочени някои мерки, които 

засягат и вида в Сребърна. 

1/ Да се прилагат и контролират практиките при използването и прилагането на родентициди в местата за 

хранене на зимуващи гъски, както и стимулиране на занижено ползване или алтернативи на 

родентицидите. 

2/ Да се отчитат екологичните изисквания и природозащитните нужди на вида, включително режимите на 

защитените зони и други защитени природни територии в общинските планове и програми в районите на 

зимуване на червеногушата гъска. 

3/ Да се заложат в общинските планове дейности, които да стимулират опазването на червеногушата гъска 

на основата на развитие на специфичен устойчив туристически продукт. 

4/ Подобряване ефективността на прилагане на ловното законодателство чрез осигуряване на адекватно 

финансово, техническо и кадрово обезпечаване на активен контрол по лова в ключовите места на срещане 

на червеногушата гъска. 

5/ Да се проведе проучване за оценка на ловната преса в районите от значимост за червеногушата гъска. 

6/ Да се провежда регулярен мониторинг на обхвата, качеството и използването на хранителните 

местообитания и взаимовръзката с местата за нощуване оценка на качество и успешното ползване на 

хранителните местообитания във и около защитените зони от Натура 2000, обявени за опазване на вида. 

7/ Изработване и поддържане на ясни информационни и обозначителни табели в основните защитени зони 

на зимуване на вида, посочващи присъствието на червеногушата гъска, природозащитния й статус и 

ограниченията по отношение на лова в района и законовите изисквания. 

8/ Да се разработят и отпечатат информационни материали и помагала за ловците, представящи близки ловни 

и защитени видове, правила за лов на водоплаващ дивеч и ограниченията в ключовите за вида места. 

Белоока потапница (Aythya nyroca) 

Белооката потапница е сравнително обикновен и редовно гнездящ вид за поддържания резерват. Видът е бил 

многоброен през 19 век и първата половина на 20 в., но след това числеността му в ПР значително намалява. 

Сребърна възвръща своето значение за вида след възстановяване на водния му режим през 1994 г. ПР 
представлява основно гнездовище на вида в страната като броят на двойките постепенно нараства от 1996 

година насам: 15-25 дв. (1996-1997), 35-65 дв. (2002 г.), 35-40 дв. (2010 г.), 38-45 дв. (2011) (Чешмеджиев и 

Петков, съст., 2014) и 45-55 дв. (2014 г.). За вида има разработен и утвърден План за действие за опазване за 
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периода 2014-2023 г. (Чешмеджиев и Петков, съст., 2014). В плана са посочени някои мерки, които засягат и 

вида в Сребърна. 

1/ Да се провежда борба срещу инвазивни и неместни видове в местообитанията на белооката потапница 

2/ Да се проучи смъртността на вида породена от улавянето му в рибарски мрежи. 

3/ Да се провежда редовен мониторинг на белооката потапница. 

4/ Да се издават и разпространяват информационни материали за вида. 

5/ Да се поставят информационни табели за белооката потапница в ключови за опазването ѝ влажни зони. 

6/ Да се осигури спокойствие на вида по време на гнездовия период. 

7/ Ако се извършва окосяване на тръстика, то това да става извън размножителния период (март-юли) и извън 

месеците за зимуване (декември-февруари) и извън местата посочени на Фиг. 7.5.3.5.-1. 

Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala) 
В Сребърна тръноопашатата потапница е случаен зимуващ вид. В Сребърна е установена веднъж (Михов, 

Маринов, Янков, Куртев, in litt.). Видът е с висок природозащитен статус: в категория „застрашен“ (EN) в 

световен мащаб (IUCN, 2014). За вида има разработен и утвърден План за действие за опазване за периода 

2014-2023 г. (Плачийски, Янков и Иванов., 2014). Поради епизодичността в появата на вида в ПР не се 

препоръчват специални мерки. 

Ливаден дърдавец (Crex crex) 
В Сребърна ливадния дърдавец е нередовно гнездящ вид. За вида има разработен План за действие за периода 

2002-2006 г. (Делов и Петков, 2002), които обаче не е осъвременен. Видът може да поднови своето редовно 
гнездене в ПР ако междудиговото пространство (пространството заградено между дунавската дига и дигата 

от 1979 г.) се залива всяка година и се превърне във влажна ливада. Това може да стане единствено ако се 

отстрани част от дигата от 1979 г. и ежегодно в тази местност нахлуват дунавски води. 

Сива гъска (Anser anser) 
В ПР се размножават 48% от популацията на вида в страната, поради което той е с национално значение за 

опазване на сивата гъска. Тук всяка година гнездят между 10-15 дв. Съществено значение за вида има фактора 

„спокойствие“ по време на мътенето през март-април. След излюпване на малките семействата с малки 

използват по-плитки и открити водни площи в северната част на ПР за търсене на храна (т.нар. Бабушко 

блато). След като малките вече могат да летят цялата популация се изтегля по пясъчните коси на 

прилежащите дунавски острови. Вероятно там птиците прекарват времето на линеене, когато не са способни 

да летят (Мичев, 1999, in litt). 

Мерките за запазване на вида в Сребърна са следните: 

1/ обезпечаване на спокойствие по време на гнездовия период и особенно мътенето (март-април); 

2/ Ако се извършва окосяване на тръстика, то това да става извън размножителния период (март-юли) и 

извън месеците за зимуване (декември-февруари) и извън местата посочени на Фиг. 1. 

Червен ангъч (Tadorna ferruginea) 
Червеният ангъч понастоящем гнезди много рядко в ПР. По данни на Мичев (1999, in litt.) в Сребърна 

нередовно гнездят 2-5 двойки, като птиците предпочитат ерозираните и карстови брегове на река 

Сребърненска. През май 2002 г. са наблюдавани 7 птици в югоизточните части на ПР (местността „Кълнежа“) 

и през май 2003 г. е отчетена една двойка на същото място, но по-късно малки не са наблюдавани. За 

запазването и привличането на вида е необходимо: 

1/ да не се залесяват и да се прочистят от инвазивни видове (миризлива върба и черна акация) голите 

хълмове около ПР, където е подходящо за гнездене. Такава грешка е извършена с залесяването на 

Коджабаир, където е имало мътеща двойка (Мичев, 1999, in litt.). 
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2/ доставяне и освобождаване на млади птици от Експерименталната станция „Калимок“, където се 

отглеждат птици за пускане в дивата природа; 

3/ повишаване природозащитната култура на местното население, което има стари традиции да изземва 

птици от дивата природа и да ги отглежда като домашни животни. 

Морски орел (Haliaeetus albicilla) 
Морският орел е мътил в миналото в непосредствена близост до езерото Сребърна. Една двойка е имала 

гнездо на бяла топола, в горната част на дунавския остров „Бялата пръст“. Едната птица е намерена 

застреляна (Мичев, 1999, in litt.). През зимата в ПР и на дунавските острови срещу него редовно се 

наблюдават единични възрастни и млади птици. През 90-те години на 20 в. на о. Бялата пръст беше построено 

изкуствено гнездо за морски орли, обаче то не беше заето. За привличане на морския орел към гнездене в ПР 
или в близост е необходимо: 

1/ провеждане на широкообхватни информационни кампании сред ловците и рибарите; 

2/ построяване на 4-5 изкуствени гнезда на стари бели тополи по дунавските острови срещу Сребърна. 

Необходими мерки за опазване на групата като цяло 
1/ за да се запази и/или увеличи разнообразието на гнездовата орнитофауна в ПР „Сребърна“ препоръчваме 

да се поддържа по-голямо структурно разнообразие на територията на ПР, което се определя от 

наличието на редуващи се открити водни огледала, плаваща растителност (тръстикови острови, водни 

лилии), площи с различна дълбочина на водата, влажни ливади. Разнообразието от горски и храстово-
тревни местообитания в околностите на ПР също допринася за увеличаване разнообразието на 

авифауната. Инвазирането на миризливата върба, обаче в западните окрайнини на защитената територия 

би довело до изместване на степните тревни съобщества, а с това и гнезденето на някои видове – сива 

овесарка, червеногърба сврачка, полска чучулига.(ЗМ „Пеликаните“)   

2/ Задържане и/или осигуряване на оптимално водно ниво за по-дълго време в площите, заобиколени от 

диги в северната част на ПР (т.нар. междудигово пространство) чрез премахване на част от дигата от 

1979 г. Тези плитки и богати на храна водни площи ще бъдат ценно местообитание за търсене на храна 

на чаплите от смесената чаплова колония, ибисите и лопатарките, рибарките. Също така това място ще 

привлече да гнездят и някои дъждосвирцоподобни птици, а също и ливадния дърдавец. 

3/ Удълбаване на езерната чаша чрез изгребване на натрупания дебел пласт тиня. Това ще доведе до 

увеличаване на водния обем, а от тук най-вероятно и до нарастване на рибните запаси в езерото – а от 

там и увеличаване хранителната база на рибоядните видове птици и увеличаване на тяхната численост. 

По този начин по-голяма част от птиците от смесената чаплова колония няма да търсят храна в съседните 

румънски влажни зони, а ще остават да се хранят в ПР. Увеличаването на водния обем ще доведе и до 

по-рядко и за по-кратко замръзване на езерото, а това от своя страна ще доведе до по-дълъг престой на 

зимуващите популации от гъски и др. видове птици в ПР. 

4/ Запазването на тръстиковите острови (кочки) е свързано с окосяване на отделни части от тях и изнасяне 

на старата тръстика. По този начин се освобождава място за новоизрастващата през пролетта тръстика 

и така ще се заздрави и самия тръстиков остров. По възможност ограничаване разпространението на 

сивата върба. Тези дейности са особенно препоръчителни в тръстиковия остров на, които се намира 

колонията на пеликаните. Ако се извършва окосяване на тръстика, то това да става извън 

размножителния период (март-юли) и извън месеците за зимуване (декември-февруари) и извън местата 

посочени на Фиг. 1. 

5/ За използването на ресурсите от тръстика, папур, риба и дивеч (диви свине и големи белочели гъски) да 

се изготви специална програма.  

6/ Осигуряване на спокойствие за птиците както през размножителния така и през зимния период. 
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7.5.3.6 БОЗАЙНИЦИ: СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА ВИДОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА 2001-2010Г. 

СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ЗАПЛАХИ, МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ/ПОДДЪРЖАНЕ 

Доц. д.р Васил Попов, ИБЕИ-БАН 

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР  

През втората половина на 20 век бозайниците в района на езерото Сребърна са били обект на интензивно 

изучаване, главно  във връзка с техния паразитологичен статус и като вектори на природна огнищност на 

зараза. В тази насока са публикувани над 20 научни статии (Gerasimov, 1998). По-конкретно, публикуваните 

сведения за 36 вида бозайници (7 вида насекомоядни, 2 вида прилепи, 16 вида гризачи,  1 вид зайцевидни,  8 

вида хищници, 2 вида копитни)    са както следва: таралеж (Erinaceus roumanicus) (Генов, 1984; Христов, 

1961; Prokopic, Genov, 1974), къртица (Talpa europaea) (Генов, 1984; Генов, Димитрова, 1966; Христов, 1961; 

Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 1974), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) (Генов, 1984; Генов, 

Димитрова, 1966; Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 1974), малка белозъбка (Crocidura suaveolens ) (Генов, 

1984; Генов, Димитрова, 1966;  Guenov, 1978; Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 1974), малка водна 

земеровка (Neomys anomalus) (Генов, 1984; Генов, Димитрова, 1966; Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 
1974), обикновена кафявозъбка (Sorex araneus) (Генов, 1984;  Peshev, Angelova, 1985; Prokopic, Genov, 1974), 
малка кафявозъбка (Sorex minutus) (Генов, 1984; Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 1974), ръждив вечерник 

(Nyctalus noctula) (Коюмджиева, 1971), кафяво прилепче ( Pipistrellus pipistrellus (Христов, 1961), Vulpes 
vulpes (Генов, 1969; Генов,  1971 б; Христов, 1961), Lutra lutra (Христов, 1961), Meles meles (Генов, 1969; 

Христов, 1961), Mustela eversmanni (Христов, 1961),  Mustela nivalis (Генов, 1969; Христов, 1961; 

Коюмджиева, 1971),  Mustela putorius (Генов, 1969;  Генов,  1971 б; Христов, 1961),  Vormela peregusna (Генов, 

1969; Христов, 1961),  Felis silvestris (Генов, 1969; Генов,  1971 б),  Sus scrofa (Генов, 1969),  Capreolus 
capreolus (Генов, 1969; Генов, 1971а), Spermophilus citellus (Генов, 1969; Генов, 1973; Генов, 1984; Христов, 

1961; Prokopic, Genov, 1974),  Dryomys nitedula (Генов, 1969;  Генов, 1984; Prokopic, Genov, 1974), Muscardinus 
avellanarius (Генов, 1969), Nannospalax leucodon (Генов, 1969;  Христов, 1961, Коюмджиева, 1971), Apodemus 
agrarius (Genov, 1971; Генов, Янчев, 1980, Христов, 1961; Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 1974), 

Apodemus sylvaticus (Genov, 1971; Генов, Янчев, 1980; Христов, 1961; Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 

1974), Apodemus flavicollis (Genov, 1971; Генов, Янчев, 1980; Христов, 1961; Коюмджиева, 1971; Prokopic, 

Genov, 1974), Micromys minutus (Генов, Янчев, 1980; Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 1974),  Mus 
musculus (Genov, 1971; Генов, Янчев, 1980; Prokopic, Genov, 1974),  Rattus norvegicus (Генов, Янчев, 1980; 

Христов, 1961; Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 1974),  Rattus rattus (Христов, 1961; Коюмджиева, 1971), 

Mesocricetus newtoni (Христов, 1961),   Arvicola terrestris (Генов, 1964;  Генов, 1969; Генов, 1984; Христов, 

1961; Коюмджиева, 1971), Microtus arvalis (Генов, 1984; Генов, Димитрова, 1966; Христов, 1961; 
Коюмджиева, 1971; Prokopic, Genov, 1974), Microtus subterraneus (Генов, 1984; Коюмджиева, 1971; Prokopic, 

Genov, 1974), Ondatra zibethica (Генов, 1964; Генов, 1969; Genov et al., 1996; Христов, 1961; Коюмджиева, 

1971; Рачева, 1963),  Lepus europaeus (Генов, 1969; 1973; Христов, 1961).  

Към 1998 г., в резултат на анализ на литературните данни и теренни изследвания на биолозите Т. Генов, Б. 

Георгиев, Н. Коджабашев и С. Герасимов за района на езерото Сребърна се съобщават 41 – 48 вида бозайници 

(различията идват от несигурното определяне на видове двойници от родовете  Apodemus, Mus и Microtus). 
За всички установени бозайници   е била извършена експертна бална оценка на тяхната популационна 

плътност по зони (1-водно огледало, 2-влажна тръстикова, 3- пасищна и агроценоза, 4- горска). Данните за 

едрите бозайници (заек, сърна,  благороден елен, дива свиня, чакал, лисица, дива котка) се основават на 

непреки сведения, получени в резултат от  пролетните таксации за основния запас и отстрела през 1997-1998 
и 1998-1999 години в прилежащите ловни дружинки на СЛРБ на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир.  

Съществен недостатък на тези данни е, че липсват точни координати за отделните регистрации и трудно 

могат да се обвържат територията на  резервата. Въз основа на анализа на наличната информация  се 

заключава, че е необходимо "специализирано изследване на бозайниците в резервата и прилежащите 
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територии с оглед на пълната и точна инветаризация, паспортизация и тяхното топографско разпределение" 

(Gerasimov, 1998). 

След 2000 г. са предприети редица проучвания, засягащи конкретно територията на ПР „Сребърна“. При тях, 

освен инвентаризиране се дават сведения и за местообитанията на видовете. Системни количествени 

изследвания върху съобществата от дребни бозайници (насекомоядните и гризачи) са правени в периода 2004 

– 2005 г. (Sichanov et al., 2006). Потвърдено е присъствието на 14 вида. 

През този период е направен и количествен отчет на активността на прилепите в близост до езерото чрез 

ултразвуков детектор (юни 2005, И. Пандурски, непубликувани данни). Установени са следните видове: 

прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii) (значителна  активност над водата и крайбрежната зона в района 

на дигата), кафяво прилепче (Pipistellus pipistrellus ) (слаба активност в горска територия), ръждив вечерник 

(Nyctalus noctula) (висока активност над крайбрежната зона в района на дигата); полунощен прилеп (Eptesicus 
serotinus ) (сравнително слаба активност),  Myotis sp. (45 KHz, вероятно дългопръст нощник (Myotis 
capaccinii),  голяма активност над водата).  

Преки свидетелства за присъствието на някои видове бозайници в района на ПР „Сребърна“ са дадени от 

Biserkov (2012):  дива котка, лалугер, ондатра, воден плъх, чакал, язовец, невестулка, бялка, дива свиня, 

сърна.  

Предполага се присъствието на енотовидно куче и лисица.  Не са установени обикновен хомяк, добруджански 

хомяк, пъстър пор, степен пор. Анализът на времевите тенденции (1948/2010) в площите на местообитанията 

на 12  вида бозайници в район от 100 km2 около ез. Сребърна, направен от Biserkov (2012), показва значителни  

промени в площите на видовите местообитания с най-висока пригодност: увеличение при дивата свиня (66 

%), язовеца (31 %), дивата котка (16 %), сърната (14 %), чакала (12 %), бялката (11 %) и видрата  (5 %); 

намаление при добруджанския хомяк (85 %), лалугер (78 %), обикновен хомяк (77 %), пъстър пор (13 %), 

степен пор (6%). Основната причина за тези тенденции е намаляване на площта на откритите местообитания 

в полза на развитие на горска и храстова растителност.  

СТЕПЕН НА ПРОУЧЕНОСТ 

Бозайниците в района на езерото Сребърна са сравнително добре проучени по отношение на видовия състав 

и биологията и екологията на масовите видове.  

ПРОПУСКИ В ПОЗНАНТИЯТА 

Съществен недостатък на съществуващите сведения за бозайниците е, че липсват точни координати за 

отделните регистрации и трудно могат да се обвържат конкретно с територията на ПР. Малко са данните за 

екологията и биологията на видовете, представляващи природозащитен интерес и тяхното актуално 

състояние.  

ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ 

През периода на подготвяне на ПУ 2016 г.  са събирани нови сведения  за  бозайниците на територията на ПР  
чрез трансекти за регистриране на следи от жизнената дейност на бозайниците.   Направени са два трансекта 

по 2 км в близост до бреговата ивица на езерото, където има многобройни влажни места подходящи за 

запазване на следи и дири. Единият трансект е по екопътеката на западния бряг на езерото (UTM координати 

на начална точка - 505689.383 / 4882801.353, на   крайна точка -  504496.778 / 4884303.425). Вторият е на   

източния бряг (UTM координати на начална точка – 507647.736 / 4882920.643, на крайна точка -  506514.476 
/ 4884511.184). 

По първия трансект е регистрирано присъствието на къртица (504962.761  / 4883587.375), черен пор (следи 

край брега на езерото под селото,  505361.334  /  4883984.265),  видра (504923.935   / 4883749.712), дива свиня 

(504715.177 / 4884077.761), ондатра (Ondatra zibethicus), (Бисерков, непубл. данни). По втория трансект са 

регистрирани следи от сърна (506772.939 / 4883918.707)   и дива свиня (507240.160  / 4883371.959).  
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ОЦЕНКАТА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА 

Оценката на състоянието на популациите и разпределението по местообитания е направена по резултати от  

актуални изследвания – за дребните бозайници – по Sichanov et al. (2006), а за едрите бозайници – на основата 

на получените резултати през 2014 г. Количествените популационни оценки са по литературни данни за 

средната плътност на видовете (Попов, Седефчев, 2003; Пешев и др. 2004; Попов и др., 2007), модифицирани 

според експертна оценка на капацитета на местообитанията в границите на ПР „Сребърна“. Тенденциите в 

динамиката на числеността са по експертна оценка, имайки предвид данните, дадени в предишни 

изследвания и анализи (Biserkov, 2012) и  динамиката на местообитанията през последните 10 години 

(собствени данни). 

Оценките на местообитанията (локализация и площ) за повечето видове са получени чрез моделиране на 

пространствените аспекти на екологичната ниша на видовете по метода на максималната ентропия (MaxEnt), 
(Phillips  et al., 2006; Phillips & Dudik, 2008). Този подход предполага установяване на статистически 

зависимости между регистрациите на видовете и стойностите на набор от екогеографски променливи, имащи 

значение за тяхната екология и биология и по този начин лимитиращи разпространението им (Guisan & 
Zimmermann, 2000). За целите на моделирането са използвани бази данни от локации на видове с точни 

географски координати на територията на цялата страна, с времеви диапазон 2000 – 2013 г. По-голямата част 

от данните за едрите бозайници са събрани в рамките на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. Тези данни най-пълно 

разкриват основните аспекти екологичните ниши на видовете на територията на страната и дават възможност 

за установяване на стабилни и репрезентативни статистически зависимости спрямо екогеографскте 

променливи, респ. с широк диапазон от екологични условия. На тази основа може да се очаква получаване 

на адекватни и стабилни модели. Използвани са следните еко-географски променливи: надморска височина 

– характеризира общите климатични условия, най-вече  температурния и валежния режим; аспект на склона 

– характеризира изложението, а от там и локалните особености на температурата и влажността; наклон на 

склона – характеризира степента на задържане на повърхностни и почвени води, субстрат, а от там и 

дебелината и влажността на почвата; земното покритие (главно тип на растителната покривка) – използвани 

са спектрални данни от канали 1 – 5, 7 на Landsat  сателитни снимки (юни-юли 2011 г.).  

Резултатите от моделите са  в количествена форма (от 0 до 1), представящи степента на пригодност на 

територията за съответния вид. За получаване на карти на оптималните местообитания, количествените 

растери са превърнати в бинарна форма като праговите нива са избирани на основата на критерия   
максимална чувствителност и специфичност  (maximum training sensitivity plus specificity, MTSS), (Liu et al., 

2005). Тези карти са използвани за оценка на площта на оптималните местообитания на видовете на 

територията на полигона, представящ границите на ПР „Сребърна“, за набелязване на миграционни коридори 

в околностите, а също и за оценка на числеността на видовете. Като резултат са получени карти за 

оптималните местообитания за 29 вида. За видовете, за които липсват достатъчно данни за индуктивно 

моделиране са направен дедуктивни модели на основата на експертна оценка на степента на пригодност на 

основните типове местообитания в рамките на ПР.  

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МИГРАЦИОННИ КОРИДОРИ 

Разпространението и миграционните коридори са получени чрез ГИС анализ на оптималните местообитания 

в район 10 х 10 км около защитената местност. Използван е  алгоритъм цена за разстояние (cost distance). 
Растерната карта, представяща "цената" за разселване  е получена чрез  реципрочно преобразуване на 

растерната карта на пригодността на територията (1/пригодност), получена от maxent моделите за всеки вид, 

а за пределна стойност на разстоянието за едрите бозайници е  зададена 10 км, а за дребните - 500 м 

(приблизителни максимални стойности на радиуса на денонощните придвижвания). Определяни са 

разстоянията от петната с оптимална пригодност, получени от моделирането с MaxEnt.  
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ВИДОВ СЪСТАВ 

В резултат на направения преглед на съществуващите данни и събраните нови може да се каже, че на 

територията на ПР „Сребърна“ се срещат 40  вида бозайници (Приложение 7.3.7.2.4.1).  

В контекста на установените тендеции в местообитанията, на територията на ПР „Сребърна“ най-вероятно 

не се срещат лалугер (Spermophilus citellus), добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), степен пор (Mustela 
eversmanni) и пъстър пор (Vormela peregusna). Споменатата в предния план за управление скачаща мишка 

(Sicista subtilis) не е била установявана в района и не би трябвало да се вклюва в актуалния списък на видовете 

бозайници. Европейската норка (Mustela lutreola) също не е установявана в района на ПР. В района не е 

установявана дори и американската норка (Neovison vison), която е изместила европейската норка в голяма 

част от ареала й. За това тези два вида също не трябва да се отнасят към актуалния списък на бозайниците на 

ПР. 

Разпределението на видовете бозайници по разреди е както следва. Насекомоядни (Eulipotyphla) – 7 вида, 

Прилепи (Chiroptera) – 4 вида, Зайцевидни (Lagomorpha)– 1 вид,  Гризачи (Rodentia) – 17 вида, Хищници 

(Carnivora) – 9 вида, Чифтокопитни (Artiodactyla) – 2 вида. 

СТАТУС НА ПОПУЛАЦИИТЕ И НА МЕСТООБИТАНИЯ 

Според направените анализи може да се каже, че в резултат от тенденциите в промените на площите на 

основните типове растителност и естествената им ниска плътност, четири вида вероятно не се срещат в 

границите на ПР „Сребърна“ – лалугер, добруджански хомяк, степен и пъстър пор. Това са и видове с висок 

природозащитен статус. Потенциалните им местообитания в рамките на ПР са с малка площ  и не 

предполагат съществуване на жизнестособни популации.  Лисицата е със сравнително ниска численост 

спрямо капацитета на оптималното местообитание, най-вероятно в резултат от конкурентния натиск на 

чакала – един от най-обилните видове в района (Таблица 7.5.36.-1).   

Много видове са със стабилни популации – в повечето случаи това са обикновени широко разпространени 

видове дребни бозайници (видове извън приложение III на ЗБР). Изключение са лешниковия сънливец, 

обикновената и малка кафявозъбки. Това са видове, които се срещат главно в планинските райони на страната 

и находищата им в ниските части са малко и там някои от тях са с ниска численост (Попов и Седефчев, 2004). 

Територията на ПР „Сребърна“ е важна за опазване на тези видове в ниските части на страната. В най-голяма 

степен това се отнася за лешниковия сънливец.  

Някои видове са с растящи популации. Сред тях специално трябва да се спомене видрата, която е вид, 

представляващ природозащитен интерес. Вероятно това е резултат от мерките за нейното опазване в 

последните десетилетия, както и защитения режим на конкретната територия. При другите видове, 

нарастването се дължи на антропогенни фактори – развитие на горска и дървесно-храстова растителност, 

резултат от изкуствени залесявания и/или разпространение на инвазивни видове дървета и храсти, както и 

отслабване на ловния натиск, поради защитения статут на територията. 
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Таблица 7.5.36.-1.  Площ на оптималните местообитания, плътност, численост и популационни тенденции 

на сухоземни  бозайници в границите на ПР „Сребърна“  

№ Вид 
Оптимално 

местообитание  

[ха] 

Плътност 
[инд./ха] 

Брой 
индивиди 

Популационни 
тенденции 

1.  Таралеж (Erinaceus roumanicus) 139.60 0.5 70 стабилна 
2.  Обикновена кафявозъбка (Sorex araneus) 386.76 2 774 стабилна 
3.  Малка  кафявозъбка (Sorex minutus) 348.41 2 697 стабилна 
4.  Малка  водна земеровка  (Neomys anomalus) 335.73 5 1679 стабилна 
5.  Белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) 301.77 2 604 стабилна 
6.  Малка   белозъбка (Crocidura suaveolens) 394.65 7 2763 растяща 
7.  Заек (Lepus europaeus) 148.90 0.1 15 стабилна 
8.  Катерица (Sciurus vulgaris) 303.78           0.3 91  растяща 
9.  Горски сънливец (Dryomys nitedula) 391.99 1 392 стабилна 
10.  Обикновен сънливец (Glis glis) 112.48 2 225 стабилна 
11.  Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius) 30.26 1 30 стабилна 
12.  Оризищна мишка (Micromys minutus) 337.46 0.6 202 стабилна 
13.  Полска мишка (Apodemus agrarius) 139.21 15 2088 стабилна с 

флуктуации 
14.  Обикновена горска мишка (Apodemus sylvaticus) 334.73 2 669 стабилна 
15.  Жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis) 324.52 5 1623 стабилна 
16.  Степна домашна мишка (Mus spicilegus) 286.24 3 859 стабилна с 

флуктуации 
17.  Източно-европейска полевка (Microtus levis) 351.13 3 1053 стабилна с 

флуктуации 
18.  Подземна полевка (Microtus subterraneus) 141.14 0.5 71 стабилна 
19.  Чакал (Canis aureus)  195.26 1 195 растяща 
20.  Лисица (Vulpes vulpes) 147.11 0.05 7 намаляваща 
21.  Видра (Lutra lutra) 305.99 0.02 306 растяща 

22.  Язовец (Meles meles) 57.74 0.3 17 растяща 
23.  Невестулка (Mustela nivalis) 772.06 0.2 154 стабилна 
24.  Черен пор (Mustela putorius) 795.28 0.05 40 стабилна 
25.  Белка (Martes foina) 256.73 0.06 15 растяща 
26.  Дива котка (Felis silvestris) 121.19 0.05 6 стабилна 
27.  Дива свиня (Sus scrofa) 54.74 0.15 8 растяща 
28.  Сърна (Capreolus capreolus) 177.63 0.15 27 растяща 

ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС  
Данните за прирозащиния статус на видовете са дадени в Приложение 7.3.7.2.4.1. В обобщен вид:  

Европейско законодателство  

Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

Приложение 4 – 5 вида, Приложение 5 – 2 вида. 

Национално законодателство  

Закон за биологичното разнообразие – 15 вида, Приложение II –   7 вида, Приложение III –   8 вида. 

Конвенции и червени списъци  

Бернска конвенция (Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания) – 21 вида  Приложение II – 4 вида, Приложение III – 17 вида. 

IUCN (2011) – Списък на световно застрашените видове - 7,  Рискови - потенциално застрашени – 6 вида, 

Уязвими – 1 вида 

Червена книга на Р България – 2 вида, Категория ЗАСТРАШЕН -  1 вид (дива котка), Категория УЯЗВИМ -  
1 вид  (видра). 
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ЗАПЛАХИ 
Тенденциите в развитието на растителността в района на едерото Сребърна са главна заплаха или причина 

за възможното изчезване на видове с висок природозащитен статус – пъстър пор, степен пор, лалугер, 

добруджански хомяк.  

МЕРКИ 
Заменяне на изкуствените гори от топола и акация  с гори от местни видове дървета, които в дългосрочен 

план да се превърнат във високостъблени сенчести  гори с малък подлес. Това би намалило числеността на 

чакала и дивата свиня, които имат неблагоприятно влияние върху редица видове животни в района на ПР.  

Отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни дървесни видове като миризливата върба и 

аморфата. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И  МИГРАЦИОННИ КОРИДОРИ НА ВИДОВЕТЕ СУХОЗЕМНИ БОЗАЙНИЦИ В СЪСЕДНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ  
Разпространението и локализацията на оптималните местообитания и свързващите ги коридори в район от 

100 кв. км около ПР „Сребърна“ са показани на карти (Фиг. 7.5.3.6.-1). Повечето видове имат значителни 

компактни оптимални местообитания, както в рамките на защитената местност така и извън нея, които са 

свързани с добре развита мрежа от миграционни коридори. Разпокъсано разположение на оптималните 

местообитания, с малка площ на територията на ЗМ  и тесни миграционни коридори имат лешниковия 

сънливец (M. avellanarius), степния пор (M. eversmanni) и лалугера (S. citellus). Добре развити потенциални 

местообитания извън територията на ПР „Сребърна“ имат пъстрия пор (V.peregusna) и добруджански хомяк 

(M. newtoni). 

На Фиг. 7.5.3.6.-2 са показани местообитанията на прилепите от приложение 2 на ЗБР. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 7.1. – Библиография; 

Приложение 7.1. –Списък на установените видове бозайници в ПР „Сребърна“ с техния консервационен 

статус 

Приложение 7.5.3.7. –Разпространение и плътност на популациите на дивата свиня, чакала, лисицата 

Приложение 7.3.7.2.4.2. Бозайници: видове обект на дейности по поддържане и/или възстановяване и/или 

мониторинг 

Приложение 7.3.7.2.4.3. Бозайници: целеви за опазване видове (застрашени, редки) 

Приложение 7.3.7.2.4.4. Бозайници: видове от приложение № 3 на ЗБР, извън тези от приложение № 2 и 

техните биотопи. 

Приложение 7.4.1.85. до -118 – Карти за разпространение и местообитания на Бозайници 

Слоеве в ГИС за съответните карти.  
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Фиг. 7.5.3.6.-1. Оптимални местообитания (черно) и миграционни коридори (бежово) на сухоземни 

бозайници в района на ПР „Сребърна“. За видовете, които вероятно не се срещат на територията на ПР са 

дадени потенциални местообитания и коридори (степен пор, пъстър пор, лалугер и добруджански хомяк). 

Приведените по-долу карти за останалите 27 вида (от всичките 29) се отнася същия текст и легенда. 

  

1. Полска мишка (A. agrarius) 2. Жълтогърла горска мишка (A. flavicollis) 

  

3. Обикновена горска мишка (A. sylvaticus) 4. Чакал (C. aureus) 

 
 

5. Сърна (C. capreolus) 6. Белокоремна белозъбка (C. leucodon) 
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7. Малка белозъбка (C. suaveolens) 8. Горски сънливец (D. nitedula) 

  

9. Таралеж (E. romanicus) 10. Дива котка (F. silvestris) 

  

11. Обикновен сънливец (G. glis) 12. Заек (L. europaeus) 
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13. Видра (L. lutra) 14. Полевка (M. arvalis (s.l.)) 

 
 

15. Лешников сънливец (M. avellanarius) 16. Степен пор (M. eversmanni) 

 
 

17. Белка (M. foina) 18. Язовец (M. meles) 
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19. Добруджански хомяк (M. newtoni) 20. Подземна полевка (M. subterraneus) 

 
 

21. Оризищна мишка (M. minutus) 22. Степна домашна мишка (M. spicilegus) 

  

23. Малка водна земеровка (N. anomalus) 24. Обикновена кафявозъбка (S. araneus) 
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25. Лалугер (S. citellus) 26. Малка кафявозъбка (S. minutus) 

 
 

27. Дива свиня (S. scrofa) 28. Пъстър пор (V.peregusna) 

 

 

29. Лисица (V. vulpes)  
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Фиг. 7.5.3.6.-2. Бозайници: разпространение на видове прилепи от Приложение № 2 на ЗБР 
Легенда: оптимални биотопи в червено, субоптимални биотопи в жълто. 

  
Прилеп на натузий (Pipistrellus nathusii) 

 
Ръждив вечерник (Nyctalus noctula). 

  
Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) 
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7.5.3.7 БОЗАЙНИЦИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПЛЪТНОСТ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА ДИВАТА СВИНЯ, 

ЧАКАЛА, ЛИСИЦАТА 

Доц. д-р Васил Попов, ИБЕИ-БАН 

През периода на подготвяне на ПУ (2016 г.)  са събирани нови сведения  за  бозайниците в района на езерото 

Сребърна. Използвани са два основни метода – 1) трансекти за регистриране на следи от жизнената дейност 

на видовете и 2) фотокапани. 

Трансекти. Направени са два трансекта по 2 км в близост до бреговата ивица на езерото, където има 

многобройни влажни места подходящи за запазване на следи и дири. Единият трансект е по екопътеката на 

западния бряг на езерото (UTM координати на начална точка - 505689.383 / 4882801.353, на   крайна точка -  
504496.778 / 4884303.425). Вторият е на   източния бряг (UTM координати на начална точка – 507647.736 / 
4882920.643, на крайна точка -  506514.476 / 4884511.184). 

По първия трансект е регистрирано присъствието на къртица (504962.761  / 4883587.375), черен пор (следи 

край брега на езерото под селото,  505361.334/ 4883984.265),  видра (504923.935 / 4883749.712), дива свиня 

(504715.177 / 4884077.761), ондатра (Ondatra zibethicus), (Бисерков, непубл. данни). По втория трансект са 

регистрирани следи от сърна (506772.939 / 4883918.707)   и дива свиня (507240.160  / 4883371.959).  

Фотокапани. Заложени са 6 фотокапана, експонирани за периода 14.06–5.08. 2014 г., представящи 2 

преобладаващи типа растителна покривка, според номеклатурата на Biserkov (2012): тип  1 - естествени 

тревисти площи с дървета и храсти и  тип 2- дървесно-храстова растителност (Таблица 7.5.3.7.-1). Снимките 

на бозайници, на които може със сигурност да се определи вида, са  400 на 9 вида (Фиг. 7.5.3.7.-1, Таблица 

7.5.3.7.-2).  

Оценките на местообитанията (локализация и площ) са получени чрез моделиране на пространствените 

аспекти на екологичната ниша на видовете по метода на максималната ентропия (MaxEnt), (Phillips  et al., 
2006; Phillips & Dudik, 2008). Този подход предполага установяване на статистически зависимости между 

регистрациите на видовете и стойностите на набор от екогеографски променливи, имащи значение за тяхната 

екология и биология и по този начин лимитиращи разпространението им (Guisan & Zimmermann, 2000). За 

целите на моделирането са използвани бази данни от локации на видове с точни географски координати на 

територията на цялата страна, с времеви диапазон 2000 – 2013 г.   Използвани са следните еко-географски 

променливи: надморска височина – характеризира общите климатични условия, най-вече  температурния и 

валежния режим; аспект на склона – характеризира изложението, а от там и локалните особености на 

температурата и влажността; наклон на склона – характеризира степента на задържане на повърхностни и 

почвени води, субстрат, а от там и дебелината и влажността на почвата; земното покритие (главно тип на 

растителната покривка) – използвани са спектрални данни от канали 1 – 5, 7 на Landsat  сателитни снимки 

(юни-юли 2011 г.). За получаване на карти на оптималните местообитания, количествените растери са 

превърнати в бинарна форма като праговите нива са избирани на основата на критерия максимална 

чувствителност и специфичност  (maximum training sensitivity plus specificity, MTSS), (Liu et al., 2005).  

Таблица 7.5.3.7.-1. Координати (X-дължина,  Y-ширина) на фотокапаните и данни за местообитанието 
(тип  1 - естествени тревисти площи с дървета и храсти и  тип 2- дървесно-храстова растителност) 

Капан X Y X UTM35N Y UTM35N Надм. вис. м Тип местообитание 

BAS_001 27.05691 44.12138 504553.397036  4885355.63205  28.24 На границата между 

тип 1 и тип 2 
BAS_002 27.05989 44.123 504791.940368  4885535.5177  15.03 Тип 2 

BAS_003 27.0551 44.10511 504409.788391  4883548.86816  48.91 Тип 1 

BAS_004 27.05671 44.10657 504538.528498  4883711.23424  77.99 Тип 1 

BAS_005 27.05516 44.10634 504683.643511  4885485.67889  81.12 Тип 1 

BAS_006 27.05854 44.12255 504414.815306  4883685.38072  22.72 На границата между 

тип 1 и тип 2 
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Таблица 7.5.3.7.-2. Регистрации на бозайници с фотокапани в района на езерото Сребърна за периода 14.06 

– 5.08. 2014 г. (местообитание: тип  1 - естествени тревисти площи с дървета и храсти и  

тип 2- дървесно-храстова растителност) 
Местообитание Тип 1 Тип1/ 

тип 2 
Тип 2 Общо 

Вид /  Капан No: BAS_003 BAS_004 BAS_005 BAS_001 BAS_006 BAS_002 
Таралеж (Erinaceus 
roumanicus) 

6 0 0 0 0 0 6 

Заек (Lepus europaeus) 0 6 17 0 0 0 23 
Чакал (Canis aureus) 36 31 2 27 21 13 130 
Лисица (Vulpes vulpes) 2 10 0 0 0 0 12 
Язовец (Meles meles) 33 15 0 1 20 8 77 
Белка (Martes foina) 2 0 0 0 2 2 6 
Дива котка (Felis silvestris) 3 2 0 4 3 1 13 
Дива свиня (Sus scrofa) 0 0 0 16 34 16 66 
Сърна (Capreolus capreolus) 7 45 4 4 0 0 60 
Общо 92 111 23 53 80 41 400 

 

Резултатите от регистрациите с фотокапани (Таблици 7.5.3.7.-2 и -3) дават възможност да се направят някои 

оценки за състоянието на популациите. Може да се каже, че в контекста на относително краткия период на 

изследване и имайки предвид особеностите на метода на регистрация, чакалът и дивата свиня  са сред най-
масовите и широко разпространени видове в района, имащи най-висока  активна плътност. По отношение на 

предпочитаните типове местообитания може да се каже, че лисицата се придържа към по-открити 

местообитания, дивата свиня – към по залесените, а чакалът не показва особена избирателност. Лисицата е 

със сравнително ниска численост спрямо капацитета на оптималното местообитание, най-вероятно в 

резултат от конкурентния натиск на чакала – един от най-обилните видове в района. 

Чакалът и дивата свиня са с растящи популации, дължащо се на  на антропогенни фактори – развитие на 

горска и дървесно-храстова растителност, резултат от изкуствени залесявания и/или разпространение на 

инвазивни видове дървета и храсти, както и отслабване на ловния натиск, поради защитения статут на 

територията.   Получените карти на оптималните местообитания на чакала, лисицата и дивата свиня  са 

представени на Фиг. 2-4. Трите вида имат най-широко разпространение в северната част на ПР. В този район 

най-голямо по площ е оптималното местообитание на чакала, а най-малко на дивата свиня. 

 
 

Белка Катерица 

Фиг. 7.5.3.7.-1б. Регистрации на видове бозайници с фотокапани в района на езерото 

Сребърна на 3 март 2010 г. 
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Дива свиня  Чакал 

  

Сърна Заек 

  

Дива котка Язовец 

  

Лисица Таралеж 

Фиг. 7.5.3.7.-1 а. Регистрации на видове бозайници с фотокапани в района на езерото 

Сребърна: 1-8 в периода юни – август 2014.. 
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Фиг. 7.5.3.7.-2. Оптимално местообитание  на 

чакала на територията на ПР „Сребърна“. 

 

Фиг. 7.5.3.7.-3. Оптимално местообитание на 

лисицата на територията на ПР „Сребърна“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7.5.3.7.-4. Оптимално местообитание на 

дивата свиня на територията на ПР „Сребърна“.
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7.5.3.8 ПРЕГЛЕД НА БИОТОПИТЕ, КОИТО СА ЦЕЛЕВИ ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО НА ПР 

Биотопите са разгледани групирани по тяхната значимост за ПР и по четвърто и пето  ниво на разделяне.  

За всеки биотоп, в Таблица 7.5.3.8.-1. е посочено сумарното разпределение на комбинациите [ целеви вид 

: биотоп] по организмови групи, а в таблиците от Приложиние 7.3.3.2. за съответната организмова група са 

посочени и конкретните видове във всеки биотоп. На фиг. 7.5.3.8.-1 е онагледено процентното 

разпределение на на комбинациите [ целеви вид : биотоп] по организмови групи. 

5111- Реки в долното им течение  

Връзки с класификации на местообитанията. 
EUNIS:  

C2.3 Постоянно, без приливи и отливи, бавни речни течения 
HD 92/43: 

Частично: 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.  
Бележка: 

Биотопът е разпространен само в ПР. Той е с периодична проява при ниски нива на р. Дунав.  
Значение за ПР „Сребърна“: 

Основен биотоп за речните видове риби и безгръбначни животни. Използва се за ловуване от прилепи.  
Характеризиращи видове:  

бозайници: прилепи при хранене, птици: чапли, чайки, водоплаващи птици при хранене, риби: 
комплекса от ихтиофауната на р. Дунав. 

51111 Реки в долното им течение, брегове  

Връзки с класификации на местообитанията. 

EUNIS: 
C3.53 Евро-сибирски реки с кални брегове и едногодишна растителност от типа Chenopodion 

rubri и Bidention p.p. 
C2.3 Постоянно, без приливи и отливи, бавни речни течения 

HD 92/43: 
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

Бележка: 
Биотопът е разпространен само в ПР. Той е с периодична проява при ниски нива на р. Дунав.  

Значение за ПР „Сребърна“: 
Част от откритите пространства на ПР. Използва се за ловуване от прилепи. Част от разнообразието на 

природните местообитания в района. 
Характеризиращи видове:  

бозайници: прилепи при хранене, птици: чапли, чайки, водоплаващи птици – като място за почивка; 

риби: дунавска минога - при залято състояние. 

3311- Речни пясъчни коси без растителност 

Връзки с класификации на местообитанията. 
EUNIS: 

C3.61 Речни пясъчни коси без растителност  
C2.3 Постоянно, без приливи и отливи, бавни речни течения 

Бележка: 
Биотопът е разпространен само в ПР. Той е с периодична проява при ниски нива на р. Дунав пред челото 

на остров Девня, а при много ниски води и между него и остров Бялата пръст.  
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Значение за ПР „Сребърна“: 
На пясъчната ивица пред челото на острова се образуват струпвания на водоплаващи птици за почивка. В 

периода на изплитняването е специфичен биотоп „речна плитчина с пясъчно дъно примесено с детрит“. 

Тогава е предпочитан биотоп от дунавската минога и от малките на редица видове риби. 
При появата на плитчините между двата острова те също са биотоп за дунавската минога, както и за чапли, 

ибиси и лопатарки, който се хранят там особено в периода на частичното пресъхване на ръкава и 

образуването на малки изолирани локви, който се явяват временни капани за риба и мекотели. Тогава 

биотопът се посещава и от видра. 
Важен биотоп за видовете от дунавската ихтиофауна. 

Характеризиращи видове:  
бозайници: видра, птици: чапли, чайки, водоплаващи птици – като място за почивка; риби: дунавска 

минога. 

5121- Езеро, централно водно огледало (ЦВО ) 

Връзки с класификации на местообитанията: 
EUNIS:  

C1.22 Свободно плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.23 Вкоренена потопена растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.24 Вкоренена плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.32 Свободно плаваща растителност в еутрофни водоеми,  
C1.33 Вкоренена потопена растителност в еутрофни водоеми,  
C1.34 Вкоренена плаваща растителност в еутрофни водоеми. 

HD 92/43:  
3150 Естествени еутрофни езера с Magnopotamion или Hydrocharition типове растителност. 

Червената книга на Р България: 
03C1 Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна 

растителност 
Застрашено [EN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 H2 I J L2]. 

Природозащитен статут: 
 ЗБР, БК, ДХ. 

Значение за ПР „Сребърна“: 
 основната част от водния ресурс на комплексната екосистема, 
 буферния капацитет за поддържане на микроклимата; 
 буферния капацитет за поддържане на комплексната екосистема; 
 среда на обитание за водните организми;  
 съществен трофичен ресурс за рибоядните птици, водоплаващите птици, и свързаните с него други 

видове птици, както и безгръбначни животни, земноводни, влечуги и бозайници; 
 фактора спокойствие за гнездящите в тръстиката видове, както и за зимуващите в езерото 

водоплаващи птици при определени климатични условия. 
Характеризиращи видове: 

риби: костур, щука, бяла риба, распер, див шаран, сребриста каракуда; влечуги: сива водна 

змия, водна костенурка, птици: пеликани, водоплаващи птици в гнездовия период и при 

зимуването, бозайници: ондатра, воден плъх, видра, прилепи - при хранене.  

5122- Периферни големи локви на езерото (езеро, ПГЛ)  

Връзки с класификации на местообитанията 
EUNIS: 

C1.22 Свободно плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.23 Вкоренена потопена растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.24 Вкоренена плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
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C1.32 Свободно плаваща растителност в еутрофни водоеми,  
C1.33 Вкоренена потопена растителност в еутрофни водоеми,  
C1.34 Вкоренена плаваща растителност в еутрофни водоеми. 

HD 92/43:  
3150 Естествени еутрофни езера с Magnopotamion или Hydrocharition типове растителност. 

Червената книга на Р България: 
03C1 Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна 

растителност 
Застрашено [EN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 H2 I J L2]. 

Природозащитен статут: 
ЗБР, БК, ДХ. 

Значение за ПР „Сребърна“: 
 значима част от водния ресурс на комплексната екосистема, 
 участват в буферния капацитет за поддържане на микроклимата; 
 участват в буферния капацитет за поддържане на комплексната екосистема; 
 среда на обитание за водните организми;  
 съществен трофичен ресурс за рибоядните птици, водоплаващите птици, и свързаните с него други 

видове птици, както и безгръбначни животни, земноводни, влечуги и бозайници; Предпочитано 

място за хранене при повечето водолюбиви видове птици поради по-добрите условия за улов. При 

високи водни нива големите локви се доближават много до основното водно огледало, но при ниски 

води в тях се проявяват и специфични условия, както появата на голям масив от водни лилии в 

локвата „Камъка“ в резултат от изплитняване на локвата през последните години.   
 фактора спокойствие за гнездящите в тръстиката видове, както и за зимуващите в езерото 

водоплаващи птици при определени климатични условия; 
Характеризиращи видове:  

птици: пеликани, гмурци, чапли, потапници, рибарки, други водоплаващи птици, бозайници: 
ондатра, воден плъх, видра, прилепи (при хранене), риби: костур, щука, распер, див шаран; сребриста 

каракуда; земноводни: дунавски тритон, водни жаби, влечуги: водни змии, водна костенурка. 

5123- Малки локви между кочките (езеро, МЛК) 

Връзки с класификации на местообитанията 
EUNIS: 

C1.22 Свободно плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.23 Вкоренена потопена растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.24 Вкоренена плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.32 Свободно плаваща растителност в еутрофни водоеми,  
C1.33 Вкоренена потопена растителност в еутрофни водоеми,  
C1.34 Вкоренена плаваща растителност в еутрофни водоеми. 

HD 92/43:  
3150 Естествени еутрофни езера с Magnopotamion или Hydrocharition типове растителност. 

Червената книга на Р България: 
03C1 Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна 

растителност 
Застрашено [EN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 H2 I J L2]. 

Природозащитен статут: 
ЗБР, БК, ДХ. 

Значение за ПР „Сребърна“: 
 значима част от хетерогенността на тръстиковите масиви, своеобразна екотонна зона, която е от 

важно значение за поддържането на биоразнообразието, особено на водните безгръбначни; 
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 често те са разположени по линията на разкъсване на кочките или по-скоро по линията, по която 

кочките се допират една до друга под напора на вятъра и теченията, при което малките локви се 

явяват като част от водни коридори, поддържащи интегритета на водната екосистема при различни 

водни нива; 
 среда на обитание за водните организми, особено безгръбначни животни, земноводни; влечуги, 

шаварчета и цвъркачи, чапли и ибиси. 
 фактора спокойствие за гнездящите в тръстиката видове, както и за зимуващите в езерото 

водоплаващи птици при определени климатични условия; 
Характеризиращи видове:  

птици: лиска, гмурци, чапли, шаварчета, цвъркачи, бозайници: воден плъх, прилепи (при хранене), 

риби: малки и млади на основната част от видовете характерни за езерната ихтиофауна; земноводни: 

дунавски тритон, водни жаби, влечуги: водни змии, водна костенурка. 

5124- Крайбрежни плитчини на езеро (езеро, плитчини)  

Връзки с класификации на местообитанията: 
EUNIS:  

C1.24 Вкоренена плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.32 Свободно плаваща растителност в еутрофни водоеми,  
C1.33 Вкоренена потопена растителност в еутрофни водоеми,  
C1.34 Вкоренена плаваща растителност в еутрофни водоеми. 

HD 92/43:  
3150 Естествени еутрофни езера с Magnopotamion или Hydrocharition типове растителност. 

Червената книга на Р България: 
03C1 Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна 

растителност 
Застрашено [EN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 H2 I J L2]. 

Природозащитен статут: 
ЗБР, БК, ДХ. 

Значение за ПР „Сребърна“: 
 Много близки до временните блата, с тази разлика, че при мощната си връзка с езерото се явяват като 

временни местообитания за обитателите на езерото. 
 Основно място за хранене на чапли, малки корморани, ибиси, лопатарки, потапници, патици, водни 

костенурки; 
 Основна среда за обитание на мраморно попче, деветоигла бодливка, върловка, китайски поспаланко 

и на малките на почти всички видове риби, водните безгръбначни животни, земноводни, влечуги, 

птици и свързаните с водната среда бозайници (воден плъх, ондатра, малка водна земеровка). 
Характеризиращи видове:  

птици: лиска, потапници, гмурци, чапли, шаварчета, цвъркачи, бозайници: воден плъх, прилепи (при 

хранене), риби: червеноперка, слънчева рибка, костур, сребриста каракуда; земноводни: дунавски 

тритон, водни жаби, влечуги: водни змии, водна костенурка. 

5123- Канали със земни брегове 

Връзки с класификации на местообитанията: 
EUNIS:  

C1.22 Свободно плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.23 Вкоренена потопена растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.24 Вкоренена плаваща растителност в мезотрофни водоеми,  
C1.32 Свободно плаваща растителност в еутрофни водоеми,  
C1.33 Вкоренена потопена растителност в еутрофни водоеми,  
C1.34 Вкоренена плаваща растителност в еутрофни водоеми. 
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HD 92/43:  
3150 Естествени еутрофни езера с Magnopotamion или Hydrocharition типове растителност. 

Червената книга на Р България: 
03C1 Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна 

растителност 
Застрашено [EN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 H2 I J L2]. 

Природозащитен статут: 
ЗБР, БК, ДХ. 

Канал Драгайка.  
Значение за ПР „Сребърна“: 

 жизнено важна връзка (екокоридор) с река Дунав. До момента основната роля на канала е била за 

вкарване на вода в езерото при нива на реката при които тя не прелива през западния край на ПР. 
Освен това, каналът Драгайка трябва да се използва за изнасяне на утайки в Дунава при високи води, 

при които водата навлиза през западния край. С построяването на западния канал тази функция на 

канала Драгайка значително ще се увеличи;  
 основната част от водния вток в ПР от р. Дунав, при нива между 11 и  12 m.; 
 специфична среда за обитание за водните организми;  

Характеризиращи видове:  
риби: умбра – единствено местообитание за вида с най-висок консервационен статут в българската 

сладководна ихтиофауна, прилепи (при хранене), земноводни и влечуги: всички свързани с влажната зона 

видове. 
Западен канал.  
Значение за ПР „Сребърна“: 

 жизнено важна връзка (екокоридор) с река Дунав; средство за ежегоден обмен на водите в езерото, за 

създаване на циркулация; за мобилизиране на дънните утайки и тини;  
 основната част от водния вток в ПР от р. Дунав, при нива между 11 и  12 m.; 
 специфична среда за обитание за водните организми и разширяване местообитанието на 

консервационно значими видове;  
Характеризиращи видове:  

очаква се да се колонизира от видовете характерни за канала Драгайка, включително и от умбрата. 

3211- Висока хелофитна  растителност, периодично заливана 

Връзки с класификации на местообитанията. 
EUNIS:  

C3.21 съобщества на Phragmites australis 
C3.231 съобщества на Typha latifolia 
C3.22 съобщества на Schoenoplectus lacustris 
C3.27 съобщества на Bolboschoenus maritimus 

HD 92/43:  
3150 Естествени еутрофни езера с Magnopotamion или Hydrocharition типове растителност. 

Червената книга на Р България: 
03C1 Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна 

растителност 
Застрашено [EN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 H2 I J L2]. 

Природозащитен статут: 
ЗБР, БК, ДХ. 

Бележка: периодично заливаните и изсъхващи части на езерото и заливните участъци в междудиговото 

пространство, обрасли с висока хелофитна растителност. 
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Значение за ПР „Сребърна“: 
 Много близки до крайбрежните плитки части, с тази разлика, че при кратковременната връзка с 

езерото се явяват като специфични местообитания за видове, които се развиват най-добре в отсъствие 

на силните конкуренти свързани с основни местообитания в големите стоящи водоеми – класически 

пример е предпочитането на временните блата като място за размножаване и отглеждане на малките 

при земноводните и влечугите в отсъствието на големи риби. 
 място за хранене на чапли, малки корморани, ибиси, лопатарки, потапници, патици, водни 

костенурки; 
 Основна среда за обитание на малките на повечето видове земноводни, водни безгръбначни животни, 

влечуги, и свързаните с водната среда бозайници (воден плъх, малка водна земеровка и други дребни 

бозайници). 
Характеризиращи видове:  

птици: лиска, потапници, гмурци, чапли, шаварчета, цвъркачи, бозайници: воден плъх, прилепи (при 

хранене), риби: костур, червеноперка, слънчева рибка, сребриста каракуда; земноводни: дунавски 

тритон, водни жаби, влечуги: водни змии, водна костенурка, водни безгръбначни животни – целият 

комплекс от видове характерни за езерото. 

3212- Висока хелофитна  растителност, постоянно залята 

Връзки с класификации на местообитанията. 
EUNIS:  

C3.2111 съобщества на Phragmites australis, постоянно заляти 
HD 92/43:  

3150 Естествени еутрофни езера с Magnopotamion или Hydrocharition типове растителност. 
Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ. 
Червената книга на Р България: 

03C1 Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна 

растителност 
Застрашено [EN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 H2 I J L2]. 

Природозащитен статут: 
ЗБР, БК, ДХ. 

Бележка: постоянно залетите непресъхващи части на вкоренения в дъното тръстиков масив 
 
Значение за ПР „Сребърна“: 

- място за гнездене на водолюбиви птици, шаварчета и цвъркачи,  
- място за хранене на риби, водни костенурки; птици 
- среда за обитание на водни безгръбначни животни, риби, земноводни, птици. 

Характеризиращи видове:  
птици: чапли, шаварчета, цвъркачи, бозайници: прилепи (при хранене), риби: костур, червеноперка, 

сребриста каракуда; земноводни: дунавски тритон, водни жаби, влечуги: водна костенурка. 

3213- Висока хелофитна  растителност, плаваща  

Връзки с класификации на местообитанията. 
EUNIS:  

C3.2111 съобщества на Phragmites australis, постоянно заляти 
HD 92/43:  

3150 Естествени еутрофни езера с Magnopotamion или Hydrocharition типове растителност. 
Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ. 
Червената книга на Р България: 

03C1 Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна 

растителност 
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Застрашено [EN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 H2 I J L2]. 
Природозащитен статут: 

ЗБР, БК, ДХ. 
Бележка: плаващите в около ЦВО тръстикови острови (кочки). 
 
Значение за ПР „Сребърна“: 

- екотонната зона по ръба на кочките и водните огледала е едно от местообитанията с най-високо 

биоразнообразие в ПР; 
- място за гнездене на пеликани, чапли, водоплаващи птици, шаварчета и цвъркачи,  
- среда за обитание на водни безгръбначни животни, земноводни, птици, свързани с водата бозайници. 

Характеризиращи видове:  
птици: къдроглав пеликан, чапли, тръстиков блатар, шаварчета, цвъркачи, бозайници: видра, 

ондатра, воден плъх, прилепи (при хранене), земноводни: дунавски тритон, водни жаби. 

3214- Тревна хидрофилна растителност 

Връзки с класификации на местообитанията. 
EUNIS:  

E5.41 Screens or veils of perennial tall herbs lining watercourses,  
E5.423 Continental tall-herb communities,  
E5.43 Shady woodland edge fringes;  

HD 92/43: 
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и планините до алпийския пояс 

Червена книга на Р България: 
 28E5 Крайречни високотревни съобщества в равнините 
Застрашено [EN - A1, 2 C1 D2 E2 F2 G1 H1 I J L2]. 

Природозащитен статут: 
ЗБР, ДХ. 

Бележка: Мозаечно разпространен биотоп, представен с малки по площ петна в крайбрежната зона, 
включени поради малката си площ в полигоните на заливните гори. 

Значение за ПР „Сребърна“: 
- място за хранене на чапли, ибиси, блатари; 
- място за хранене на тревопасни и прилепи; 
- среда за обитание на безгръбначни животни, земноводни, влечуги, пойни птици, малка водна 

земеровка, белокоремна белозъбка, воден плъх. 
Характеризиращи видове: 

птици: чапли, бозайници: воден плъх, малка водна земеровка, белокоремна белозъбка, прилепи (при 

хранене), земноводни: дунавски тритон, водни жаби. 

3215- Тревна мезофилна растителност 

Връзки с класификации на местообитанията.  
EUNIS:  

E3.43 Subcontinental riverine meadows;  
HD 92/43:  

6440 Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii;  
Червена книга на Република България:  

18E3 Дунавски крайречни заливни ливади. 
Критично застрашено [CR - A1, 2 B1 C2 D3 E3 F3 G3 H2 I J]. 

Природозащитен статут.  
ЗБР, БК, ДХ. 
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Значение за ПР „Сребърна“: 
- място за гнездене на калугерици, блатни лястовици, дъждосвирци; 
- място за хранене на чапли, ибиси; 
- среда за обитание на земноводни, водни безгръбначни животни. 

Практически биотопа е изчезнал поради залесяване, превръщане в обработваеми земи, които в последствие 

са изоставени, развитие на рудерални и инвазивни видове. Представлява интерес за възстановителна дейност 

в полигона от междудиговото пространство, зает с силно деградирала растителност  в сравнение с 

оптималните биотопи. 
Характеризиращи видове:  

птици: полска бъбрица, жълтоопашата стърчиопашка, сива овесарка, калугерица, блатна лястовица, 

блестящ ибис, малка бяла чапла.  

3216- Тревна мезоксерофитна растителност с храсти 

Връзки с класификации на местообитанията.  

EUNIS:  
E1.22 Сухи,  суб-континентални  степни  тревни   

HD 92/43:  
6250* Панонски льосови степни тревни съобщества 

Червена книга на Република България:  

08Е1 Дунавски льосови степи 

Застрашено [EN - A1, 2 B1 C3 D2 E2 F2 G2 H3 I]. 

Природозащитен статут.  

ЗБР, БК, ДХ. 

Значение за ПР „Сребърна“: 

- място за гнездене на сврачки и чучулиги; 

- място за хранене на тревопасни; 

- среда за обитание на добруджански хомяк, лалугер, пъстър пор. 

Бележка: Среща се само в ЗМ. 

Характеризиращи видове: лалугер, сврачки. 

ГОРСКИ БИОТОПИ 

3111-  Заливни гори 

Връзки с класификации на местообитанията.  

EUNIS:  
G1.1112  Източно европейски тополово върбови гори 
G1.2232 Южнобалкански гори от ясен, дъбове и елша 

HD 92/43:  
91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 
Червена книга на Република България:  

01G1 Крайречни върбово-тополови гори 

Застрашено [EN - A1, 2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I J L3]. 

05G1 Смесени низинни и крайречни гори и лонгози 

Критично застрашено [CR - A1, 2 B1 C2 D3 E3 F3 G3 H2 I J L2]. 
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Природозащитен статут.  

ЗБР, БК, ДХ. 

Бележка: 

Сезонно заливани гори покриващи остров Девня и заливни гори около езерото. 

Необходимо е уточнението, че те са част от естественото състояние на екосистемите в конкретните 

условия, но гората на остров Девня е в резултат от горско насаждение върху ново образувал се остров 

през миналия век. Крайбрежните гори около езерото са били силно редуцирани към средата на миналия 

век и днешното им състояние може да се разглежда като етап преди достигане до климаксна заливна 

гора. 

Значение за ПР „Сребърна“: 

Основно горско местообитание във влажната зона. Около езерото присъства с малки площи, които са в 

относително добро състояние, а големи площи се нуждаят от интензивни дейности за възстановяване.  

След възстановяване на 91E0* и  91F0 в планираните територии те ще осигуряват:  

- климаксно съобщество, което ще допринася за стабилността на екосистемата; 

- опазване на приоритетно природно местообитание; 

- място за гнездене на голям брой консервационно значими видове птици; 

- местообитание за консервационно значими безгръбначни животни, земноводни, влечуги, птици и 

бозайници (видра, горски прилепи); 

Характеризиращи видове:  

птици: чапли, малък корморан, кълвачи, други горски видове птици,  бозайници: видра, гризачи и 

насекомоядни бозайници от горския комплекс, горски видове прилепи; земноводни: кафява крастава 

жаба, дунавски тритон; влечуги: пъстър смок, смок мишкар. 

І.311- Широколистни гори   

Връзки с класификации на местообитанията.  

EUNIS:  
G1.C4 Други широколистни листопадни култури 
G1.2232 Южнобалкански гори от ясен, дъбове и елша 

HD 92/43: Съществуващите горски насаждения предоставят възможност за възстановяване на : 
91Н0* Панонски  гори с Quercus pubescens 
91 I0*  Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp.  
91M0   Балкано-Панонски церово-горунови гори 
91Z0    Мизийски гори от сребролистна липа 

Бележка: 

Наличните в района горски биотопи, в непосредствена близост с ПР и в ЗМ,  са подходящи за възстановяване 

на консервационно значими природни местообитания:   

91Н0* Панонски  гори с Quercus pubescens 

91 I0*  Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp.  

91M0   Балкано-Панонски церово-горунови гори 

91Z0    Мизийски гори от сребролистна липа 

Детайлно те са разгледани в раздела за горски местообитания. 

Основната част от тези биотопи са в ЗМ. 
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Значение за ПР „Сребърна“:  

позволяват заедно с малките по площ гори в ПР да поддържат минимална жизнена местна популация от 

горки видове птици, прилепи и други бозайници и по този начин увеличава биоразнообразието на ПР, 

включително с атрактивни за наблюдение видове. 

Характеризиращи видове:  

бозайници: видра, дива котка, обикновен сънливец, горски сънливец, горски прилепи, птици: кълвачи, 

други горски видове птици,  земноводни: дунавски тритон, кафява крастава жаба, влечуги: пъстър смок, 

смок мишкар, шипоопашата костенурка. 

32132- Сива върба с 3213 - висока   хелофитна  растителност, плаваща 

Връзки с класификации на местообитанията. 

EUNIS: F9.1282 Понто-сарматски крайречни върбови храсталаци 

Бележка:  

Преди изграждането на дигите и язовир Железни врата, при пролетни пълноводия и завихряне на дунавски 

води в езерото,  утайки и цели кочки са изнасяни в реката. Косенето на тръстиката, както и периодичното 

горене на тръстиката са подтискали силно популацията на сивата върба и тя е била рядък вид в района на 

езерото. Съвременните условия: повишената трофност на езерото, изплитняване на езерото, отсъствието на 

косене на тръстиката, отсъствието на пожари, наличието на големи пчелини (сивата върба е ентомофилно 

растение) създават особено благоприятни условия за развитието й в ПР. 

Значение за ПР „Сребърна“: 

Структуроопределящия за биотопа вид сива върба, в условията на ПР се явява като ключов растителен 

вид за осъществяване на прехода в деградационната сукцесията от езеро към блато. Той понижава 

плаваемостта на кочките с голямата си надводна биомаса и при ниски води „закотвя“ плаващите 

тръстикови кочки към дъното чрез корените си.  

В резултат на това се забавя  изплуването на кочките със сива върба при заливане на езерото от Дунава.  

Докато са потопени, върху тях се отлага тиня. След изплуването те са идеална среда за развитие на блатен 

телиптерис. Той развива самостоятелен етаж върху кочките и също допринася за снижаване на 

плаваемостта им. С намаляване плаваемостта на кочките се достига до трайно закотвяне за дъното. При 

продължителни заливания на такива кочки със воден слой над два метра тръстиката им може напълно да 

загине.  

При така протичащата деградационна сукцесия се създават условия и за навлизане на нови инвазивни 

видове. 

Сивата върба е палеарктичен вид.  В условията на Нова Зеландия се проявява като инвазивен вид. 
Формално тя не може да се разглежда като инвазивен вид за ПР „Сребърна“. Големият и потенциал за 

масово развитие в променената от човека среда в ПР „Сребърна“ я поставя в ролята на вид, който 

значително ускорява деградационната сукцесия. Мерките спрямо нея трябва да са съпоставими по мащаб 

и степен на въздействие с тези срещу инвазивните видове, за да се спре деградациония процес. В противен 

случай няма да може ефективно да се опазва и поддържа екосистемата на езерото, което е и основната цел 

пред ПР „Сребърна“. 

Същевременно, сивата върба, заедно с бялата върба, в плитките части на езерото северно и североизточно 

от локвата „Бабушко блато“ е основа за колония от чапли и малък корморан и като такава трябва да се 

поддържа. 

Характеризиращи видове:  

Бозайници: малка водна земеровка, прилепи при хранене; птици: кълвачи, синигери, други горски 

видове птици,  земноводни: дунавски тритон, влечуги: пъстър смок, смок мишкар, водни змии, водна 

костенурка. 
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32122- Сива върба с 3212 - висока   хелофитна  растителност, постоянно залята  

Връзки с класификации на местообитанията. 

EUNIS: F9.1282 Понто-сарматски крайречни върбови храсталаци 

Значение за ПР „Сребърна“: 

Масовото разпространение на сива върба в тръстиковия масив променя неговия характер и съкращава 

местообитанията на видовете свързани с тръстиката.  

Характеризиращи видове:  

Бозайници: малка водна земеровка, прилепи при хранене; птици: кълвачи, синигери, други горски 

видове птици,  земноводни: дунавски тритон, влечуги: пъстър смок, смок мишкар, водни змии, водна 

костенурка. 

32112- Сива върба с 3211 - висока   хелофитна  растителност, периодично заливана 

Връзки с класификации на местообитанията. 

EUNIS: F9.1282 Понто-сарматски крайречни върбови храсталаци 

Значение за ПР „Сребърна“: 

Масовото разпространение на сива върба в тръстиковия масив променя неговия характер и съкращава 

местообитанията на видовете свързани с тръстиката.  

Характеризиращи видове:  

Бозайници: малка водна земеровка, прилепи при хранене; птици: кълвачи, синигери, други горски 

видове птици,  земноводни: дунавски тритон, влечуги: пъстър смок, смок мишкар, водни змии, водна 

костенурка. 

31110- Акациеви гори 

Връзки с класификации на местообитанията. 

EUNIS: G1.C3 Гори от бяла акация 

Бележка: 

Биотопът е разпространен само в ЗМ. Визиран е като самостоятелна единица сред широколистните гори, 

защото наскоро в него е била изведена сеч. В резултат сега е избуява млада издънкова гора, която не 

подлежи на ефикасно отстраняване в периода на действие на ПУ 2016. 

Значение за ПР „Сребърна“: 

Влошава естествеността на ландшафтна около ПР. 

Характеризиращи видове:  

бозайници: чакал, дива котка, лисица, горски гризачи и насекомоядни бозайници, прилепи при хранене; 
птици: горски видове,  влечуги: пъстър смок, смок мишкар. 

312- Иглолистни гори 

Връзки с класификации на местообитанията. 

EUNIS: G3.F12 Иглолистни гори 

Бележка: Биотопът е разпространен само в ЗМ. 

Значение за ПР „Сребърна“: Влошава естествеността на ландшафтна около ПР. Потенциално място за 

разпространение на инвазивни видове в периода на предстоящото премахване на насаждението. 

Характеризиращи видове:  

бозайници: чакал, дива котка, лисица, горски гризачи и насекомоядни бозайници, прилепи при хранене; 
птици: малък брой широко разпространени видове пойни птици. 
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3241- Храстова мезоксерофитна растителност 

Връзки с класификации на местообитанията. 

EUNIS: 
E1.22 Сухи,  суб-континентални  степни  тревни  съобщества 

HD 92/43:   
6250 Панонски льосови степни тревни съобщества 

Бележка: Биотопът е разпространен само в ЗМ. Той се развива върху 6250 Панонски льосови степни тревни 

съобщества, като процесът на охрастяване и деградация на изходното местообитание е много 

напреднал. 

Значение за ПР „Сребърна“: Влошава естествеността на ландшафтна около ПР. Драстично редуцира 

степните местообитания в района.  

Характеризиращи видове: бозайници: чакал, лисица, птици: широко разпространени пойни птици. 

3242- Храсталаци от аморфа 

Връзки с класификации на местообитанията. 

EUNIS: 
F9.35 Крайбрежни храсталаци от инвазивни видове 

HD 92/43:  
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс. 

Бележка: Биотопът се развива върху 6430 -Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс, използвани като обработваеми земи 1949- 1978 г. и после изоставени. 
Процесът на охрастяване и деградация на изходното местообитание е много напреднал. 

Значение за ПР „Сребърна“: 

Влошава естествеността на ландшафтна във и около ПР. Драстично редуцира тревните  местообитания 

в района. Заема територия на която могат да се възстановят значими природни местообитания и 

местообитания на видове. 

Характеризиращи видове:  

бозайници: чакал, дива котка, лисица, птици: малък брой широко разпространени видове пойни птици. 

(Lanius collurio, Sylvia curruca, Sylvia communis, Locustella luscinioides, Acrocephalus palustris, Acr. scirpaceus, 
Acr. arundinaceus, Phasianus colchicus).   

3243- Храсталаци от миризлива върба 

Връзки с класификации на местообитанията. 
EUNIS:     

E1.22 Сухи,  суб-континентални  степни  тревни  съобщества 
F9.1283 Централно Евроазиатски крайречни върбови храсталаци 

HD 92/43:   
6250 Панонски льосови степни тревни съобщества 

Бележка: Биотопът е разпространен само в ЗМ. Той се развива върху 6250 Панонски льосови степни тревни 

съобщества, като процесът на охрастяване и деградация на изходното местообитание е много 

напреднал. 
Значение за ПР „Сребърна“: 

Влошава естествеността на ландшафтна около ПР. Драстично редуцира степните местообитания в района. 

Подлежи на премахване и възстановяване на тревни местообитания. 
Характеризиращи видове: бозайници: чакал, лисица, птици: широко разпространени пойни птици. 
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5901- Биотопи с  подземни карстови и пещерни хидроложки системи 

В района съществува подземна карстова пещерна хидроложка система. Водите й са свързани с езерото. Над 

нивото на езерото (при ниски нива) се отваря извора Канаричката в местността Опашката. При периоди на 

обилни валежи той се влива в езерото, опри сухи периоди пресъхва и дори дренира езерните води, ако по 

стечение на обстоятелствата нивото на езерото е достатъчно високо. Дебитът на този извор е пренебрежим в 

сравнение в обема на езерото, но има косвени доказателства за наличието и на други извори по дъното на 

езерото. Такива доказателства са участъците с по-топла вода в езерото, които замръзват последни и когато 

цялото езеро е замръзнало ледът върху тях е най-тънък. Друго доказателство е хипсометричната карта на 

езерото. На нея се виждат ясно  малки по площ участъци от дъното, които са с по-голяма дълбочина от 

околните. Ако дъното е без извори, то тези понижения биха били запълнени с тиня при циркулацията на 

водата в езерото. Причините за циркулацията са: 

 втока при преливане на р. Дунав и обратното изтичане при спадане на нивото му през западния край 

на ПР и през канала Драгайка,  
 вертикалното движение на кочките при резка промяна на нивото на езерото,  
 течения предизвикани от силни ветрове, 
 течения предизвикани от вливащи се по дренажните линии на релефа води от водосбора при поройни 

валежи.  
Пример за такова понижение на дъното е точка в голямото езерно огледало, в близост до ръба на плаващата 

тръстиката на която е разположена колонията на пеликаните.   

Значение за ПР: 

Местоположението на извора Канаричката, който е на брега на езерото, е подходящо за оформяне на точка 

за наблюдение на водоплаващи птици. Самият извор би представлявал атракция за туристите. Скалният 

корниз, до който се отваря извора, е традиционно място за любителски риболов на местните любители, но не 

е било регламентирано като такова в ПУ 2001. В сегашния ПУ то е сред местата определени за ихтиологичен 

мониторинг по данни от любителски риболов с въдица до границата на ПР. За да е използваемо  при различни 

нива на езерните води е предвидено да се удълбае ивица пред скарния корниз.  

Далеч по-голямо може да се окаже значението за ПР на карстовата хидроложка система по отношение на 

водния баланс на езерото. За това е предвиден проект за проучването на местоположението и дебита на 

изворите по дъното на езерото.  

Интерес представлява проучването на криптофауната от пещерни водни членестоноги, които обитават тези 

подземни води. Досегашни проучвания в други части на страната показват, че голям процент от тези видове 

са ендемични за Балканския полуостров или дори за отделната карстова хидросистема. 
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Таблица 7.5.3.8.-1. Разпределение по биотопи и организмови групи на  установените 1488 комбинации [вид 

: биотоп] за целеви видове в ПР. 

       Сумарно комбинации  
       [вид : биотоп]                = 1488 
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Водни биотопи 20 26 219 175 77 204 43 764 

реки в долно течение   4 19 30 8 0 4 65 

реки в долно течение, брегове     19 0 9 7 4 39 

канали със земни брегове   7 36 12 10 1 7 73 

висока хелофитна растителност, периодично заливана 3   36 22 10 42 4 117 

висока хелофитна растителност, постоянно залята 3   36 22 10 42 4 117 

висока хелофитна растителност, плаваща 4 2 36 16 5 17 4 84 

езеро, ЦВО 2 1 0 18 5 18 4 48 

езеро, ПГЛ  2 1 0 18 5 18 4 48 

езеро, МЛК  2 1 0 18 5 18 4 48 

езеро, плитчини 4 10 37 19 10 41 4 125 

Биотопи с пясъци и оскъдна растителност     74   21 2 4 101 

Речни пясъчни коси без растителност     35   7 1 0 43 

Тревни биотопи 1   72   55 33 14 175 

тревна мезофилна растителност 1   36   17 6 4 64 

тревна мезоксерофитна раст. с храсти     8   19 18 4 49 

тревна хидрофилна растителност     28   19 9 6 62 

Биотопи с горска или храстова растителност 2   110   80 200 56 448 

храсталаци от върби 1   21   18 16 8 64 

храсталаци от аморфа 1   21   18 16 8 64 

широколистни гори     4   10 40 8 62 

заливни гори      16   13 32 8 69 

сива върба с 3211     16   7 32 8 63 

сива върба с 3212     16   7 32 8 63 

сива върба с 3213     16   7 32 8 63 
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реки в долно течение 5%
реки в долно течение, брегове 3%

канали със земни брегове 5%

висока хелофитна растителност 8%

висока хелофитна растителност, 
заливна 8%

висока хелофитна растителност, 
плаваща 6%

езеро, ЦВО 3%

езеро, ПГЛ 3%

езеро, МЛК 3%

езеро, плитчини 9%
речни пясъчни коси без 

разстителност 3%

тревна мезофилна растителност 5%

тревна мезоксерофитна раст. с 
храсти 3%

тревна хидрофилна растителност
4%

храсталаци от върби 5%

храсталаци от аморфа 5%

широколистни гори 4%

заливни гори 5%

сива върба с 3211 4%

сива върба с 3212 4%

сива върба с 3213 4%

Фиг. 7.5.3.8.-1. Процентно разпределение по биотопи на 

1 488  комбинации [вид : биотоп] в ПР „Сребърна“
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От фиг. 7.5.3.8.-1 могат да се направят определени изводи при планиране управлението на ПР с цел 

съхраняване на биоразнообразието. Тук не са взети под внимание съпоставянето на консервационната 

значимост на отделните целеви обекти, нито площите заемани от биотопите в ПР, нито приносът им в 

национален мащаб, но представените данни сами по себе си са красноречиви и не може да бъдат 

пренебрегвани. Още повече, че при опитите да се отчетат всички фактори се внася неизбежно субективизъм 

в оценките.  

От фигурата се вижда, че тревните, храстовите и горски биотопи поддържат толкова видове, колкото и 

водните биотопи. При това като водни биотопи са отнесени трите биотопа на тръстиката. Това дава 

основания за осмисляне на стратегията при разпределение на усилията и ресурсите при управление на ПР.  

Изпъква също и значението на плитките части на езерото за съхранение на биоразнообразието. Като се вземе 

под внимание, че те са с малка площ в сравнение с ЦВО и големите периферни локви, и че релефа на езерната 

чаша не предоставя много възможности за запазване на плитки участъци при спадане на водното ниво е 

необходимо да се обърне специално внимание на този биотоп. 

Значимостта на тръстиковия масив може да се определи като ключов фактор при управлението на ПР. 

КЪМ КОРЕННИТЕ БИОТОПИ НА ПР “СРЕБЪРНА” СЕ ОТНАСЯТ:  
 реки в долното им течение, 
 Речни пясъчни коси без растителност  
 езеро, централно водно огледало (ЦВО); 
 езеро, големи периферни локви (ПГЛ); 
 езеро, малки локви в кочките (МЛК); 
 езеро, плитчини  
 висока хелофитна растителност, периодично заливана 
 висока хелофитна растителност, постоянно залята  
 висока хелофитна растителност, плаваща  
 тревна хидрофилна растителност 
 храсталаци от върби 
 широколистни гори 

 заливни гори 
 Подземни карстови и пещерни хидроложки системи. 

КЪМ ПРОИЗВОДНИТЕ БИОТОПИ НА ПР “СРЕБЪРНА” СЕ ОТНАСЯГ:  
 Биотопи с канали  със земни брегове 
 сива върба с 3211 
 сива върба с 3212 
 сива върба с 3213 
 акациеви гори 
 храсталаци от аморфа 
 тревна мезофитна растителност 
  

7.5.3.9 БИОТОПИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КОНСЕРВАЦИОННИТЕ ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ВИСШИТЕ 

РАСТЕНИЯ  

С напредване на проучванията изобщо на влажната зона на територията на Поддържания резерват са 

установени 14 растителни вида, които според изискванията си към околната среда са сходни и техните 

биотопи могат да се групират в две категории – водни и сухоземни (преовлажнени) биотопи: 
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Биотопи със стоящи води 
Видовете, които обитават такива биотопа са: Aldrovanda vesiculosa L. (алдрованда), Lemna gibba L. (издута 

водна леща), Nymphaea alba L. (бяла водна роза), Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze (щитолистни 

какички), Salvinia natans (L.) All. (плаваща лейка), Stratiotes aloides L. (алоевиден стратиотес), Trapa natans 
L. (воден орех, джулюн), Utricularia australis R. Br. (южна мехурка), Utricularia vulgaris L. (обикновена 

мехурка) и Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (безкоренчеста волфия). Реално тези биотопи образуват в своята 

съвкупност водното тяло на езерото, в което тези 10 растителни вида формират своите съобщества или 

групировки. Те са прикрепени за грунта (Nymphaea alba L., Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze, 
понякога в по-плитки води (Trapa natans L.) или свободно плаващи във водния стълб, като движението им се 

определя от водните течения или посоката на вятъра (останалите видове). Прикрепеният начин на живот на 

цитираните три вида (бяла водна роза, щитолистникакички и воден орех)са основната причина те да 

образуват повече или по-малко добре структурирани съобщества. Останалите видове от този група, поради 

подвижния начин на живот се явяват основно допълнителни елементи в състава и структурата на другите 

макрофитни ценози. 
 
Биотопи с тревна хидрофилна растителност и биотопи с кочки 
Видовете, които обитават такива биотопи са останалите четири вида от тази група: Cicuta virosa L. (отровна 

цикута), Ranunculus lingua L. (езичесто лютиче), Sonchus palustris L. (блатен кострец) и Thelypteris 
thelypteroides (Michx.) Holub (блатен телиптерис). 
Характерно за тях е, че почвите в техните местообитания са обилно запасени с вода, а понякога - 
преовлажнени. Такива биотопи има по брега на езерото (субакватичната зона) или на плаващите тръстикови 

комплекси (кочки) вътре в него. Два от видовете (Cicuta virosa L. и Ranunculus lingua L.) се срещат в 

Поддържания резерват и в защитената местност. Тези растителни видове не формират съобщества, а основно 

участват като второстепенни елементи от фитоценозите на растителността на Поддържания резерват. 
Единствено блатният телиптерис има силно изразено фитоценотично присъствие в тръстиковите и папурови 

ценози, където изгражда много добре развит втори етаж. 
 
В течение на годините на територията на Поддържания резерват са установени следните растителни видове 

със специален статут, някои от които са непотвърдени в последните десетилетия (Таблица ...): 
Aldrovanda vesiculosa L. (алдрованда) – хидрофит, който в миналото е съобщаван за флората на Поддържания 

резерват. Растенията са потопени в повърхностните слоеве на водата, но се придвижват свободно под 

влияние на водните течения и посоката на вятъра. Видът присъства в ЗБР, Директивата за местообитанията 

(Директива 92/43/ЕС) и в Червена Книга на Р България, т. 1 (2015), IUCN 2001 и Червените списъци с 

категория „критично застрашен”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид. Във водното тяло на 

езерото съществува малобройна популация на вида (край брега на езерото под Коджа баир). 
Cicuta virosa L. (отровна цикута) – хигрофит, съобщен за флората на Поддържания резерват за първи път от 

Д. Йорданов през 1946 г. Не е съобщаван за флората на резервата след 1983 г. и се предполага, че днес не се 

среща там. През 2014 г. въпреки обстойното търсене не е установен. Предпочита местообитания, които се 

характеризират с достатъчно количество грунтова вода. Такива потенциално пригодни за вида хабитати има 

на територията на Поддържания резерват и на защитената местност. Видът присъства в ЗБР и в Червена 

Книга на Р България, т. 1 (електронен вариант), IUCN2001 и Червените списъци с категория „критично 

застрашен”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид. Препоръчва се реинтродукция на отровната 

цикута на територията на Поддържания резерват и на защитената местност. 
Lemna gibba L. (издута водна леща) – хидрофит, несъобщаван до този момент растителен вид за флората на 

Поддържания резерват. Свободно плаващ по повърхността на езерото и обикновено се среща нарядко в по-
плитки и спокойни води. Издутата водна леща присъства в Червените списъци с категория „почти застрашен” 

вид. 
Nymphaea alba L. (бяла водна роза) – хидрофит, съобщен за флората на резервата  за първи път от Ст. Петков 

през 1911 г. Формира съобщества в северната половина на езерото, в открити води, в по-малките огледала и 

около кочките. По данни от охраната, бялата водна роза се е появила през 2013 г. за първи път в южната част 

на езерото в района на „Опашката”. Видът присъства в ЗБР и в Червена Книга на Р България, т. 1 (2015) и 

Червените списъци с категория „застрашен”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид. 
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze (щитолистни какички) - хидрофит, съобщен за първи път за 

флората на резервата от Ст. Петков през 1911 г.. Съобществата на щитолистните какички предпочитат 
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плитките части на езерото по неговата периферия, основно в района на стария път и старата дига южно от 

селото. Видът присъства в ЗБР и в Червена Книга на Р България, т. 2 (2015) и Червените списъци с категория 

„застрашен”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид. 
Ranunculus lingua L. (езичесто лютиче) – хигрофит, съобщен за първи път за флората на резервата през 1946 

г. от Д. Йорданов. Присъства в Червените списъци с категория „застрашен”. Срещал се е нарядко на 

територията на Поддържания резерват и на защитената местност. По наше мнение е приоритетен за опазване 

вид. През 2014 година, видът не е установен. 
Salvinia natans (L.) All. (плаваща лейка) – хидрофит, установен за първи път от Ст. Петков през 1911 г. На 

територията на Поддържания резерват се среща като свободно плаващо по повърхността на водата, заемайки 

обикновено по-тихи и заветни части на водното огледало. Видът фигурира в ЗБР , Бернската конвенция и 

Червените списъци със статут на „уязвим”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид.  
Sonchus palustris L. (блатен кострец) – хигрофит, съобщен за първи път за флората на резервата от Кочев, 

Йорданов през 1981 г. Среща се нарядко по брега на езерото и по места с повишено количество вода в 

почвения субстрат. Блатният кострец фигурира в ЗБР, Червена Книга на Р България, т. 1 (2015) и Червените 

списъци с категория „застрашен”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид. 
Stratiotes aloides L. (алоевиден стратиотес) – хидрофит, установен за първи път от Д. Йорданов през 1946 г. 

На територията на Поддържания резерват се среща основно в северната половина на езерото. Обикновено е 

свободно плаващо растение по повърхността на водата, но в плитчините може и да се захваща за дънния 

субстрат. Видът фигурира в ЗБР, Червена Книга на Р България, т. 1 (2015) и Червените списъци с категория 

„критичен”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид. 
Thelypteris thelypteroides (Michx.) Holub (блатен телиптерис) – хигрофит, установен за първи път от Ст. 

Петков през 1911 г. На територията на Поддържания резерват се среща основно по кочките и по периферията 

на езерото, където формира много добре развит втори етаж в съобществата на тръстиката и папура. Видът 

фигурира в ЗБР и Червените списъци със статут на „уязвим”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид. 
Trapa natans L. (воден орех, джулюн) – хидрофит, установен за първи път от Ст. Петков през 1911 г., но след 

това не е съобщаван за флората на резервата до наши дни. Биологията на вида предполага, че е формирал 

съобществата си в по-дълбоки води, по места предпочитани и от бялата водна роза. Видът присъства в ЗБР и 

в Червена Книга на Р България, т. 1 (2015) и Червените списъци с категория „застрашен”. По наше мнение е 

приоритетен за опазване вид. Препоръчва се реинтродукция на водния орех и тя да се извърши с материал от 

географски най-близките до Поддържания резерват популации на джулюна. Реликтен вид. 
Utricularia australis R. Br. (южна мехурка) – хидрофит, съобщен за първи път за флората на резервата през 

1987 г. в докторската дисертация на Г. Баева. Свободно плаващо растение, което предпочита по-спокойни и 

добре прогрявани от слънцето води. Видът фигурира в ЗБР, Червена Книга на Р България, т. 1 (2015) и 

Червените списъци с категория „критичен”. Среща се много по-рядко в сравнение с обикновената мехурка. 

По наше мнение е приоритетен за опазване вид. През последните 10 години, не е установяван в езерото 

“Сребърна”. 
Utricularia vulgaris L. (обикновена мехурка) – хидрофит, съобщен за първи път за флората на резервата от 

Ст. Петков през 1911 г. Свободно плаващо растение, което предпочита по-спокойни и добре прогрявани от 

слънцето води. Видът фигурира в Червените списъци с категория „уязвим”. 
Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (безкоренчеста волфия) – хидрофит, съобщен за първи път от Кочев и Йорданов 

през 1981 г. Свободно плаващ по повърхността на езерото. На територията на Поддържания резерват се 

среща по тихи и заветни места по периферията на водоема. Видът присъства в Червените списъци с категория 

„уязвим”. По наше мнение е приоритетен за опазване вид. През последните 10 години, не е установяван в 

езерото “Сребърна”. 
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7.5.3.10 СЪВРЕМЕННИ БИОТОПИ, ОЦЕНКА:ТАБЛИЦИ 

Таблица 7.5.3.9.-1. Използвани скали при оценка на биотопите по показателите съвременност, естественост, 

устойчивост, рядкост и уязвимост. 
Съвременност Естественост Стабилност Рядкост Уязвимост Бал 

Производни Естествени 
Тенденция за 

разрастване 
Често срещани  

Биотопи на 

инвазивни видове 
1 

Коренни 
Антропогенен 

произход, след 

пряко въздействие 
Стабилни Редки 

Устойчиви 

биотопи 
2 

  

Антропогенен 

произход, след 

сукцесионни 

процеси  

Сравнително 

стабилни  
Много редки  

Сравнително 

устойчиви  
3 

    Нестабилни   Уязвими биотопи 4 

    Много нестабилни    Силно уязвими  5 

Таблица 7.5.3.9.-2. Оценка на биотопите по показателите съвременност, естественост, устойчивост, рядкост 

и уязвимост. 

Код Биотоп 

С
ъ

в
р
ем

ен
н

о
ст

 

С
та

б
и

л
н

о
ст

 

Е
ст

ес
тв

ен
о
ст

 

Р
я
д

к
о
ст

 

У
я
зв

и
м

о
ст

 

5111 реки в долното им течение 2 2 1 2 4 

5121 сладководни езера 2 3 1 3 5 

5122 големи периферни локви  2 3 1 3 5 

5123 канали със земни брегове  1 4 2 2 5 

5124 малки локви в кочките  2 4 1 3 5 

5125 крайбрежни плитки части на езеро 2 3 1 2 4 

5901 подземни карстови хидрологични системи 2 2 1 2 2 

3211 висока хелофитна  растителност  2 3 1 1 4 

3212 заливна висока хелофитна  растителност 2 3 1 1 4 

3213 плаващи кочки 2 5 1 3 5 

3214 тревна хидрофилна растителност 2 4 1 2 4 

3215 тревна мезофилна растителност 2 4 1 2 4 

3216 тревна мезоксерофитна растителност с храсти 1 4 1 1 5 

3111 заливни гори 2 3 1 1 4 

І.311 широколистни гори 2 3 1 2 3 
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Код Биотоп 

С
ъ

в
р

ем
ен

н
о

ст
 

С
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б
и
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о
ст
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о

ст
 

Р
я
д

к
о

ст
 

У
я
зв

и
м

о
ст

 

32112 сива върба с 3211 2 1 3 3 1 

32122 сива върба с 3212 2 1 3 3 1 

32132 сива върба с 3213 2 1 3 3 1 

31110 акациеви гори 1 1 2 1 1 

3241 храстова мезоксерофитна растителност 2 3 1 2 5 

3217 храстова мезофитна растителност 2 4 1 2 5 

3242 храсталаци от аморфа 1 1 3 1 1 

3243 храсталаци от миризлива върба 1 1 1 1 5 

3311 вътрешни крайбрежни пясъчни ивици 2 4 1 3 4 

7.5.4 ГОРИ 

7.5.4.1 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

7.5.4.1.1 ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ В ПР 

Езерото Сребърна е сред най-важните и големи български влажни зони. Неговата история е 

поредица от крайности в природозащитата в България, от неограничено и целогодишно използване 

на природните му ресурси до около 1948 г., до пълна забрана за всякаква стопанска дейност след 
1975 г.  
В развитието на екосистемите на езерото Сребърна могат да се отбележат няколко важни етапа:  

 естествено състояние до 1948 г.; 
 нарушено състояние от 1949 до 1978 г.; 
 възстановяване първи етап от 1979 до 1994 г.; 
 възстановяване втори етап след 1994 г. 

През 1978 г. след частично отстраняване на дигата е възстановено периодичното постъпване на води 

от р. Дунав при пълноводие. Това оказва съществено влияние върху водния баланс и хидроложката 

характеристика на езерото. С въвеждането през 1994 г. на хидравличната система между река Дунав, 

свързващият канал и езерото Сребърна, се създават условия за регулиране на водното ниво и 

залетите площи.  
Управлението и ползването на горите в ПР са следвали историческите промени, които са настъпвали 

в управлението на горите на България през последните десетилетия. В най-общ план за последните 

60 години могат да се разграничат три основни периода – първи период преди национализацията на 

горите, втори период на мащабни реконструкции на горите, трети период на възстановяване на 

естествената горска растителност на територията на ПР. Периодът преди залесяванията на 

плантациите с хибридни тополи е до около 1955-60 г. след като е приключила колективизацията и 

национализацията на земите и горите в България. Преди този период горите в района на резервата 
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са били естествени и вероятно са наподобявали - местообитание 91Е0*, в северната част, в близост 

до брега на река Дунав. Там е имало гори съставени от бяла върба, полски бряст, бяла топола. 

Вероятно много по-често са се срещали черната топола и белият бряст. Не случайно низинната част 

на резервата в междудиговото пространство се е наричала „Балтата“. В по-дренираните места и 

навярно в северозападната част на резервата е било разпространено местообитание 91F0. По тези 

места освен горите от полски бряст е имало, макар и слабо, участие на летен дъб, черна и бяла 

топола. В южната и северозападната част на резервата, по високите брегове, се е срещало 

местообитание 91I0*, с фрагменти от 91Z0. Преобладаващите гори са били от летен дъб, космат дъб, 

полски клен, сребролистна липа и др. Като цяло горите са били естествени, с голямо покритие и 

често са били заливаеми в низинната част. Проникването на инвазивни растителни видове е било 

инцидентно. 
Периодът на залесяване на хибридни тополи, вероятно и на горски култури от пенсилвански ясен, 

явор негундо, гледичия и миризлива върба, е започнал със сигурност около 1960 г. От това време 

има стари култури от хибридна топола, които са на възраст над 55 години. Тогава са изсечени и 

реконструирани голяма част от естествените гори в района. Месторастенията са изкоренявани и 

залесявани, като са освобождавани големи пространства без горско покритие и с открита почва. По 

това време се е появила аморфата, чийто семена са носени по река Дунав. Този вид също е залесяван 

целенасочено по българския дунавски бряг с противоерозионна функция или като медоносно 

растение. Процесът е започнал да става необратим за появата на инвазивни дървесни и храстови 

видове след извеждането на първите ротации на сеч на плантациите от хибридна топола, когато са 

се създали още по-благоприятни условия за настаняването на инвазивни видове. 
Периодът на реални възстановителни дейности започва след 2011 г., когато са извършени първите 

наблюдения и картиране на природните местообитания. Заложени са конкретни цели и са 

осъществени мероприятия като залесяване с местни дървесни видове за възстановяване на 

местообитания 91Е0* и 91F0, пречупване и опръстеняване на инвазивни дървесни видове. 

Възстановителните дейности продължават през 2014 г. и са планирани да се осъществят и през  

следващия период на Плана за управление. 

7.5.4.1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКО-ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ПР „СРЕБЪРНА” 

Поддържаният резерват „Сребърна”, заедно със защитена местност „Пеликаните” се намират в 

границите на Държавно горско стопанство „Силистра“. През последните 25 години 

лесоустройствени проекти на това стопанство са осъществени през 1990 г. и през 2001 г. През 2011 

г. е извършена инвентаризация на горските местообитания, която е възложена от РИОСВ - Русе и 

изпълнена от WWF България (Доклад на WWF, 2011). 

През 2014 г. актуализацията на такасационните данни на горите в ПР „Сребърна“ са направени въз 

основа на инвентаризацията, осъществена от WWF през 2011 г., с отговорен изпълнител инж. 

Венелин Радков. По време на актуализацията през 2014 г. е запазена в голяма степен номерацията и 

частично е променена картната основа направена от WWF. Този подход беше избран за улеснение 

на ползвалите проекта през 2011 г., както и да има приемственост в данните. Изменени са някои 

граници базирайки се на най-новите ортофото изображения (2012). Допълнени са два подотдела в 

отдел 4 – „д“ (нов); 13 – „м“ (части от отдел 13 в, 2, 3). Така също е вписан един подотел „и“ в отд. 

14 (част от 14/1). Увеличена е площта на отд. 14 „з“ и отд. 467 „о“. Допълнително са 

инвентаризирани и картирани територии, които по смисъла на Закона за горите трябва да се 



 

 571 

причислят като гори или горски площи, включително и териториите самозалесени с аморфа и 

дървесни видове. Тези територии са обособени в отдел 1000 от „а“ до „ш“. Отдел 453 подотдели „е“ 

и „е1“ са заличени и на тяхно място, вече с различна площ, са вписани отдел 1000 „ч“ и „ш“. Това 

се наложи поради дублиране на отдел 453 „е“ в ПР и извън него по Карти на ДГС „Силистра“, (2011). 

Цялата площ на ПР е във функционалната група „Гори и земи в защитени територии”. Предмет на 

теренните изследвания, свързани със заданието за изготвяне на настоящото проучване са: 

Отдел: 4. Подотдели: а, б, в, г, д (нов); 

Отдел: 13. Подотдели: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м (нов), 1, 2, 4, 5, 6, 7; 

Отдел: 14. Подотдели: а, б, в, г, д, е, ж, з, и (нов), 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

Отдел: 453. Подотдели: е, е1 са заличени (поради дублиране със съседен отдел извън ПР). На тяхно 

място са обособени отдел 1000 ч, ш; 

Отдел: 467. Подотдел: о; 

Нов отдел 1000. Подотдели: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф , х, ц, ч, ш. 

Общата площ на горския фонд на ПР „Сребърна” въз основа на инвентаризацията от 2011 г. e 108,4 
ha. След теренните проучвания през 2014 г., тази площ възлиза на 107,7 ha, което вероятно се дължи 

на по-точните измервания на площите на подотделите и промяната на техните граници. 
Допълнително включените площи от отдел 1000 са 137,9 ha. Общата площ от инвентаризацията е 

245,6 ha. Разпределението на общата площ по вид на земите и вид на горите (ha) e отразено в 

Таблица 1. 

Основният метод приложен в настоящата инвентаризация е методът по насаждения. Не са 

формирани условни стопански класове, поради предназначението на горите (в поддържан резерват) 

и липсата на планирани стандартни сечи. 

При настоящата инвентаризация не е отчетена гола площ за залесяване в ПР „Сребърна“. При 

инвентаризацията на ПР през 2011 г. (Доклад WWF, 2011), незалесенатата горска площ, подлежаща 

на залесяване, е била 38 ha или около 36% от общата горска площ в ПР „Сребърна”, инвентаризирана 

по това време. Дървопроизводителната площ през 2014 г. е 200,7 ha, около 81,7% от общата 

картирана площ (табл. 2). Аморфата заема допълнително 43,2 ha или 17,6% от площта. 

Недървопроизводителната горска площ е 1,7 ha или 0,7% от общата площ на ПР. Тя е съставена от 

камионни пътища на земна основа (широки 4 m) – 0,5 ha, два канала в отдел 13 (широки 10 m и 5 m, 
първият от които е пълен с вода и е основна връзка на р. Дунав с езерото Сребърна) – с площ от 0,4 

ha. В отдел 14 се намира временно водно тяло с площ 0,3 ha. На фиг. 1 е представено 

разпределението на дендроценозите по категорията вид гори.  
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Таблица 1. Разпределение в ПР „Сребърна“ на общата площ по вид на земите и вид на горите 

Вид на подотдела 
Шир. 

високостъблени, 

площ в ha 

Изд. за 

превръщане, 

площ в ha 

Тополови, 

площ в ha 
Всичко, 

площ в ha 
% 

А. Насаждения 86,7 16,1 97,9 200,7 81,7 

а) с пълн. 0,4–1,0 32,8 16,1 71,8 120,7 49,1 

от ест. произход 32,8 16,1 71,8 120,7 49,1 

склопена култура           

несклопена култура           

б) с пълн. 0,1– 0,3 53,9   26,2 80,1 32,6 

от ест. произход 29,9   26,0 55,9 22,8 

изредена култура 24,0   0,2 24,2 9,9 

Б. Клек           

В. Незалесена 

дървопроизводителна площ 
          

Преобладание на аморфа     43,2 43,2 17,6 

Г. Недървопроизвод, горска площ     1,7 1,7 0,7 

камионен път земен     0,5 0,5 0,2 

канал     0,9 0,9 0,4 

гьол     0,3 0,3 0,1 

Обща площ: 86,7 16,1 142,8 245,6 100,0 

 

Фиг. 1. Разпределение на 

площта по вид гори в ПР 

„Сребърна 

В таблица 2 е посочена 

площта на горите по 

дървесни и храстови 

видове. Дадени са площите 

по срещаемост върху 

цялата територия, където се 

срещат и площта на 

дървесните видове според 

тяхното участие в 

подотдела чрез 

редуцираната площ. Така 

например при аморфата площта на срещаемост е 123,4 ha, a изчислена спрямо редуцираната площ 

е 43,2 ha. При бялата върба редуцираната площ е 69,1 ha, която се явява по-точен показател за 

реалното разпространение на този дървесен вид. Прави впечатление, че инвазивни видове като 

пенсилванския ясен и явор негундо са съответно с по 8% и 15,2% от общата залесена площ. 

Хибридната топола също е все още с висок процент на разпространение (14,4%), независимо, че са 

проведени голи сечи, с цел нейното заменяне. За сравнение полският бряст е с 8,7%, а бялата върба 
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с 28,1% от общата площ. Сумираната площ на всички местни дървесни видове е по-малка от тази 

на неместните (инвазивните видове). В действителност инвазивните дървесни и храстови видове са 

се разселили вече почти върху цялата горска площ на ПР. 

Таблица 2. Площ на дървесните и храстовите видове в ПР „Сребърна“ 

Видове 
Площ на 

срещаемост в ha 
Редуцирана площ 

в ha 
% от обща площ 

Площ само на 

горски култури в 

ha 

Акация 0,6 0,6 0,2   

Айлант 0,0 0,0 0,0   

Аморфа 123,4 43,2 17,6   

Бяла върба 73,6 69,1 28,1 2,5 

Бяла топола 5,0 1,1 0,4 5,0 

Гледичия 1,1 1,1 0,4   

Джанка 0,0 0,0 0,0   

Клокочка 0,0 0,0 0,0   

Космат дъб 1,6 1,6 0,7   

Кучи дрян 0,0 0,0 0,0   

Летен дъб 2,2 2,2 0,9   

Махалебка 0,0 0,6 0,2   

Мекиш 0,0 0,1 0,0   

Мъждрян 0,0 0,2 0,1   

Орех 0,0 0,0 0,0   

Пенсилвански ясен 26,4 19,7 8,0   

Полски бряст 34,1 21,3 8,7 6,2 

Полски клен 0,6 0,6 0,2   

Полски ясен 9,0 9,0 3,7 9,0 

Сребролистна липа 0,6 0,6 0,2   

И-214 28,7 28,7 11,7 28,7 

Хибридни тополи 6,7 6,7 2,7   

Черница 0,2 0,2 0,1   

Явор негундо 60,8 37,3 15,2   

Негорски площи   1,7 0,7   

Всичко   245,6 100,0 51,4 

При анализа на възрастта на горско-дървесната растителност в „Сребърна“ е избрано сортирането 

да бъде не по класове на възраст (което е през 20 години), а по възрастови групи през 10 години 
(табл. 3). Вторият подход е по практичен за плана за управление в ПР, поради преобладанието на 

бързорастящи видове с ранна кулминация на растеж, като бяла върба, полски бряст, хибридна 

топола, пенсилвански ясен, явор негундо и др. От таблица 4 е видно, че младите гори до 10 г. са 

над 100 ha или 41,4% от общата горска площ. В тази група се включват и младите горски култури, 

създадени през 2011-2012 г. за възстановяване на местоoбитания 91Е0*/91F0, както и аморфата, 

която на много места е под 10 годишна възраст. Прави впечатление, че горите на възраст над 40 

години са едва 16,2%, като най-старите са на около 70 години (1% от площта). 
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Фиг. 2.  

Разпределение на главните 

дървесни видове в ПР 

„Сребърна“  

 

 

 

 

 

Таблица 3. Площ на горско-дървесната растителност в ПР „Сребърна“ по възрастови групи  

Възрастова група (год.) Площ в ha % от обща площ 

до 10 100,9 41,4 

11-20 48,2 19,8 

21-30 26,2 10,7 

31-40 29 11,9 

41-50 6,7 2,7 

51-60 30,4 12,5 

над 61 2,5 1,0 

Всичко 243,9 100,0 

 

Фиг. 3. Разпределение на 

горско-дървесната 

растителност по 

възрастови групи 

 

Площта на горско-
дървесната растителност в 

ПР „Сребърна“ по 

произход на горите е 

отразена в таблица 4. Най-
общо дървесните видове са 

разделени на издънкови, 

семенни естествени и 

семенни с изкуствен произход (горски култури). Резниците, които са специфична група, са 

обособени отделно на издънкови индивиди, залесени в култури. Такива са залесяванията с върби и 

тополи, включително и тези в младите култури за възстановяване на местообитания 91Е0*/91F0. 
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Със семенен естествен произход са всички естествени семенни гори, а така също и площите от 

аморфа и инвазивни видове. 

Таблица 4. Площ на горско-дървесната растителност в в ПР „Сребърна“ по произход 

Произход Площ в ha % от площта 

Издънков 65,1 26,7 

Резници 12,8 5,2 

Семенен естествен 144,7 59,3 

Семенен изкуствен 21,3 8,7 

Всичко 243,9 100,0 

Площта само на инвазивните видове е обобщена в таблица 5. В нея те са обособени в три групи по 

степен на въздействие по преобладаващ дървесен вид в подотдела – силна, средна и слаба. При 

силната степен на въздействие инвазивните видове завземат цялата площи и изместват местните 

дървесни и храстови видове. Сукцесията има необратим характер в продължение на няколко 

десетилетия. Възвръщането на местните видове по естествен път е почти невъзможно. Смени с 

подобен характер са тези от явор негундо, пенсилванския ясен и в голяма степен от аморфата. Под 

тази степен на въздействие са подложени около 88 ha териториите покрити с горско-дървесна 

растителност.   

Таблица 5. Площ на инвазивните видове в ПР „Сребърна“ по степен на въздействие  

Инвазивни 
Степен на въздействие Общо 

площ 

(ha) 

% от 

обща 

площ силна (ha) средна (ha) слаба (ha) 

Аморфа 43,2     43,2 32,7 

Пенсилвански ясен 7,0     7,0 5,3 

Хибридни тополи     40,0 40,0 30,2 

Явор негундо 37,3 4,8   42,1 31,8 

Всичко 87,5 4,8 40,0 132,3 100,0 

Разпространението на инвазивните видове по участие спрямо редуцираната площ в подотдела е 

посочено в таблица 6. И при този тип групиране е видно, голямото разпространение на инвазивните 

видове, като на практика тук са включени всички дървесни и храстови инвазивни видове срещащи 

се на територията на ПР „Сребърна“. 

Таблица 6. Срещаемост (разпространение) на инвазивните видове по редуцирана площ в ПР 

„Сребърна“ 

Инвазивни 
Степен на въздействие Общо 

площ (ha) силно (ha) средно (ha) слабо (ha) 
Акация   0,6   0,6 

Айлант 0,3     0,3 

Аморфа 111,1 11,3   122,4 

Гледичия 0,8 0,2   1 

Пенсилвански ясен 26,3 3   29,3 

Хибридни тополи     34,8 34,8 

Черница     0,2 0,2 

Явор негундо 41,9 18,9   60,8 
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В таблица 7 са включени площите по степен на участие на най-разпространените дървесни и 

храстови видове. Степените са разделени на две. Първата е с участие от 0,1 до 0,4, а втората от 0,5 

до 1,0. На територията на ПР преобладават териториите с участие на основните видове над 0,5. 

Таблица 7. Площ на горско-дървесната растителност в ПР „Сребърна“ по участие в състава 

Вид 
Участие в ha 

0,1-0,4 0,5-1,0 

Аморфа 1,6 43,2 

Бяла върба 4,7 63,0 

Бяла топола 1,8 0,1 

Хибридни тополи 10,1 23,1 

Дъбове 3,7 0,0 

Пенсилвански ясен 15,4 4,0 

Полски бряст 18,0 4,8 

Явор негундо 16,3 24,5 

Други 9,6 0,0 

Общо 81,2 162,7 

Всичко   243,9 

В таблица 8 са посочени площите на горите по пълноти от 0,1 до 1,0. При теренните измервания в 

насажденията са измервани склопеността, което е в голяма степен синоним на покритие. Пълнотата 

е изчислена на база склопеност и спрямо еталонната за един хектар за съответния дървесен вид. При 

аморфата е възприета склопеността като основен таксационен показател. 

Таблица 8. Разпределение на горите в ПР „Сребърна“ по пълнота 

Показател Пълнота 

Степен 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Площ в ha 15,0 14,6 45,6 20,6 40,9 16,5 26,7 55,7 1,6 6,7 

% от общо 6,2 6,0 18,7 8,4 16,8 6,8 10,9 22,8 0,7 2,7 

Височините в дървостоите са измервани с точност до 1 m, като за средна височина е възприета 

доминиращата средна. Поради малката възраст на голяма част от дървостоите и горските култури, 

както и наличието на аморфа, голяма част от средните височини са в категориятa до 5 m. Интересен 

факт е големият дял на височините на дърветата високи над 16-20 m – 30%, което доказва бързият 

растеж по височина при сравнително малки възрасти около 30 години (табл. 9). 

Таблица 9. Разпределение на горско-дървесната растителност в ПР „Сребърна“ по средни височини 
Показател Височина Всичко в ha 

Степен до 5 m  6-10 m  11-15 m  16-20 m над 20 m   

Площ в ha 67,1 53,0 35,0 73,1 15,7 243,9 

% от общо 27,5 21,7 14,4 30,0 6,4 100,0 

Горско-дървесната растителност е групирана в две категории – равномерен и неравномерен строеж 

и форма на склопа. При неравномерния строеж склопът варира повече от 2 единици, например от 

0,3 до 0,6. Повечето дендроценози в „Сребърна“ са с неравномерен строеж, като има случаи 

склопеността да варира от 0,1-0,9 (табл. 10). Това е обусловено от провежданите в миналото сечи, 

които са засегнали в по-голяма степен тези дървостои. Равномерен строеж има при издънковите 
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гори и култури, както и при площите заети трайно с аморфа. Най-често горите в ПР са със 

склопеност между 0,3-0,8. 

Таблица 10. Разпределение на горите в ПР „Сребърна“ по строеж и форма на склопа 

Строеж 
Равномерен, площ 

в ha 
Неравномерен, 

площ в ha 
Общо, площ в ha Всичко, площ в ha 

Гори 9,0 191,7 200,7   

% от общо 3,7 78,6 82,3   

Аморфа 36,3 6,9 43,2 243,9 

% от общо 14,9 2,8 17,7 100,0 

Разпределението на бонитетите на горите в ПР „ Сребърна“ е обобщено в таблица 11. 

Преобладаващият бонитет е средният – III. Голям е делът на среднобонитетните и 

високобонитетните гори поради добрите условия на месторастене в ПР „Сребърна“. Това се дължи 

от една страна на богатите алувиални почви, от друга голямата влагозапасеност, високи подпочвени 

води и периодични заливания от река Дунав. Тези условия са подходящи за видове характерни за 

местообитание 91Е0* и частично за 91F0.  

 

Таблица 11. Разпределение на горите в ПР „Сребърна“ по бонитет 

Бонитет I II III IV V 
Всичко 

ha 

Площ в ha 38,5 44,5 99,7 15,4 2,6 200,7 
% 19,2 22,2 49,7 7,7 1,3 100,0 

 

 

 

 
 
ОПИСАНИЕТО НА ГОРИТЕ ПО ОТДЕЛИ И ПОДОТДЕЛИ В ТАБЛИЧЕН ВИД Е 

ПРИВЕДЕНО ПО-ДОЛУ.  
 
СЛЕД ОПИСАНИЕТО НА ГОРИТЕ СА ДАДЕНИ И ФОРМИТЕ ГФ 1-7 ОБЩО ЗА 

ВСИЧКИ ГОРИ, ПО ПРЕПОРЪКА НА РДГ-РУСЕ. 
 



ПОДОТДЕЛ ВИД НА ПОДОТДЕЛА ПЛОЩ (ха) ЗАПАС (с клони, м
3 )

а Издънково насаждение 1,3 306

б Издънково насаждение 9,7 2363

в Издънково насаждение 4,8 478

г Издънково насаждение 2,4 132

д Издънково насаждение 0,9 237

19,1 3516

ПРЕДОТДЕЛЕН ЛИСТ

ОТДЕЛ № 4

Общо:

578



Землище: Собственост:

Площ: 

1,3 ха

Отдел: 4 Стар отдел: 4

Подотдел: а Стар подотдел: ачаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: издънково насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 30% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пълно

та
Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
  (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

И-214 4 2 0,5 001 а Издънков 23 0,7 24 3 36 99 129 154

Явор негундо 3 2 0,4 10% съхнене Сем. ест. 15 1 16 32 42 50

Полски бряст 2 2 0,3 Сем. ест. 16 2 18 25 33 39

Бяла върба 1 2 0,1 Издънков 15 28 14 18 22

Бяла върба 10 3 Сем. ест. 11 0,5 7 3 6 26 34 41

Явор негундо 8 4 Сем. ест. 8 0,4 2,5 2

Пенс. ясен 2 4 Сем. ест.

Полски бряст 0 4 Сем. ест.

Пенс. ясен 2

Полски бряст

Схема: Площ 1,3 196 255 306 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха) Забележка:

Забележка:

неравномерен - от 0,4 до 0,9

Самосев от бяла върба, около 6 месеца под вода в северозападната част; липсва бяла топола. Извършено е опръстеняване на голяма част от явор негундо.

среднобогата до богатакрайречно до 1 м подп. води

резерват, защ. ивица на р. Дунав, остров Девня на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО

ПОЛЗВАНЕ 

Актуализирал: Г. ХинковДата: 06.08.2014 г. 

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Всичко:Сортиментен клас:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

глинесто-песъчлива

льос

ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНДПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 )

ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

алувиална

лепка, къпина

не

гръцки гърбач, черен бъз, дива лоза, аморфа - единично

СД4 (1)

Лудогорие

91Е0 за възстановяване

тополови

Участие

7

3

Год.

Год.

579



Землище: Собственост:

Площ

: 9,7 
ха

Отдел: 4 Стар отдел: 4

Подотдел: б Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори: тополови

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастен 10-55 г. Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 30% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони

-тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
        
(без 

клони)

           V           
 (без клони)

             V              
        (с 

клони)

% м
3

И-214 5 2 4,9 002 а Издънков 55 0,7 25 3 34 132 1280 1536

Явор негундо 3 2 2,9 20% съхнене Издънков 18 2 24 42 407 489

Полски бряст 2 2 1,9 Сем. ест. 18 2 26 29 281 338

Пенс. ясен 0 2 Сем. ест.

Бяла върба 0 2 Издънков

Явор негундо 7 3 Сем. ест. 8 0,3 0,8

Полски бряст 3 3 Сем. ест. 0,6

Пенси. ясен 0 3 Сем. ест.

Бяла върба 0 3 Сем. ест.

Площ 9,7

Схема: 203 1969 2363 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Да се извърши допълнително оръстеняване на инвазивни дървесни видове и подпомагане на местни дървесни видове чрез чупене на конкуририращи ги.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 1:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

   (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Бяла топола липсва. Извършено опръстеняване на по-голяма част от дърветата на явор негундо.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 )

Дата: 06.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Забележка:

З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Забележка:

91Е0 за възстановяване

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води

алувиална

льос

глинесто-песъчлива

среднобогата до богата

Оптимален бъдещ състав

издънково насаждение

ачаст+бчаст+вчаст

лепка, жълтурче, змийско мляко; няколко туфи по 7-8 бр. блатно кокиче

къпина, черен бъз - 15%, аморфа

резерват, защ. ивица на р. Дунав, остров Девня на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО

неравномерен - от 0,4 до 0,9

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

не

Лудогорие

ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

Участие

8

2

Год.

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год.

580



Землище: Собственост:

Площ: 

 4.8 ха

Отдел: 4 Стар отдел: 4

Подотдел: в Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 5-70 г. Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 30% Релеф: Богатство:

Корони: 30% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Извършено е опръстеняване на явор негундо. Установени стари дървета от черна топола. Имало е колония на корморани; в момента колонията се е преместила на друго място.

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пълно

та
Височина (м)

Бонит

ет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
        
(без 

клони)

           V           
(без клони)

             V              
   (с клони)

% м
3

Явор негундо 4 2 2,0 004 а Сем. ест. 55 0,4 19 2 24 34 163 196

Полски бряст 4 2 1,8 Сем. ест. 18 2 26 33 158 190

Пенс. ясен 2 2 1,0 Сем. ест. 18 2 28 16 77 92

И-214 0 2 резници

Черна топола 0 2 Издънков

Бяла върба 0 2 Издънков

Явор негундо 7 3 Сем. ест. 5 0,3 1

Полски бряст 3 3 Сем. ест. (петна) 0,5

Пенс. ясен 0 3 Сем. ест.

Бяла върба 0 3 Сем. ест. 0 0

Схема: Площ 4,8 83 398 478

Вид на сечта:

Да се извърши допълнително оръстеняване на инвазивни дървесни видове и подпомагане на местни дървесни видове чрез чупене на конкуририращи ги.

Забележка: Налична голяма мъртва маса дървесина (над 50 м3/ха), вероятно от снеговал.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 1:

Черна топола 3 Почвоподготовка 2:

Бяла върба 2 Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Вид на сечта:
     Стояща        

   (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина Забележка:

91Е0 за възстановяване

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води

алувиална

глинесто-песъчлива

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

резерват, защ. ивица на р. Дунав, остров Девня на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

Лудогориенеравномерен - от 0,2 до 0,6

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

издънково насаждение

издънкови за превръщане

Редуцирана площ (ха)

Участие

7

бчаст+вчаст

Сортиментен клас: Всичко:

Бяла топола липсва; в местата, където дървостоят е загинал се появява групов подраст от явор негундо и полски бряст. 

среднобогата до богата

льос

лепка, жълтурче, змийско мляко; няколко туфи по 7-8 бр. блатно кокиче

2

1

Год.

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е 

581



Землище: Собственост:

Площ

: 2,4 
ха

Отдел: 4 Стар отдел: 4

Подотдел: г Стар подотдел: вчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 m Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: изток Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 5-55 г. Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бонит

ет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

Полски бряст 6 2 1,4 10% съхнене Сем. ест. 55 0,3 15 3 20 29 70 84

Явор негундо 3 2 0,7 Сем. ест. 14 5 18 12 29 35

Пенс. ясен 1 2 0,2 Сем. ест. 16 3 24 5 12 14

Полски ясен 0 2 Сем. ест.

Бяла върба 0 2 Сем. ест.

И-214 0 1 резници

Явор негундо 7 3 Сем. ест. 8 0,3 1

Полски бряст 3 3 0,8

Схема: 2,4 46 110 132 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Наличие на мъртва маса, вероятно от снеговал (над 100 м3/ха). Върху освободените от дървостоя места да се залесят фиданки от местни дървесни видове.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 1:

Полски ясен Почвоподготовка 2:

Бяла върба 3 Схема:

Черна тополa Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

   (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 06.08.2014 г. 

аморфа - единично

лепка, червена мъртва коприва, къпина, дребна звездица, блатно кокиче

Актуализирал: Г. Хинков

Редуцирана площ (ха)

Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

неравномерен - от 0,0 до 0,5

ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас:

крайречно до 1 м подп. води

алувиална

льос

среднобогата до богата

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

издънкови за превръщане

глинесто-песъчлива

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес)

91Е0 за възстановяване

СД4 (1)

средно до лошо

Върбата е само по периферията, 1 ред, като част от нея е с диаметър > 1м, височина - 20м, диаметър - 60 см, 20% сухи; 

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

не

Лудогорие

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав, остров Девня на р. Дунав

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е 

Год.

1

6

1

2

ЗАПАС (м
3 )

Забележка:

Участие

Всичко:

Год.

582



Землище: Собственост:

Площ

: 0.9 
ха

Отдел: 4 Стар отдел: нов

Подотдел: д Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 m Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: изток Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 80% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

Бяла върба 7 2 0,6 Издънков 55 0,7 18 3 54 172 154 185

Явор негундо 1 2 0,1 Сем. ест. 40 20 1 42 18 16 19

Пенс. ясен 1 2 0,1 Сем. ест. 40 20 2 38 16 14 17

Полски бряст 1 2 0,1 Сем. ест. 40 15 2 30 14 13 15

Аморфа 5 3 Сем. ест. 10 0,2 2

Полски бряст 2 3 Сем. ест. 5 1,5

Явор негундо 2 3 Сем. ест. 5 1,5

Пенс. ясен 1 3 Сем. ест. 5 1,5

Схема: 0,9 220 198 237 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка: Наличие на мъртва маса, вероятно от снеговал. Върху освободените от дървостоя места да се залесят фиданки от местни дървесни видове.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 2:

Черна топола 3 Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

   (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год. Забележка:

Дата: 06.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

1

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Участие

7

2

Периферна южна ивица, неотразена до настоящия момент в такс. Описания.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

алувиална

50% льос

лепка, червена мъртва коприва, къпина, дребна звездица, блатно кокиче

глинесто-песъчлива

неравномерен Лудогорие

91Е0

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води среднобогата до богата

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав, остров Девня на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

добро не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

издънкови за превръщане

583



ПОДОТДЕЛ ВИД НА ПОДОТДЕЛА ПЛОЩ (ха) ЗАПАС (с клони, м
3 )

а Семенно насаждение 1,2 369
б Издънково насаждение 3,2 250
в Издънково насаждение 5,9 576
г Несклопена култура 0,2 0
д Несклопена култура 0,7 0
е Издънково насаждение 3,3 507
ж Издънково насаждение 0,2 33
з Склопена култура 0,3 35
и Издънково насаждение 1,1 109
к Издънково насаждение 2,0 240
л Издънково насаждение 2,0 254
м Издънково насаждение 1,5 234
1 Несклопена култура 4,2 0
2 Несклопена култура 4,0 0
4 Канал 0,3 0
5 Камионен път 0,2 0
6 Канал 0,6 0
7 Издънково насаждение 0,2 10

31,1 2617

ПРЕДОТДЕЛЕН ЛИСТ

ОТДЕЛ № 13

Общо:

584



Землище: Собственост:

Площ: 

1.2 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: а Стар подотдел: 1

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 

ͦ

Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 40% Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: 20% Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

v (без 

клони)
V (без клони)

V (с 

клони)
% м

3

Бяла върба 6 2 0,7 Сем. ест. 65 0,8 21 2 80 144 173 207

Пенс. ясен 1 2 0,1
Сем. Изкуствен

18 1 50 29 35 42

Полски бряст 1 2 0,1 Сем. ест. 18 2 46 25 30 36

Явор негундо 1 2 0,1 20% съхнене
Сем. Изкуствен

18 1 50 28 34 40

Бяла топола 1 2 0,1 Сем. ест. 22 2 80 30 36 43

Полски ясен 0 2 Сем. ест.

Хибридна топола 0 2 резници

1,2

Схема: 256 307 369 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Да се извърши допълнително оръстеняване на инвазивни дървесни видове и подпомагане на местни дървесни видове чрез чупене на конкуририращи ги.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 2 Почвоподготовка 1:

Полски бряст Почвоподготовка 2:

Бяла топола Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща     (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

1

3

Год.

Д2,3 (3)

семенно насаждение

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно

неравномерен - от 0,5 до 0,9

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

льос

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

Лудогорие

91Е0

Установени стари дървета от полски бряст. Установени дървета от полски ясен, вероятно местен произход.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

не глинесто-песъчлива

Извършено опръстеняване на явор негундо.

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Забележка:

Забележка:

Участие

6
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Землище: Собственост:

Площ:  

  3.2 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: б Стар подотдел: жчаст+2част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: изток Хабитат: 91Е0 за възстановяване

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

Полски бряст 6 2 1,9 Сем. ест. 20 0,6 16 1 20 40 128 154

Явор негундо 2 2 0,6 20% съхнене Сем. ест. 14 1 16 10 32 38

И-214 2 2 0,6 резници 20 3 28 15 48 58

Пенс. ясен 0 2 0,0 Сем. ест.

3,2

Схема: 65 208 250 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Да се извърши допълнително оръстеняване на инвазивни дървесни видове и подпомагане на местни дървесни видове чрез чупене на конкуририращи ги.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 1 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 1 Почвоподготовка 2:

Бяла топола 2 Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

неравномерен - от 0,1 до 0,7 Лудогорие

Участие

6

2

2

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

издънкови за превръщане

средно не

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

аморфа - 20% льос

не глинесто-песъчлива

В западната част е по-гъсто; частично заливаемо, в микропонижение от изток. Извършено е опръстеняване на явор негундо.

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав

Год.

З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

586



Землище: Собственост:

Площ:  

5.9 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: в Стар подотдел: 2част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 10-25 г. Наклон: 1 

ͦ

Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

И-214 9 2 5,4 Издънков 20 0,3 17 3 20 50 295 354

Полски бряст 1 2 0,6 Сем. ест. (15-25) 16 1 18 8 47 57

Гледичия 0 2 Сем. ест.

Бяла върба 0 2 5% съхнене Сем. ест.

Явор негундо 5 3 10% съхнене Издънков 13 0,5 8 1 8 10 59 71

И-214 3 3 резници 9 3 12 6 35 42

Полски бряст 1 3 Сем. ест. 8 2 10 3 18 21

Пенс. ясен 1 3 Сем. ест. 8 1 10 3 18 21

Джанка 0 3 Сем. ест.

Айлант 0 3 Сем. ест.

Бяла топола 0 3 Издънков

5,9

Схема: 80 472 566 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Допълнително опръстеняване на инвазивни дървесни видове. В осветени места залесяване с местни дървесни видове. Налична дървесна мъртва маса,

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 1 Почвоподготовка 1:

Полски ясен Почвоподготовка 2:

Бяла топола 2 Схема:

Бяла върба Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

неравномерен - от 0,0 до 0,7

нерегламентирани

1

Лудогорие

Участие

Год.

5

91F0+инвазив.

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

аморфа - 30% льос

глинесто-песъчлива

Извършено е опръстеняване на явор негундо.

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав

2

2

З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 
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Землище: Собственост:

Площ: 

0,2 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: г Стар подотдел: бчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: хомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (без клони) % м
3

Бяла топола 5 4 0,1 Резници 2 0,1 1 2 1 0 0 0 0

Бяла върба 5 4 0,1 Резници 0 0 0 0

Схема: 4 х 4 0,2 0 0 0 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Дисковане, чупене на инвазивни видове.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла топола 2 Почвоподготовка 1:

Бяла върба Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

5

5

Год.

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

несклопена култура

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

добро не

равномерен Лудогорие

91Е0+91F0

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

аморфа - 5% льос

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

глинесто-песъчлива

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Участие

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

дисковане

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)
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Землище: Собственост:

Площ:  

 0,7 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: д Стар подотдел: в

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

 (год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

Полски ясен 4 4 0,3 30% съхнене
Сем. изкуствен

3 0,2 1,2

Поски бряст 3 4 0,2 10% съхнене
Сем. изкуствен

Бяла топола 2 4 0,1 резници 1

Бяла върба 1 4 0,1 резници

Схема: 0,7 0 0 0 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Дисковане, чупене на извазивни видове.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 3 Почвоподготовка 1:

Полски ясен Почвоподготовка 2:

Бяла топола Схема:

Бяла върба Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

равномерен Лудогорие

Участие

Год.

3

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

91Е0+91F0

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

аморфа - 20% льос

глинесто-песъчлива

дисковане

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

3

1

3

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

589



Землище: Собственост:

Площ: 

3.3 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: е Стар подотдел: 2част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
  (с клони)

% м
3

Явор негундо 2 2 0,7 20% съхнене Издънков 30 0,6 23 1 30 55 182 218

Полски бряст 4 2 1,3 Сем. ест. 16 1 18 30 99 119

И-214 2 2 0,7 резници 22 3 40 21 69 83

Пенс. ясен 1 2 0,3 Сем. ест. 13 3 16 10 33 40

Бяла върба 1 2 0,3 Сем. ест. 23 2 60 18 59 71

Бяла топола 0 2 0,0 Издънков

3,3

Схема: 134 442 531 0 0

Вид на сечта:

Да се извърши допълнително оръстеняване на инвазивни дървесни видове и подпомагане на местни дървесни видове чрез чупене на конкуририращи ги.

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 1 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 1 Почвоподготовка 2:

Бяла топола 2 Схема:

Бяла върба 2 Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

неравномерен - от 0,4 до 0,8 Лудогорие

Участие

Год.

4

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

издънкови за превръщане

средно не

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

91Е0 възстанов.

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

аморфа - 30% льос

нерегламентирана до 1% от запаса глинесто-песъчлива

не

Опръстеняване на явор негундо. Има стари дървета от бяла върба.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

2

1

3

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

590



Землище: Собственост:

Площ: 

 0,2 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: ж Стар подотдел: г

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодн.: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
   (с клони)

% м
3

Бяла върба 6 2 0,1 Издънков 30 0,4 21 3 60 84 17 20

И-214 4 2 0,1 резници 23 3 38 52 10 12

Явор негундо 0 2 Сем. ест.

Гледичия 0 2 Сем. ест.

Пенс. ясен 0 2 Сем. ест.

Явор негундо 8 3 Сем. ест. 10 0,3 4 2 6 5

Полски бряст 2 3 Сем. ест. 4 1 6 2

Джанка 0 3 Сем. ест.

Пенс. ясен 7 4 Сем. ест. 4 0,4 0,5

Явор негундо 3 4 Сем. ест.

Схема: 0,2 143 27 33 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Да се извърши допълнително оръстеняване на инвазивни дървесни видове и подпомагане на местни дървесни видове чрез чупене на конкуририращи ги.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 2:

Бяла топола 3 Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

неравномерен - от 0,3 до 0,7 Лудогорие

Участие

Год.

6

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

91Е0 възстанов.

Д2,3 (3)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

аморфа - единично льос

нерегламентирани глинесто-песъчлива

не

В източната част масово се настанява явор негундо; западната част е залята с вода.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

2

2

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

591



Землище: Собственост:

Площ: 

 0,3 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: з Стар подотдел: дчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

И-214 4 2 0,2 Резници 50 0,6 22 3 46 73 22 26

Бяла върба 6 2 0,1 Сем. ест. 23 3 80 24 7 9

Полски бряст 0 2 Сем. ест.

Пенс. ясен 0 2 Сем. ест.

Явор негундо 6 3 Сем. ест. 10 0,3 4 2 6 4 0

Полски бряст 4 3 Сем. ест. 4 1 6 4 0 0

Джанка 0 3 Сем. ест. 0

Бяла върба 0 3 Сем. ест.

Явор негундо 6 4 Сем. ест. 4 0,4 0,5

Пенс. ясен 4 4 Сем. ест.

Пенс. ясен 4 0,0

0,3

Схема: 105 29 35 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

неравномерен - от 0,3 до 0,8 Лудогорие

Участие

Год.

6

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

изредена култура

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

91Е0 възстанов.

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

аморфа льос

не глинесто-песъчлива

не

Извършено опръстеняване на явор негундо. Частично залято с вода. Има стари дървета от бяла върба.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

4

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

592



Землище: Собственост:

Площ: 

1,1 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: и Стар подотдел: дчаст+2част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: Изложение: север Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

 (год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

Бяла върба 6 2 0,6 Издънков 40 0.4 17 3 36 60 66 73

И-214 0 1 0,0 резници

Явор негундо 4 2 0,4 Сем. ест. 15 30 30 33 36

Бяла върба 2 3 резници 3 0,6 2

Аморфа 8 3 Сем. ест. 10 2,5 2

Схема: 1,1 90 99 109 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

неравномерен - от 0,0 до 0,5 Лудогорие

Участие

Год.

10

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

91Е0 възстанов.

Д2,3 (3)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

аморфа льос

не глинесто-песъчлива

не

частично залято с вода

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

593



Землище: Собственост:

Площ

: 2.0 
ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: к Стар подотдел: и

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: хомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

 (год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

И-214 2 1 2,0 Издънков 30 0,3 18 3 30 10 20 24

Явор негундо 3 2 0,0 Сем. ест. 10 20 24

Бяла върба 5 2 0,0 Сем. ест. 80 160 192

Бяла върба 2 3 резници 3 0,6 2

Аморфа 8 3 Сем. ест. 10 2,5 2

2,0

Схема: 100 200 240 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 2 Почвоподготовка 1:

Полски бряст Почвоподготовка 2:

Полски ясен Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

неравномерен - от 0,0 до 0,6 Лудогорие

Участие

Год.

6

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

91E0+инвазив.

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

аморфа льос

гола глинесто-песъчлива

не

Единични стари дървета от И-214 по периферията.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

3

1

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

594



Землище: Собственост:

Площ: 

2,0 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: л Стар подотдел: зчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
    (с клони)

% м
3

Бяла върба 5 2 1,0 Сем. ест. 50 0,3 19 3 36 75 150 180

И-214 2 1 0,4 резници 14 28 34

Явор негундо 2 2 0,4 Сем. ест. 12 24 29

Полски бряст 1 2 0,2 Сем. ест. 5 10 12

Пенсилв. ясен 0 2 Сем. ест.

Гледичия 0 2 0,0 Сем. ест.

2,0

Схема: 106 212 254

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 2 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина Забележка:

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха) Забележка:

Актуализирал: Г. Хинков

Год.

неравномерен - от 0,0 до 0,4 Лудогорие

Участие

Год.

10

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

91Е0

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

Д2,3 (3)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

аморфа льос

не глинесто-песъчлива

не

Частично залято с вода. 

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Дата: 09.07.2014 г. 

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)
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Землище: Собственост:
Площ: 

1,5 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: м Стар подотдел: 1 част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина:14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 10 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
   (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 1,5 Издънков 40 0,4 14 3 40 130 195 234

Пенсилв. ясен 0 2 Сем. ест. 30

Явор негундо 0 2 Сем. ест. 30

Полски бряст 0 2 Сем. ест. 30 0,4

Аморфа 10 3 Сем. ест. 15

1,5

Схема: 130 195 234 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 2 Почвоподготовка 1:

Полски бряст Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод СмесванеФиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

Год. Забележка:

9

1

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Участие

глинесто-песъчлива

не

Подотделът е крайречна ивица.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

алувиална

аморфа льос

не

неравномерен - от 0,1 до 0,6 Лудогорие

91Е0

Д2,3 (3)

крайречно до 3 м подп. Води богата

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

596



Землище: Собственост:

Площ

: 4,2 
ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: 1 Стар подотдел: е+жчаст+зчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина:13 м Подобласт:

по състав: Изложение: север Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: дисковане

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота

Височина 

(м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

Полски ясен 4 4 1,7 20% съхнене Семенен изк. 3 0,2 1,2 1

Полски бряст 3 4 1,3 10% съхнене Семенен изк.

Бяла топола 2 4 0,8 Резници

Бяла върба 1 4 0,4 резници

Аморфа 0 4 0 Сем. ест.

Явор негундо 0 4 0 Сем. ест.

4,2

Схема:

Вид на сечта:

Забележка: Дисковане и чупене на фиданки от инвазивни видове. Попълване на загиналите фиданки с бяла топола и бяла върба.

Дървесен вид Участие Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 3 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 1 Почвоподготовка 2:

Бяла върба 4 Схема:

Бяла топола 3 Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод СмесванеФиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

несклопена култура

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

лошо не

нехомогенно

Лудогорие

91Е0

Д2,3 (3)

крайречно до 1 м подп. води богата

едновъзрастно

неравномерен

алувиална

аморфа - 10% льос

глинесто-песъчлива

Схемата на залесяване е 3х3 m, по 111 бр./dka. Аморфата е около 1 m и е в изт. част; единично има И-214 - издънков; масов подраст от явор негундо - 1,0 m, 10-20%.

През юли 2014 г. голяма част от площта е залята. 

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе
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Землище: Собственост:

Площ: 

4,0 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: 2 Стар подотдел: а

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
   (без 

клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

Полски ясен 1 4 0,4 20% съхненене Семенен изк. 3 0,2 1,2

Полски бряст 1 4 0,4 5% съхненене Семенен изк.

Бяла топола 2 4 0,8 резници

Бяла върба 1 4 0,4 резници

Аморфа 4 4 1,6 Сем. ест. 0,5

Явор негундо 1 4 0,4 Сем. ест.

Пенс. ясен 0 4 0,0 Сем. ест.

4,0

Схема:

Вид на сечта:

Забележка: Попълване с бяла върба и бяла топола, чупене на конкуриращите дървесни видове. Дисковане.

Дървесен вид Участие Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 3 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 1 Почвоподготовка 2:

Бяла върба 4 Схема:

Бяла топола 3 Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

несклопена култура

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно не

неравномерен Лудогорие

91Е0

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

аморфа - 40% льос

дисковано

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

глинесто-песъчлива

Схемата на залесяване е 3х3 m, по 111 бр./dka. Аморфата е около 1 m и е в изт. Част, подраст от явор негундо - 1,2 m, 40%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

изкореняване, риголване - 100 %

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)
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Землище: Собственост: Площ: 0,3 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: 4 Стар подотдел: бчаст+2част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област:

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: Изложение: север Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност:

Храсти: Осн. скала: Ерозия:

Тревисти: Дълбочина:

Покривка: Плътност:

Постилка: Каменливост:

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Повреда Произход
Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
   (без 

клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

Схема:

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Участие Бонитет ха Насока:

Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

канал

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

Широк е 10 м. Каналът е покрит от короните на дървесната растителност. 

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е редуцирана площ - ха

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе
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Землище: Собственост: Площ: 0,2 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: 5 Стар подотдел: бчаст+дчаст+2част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област:

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: Изложение: север Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност:

Храсти: Осн. скала: Ерозия:

Тревисти: Дълбочина:

Покривка: Плътност:

Постилка: Каменливост:

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Повреда Произход
Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

Схема:

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Участие Бонитет ха Насока:

Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

камионен път на земна основа

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

Пътят е широк 4 м и е покрит от короните на дървесната растителност.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е редуцирана площ - ха

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе
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Землище: Собственост: Площ: 0,6 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: 6 Стар подотдел: 3

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област:

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: Изложение: север Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност:

Храсти: Осн. скала: Ерозия:

Тревисти: Дълбочина:

Покривка: Плътност:

Постилка: Каменливост:

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Повреда Произход
Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
   (без 

клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

Схема:

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Участие Бонитет ха Насока:

Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

канал

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

Широк е 5 м; обрасъл - бяла топола, бяла върба, явор негундо, И-214.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е редуцирана площ - ха

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

601



Землище: Собственост:

Площ: 

0,2 ха

Отдел: 13 Стар отдел: 13

Подотдел: 7 Стар подотдел: 2част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина:12 м Подобласт:

по състав: Изложение: север Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

 v (без 

клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

Бяла върба 5 2 0,2 Издънков 30 0,2 14 3 26 30 6 7

Полски бряст 3 2 Сем. ест. 12 2 24 5 1 1

Явор негундо 2 2 Сем. ест. 14 1 26 6 1 1

0,2

Схема: 41 8 10

Вид на сечта:

Забележка: Да се осъществи опръстеняване на дървета от явор негундо и залесяване под склопа на местни дървесни видове.

Дървесен вид Участие Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 5 3 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 2 Почвоподготовка 2:

Бяла върба 2 Схема:

Бяла топола 1 Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

   (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

Неравномерен Лудогорие

91Е0 възстанов.

Д2,3 (3)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

льос

не глинесто-песъчлива

не

заливаемо и част от годината е под вода

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Забележка:

Дата: 09.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе
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ПОДОТДЕЛ ВИД НА ПОДОТДЕЛА ПЛОЩ (ха) ЗАПАС (с клони, м
3 )

а Семенно насаждение 1,3 140
б Издънково насаждение 2,0 72
в Издънково насаждение 4,7 302
г Издънково насаждение 4,4 438
д Семенно насаждение 4,4 634
е Семенно насаждение 0,5 118
ж Семенно насаждение 6,6 887
з Издънково насаждение 2,3 251
и Издънково насаждение 2,5 309
1 Несклопена култура 15,0 0
2 Гьол 0,3 0
3 Издънково насаждение 2,8 282
4 Тополови 0,8 25
5 Камионен път 0,3 0
6 Семенно насаждение 3,4 34

51,3 3492

ПРЕДОТДЕЛЕН ЛИСТ

ОТДЕЛ № 14

Общо:

603



Землище: Собственост:

Площ: 

1,3 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: а Стар подотдел: в

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: изток Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 2 

ͦ

Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

v (без 

клони)

           V           
(без клони)

             V              
   (с клони)

% м
3

Полски бряст 6 2 0,8 001 о Сем. ест. 70 0,3 20 3 42 45 59 70

Пенс. ясен 4 2 0,5 Семенен 18 3 38 32 42 50

Бяла върба 0 2 0,0 Сем. ест.

Явор негундо 9 3 0,0 002 о Издънков 28 0,3 10 3 12 10 13 16

Пенс. ясен 1 3 0,0 Сем. ест. 10 3 12 3 4 5

Бяла върба 0 3 0,0 Сем. ест.

Явор негундо 7 4 0,0 Сем. ест. 5 0,2 2,5 2

Аморфа 3 4 Сем. ест. 10

1,3

Схема: 90 117 140 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Опръстеняване на ивазивни дървесни видове и подпомагане на естественото възобновяване на местните дървесни видове.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 1:

Полски ясен Почвоподготовка 2:

Бяла върба 3 Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

льос

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес)

З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас:

ЗАПАС (м
3 )

нерегламентирана до 5% от запаса

крайречно до 3 м подп. води

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

глинесто-песъчлива

Всичко:

Оптимален бъдещ състав

Отсичани са дървета от пенсилвански ясен и авор негундо. Има стари дървета от полски бряст.

богата

91F0 възстанов. 

Д2,3 (3)

семенно насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

алувиална

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно

неравномерен - от 0,1 до 0,7

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

Лудогорие

широколистни високостъблени

не

Участие

Год.

8

1

1

Год.

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Забележка:

Забележка:
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Землище: Собственост:

Площ

: 2,0 
ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: б Стар подотдел: гчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 2 

ͦ

Месторастене:

Правостъбленост: 60% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

И-214 8 2 1,7 Издънков 10 1,0 7 3 8 22 44 53

Явор негундо 2 2 0,3 Издънков 5 2 5 8 16 19

Полски бряст 0 2 0,0 Издънков

Бяла топола 0 2 0,0 Издънков

2,0

Схема: 30 60 72 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Oпръстеняване на инвазивните дървесни видове. Чупене и залесяване под склопа с полски бряст.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 1:

Полски ясен Почвоподготовка 2:

Бяла топола Схема:

Бяла върба Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно не

равномерен Лудогорие

91F0 възстанов. 

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

льос

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

глинесто-песъчлива

не е заливаемо

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Участие

Забележка:

Забележка:

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

югоизток

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Год.

Год.

3

2

3

2
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Землище: Собственост:

Площ: 

4.7 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: в Стар подотдел: гчаст+дчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: Хабитат:

по възраст: разовъзрастно Наклон: 2 

ͦ

Месторастене:

Правостъбленост: 60% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с 

клони)
% м

3

И-214 6 3 2,8 Издънков 13 0,8 10 3 10 35 165 197

Явор негундо 3 3 1,4 30% съхнене Издънков 8 2 8 10 47 56

Полски бряст 1 3 0,5 Издънков 8 2 8 4 19 23

Бяла топола 0 1 0,0 Издънков 70 25 3 90 12 12 16

Бяла върба 0 1 Издънков 70 20 3 70 8 8 10

Гледичия 0 2 0,0 Сем. ест.

4,7

Схема: 69 250 302 0 0

Вид на сечта:

Допълнително опръстеняване на инвазивните дървесни видове. Залесяване под склопа с полски бряст.

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 1:

Полски ясен Почвоподготовка 2:

Бяла топола Схема:

Бяла върба Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно не

Лудогорие

югоизток 91F0 възстанов. 

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

льос

неравномерен

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

глинесто-песъчлива

не е заливаемо; гръцки гърбач, дива лоза - единично; аморфата особено гъста в източната част; по брега стари бели тополи

Опръстеняване на явор негундо. Има стари дървета от бяла топола и бяла върба.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Участие

Забележка:

Забележка:

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

черен бъз, аморфа - 40% 

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Год.

Год.

4

2

3

1
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Землище: Собственост:

Площ: 

4,4 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: г Стар подотдел: дчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина:13 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота

Височина 

(м)
Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с 

клони)
% м

3

И-214 4 2 1,8 Издънков 25 0,8 18 3 22 44 193,6 232

Явор негундо 4 2 1,8 Издънков 12 1 14 25 110 132

Пенс. ясен 2 2 0,8 Издънков 13 1 16 14 62 74

Бяла върба 0 1 0,0 Издънков

Полски бряст 0 2 0,0 Издънков

Явор негундо 5 4 0,0 Сем. ест. 8 0,4 1

Пенс. ясен 3 4 0,0 Сем. ест. 1

Полски бряст 2 4 0,0 Сем. ест.

4,4

Схема: 83 365 438 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Oпръстеняване на инвазивните дървесни видове. Залесяване под склопа с полски бряст.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 1:

Полски ясен Почвоподготовка 2:

Бяла топола Схема:

Бяла върба Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод СмесванеФиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

издънкови за превръщане

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно не

неравномерен 0,7-1,0 Лудогорие

югоизток 91F0 възстанов. 

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиална

льос

нерегламентирани

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

глинесто-песъчлива

Забележка:

Забележка:

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Участие

4

2

2

2

Год.

Год.

607



Землище: Собственост:

Площ: 

 4,4 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: д Стар подотдел: ж+дчаст

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: изток Хабитат:

по възраст: разновъзрастен Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
 (без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 1 4,4 001 о Сем. ест. 50 0,5 20 3 90 90 396 475

Пенс. ясен 8 2 3,5 004 о Сем. ест. 15 9 1 10 19 84 100

Полски бряст 1 2 0,4 Сем. ест. 30 13 1 14 6 26 32

И-214 1 2 0,4 Сем. ест. 20 16 3 22 5 22 26

Явор негундо 0 2 Сем. ест.

Бяла върба 0 2 Сем. ест.

Пенс. ясен 10 4 Сем. ест. 7 0,2 0,8

Бяла върба 3 3 Сем. ест.

Аморфа 7 3 Сем. ест. 10 0,5 2

4,4

Схема: 120 528 634 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Допълнително опръстеняване на явор негундо.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст Почвоподготовка 2:

Полски ясен Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

2

2

З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

глинесто-песъчлива

Стари кривостъблени върби по периферията; подрастът от пенсилвански ясен е в заливната, ниска част. През 2014 г. има места със заливане, оформени като затони.

Опръстеняване на явор негундо.

Забележка:

Забележка:

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав

Д2,3 (3)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

30% льос

семенно насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

Лудогорие

Участие

Год.

6

91Е0 възстанов. 

Год.

неравномерен - от 0,0 до 0,7

не

608



Землище: Собственост:

Площ: 

0,5 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: е Стар подотдел: 2част

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: хомогенен Изложение: изток Хабитат:

по възраст: едновъзрастен Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 0,5 001 о Сем. ест. 13 0,8 14 2 18 196 98 118

Пенс. ясен 0 2 0,0 Сем. ест.

0,5

Схема: 196 98 118 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 2 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

глинесто-песъчлива

Забележка:

Забележка:

Дата:10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав

Д2,3 (3)

крайречно до 3 м подп. води богата

алувиална

5% льос

семенно насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

средно не

Лудогорие

Участие

Год.

10

91Е0

Год.

равномерен

609



Землище: Собственост:

Площ: 

6.6 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: ж Стар подотдел: з

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: изток Хабитат:

по възраст: разновъзрастен Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
  (без клони)

 V (с клони) % м
3

И-214 6 3 4,0 001 о Издънков 7 0,5 8 2 8 52 343 412

Гледичия 0 3 Сем. ест.

Бяла върба 4 3 2,6 Сем. ест. 20 15 30 60 396 475

6,6

Схема: 112 739 887 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Чупене на инвазивни дървесни и храстови видове.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 3 Почвоподготовка 1:

Полски ясен Почвоподготовка 2:

Бяла топола Схема:

Бяла върба Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Забележка:

Забележка:

Дата:10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

неизкоренено

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

глинесто-песъчлива

аморфа, 10 г., висока - 2,5 м; в момента е залято всичко във вода; пролетта е невъзможно залесяването

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Участие

алувиална

аморфа - 60% льос

гола

неравномерен Лудогорие

91Е0+инвазивни

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

Год.

Год.

4

2

1

3

610



Землище: Собственост:

Площ: 

 2.3 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: з Стар подотдел: к

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехоногенен Изложение: Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
  (с клони)

% м
3

Явор негундо 4 2 0,9 Издънков 30 0,5 20 2 30 50 115 138

Пенс. ясен 1 2 0,2 Издънков 19 2 28 5 12 14

Полски бряст 3 2 0,7 Издънков 14 2 26 20 46 55

Гледичия 2 2 0,5 Издънков 17 2 18 16 37 44

Айлант 0 2 Издънков

Махалебка 0 2 Издънков

Полски клен 0 2 Издънков

Джанка 0 2 Издънков

Аморфа 9 3 Сем. ест. 10 0,5 1 1

Кучи дрян 1 3 Сем. ест.

2,3

Схема: 91 209 251 0 0

Вид на сечта:

Опръстеняване на инвазивни дървесни видове.

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 10 2 Почвоподготовка 1:

Махалебка 3 Почвоподготовка 2:

Джанка Схема:

Полски клен Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Редуцирана площ (ха)

ПОЛЗВАНЕ 

Участие

Забележка:

Забележка:

Дата:10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е 

лепка, средна звездица, коприва

Незаконна до 5% от запаса.

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

глинесто-песъчлива

не

гледичия разположена по периферията - единично, подотделът е с увеличена площ.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 )

91F0+инвазивни

Д2,3 (3)

крайречно до 3 м подп. води богата

алувиално-ливадна

льос

североизток

издънково насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

издънкови за превръщане

средно не

неравномерен - от 0,4 до 0,7 Лудогорие

Год.

Год.

611



Землище: Собственост:

Площ: 

 2,5 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: и Стар подотдел: нов част от 1

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: изток Хабитат:

по възраст: разновъзрастен Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
  (с клони)

% м
3

Бяла върба 2 2 0,5 Сем. ест. 25 0,6 14 3 30 25 63 75

Пенс. ясен 3 2 0,7 Сем. ест. 25 15 2 22 15 38 45

Полски бряст 2 2 0,5 Сем. ест. 25 14 2 20 13 33 39

Явор негундо 3 2 0,8 Сем. ест. 25 14 2 22 16 40 48

И-214 7 3 1,7 резници 7 0,9 8 2 22 30 75 90

Явор негундо 1 3 0,3 Сем. ест. 8 2 10 2 5 6

Бяла върба 1 3 0,3 Сем. ест. 7 3 8 1 3 3

Пенс. ясен 1 3 0,2 Сем. ест. 7 2 8 1 3 3

Полски бряст 0 3 Сем. ест. 7 2 8

Аморфа 10 4 Сем. ест. 10 0,2 2,5 2

2,5

Схема: 103 258 309 0 0

Вид на сечта:

Забележка: Опръстеняване на инвазивни дървесни видове.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 2 Почвоподготовка 1:

Полски бряст Почвоподготовка 2:

Полски ясен Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

семенно насаждение

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно не

неравномерен - от 0,3 до 0,9 Лудогорие

91Е0+инвазивни

Д2,3 (3)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

20% льос

гола на 70%. В южната част оставена ивица с неотсечени дървета глинесто-песъчлива

През август 2014 има следи от заливане и образуване на затони.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Участие

6

2

2

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

612



Землище: Собственост:

Площ: 

15,0 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: 1 Стар подотдел: а+б+гчаст+е

Стопански клас:

Вид гори: тополови

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

V (с клони) % м
3

Полски ясен 4 4 6,0 20% съхнене

Семенен 

изк. 3 0,1 1,5

Полски бряст 3 4 4,5 10% съхнене

Семенен 

изк.

Бяла топола 2 4 3,0 резници

Бяла върба 1 4 1,5 резници

Аморфа 0 4 Сем. ест.

Пенс. ясен 0 4 Сем. ест.

Явор негундо 0 4 Сем. ест.

Айлант 0 4 Сем. ест.

15,0

Схема: 0 0

Вид на сечта:

Дисковане и пречупване на инвазивни дървесни и храстови видове около залесените фиданки.

Забележка:

Дървесен вид Участие Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 4 2 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 2 Почвоподготовка 2:

Бяла топола 2 Схема:

Бяла върба 2 Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

дисковане, почистване храсти и трева с храсторез

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Забележка:

Забележка:

Част от площта е обособена като отд. 14 "и" с площ 2,5 ха.

По крайречната ивица има дървета от айлант, гледичия, явор негундо, полски бряст, И-214, Бахелиери, бяла върба.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

алувиална

аморфа - 40%, пенс. Ясен, гледичия льос

глинесто-песъчлива

неравнометен Лудогорие

91Е0+91F0

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

добро не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

несклопена култура
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Землище: Собственост:

Площ

: 0,2 
ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: 2 Стар подотдел: 1

Стопански клас:

Вид гори: тополови

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 11 м Подобласт:

по състав: Изложение: север Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: мокро

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
  (без клони)

V (с клони) % м
3

Схема: 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Участие Бонитет ха Насока:

Бяла върба 7 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 3 2 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

0,3 Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дървесен вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Забележка:

Забележка:

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е редуцирана площ - ха

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

не

Заливаемо; единично се срещат - бяла върба, полски бряст, пенс. Ясен и явор негундо; обитава се от корморани и зеленоглавки

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

алувиална

льос

песъкливо-глинеста

равномерен Лудогорие

91Е0

CД4

крайречно до 1 м подп. води богато

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

добро не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

гьол
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Землище: Собственост:

Площ

: 2,8 
ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: 3 Стар подотдел: 2част

Стопански клас:

Вид гори: тополови

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
          (с 

клони)

% м
3

Пенс. ясен 3 2 0,8 Сем. ест. 30 0,5 16 2 22 15 42 50

Бяла върба 2 2 0,6 Сем. ест. 3 30 23 64 77

Полски бряст 2 2 0,6 Сем. ест. 2 20 13 36 44

Хибр. топола 2 2 0,6 Издънков 3 26 25 70 84

Явор негундо 1 2 0,0 Сем. ест. 2 22 8 22 27

Гледичия 0 2 Сем. ест.

Аморфа 10 3 Сем. ест. 10 0,4 3 1

2,8

Схема: 84 235 282

Вид на сечта:

Забележка: Опръстеняване и чупене на инвазивни дървесни видове. Залесяване под склопа на местни дървесни видове.

Дървесен вид Участие Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 4 3 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 2 Почвоподготовка 2:

Бяла топола 2 Схема:

Бяла върба 2 Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Забележка:

Забележка:

Дата:10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

не

заливаемо; аморфата е между 2,5 м до 3,0 м; периферните високи части на затона са обрасли с пенсилванси ясен; при заливане явор негундо се настанява в по-високите  

части и не е така агресивен; в ниското остават - полски бряст, И-214, бяла и сива върба; единично има и гледичия

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

алувиална

аморфа - 40% льос

тръстика

глинесто-песъчлива

неравномерен Лудогорие

91Е0+инвазивни

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

добро не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

издънково насаждение
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Землище: Собственост:

Площ: 

 0,8 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: 4 Стар подотдел: 2част

Стопански клас:

Вид гори: тополови

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина:13 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: свежо до влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота

Височина 

(м)
Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
 (без клони)

             V              
         (с 

клони)

% м
3

Бяла върба 2 2 0,2 Сем. ест. 25 0,4 15 3 18 10 8 10

Пенс. ясен 6 2 0,5 Сем. ест. 10 15 2 14 12 10 12

Гледичия 2 2 0,1 Сем. ест. 10 4 3 4

0,8

Схема: 26 21 25

Вид на сечта:

Забележка: Опръстеняване и чупене на инвазивни дървесни видове. Залесяване под склопа на местни дървесни видове.

Дървесен вид Участие Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 4 3 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 2 Почвоподготовка 2:

Бяла топола 2 Схема:

Бяла върба 2 Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод СмесванеФиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Забележка:

Забележка:

Дата:10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

не

заливаемо; аморфата е между 2,5 м до 3,0 м; периферните високи части на затона са обрасли с пенсилванси ясен; при заливане явор негундо се настанява в по-високите  

части и не е така агресивен; в ниското остават - полски бряст, И-214, бяла и сива върба; единично има и гледичия

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

алувиална

аморфа - 40% льос

тръстика

глинесто-песъчлива

неравномерен Лудогорие

91Е0+инвазивни

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

средно не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

голина
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Землище: Собственост:

Площ: 

0,3 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: 5 Стар подотдел: 2част

Стопански клас:

Вид гори: тополови

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област:

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: Изложение: изток Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност:

Храсти: Осн. скала: Ерозия:

Тревисти: Дълбочина:

Покривка: Плътност:

Постилка: Каменливост:

Водена сеч: Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж Повреда Произход
Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
  (без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Схема:

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Участие Бонитет ха Насока:

Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дървесен вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Забележка:

Забележка:

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е редуцирана площ - ха

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

широк - 4 м

Облесен на 90%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

камионен път на земна основа
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Землище: Собственост:

Площ: 

 3,4 ха

Отдел: 14 Стар отдел: 14

Подотдел: 6 Стар подотдел: и

Стопански клас:

Вид гори: тополови

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина:14 м Подобласт:

по състав: Изложение: източно Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност:  влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: гола Механ. състав:

Почвоподготовка:

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота

Височина 

(м)
Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
 (без клони)

V (с 

клони)
% м

3

Хибр. топола 7 2 2,4 Издънков 7 0,4 6 3 6 2 7 8

Бяла върба 1 2 0,3 Сем. ест. 10 5 3 8 2 7 8

Айлант 1 2 0,3 Сем. ест. 5 5 3 6 2 8 10

Гледичия 1 2 0,3 Сем. ест. 15 6 2 8 1 3 4

Явор негундо 0 2 Сем. ест. 10 2 2 8 1 3 4

Аморфа 10 3 Сем. ест. 1

3,4

Схема: 8 29 34

Вид на сечта:

Забележка: Опръстеняване и чупене на инвазивни дървесни видове. Залесяване под склопа на местни дървесни видове.

Дървесен вид Участие Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 4 3 Почвоподготовка 1:

Полски ясен 2 Почвоподготовка 2:

Бяла топола 2 Схема:

Бяла върба 2 Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод СмесванеФиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Забележка:

Забележка:

Дата: 10.07.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

пълно изкореняване; риголване - 100%

заливаемо; аморфата е между 2,5 м до 3,0 м; среща се единично - И-214, висока 5 м и 6 см в диаметър

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

алувиална-ливадна

аморфа - 90% льос

тръстика

глинесто-песъчлива

Лудогорие

91Е0+инвазивни

Д2,3 (3)

крайречно до 2 м подп. води богата

резерват, защ. ивица на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

семенно насаждение
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ПОДОТДЕЛ ВИД НА ПОДОТДЕЛА ПЛОЩ (ха) ЗАПАС (с клони, м
3 )

о Издънково насаждение 2,4 691

с Издънково насаждение 3,8 593

6,2 1284

ПРЕДОТДЕЛЕН ЛИСТ

ОТДЕЛ № 467

Общо:
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Землище: Собственост:

Площ: 

2,4 ха

Отдел: 467 Стар отдел: 467

Подотдел: о Стар подотдел: о

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: хомогенен Изложение: Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: 70% Почвен тип: Влажност: мокра

Храсти: 10 Осн. скала: льос Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
  (без клони)

             V              
  (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 2,4 002 а Издънков 60 0,6 18 3 80 240 576 691

И-214 2

2,4

Схема: 240 576 691

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет

Площ 

(ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПОЛЗВАНЕ 

Забележка:

Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Участие

Год.

Сортиментен клас:

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

тополови

неравномерен - от 0,1 до 0,8

10

глинесто-песъчлива

не

Лудогорие

издънково насаждение

ливадно-блатна

Заливаемо в по-голяма част от годината.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 )

Дата: 07.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

североизток 91Е0

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води среднобогата до богата

Забележка:Год.

10
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Землище: Собственост:
Площ: 

3.8 ха

Отдел: 467 Стар отдел: 467

Подотдел: с Стар подотдел: с

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: 70% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: льос Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Направено е опръстеняване на явор негундо.

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

(ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 1 3,8 002 а Издънков 60 0,3 17 3 40 120 456 547

И-214 1 0,0

Гледичия 1 0,0

Явор негундо 10 2 0,0 10% съхнене Издънков 15 0,2 7 2 10 10 38 46

3,8

Схема: 130 494 593

Вид на сечта:

Забележка: Опръстеняване на инвазивни дървесни видове. Чупене на млади инвазивни храсти и дървесни видове, с цел подпомагане на местните дървесни видове.

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

не

неравномерен - от 0,0 до 0,7 Лудогорие

север 91Е0 въстанов.

СД4 (1)

аморфа

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 )

крайречно до 1 м подп. води среднобогата до богата

издънково насаждение

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

глинесто-песъчлива

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

алувиална-ливадна

10%

По-голяма част от площта е заливаема. 

ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Участие

Год. Забележка:

10

Забележка:

Дата:  07.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год.
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ПОДОТДЕЛ ВИД НА ПОДОТДЕЛА ПЛОЩ (ха) ЗАПАС (с клони, м
3 )

а Семенно насаждение 5,7 739

б Семенно насаждение 4,2 363

в Семенно насаждение 2,9 240

г Семенно насаждение 4,6 117

д Семенно насаждение 21,6 373

е Канал и дига 6,6 335

ж Селско стопанство 36,3 0

з Семенно насаждение 0,8 173

и Семенно насаждение 12,2 1445

к Канал и дига 6,9 0

л Семенно насаждение 1,9 136

м Семенно насаждение 1,5 178

н Издънково насаждение 1,1 103

о Издънково насаждение 1,9 182

п Семенно насаждение 1,6 518

р Издънково насаждение 6,4 869

с Семенно насаждение 2,0 397

т Семенно насаждение 1,1 57

у Семенно насаждение 0,3 41

ф Семенно насаждение 1,8 324

х Семенно насаждение 3,9 842

ц Семенно насаждение 2,5 375

ч Издънково насаждение 7,2 691

ш Семенно насаждение 2,9 191

127,8 7807

ПРЕДОТДЕЛЕН ЛИСТ

ОТДЕЛ №1000

Общо:
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Землище: Собственост:

Площ

: 5,7 
ха

1000 Стар отдел: нов

Подотдел: а Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: запад Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Покритие на инвазивни дървесни видове до 5%, на храстови до 10%.

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
 (без клони)

             V              
    (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 1 5,7 Сем. 35 0,4 18 3 42 108 616 739

Полски бряст 2

Аморфа 3 5,7 Сем. 10 0,1 3 2

ст

Схема: 108 616 739 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

10

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

40%

глинесто-песъчлива

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води богата

ливадно-блатна

70% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномврен 0,3-0,7 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

623



Землище: Собственост:

Площ

: 4,2 
ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: б Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: южно Хабитат:

по възраст: разновъзрастено 5-30 Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 50% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: влажна

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
 (без клони)

             V              
     (с клони)

% м
3

Явор негундо 4 3 1,7 Сем. ест. 15 0,6 10 1 12 20 84 101

Пенс. ясен 3 2 1,3 Сем. ест. 15 0,6 9 1 10 18 76 91

Полски бряст 2 2 0,8 Сем. ест. 15 10 1 10 10 42 50

Хибр. топола 1 2 0,4 Сем. ест. 10 10 3 14 24 101 121

Аморфа 10 3 Сем. ест. 10 0,6 10

Явор негундо 0 3 Сем. ест.

Пенс. ясен 0 3 Сем. ест.

Полски бряст 0 3 Сем. ест.

4,2

Схема: 72 302 363 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 1 Почвоподготовка 1:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномерен 0,1-0,8 Лудогорие

91Е0+инвазивни

С3 (2)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

70% льос

20%

глинесто-песъчлива

Покритие инвазивни дървесни видове - 80%, храстови - 90%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване и чупене на инвазивни видове

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Участие

8

2

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Дата: 07.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:
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Землище: Собственост:

Площ: 

 2,9 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: в Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: южно Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 5-25 Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 50% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: влажна

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
   (с клони)

% м
3

Явор негундо 4 2 1,2 Сем. ест. 15 0,5 10 3 18 20 58 70

Пенс. ясен 3 2 0,9 Сем. ест. 15 9 3 20 18 52 63

Полски бряст 1 2 0,2 Сем. ест. 15 9 4 18 7 20 24

Хибр. тополи 2 2 0,6 издънков 10 9 4 18 24 70 84

Аморфа 8 3 Сем. ест. 10 0,4 2,5

Явор негундо 1 3 Сем. ест. 2

Полски бряст 1 3 Сем. ест. 2

2,9

Схема: 69 200 240 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 3 Почвоподготовка 1:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

неравномерен 0,1-0,8 Лудогорие

91Е0+инвазивни

С3 (2)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

80% льос

10%

глинесто-песъчлива

Покритие инвазивни дървесни видове - 90%, храстови - 90%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване и чупене на инвазивни видове

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Участие

8

2

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Дата: 07.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:
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Землище: Собственост:

Площ:  

4.6 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: г Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 5-15 Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажна

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 6 2 2,9 Сем. ест. 15 0,2 8 3 14 17 77 93

Пенс. ясен 2 2 0,9 Сем. ест. 10 2 10 2 10 12

Явор негундо 1 2 0,5 Сем. ест. 10 1 5 6

Полски бряст 1 2 0,5 Сем. ест. 10 1 5 6

Аморфа 8 3 Сем. ест. 0,7 3 3

Пенс. ясен 1 3 Сем. ест.

Явор негундо 1 3 Сем. ест.

4,6

Схема: 21 98 117 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 4 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

7

3

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване и чупене на инвазивни видове

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

10%

глинесто-песъчлива

Поритие инвазивни храстови - 70% аморфа.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0+инвазивни

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиалн-ливадна

90% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

Неравномерен 0,0-0,4 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

626



Землище: Собственост:

Площ:  

 21.6 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: д Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: северно Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 5-15 г. Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 50% Почвен тип: Влажност: влажна

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Явор негундо 5 2 10,8 Сем. ест. 10 0,3 8 1 10 8 162 194

Пенс. ясен 3 2 6,5 Сем. ест. 10 7 1 10 5 97 117

Полски бряст 1 2 2,2 Сем. ест. 10 7 2 8 1 19 23

Хибр. топола 1 2 2,2 Издънков 10 8 3 10 2 32 39

Аморфа 10 3 Сем. ест. 10 0,5 3 2

21,6

Схема: 14 311 373 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 3 Почвоподготовка 1:

Бяла топола 3 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

6

4

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване и чупене на инвазивни видове

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

10

глинесто-песъчлива

Покритие инвазивни дървесни - 50%, храстови 40%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0+инвазивни

С3 (2)

крайречно до 2 м подп. води среднобогата до богата

алувиално-ливадна

30% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномерен 0,0-0,8 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

627



Землище: Собственост:

Площ: 

 6.6 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: е Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: канал и дига

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 15 м Подобласт:

по състав: хомогенно Изложение: северно Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 5-20 Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 30% Релеф: Богатство:

Корони: 70% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: средно дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
 (без клони)

             V              
  (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 7,0 Сем. 15 0,3 12 3 26 42 279 335

Пенс. Ясен

Явор негундо

Полски бряст

Черница

Аморфа 10 Сем. 15 0,9 3

6,6

Схема: 42 279 335 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномерен 0.0-0.5 Лудогорие

91Е0+инвазивни

СД4 (1)

крайречно до 2 м подп. води среднобогата до богата

алувиална

90% льос

глинесто-песъчлива

Покритие на инвазивни храсти - 90%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване на инвазивни видове

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Участие

10

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Дата: 07.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

628



Землище: Собственост:

Площ: 

36.3 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: ж Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: селско стопанство

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: хомогенен Изложение: севр Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажна

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 0 3 Сем. ест.

Пенс. ясен 0 3 Сем. ест.

Явор негундо 0 3 Сем. ест.

Гледичия 0 3 Сем. ест.

Полски бряст 0 3 Сем. ест.

Аморфа 10 3 Сем. ест. 0,8 3 2

36,3

Схема: 0 0 0 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 3 Почвоподготовка 1:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 2:

Бяла топола 3 Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

5

4

1

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

20%

глинесто-песъчлива

Покритие храстови инвазивни - 80% аморфа. Срещат се дива лоза, къпина, хмел, ирис.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0+инвазивни

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиалн-ливадна

90% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

равномерен Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

629



Землище: Собственост:

Площ: 

 0.8 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: з Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзр. 30-40 г. Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 50% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: влажна

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
  (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 0,8 Сем. ест. 35 0,6 17 3 44 180 144 173

Аморфа 10 3 Сем. ест. 15 0,6 2 2

0,8

Схема: 180 144 173 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 07.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

10

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

20

глинесто-песъчлива

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0

С3 (2)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

60 льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномерен 0,4-0,8 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

630



Землище: Собственост:

Площ:  

 12.2 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: и Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: хомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 10-20 Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 60% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 1 12,2 Сем. ест. 15 0,7 13 3 18 99 1204 1445

Аморфа 10 3 Сем. ест. 15 0,2 3

12,2

Схема: 99 1204 1445 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 08.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

10

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

20%

глинесто-песъчлива

Покритие инвазивни храсти - 20%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води среднобогата до богата

алувиална-ливадна

20% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномерен 0,3-0,9 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

631



Землище: Собственост:

Площ: 

 6.9 ха

Отдел: 1000 а нов

Подотдел: к Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: дига и канал

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 15 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: Релеф: Богатство:

Корони: Почвен тип: Влажност: влажна

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 0 3 Сем. ест.

Полски бряст 0 3 Сем. ест.

Пенс. ясен 0 3 Сем. ест.

Аморфа 10 3 Сем. ест. 10 0,5 2 2

6,9

Схема: 0 0 0 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 3 Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

5

5

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

40%

глинесто-песъчлива

Покритие инвазивни храсти - аморфа 50%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0+инвазивни

С3 (2)

крайречно до 3 м подп. води богата

алувиално-ливадна

60% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

неравномерен Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

632



Землище: Собственост:

Площ

: 1.9 
ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: л Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: Изложение: запад Хабитат:

по възраст: Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: влажно

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 6 2 1,1 Сем. ест. 15 0,6 16 3 26 51 96 116

Пенс. ясен 1 2 0,2 Сем. ест. 14 2 20 3 6 7

Полски бряст 2 2 0,4 Издънков 12 2 20 6 11 14

Черница 1 2 0,2 Издънков 10 14

Аморфа 10 3 Сем. ест. 0,6 3 2

1,9

Схема: 60 114 136 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 2 Почвоподготовка 2:

Черница Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 06.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

нехомогенен

разновъзрастно 10-20 г.

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

7

3

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

глинесто-песъчлива

Покритие на инвазивни дървесни видове 30%, храстови 60%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0

С3 (2)

крайречно до 2 м подп. води среднобогата до богата

алувиална

70% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

неравномерен 0,3-0,8 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

633



Землище: Собственост:

Площ:  

  1.5 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: м Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: хомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 60% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Изцяло покрито с вода през юли-август 2014 г.

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 1,5 10% съхнене Сем. 15 0,7 14 3 24 99 148 178

1,5

Схема: 99 148 178 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 08.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

10

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

глинесто-песъчлива

Покритие на инвазивни дървесни видове - до 5%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална-блатна

10% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

равномерен Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

634



Землище: Собственост:

Площ: 

 1.1 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: н Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори: тополови

Вид подотдел: издънково насаждение

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 20 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: северозапад Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 30-65 г. Наклон: 35 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: 50% Почвен тип: Влажност: свежа

Храсти: Осн. скала: Ерозия: I степен

Тревисти: Дълбочина: средно дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж Площ Повреда Произход
Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Полски бряст 6 2 0,7 20% съхнене
Издънков

30 0,7 12 2 26 42 46 55

Космат дъб 2 2 0,2 Издънков 65 14 4 46 24 27 32

Летен дъб 1 2 0,2 Издънков 65 14 5 50 12 13 16

Мъждрян 1 2 0,1 Издънков 30 9 4 16 5 5 6

Полски клен 0 2 Издънков

Мекиш 0 2 Издънков

Махалебка 0 2 Издънков

1,1

Схема: 83 92 110 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Участие Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 2 4 Почвоподготовка 1:

Космат дъб 4 Почвоподготовка 2:

Летен дъб 3 Схема:

Мъждрян Смесване:

Полски клен 1 Стопанска цел:

Вид на сечта: Год.
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Год. Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Забележка:

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване инвазивни дървесни видове. Пречупване на инвазивни храстови видове.

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

песъчливо-глинеста

Покритие инвазивни дървесни видове - до 5%, храстови до 10%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

C2

склон долна част среднобогатo

излужен чернозем

30% льос

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномерен 0,6-0,9 Лудогорие

91H0 за възстанов.

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

резерват

635



Землище: Собственост:

Площ: 

 1.9 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: о Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: издънково насаждение

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 20 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: запад Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 30-65 г. Наклон: 35 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: 50% Почвен тип: Влажност: свежа

Храсти: Осн. скала: Ерозия: I степен

Тревисти: Дълбочина: средно дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Полски бряст 5 2 0,9 10% съхнене
Издънков

30 0,8 12 5 26 40 76 91

Космат дъб 3 2 0,5 Издънков 65 14 4 46 24 46 55

Летен дъб 1 2 0,2 Издънков 65 14 5 50 8 15 18

Мъждрян 1 2 0,2 Издънков 30 9 4 16 4 8 9

Полски клен 0 2 Издънков

Мекиш 0 2 Издънков

Махалебка 0 2 Издънков

1,9

Схема: 76 144 173 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Полски бряст 4 Почвоподготовка 1:

Космат дъб Почвоподготовка 2:

Летен дъб Схема:

Мъждрян Смесване:

Полски клен Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

2

4

3

1

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване инвазивни дървесни видове. Пречупване на инвазивни храстови видове.

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

песъчливо-глинеста

Покритие инвазивни дървесни видове - до 1%, храстови до 1%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91H0 за възстанов.

C2

склон долна част среднобогатo

излужен чернозем

20% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномерен 0,7-0,9 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

636



Землище: Собственост:

Площ: 

 1.6 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: п Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: Изложение: запад Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 60% Релеф: Богатство:

Корони: 70% Почвен тип: Влажност: мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 1 1,6 Сем. ест. 35 0,9 18 4 50 270 432 518

Аморфа 10 3 Сем. ест. 15 0,1 3

1,6

Схема: 270 432 518 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 08.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

равномерен

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

10

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

глинесто-песъчлива

Покритие на инвазивни храстови видове - 5%.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води среднобогата до богата

алувиална-ливадна

льос

резерват, защ. ивица на р. Дунав, остров Девня на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

хомогенно

Лудогорие

91Е0

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

637



Землище: Собственост:

Площ: 

6.4 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: р Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: издънково насаждение

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 20 м Подобласт:

по състав: нехомогенно Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 15-65 г Наклон: 25 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 30% Релеф: Богатство:

Корони: 40% Почвен тип: Влажност: свежа

Храсти: Осн. скала: Ерозия: I степен

Тревисти: Дълбочина: средно дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: Нерегламентирана под 5% от запаса. Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Летен дъб 3 2 2 Издънков 60 0,8 16 4 38 31 200 240

Космат дъб 1 2 0,6 Издънков 60 14 5 34 8 51 61

Сребр. липа 1 2 0,6 Издънков 35 18 1 22 24 154 184

Полски бряст 2 2 1,3 10% съхнене
Издънков

35 13 2 20 24 154 184

Махалебка 1 2 0,6 Издънков 25 12 2 16 8 51 61

Полски клен 1 2 0,6 Издънков 35 14 3 20 8 51 61

Акация 1 2 0,6 Издънков 15 14 4 18 10 64 77

Орех 0 2 Издънков

Мекиш 0 3 Издънков

Клокочка 0 3 6,4 Сем. ест.

Схема: 113 724 869 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Летен дъб 3 Почвоподготовка 1:

Космата дъб 4 Почвоподготовка 2:

Сребр. Липа 3 Схема:

Полски бряст 3 Смесване:

Полски клен 3 Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Неправилна изборна 50 Бракониерска

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 08.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

2001-2013

Участие

3

2

3

1

1

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване на инвазивини дървесни храстови видове. Подпомагане на местни дървесни видове.

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

песъкливо-глинеста

Покритие на инвазивни дървесни видове под 5% - акация, гледичия.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91I0 за възстанов.

С2

склон долна част среднобогата 

изл. чернозем

40% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

неравномерен 0,6-1,0 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

превръщане

638



Землище: Собственост:

Площ: 

 2.0 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: с Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: хомогенен Изложение: южно Хабитат:

по възраст: разновъзрастно 15-30 г. Наклон: 2 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 50% Релеф: Богатство:

Корони: 70% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2.0 Сем. 25 0,8 15 3 38 166 331 397

Аморфа 10 15 0,1 3

2

Схема: 166 331 397 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 08.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

10

Сортиментен клас: Всичко:

Чупене на аморфа при отглеждане и толериране на местни дървесни видове.

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

10%

глинесто-песъчлива

Покритие на инвазивни храсти - 10% аморфа.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0

С3

крайречно до 2 м подп. води богата

алувиално-ливадна

20% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

неравномерен Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

639



Землище: Собственост:

Площ: 

1.1 ха

Отдел: 1000 Стар отдел:

Подотдел: т Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 15 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: северно Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 10 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 50% Почвен тип: Влажност: влажна

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

Бяла върба 3 2 0,5 Сем. ест. 30 0,4 15 4 40 18 20 24

Явор негундо 4 2 0,4 Сем. ест. 25 12 4 20 13 14 17

Полски бряст 3 2 0,3 Сем. ест. 25 10 4 16 12 14 16

Джанка 0 2 Сем. ест.

Аморфа 10 3 Сем. ест. 10 0,4

1,1

Схема: 43 48 57 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Полски бряст 3 Почвоподготовка 2:

Джанка Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 09.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

7

3

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

70%

глинесто-песъчлива

Покритие инвазивни дървесни видове под 10%, на храсти 40%

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91F0 за възстанов.

Д2-3

крайречно до 3 м подп. води богата

алувиална

50% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

неравномерен 0,4-0,8 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

640



Землище: Собственост:

Площ: 

 0,3 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: у Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: хомогенен Изложение: източно Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: влажна 

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
    (без 

клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 0,3 Сем. 30 0,5 15 3 30 115 35 41

0,3

Схема: 115 35 41 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 06.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

10

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

глинесто-песъчлива

Заливаемо през част от годината.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална

20 льос

резерват, защ. ивица на р. Дунав, остров Девня на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

Неравномерен 0,2-0,6 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

641



Землище: Собственост:

Площ: 

1.8 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: ф Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение, езеро

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: Изложение: североизточно Хабитат:

по възраст: Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 40% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: нерегламентирана до 5% от запаса Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
  (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 1,8 Сем. ест. 40 0,5 18 4 60 150 270 324

Орех 0 2 Сем. ест.

Хибр. топола 0 2 резници

Черница 0 2 Сем. ест.

1,8

Схема: 150 270 324 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Орех Почвоподготовка 2:

Черница Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Неправилна изборна 10 бракониерска

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)Год.

Год.

2001-2012

тополови

Участие

10

неравномерен

разновъзрастен

ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

алувиална-ливадна

30

20

СД4 (1)

Лудогорие

91Е0

глинесто-песъчлива

льос

ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНАПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 )

Актуализирал: Г. ХинковДата: 06.08.2014 г. 

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Всичко:Сортиментен клас:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Опръстеняване инвазивни дървесни видове, пречупване на инвазивни храстови видове.

Забележка:

Забележка:

неравномерен 0,3-0,8

Слабо участие на инвазивни видове под 1% покритие.

богатакрайречно до 1 м подп. Води

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО

ПОЛЗВАНЕ 

642



Землище: Собственост:

Площ: 

3.9 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: х Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: североизточно Хабитат:

по възраст: разновъзрастен Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 50% Релеф: Богатство:

Корони: 70% Почвен тип: Влажност: влажна до мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Част от гората е заливаема. Среща се ирис.

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
    (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 3,9 Сем. ест. 40 0,6 20 4 70 180 702 842

Джанка 0 2 Сем. ест.

Гледичия 0 2 Сем. ест.

Полски бряст 0 2 Сем. ест.

3,9

Схема: 180 702 842 0 0

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

Дата: 10.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков

Год. Забележка:

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Участие

10

Сортиментен клас: Всичко:

Опръстеняване и чупене на инвазивни видове

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

40%

глинесто-песъчлива

Част от границата на подотдела съвпада с полигон направен при Картиране на местообитанията по Натура.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

91Е0

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води богата

алувиална-ливадна

70% льос

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

Неравномерен 0,4-0,8 Лудогорие

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Ветрен ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

643



Землище: Собственост:

Площ: 

2.5 ха

Отдел: 1000 Стар отдел: нов

Подотдел: ц Стар подотдел:

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел: семенно насаждение

Функц. група:

Състояние: добро Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 12 м Подобласт:

по състав: Изложение: запад Хабитат:

по възраст: едновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: 60% Почвен тип: Влажност: мокра

Храсти: Осн. скала: Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)
Пълнота Височина (м) Бонитет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
 (без клони)

           V           
(без клони)

             V              
      (с клони)

% м
3

Бяла върба 10 2 2,5 40% съхнене Сем. 40 0,5 16 4 40 125 313 375

2,5

Схема: 125 313 375 0 0

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
     Стояща        

  (с клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА

тополови

резерват, защ. ивица на р. Дунав, остров Девня на р. Дунав

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

равномерен Лудогорие

хомогенно 91Е0

СД4 (1)

крайречно до 1 м подп. води среднобогата

алувиална-блатна

льос

песъкливо-глинеста

През юли-август 2014 г. площта заета от върбата в подотедл 1000 ц беше изцяло под вода. Съхнене в крайна фаза на 40% от покритието с върба.

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Лежаща мъртва маса над 30 м3/ха.

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Участие

10

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Год. Забележка:

Дата: 08.08.2014 г. Актуализирал: Г. Хинков
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Землище: Собственост:

Площ: 

7.2 ха

Отдел: 453 Стар отдел: 453

Подотдел: ч Стар подотдел: е (част)

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: средно Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 14 м Подобласт:

по състав: нехомогенен Изложение: север Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 5 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: 25% Почвен тип: Влажност: свежа до влажна

Храсти: Осн. скала: льос Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: много дълбока

Покривка: Плътност: рохка

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Има налет на семена от съседните насаждения извън резервата.

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

Явор негундо 8 2 5,8 002 а Сем. ест. 40 0,5 19 2 28 50 360 432

Бяла върба 2 2 1,4 Сем. ест. 30 16 3 30 30 216 259

Акация 0 2 0,0 Сем. ест.

Бяла топола 0 2 0,0 Сем. ест.

7,2

Схема: 80 576 691

Вид на сечта:

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла топола 2 Почвоподготовка 1:

Полски бряст Почвоподготовка 2:

Бяла върба 3 Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

широколистни високостъблени

издънково насаждение

резерват, защ. ивица шосе

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

неравномерен - от 0,3 до 0,8 Лудогорие

91Е0+инвазивни

Д2,3 (11)

равнина богата

излужен чернозем

синчец, лисичина, бяла теменуга, момкова сълза

песъчливо-глинеста

Частично е заливаемо. Голямо е  участието на явор негундо. 

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Опръстеняване и чупене на инвазивни видове

Участие

5

3

2

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Дата: 2 април 2011 г. Таксирал: инж. Венелин Радков

Год. Забележка:
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Землище: Собственост:

Площ

: 2.9 
ха

Отдел: 453 Стар отдел: 453

Подотдел: ш Стар подотдел: нов

Стопански клас:

Вид гори:

Вид подотдел:

Функц. група:

Състояние: лошо Нелесопригодност: Област: Мизия

Строеж: Надм. височина: 13 м Подобласт:

по състав: хомогенен Изложение: югозапад Хабитат:

по възраст: разновъзрастно Наклон: 1 ͦ Месторастене:

Правостъбленост: 20% Релеф: Богатство:

Корони: 50% Почвен тип: Влажност: мокра

Храсти: Осн. скала: льос Ерозия: не

Тревисти: Дълбочина: дълбока

Покривка: Плътност: уплътнена

Постилка: Каменливост: некаменлива

Водена сеч: не Механ. състав:

Почвоподготовка: не

Бележки:

Има налет на семена от съседните насаждения извън резервата.

Дървесен вид Участие Етаж
Площ 

 (ха)
Повреда Произход

Възраст 

(год.)

Пъл-

нота
Височина (м)

Бони-

тет

Диам. на 

1,3м (см)

          v           
(без клони)

           V           
(без клони)

             V              
(с клони)

% м
3

Бяла върба 5 1 2,9 10% съхнене Сем. 40 0,4 15 3 58 40 116 139

Явор негундо 5 2 10 18 15 43,5 52

2,9

Схема: 55 160 191

Вид на сечта: БМ

Забележка:

Дървесен вид Бонитет Площ (ха) Насока:

Бяла върба 3 Почвоподготовка 1:

Почвоподготовка 2:

Схема:

Смесване:

Стопанска цел:

Вид на сечта:
Стояща (с 

клони)
Лежаща Едра Средна Дребна Дърва Вършина

Вид залесяване Дърв. вид Почвоподг. Метод Смесване Фиданки (бр.) сем. Площ (ха)

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" с. Сребърна ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

тополови

сем. насаждение

резерват

ОПИСАНИЕ НА НАСАЖДЕНИЕТО ОПИСАНИЕ НА МЕСТОРАСТЕНЕТО

не

неравномерен - от 0,0 до 0,5 Лудогорие

91Е0

СД4 (1)

крайречно 1 м нпв богата

алувиална-блатна

песъчливо-глинеста

Заливаемо. 

СЕГАШЕН СЪСТАВ (Надлесни, 1 етаж, 2 етаж, Подраст, Подлес) ЗАПАС (м
3 ) ПОЛЗВАНЕ 

Сортиментен клас: Всичко:

Оптимален бъдещ състав З а л е с я в а н е Редуцирана площ (ха)

Участие

10

БЕЛЕЖКИ на РИОСВ, гр. Русе

Год. Забележка:

Дата: 2 април 2011 г. Таксирал: инж. Венелин Радков

Год. Забележка:
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НАСАЖД. С ПЪЛНОТА 0 . 4  -  1 . 0 Всичко НАСАЖД. с п. 0.1-0.3 Всичко О Б Щ О Клек ЗАЛЕС. Незалес. Недърво- Горски О Б Щ О
вид на горите Естествени Култури Култури с пълн. Естеств. Изредени с пълн. ЗАЛЕС. ПЛОЩ площ за производ пасища ГОРСКА

насаждения Склопени Несклопени 0.4-1.0 редини култури 0.1-0.3 П Л О Щ  + КЛЕК залесяв. гор. площ П Л О Щ

Иглолистни - - - - - - - - - - - - - -
Широкол.високостъбл. 104,5 - 80,1 - - - - 184,6 - - 43,2 1,7 - 229,5
За реконструкция - - - - - - - - - - - - - -
Изд.за прерастване - - - - - - - - - - - - - -
Изд.за превръщане 16,1 - - 16,1 - - - 16,1 - - - - - 16,1
Нискостъблени - - - - - - - - - - - - - -

ОБЩО 120,6 - 80,1 16,1 - - - 200,7 - - 43,2 1,7 - 245,6

вид на горите Пожарища Голини Сечища Всичко Обработ. Ливади Поляни Разсад Пътища, скали, реки Всичко Стопани- залесе- незале-
площ ници просеки сипеи и пр. свана от на площ сена пл.

Иглолистни - - - - - - - - - - - - - -
Широкол.високостъбл. - - - - - - - - 0,5 1,2 1,7 - - -
За реконструкция - - - - - - - - - - - - - -
Изд.за прерастване - - - - - - - - - - - - - -
Изд.за превръщане - - - - - - - - - - - - - -
Нискостъблени - - - - - - - - - - - - - -

ОБЩО - - - - - - - - 0,5 1,2 1,7 OБЩО - -

към 31.12.2014 г.
Поддържан резерват "Сребърна"

1 ГФ - ОТЧЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА 
ГОРСКА ПЛОЩ ПО ВИД НА ГОРИТЕ

НЕЗАЛЕСЕНА ПЛОЩ, ПОДЛ. НАЗАЛЕСЯВАНЕ Н Е Д Ъ Р В О П Р О И З В О Д ИТ Е Л Н А  Г О Р С КА   П Л О Щ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ Г.ФОНД

Справки за незалесената, недървопроизводителнатаи предоставаната горска площ в хектари

Справка за залесената горскаплощ в хектари
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към 31.12.2014 г

Поддържан резерват "Сребърна"

дървесни видове общо 1-20г 21-40г 41-60г 61-80г 81-100г 101-120г 121-140г над 140г надлесни

I. Иглолистни - - - - - - - - - - - - - - -
От тях: Бял бор - - - - - - - - - - - - - - -

Смърч - - - - - - - - - - - - - - -
Чер бор - - - - - - - - - - - - - - -
Ела - - - - - - - - - - - - - - -
Бяла мура - - - - - - - - - - - - - - -
Черна мура - - - - - - - - - - - - - - -
Дугласка - - - - - - - - - - - - - - -
Лиственица - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) - - - - - - - - - - - - - - -

II.Широколистни високостъбл. - - - - - - - - - - - - - - -
От тях: Бук - - - - - - - - - - - - - - -

Дъб - - - - - - - - - - - - - - -
Цер - - - - - - - - - - - - - - -
Габър - - - - - - - - - - - - - - -
Бряст - - - - - - - - - - - - - - -
Ясен - - - - - - - - - - - - - - -
Липи - - - - - - - - - - - - - - -
Топола 142 93,1 24,5 23,2 1,2 - - - - - - - - - -
Трепетлика - - - - - - - - - - - - - - -
Явор - - - - - - - - - - - - - - -
Бреза - - - - - - - - - - - - - - -
Кестен - - - - - - - - - - - - - - -
Орех - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) 85,8 56,2 19,7 7,5 2,4 - - - - - - - - - -

III. За реконструкция 227,8 149,3 44,2 30,7 3,6 - - - - - - - - - -
от тях: Бук - - - - - - - - - - - - - - -

Дъб - - - - - - - - - - - - - - -
Цер - - - - - - - - - - - - - - -
Габър - - - - - - - - - - - - - - -
Келяв габър - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) - - - - - - - - - - - - - - -

Всичко широкол.високостъбл. 221,8 149,1 39,5 30,7 2,5 - - - - - - - - - -
Всичко високостъблени 221,8 149,1 39,5 30,7 2,5 - - - - - - - - - -
Всичко 221,8 149,1 39,5 30,7 2,5 - - - - - - - - - -

2 ГФ - ОТЧЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ ПО 
ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ И КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ
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дървесни видове общо 1-5г 6-10г 11-15г 16-20г 21-25г 26-30г 31-35г 36-40г 41-45г 46-50г 51-55г 56-60г над 61г надлесни

V. Издънкови за превръщане - - - - - - - - - - - - - - -
от тях: Дъб - - - - - - - - - - - - - - -

Цер - - - - - - - - - - - - - - -
Бук - - - - - - - - - - - - - - -
Габър - - - - - - - - - - - - - - -
Липи - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) 16,1 - - - - 5,1 4,6 - - - - - 6,4 - -

VI. Нискостъблени всичко - - - - - - - - - - - - - - -
от тях: Дъб - - - - - - - - - - - - - - -

Цер - - - - - - - - - - - - - - -
Бук - - - - - - - - - - - - - - -
Акация - - - - - - - - - - - - - - -
Габър - - - - - - - - - - - - - - -
Келяв габър - - - - - - - - - - - - - - -
Липи - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) - - - - - - - - - - - - - - -

Всичко: В това число тополи 16,1 - - - - - - 9,7 - - - - 6,4 - -

649



към 31.12.2014 г

Поддържан резерват "Сребърна"

дървесни видове общо 1-20г 21-40г 41-60г 61-80г 81-100г 101-120г 121-140г над 140г надлесни

I. Иглолистни - - - - - - - - - - - - - - -
От тях: Бял бор - - - - - - - - - - - - - - -

Смърч - - - - - - - - - - - - - - -
Чер бор - - - - - - - - - - - - - - -
Ела - - - - - - - - - - - - - - -
Бяла мура - - - - - - - - - - - - - - -
Черна мура - - - - - - - - - - - - - - -
Дугласка - - - - - - - - - - - - - - -
Лиственица - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) - - - - - - - - - - - - - - -

II.Широколистни високостъбл. - - - - - - - - - - - - - - -
От тях: Бук - - - - - - - - - - - - - - -

Дъб - - - - - - - - - - - - - - -
Цер - - - - - - - - - - - - - - -
Габър - - - - - - - - - - - - - - -
Бряст - - - - - - - - - - - - - - -
Ясен - - - - - - - - - - - - - - -
Липи - - - - - - - - - - - - - - -
Топола 13629 4200 4298 4772 359 - - - - - - - - - -
Трепетлика - - - - - - - - - - - - - - -
Явор - - - - - - - - - - - - - - -
Бреза - - - - - - - - - - - - - - -
Кестен - - - - - - - - - - - - - - -
Орех - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) 4162 1226 2038 645 253 - - - - - - - - - -

III. За реконструкция - - - - - - - - - - - - - - -
от тях: Бук - - - - - - - - - - - - - - -

Дъб - - - - - - - - - - - - - - -
Цер - - - - - - - - - - - - - - -
Габър - - - - - - - - - - - - - - -
Келяв габър - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) - - - - - - - - - - - - - - -

Всичко широкол.високостъбл. 17791 5426 6336 5417 612 - - - - - - - - - -
Всичко високостъблени 17791 5426 6336 5417 612 - - - - - - - - - -
Всичко 17791 5426 6336 5417 612 - - - - - - - - - -

3 ГФ - ОТЧЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕНА ДЪРВЕСНИЯ ЗАПАС ПО 
ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ И КЛАСОВЕ НА ВЪЗРАСТ
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дървесни видове общо 1-5г 6-10г 11-15г 16-20г 21-25г 26-30г 31-35г 36-40г 41-45г 46-50г 51-55г 56-60г над 61г надлесни

V. Издънкови за превръщане - - - - - - - - - - - - - - -
от тях: Дъб - - - - - - - - - - - - - - -

Цер - - - - - - - - - - - - - - -
Бук - - - - - - - - - - - - - - -
Габър - - - - - - - - - - - - - - -
Липи - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) 1797 - - - - 438 490 - - - - - 869 - -

VI. Нискостъблени всичко - - - - - - - - - - - - - - -
от тях: Дъб - - - - - - - - - - - - - - -

Цер - - - - - - - - - - - - - - -
Бук - - - - - - - - - - - - - - -
Акация - - - - - - - - - - - - - - -
Габър - - - - - - - - - - - - - - -
Келяв габър - - - - - - - - - - - - - - -
Липи - - - - - - - - - - - - - - -
Други (общо) - - - - - - - - - - - - - - -

Всичко: В това число тополи 1797 - - - - 438 490 - - - - - 869 - -
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към 31.12.2014 г

Поддържан резерват "Сребърна"

групи гори
Обща залес запас обща залес запас обща залес запас
площ площ И+Ш площ площ ИГЛОЛ площ площ ШИР

С дърводобивна и средообразуваща функция - - - - - - - - -
в т.ч. интензивни култури - - - - - - - - -

1. Защитни - - - - - - - - -
в т.ч. водоохранни - - - - - - - - -

противоерозионни - - - - - - - - -
мелиоративни - - - - - - - - -

2. Рекреационни - - - - - - - - -
в т.ч. курортни гори - - - - - - - - -

зелени зони и системи - - - - - - - - -
извънселищни паркове и др. - - - - - - - - -

3. Защитени природни територии - - - - - - - - -
в т.ч. природни резервати 245,6 243,9 19588 - - - 245,6 243,9 19588

национални паркове - - - - - - - - -
природни забележителности - - - - - - - - -
защитени местности и ландшафти - - - - - - - - -
природни паркове - - - - - - - - -
поддържани резервати - - - - - - - - -

4. Други защитни - - - - - - - - -
в т.ч. учебноопитни гори - - - - - - - - -

разсадници - - - - - - - - -
паметници на културата - - - - - - - - -
ловностопански територии - - - - - - - - -
семепроизводствени насаждения - - - - - - - - -
дендрариуми и географски култур - - - - - - - - -
ботанически и зоол. градини - - - - - - - - -
200 м около хижи и манастири - - - - - - - - -
буферни зони - - - - - - - - -
на др. ведомства - - - - - - - - -

Защитни, рекреационни и в защитени пр. тер. - - - - - - - - -

Всичко гори, независимо от функцията - - - - - - - - -
в т.ч. по натура 2000 245,6 243,9 19588 - - - 245,6 243,9 19588

и  г  л  о  л  и  с  т  н  ив    с   и   ч    к    о ш  и  р  о  к  о  л  и  с  т  н  и

4 ГФ - ОТЧЕТ НА ГОРСКИЯ ФОНД ПО ГРУПИ ГОРИ И ЛЕСИСТОСТ
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5 ГФ - ОТЧЕТ ЗА ДОБИТАТА МАСА

към 31.12.2014 г

Поддържан резерват "Сребърна" Общо главни и отгледни сечи

п  л  ъ  т  н  и     к  у  б  и  ч  е  с  к  и   м  е  т  р  и
вид на горите главни в т.ч главни втч до отгледн едра средна дребна всичко дърва вършина лежаща стояща

ест.в оконч изк.в голо сечи стр.д маса маса

ВИСОКОСТЪБЛЕН ДЪБ   По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Действително отсечено - - - - - - - - - - - - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -

ВИСОКОСТЪБЛЕН БУК   По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Действително отсечено - - - - - - - - - - - - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -

ТОПОЛИ              По лесоустройствен проект - - 32,2 32,2 - 2634 323 50 3007 3387 625 - -
Действително отсечено - - 32,2 32,2 - 2634 323 50 3007 3387 625 - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -

ДРУГИ ШИР. ВИС.     По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Действително отсечено - - - - - - - - - - - - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ    По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Действително отсечено - - - - - - - - - - - - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -

ИЗД. ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ  По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Действително отсечено - - - - - - - - - - - - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -

НИСКОСТЪБЛЕНИ       По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Действително отсечено - - - - - - - - - - - - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -

ШИРОКОЛИСТНИ ОБЩО   По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Комплектовано ползуване - - 32,2 32,2 - 2015 270 23 2308 2263 559 - -
втч пром. дърводобив - - 32,2 32,2 - 2015 270 23 2308 2263 559 - -
Действително отсечено - - 32,2 32,2 - 2634 323 50 3007 3387 625 - -
втч пром. дърводобив - - 32,2 32,2 - 2634 323 50 3007 3387 625 - -
втч суха и паднала маса - - - - - - - - - - - - -
втч от санитарни сечи - - - - - - - - - - - - -

х  е  к  т  а  р  и
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ИГЛОЛИСТНИ          По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Комлектовано ползуване - - - - - - - - - - - - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -
Действително отсечено - - - - - - - - - - - - -
втч пром. дърводобив - - - - - - - - - - - - -
втч суха и паднала маса - - - - - - - - - - - - -
втч от санитарни сечи - - - - - - - - - - - - -

В С И Ч К О         По лесоустройствен проект - - - - - - - - - - - - -
Комлектовано ползуване - - 32,2 32,2 - 2015 270 23 2308 2263 559 - -
втч пром. дърводобив - - 32,2 32,2 - 2015 270 23 2308 2263 559 - -
Действително отсечено - - 32,2 32,2 - 2634 323 50 3007 3387 625 - -
втч пром. дърводобив - - 32,2 32,2 - 2634 323 50 3007 3387 625 - -
втч суха и паднала маса - - - - - - - - - - - - -
втч от санитарни сечи - - - - - - - - - - - - -
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към 31.12.2014 г

Поддържан резерват "Сребърна"
пълноти I II III IV V VI VII VIII всичко

1-20г 21-40г 41-60г 61-80г 81-100г 101-120 121-140 над 140

0,1 58,4 - - - - - - - 58,4
0,2 13,5 1,1 - - - - - - 14,6
0,3 34,3 2 8,2 1,3 - - - - 45,8
0,4 - 12,2 4,8 - - - - - 17
0,5 12,7 16,9 4,4 - - - - - 34
0,6 9,5 10,5 2,7 - - - - - 22,7
0,7 13,7 1,3 10,6 1,1 - - - - 26,7
0,8 0,5 8,3 6,4 1,2 - - - - 16,4
0,9 - 1,6 - - - - - - 1,6
1,0 6,7 - - - - - - - 6,7

Всичко 149,3 53,9 37,1 3,6 - - - - 243,9
Средна пълнота 0,3 0,5 0,6 0,6 - - - - 0,4

6 ГФ - ОТЧЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ ПО ВИДОВЕ ГОРИ, КЛАСОВЕ НА 
ВЪЗРАСТ И ПЪЛНОТА
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7 ГФ - ОТЧЕТ НА ГОРСКИЯ ФОНД ПО ВИДОВЕ НАСАЖДЕНИЯ И БОНИТЕ ТИ

към 31.12.2014 г

Поддържан резерват "Сребърна"
дървесни видове площ I бонитет II бонитет III боните IV бонитет V бонитет

I. Иглолистни, (02-09) - - - - - -
от тях: Бял бор - - - - - -
Смърч - - - - - -
Чер бор - - - - - -
Ела - - - - - -
Мурови - - - - - -
Дугласка - - - - - -
Смесени иглолистни - - - - - -
Смесени иглолистно-широколистни - - - - - -

II. Широколистни високостъблени - - - - - -
от тях: Бук - - - - - -
Дъб - - - - - -
Цер - - - - - -
Габър - - - - - -
Трепетлика - - - - - -
Ясен - - - - - -
Топола 142,4 - 8,3 80,7 53,4 -
Бреза - - - - - -

Липа - - - - - -
Орех - - - - - -
Кестен - - - - - -
Смесени с преобладание на бук - - - - - -
Смесени с преобладание на дъб - - - - - -
Смесени широколистни 85,4 56,2 14,8 13,3 1,1 -
Смесени широколистно-иглолистни - - - - - -

III. За реконструкция, (27-30) - - - - - -
от тях: Бук - - - - - -
Дъб - - - - - -
келяв габър. - - - - - -
Смесени широколистни. 16,1 - 2,3 4,4 7,5 1,9
Всичко широколистни високост. ( - - - - - -
Всичко високостъблени (01+10+26 - - - - - -
V. Издънкови за превръщане. (41 - - - - - -
от тях: Дъб - - - - - -
Цер - - - - - -
Бук - - - - - -
Габър - - - - - -
Смесени широколистни - - - - - -

VI. Нискостъблени (47-53) - - - - - -
от тях: Дъб - - - - - -
Цер - - - - - -
Бук - - - - - -
Габър - - - - - -
Акация - - - - - -
Келяв габър - - - - - -
Смесени широколистни - - - - - -

- - - - - -
Всичко 243,9 56,2 25,4 98,4 62,0 1,9
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7.5.4.1.3 ПОЛЗВАНИЯТА ОТ ГОРИТЕ ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ 

През периода 2001–2014 г. сечи, в които е взело участие местното население от с. Сребърна, са в отд. 15 п, р. 

Там акациевите култури са върху земи общинска собственост и са отсечени през 2004 г. след гола сеч. 

Акацията се е възобновила издънково, настъпило е покритие на площта, възобновяването почти на 100% е 

от акация, със слабо участие на полски бряст, обикновен орех, джанка и някои местни храсти, като глог и 

трънка. През лятото на 2014 г. е установено интензивно пожълтяване – вероятно хлороза (липса на желязо 

или някакъв друг елемент).  

Промишлен дърводобив е осъществен в отдели 13 и 14 в северната част на ПР. Оценката на промишления 

дърводобив показва неудовлетворителни резултати. Увеличено е присъствието на инвазивните видове, 

намалена е склопеността на горите. Като положителна страна на тези сечи са освободените площи за 

залесяване на местни видове и възстановяване на местообитания 91Е0* и 91F0. 

Осъществени са сечи на хибридна топола през 2006–2007 г. В табл. ........ са отразени съответните горски 

култури, намиращи се в северната част на ПР. Тези гори са преминали турнусна възраст, като най-младите 

са 15 г. – 13 е (1 по инвентаризация 2014 г.), ж (1) по старото лесоустройство от 2001 г. Най-старата култура 

е била на 45 години в отд. 13 д (ж), която е със занижена пълнота – 0,4. Занижена пълнота има и отд. 14 г (б), 

в по-малка степен в 14 з, и (6); 13 ж (д). С пълнота 0,9 са горите от 13 а (1), б (г); 14 а (1), е (1). Общата площ, 

върху която са извършени сечи, е 32,2 ha. Изпълнител на проведените сечи е фирмата "Гелик" ЕООД – гр. 

Дулово, която е избрана чрез изпращане на покани и събиране на три оферти. В общ план тези горски 

плантации са изсечени чрез гола сеч. В някои от подотделите обаче има оставяне на ивици или малки площи, 

които са смесени с пенсилвански ясен и полски бряст. Не е изключено в тези насаждения пенсилванският 

ясен да е възприеман като полски ясен и по тази причина дърветата от пенсилвански ясен да са оцелели. 

Такива подотдели са 13 е (1), 13 ж (д), д (ж); 14 г (б). Други подотдели са изсечени върху цялата си площ и 

след това почистени от дървесината и риголвани. Такива са 13 б (г), ж (д); 14 а (1), б (1), е, които са залесени 

с местни видове с цел възстановяване на местообитания 91Е0*/91F0. Няколко подотдела са изсечени на голо, 

но върху тях не е извършена почвоподготовка и те са се самозалесили. Такива са отд. 14 з, и (6). В отдел 13 

„и“ (6) празните места след сечта са попълнени също с фиданки от местни видове – местообитание 91Е0*. 

Общото количество на планираната за сеч лежаща дървесина по Лесоустройствен проект от 2001 г. е 5130 

m3. От нея е трябвало да се добие 2015 m3 едра, 293 m3 средна и дребна, 2263 m3 дърва и 559 m3 вършина. 

След сечта общото количество лежаща дървесина е 7019 m3. От нея 2634 m3 едра, 373 m3 средна и дребна, 

3387 m3 дърва и 625 m3 вършина. Най-голямо количество е добито в отд. 14 б – 2136 m3, който е с най-голяма 

дървопроизводителна площ и планиран запас на стоящата дървесна маса.  

Сечите са извършени по стандартна за добив на дървесина технология в гори от хибридна топола. 

Повалянето, кастренето и разкройването на дърветата е с моторен трион. В отдели 13 б, е, ж вършината е 

оползотворена, а в другите дървесните отпадъци от сечта и вършината са разхвърляни равномерно в 

сечищата. Строителната дървесина и дървета са изнасяни до площадки или временни складове и от там са 

претоварвани на камиони и извозвани по пътя на западния бряг към с. Сребърна. 

В заключение може да се посочи, че предвидените по ЛУП горскостопански дейности са изпълнени. 

Мнението на автора на част „Гори“ е, че мероприятията за сеч на хибридната топола не са планирани по най-
добрия начин. През 2001 г. вероятно лесоустроителите не са имали възможност да предполагат, че след 

сечите ще се освободят пространства, които да бъдат заети от инвазивни видове, като аморфа, пенсилвански 

ясен, явор негундо и др. Както беше споменато по-горе, голяма част от площите, заети от тези гори, са 

почистени, риголвани и залесени с местни видове, което е положителната страна от извършените дейности. 

Отрицателните страни на подобни сечи са намаляване покритието на дендроценозите, нахлуване на 

инвазивните видове, които изместват местната дървесна и храстова растителност. В случая се установява и 

едно крайно негативно явление, причинено от сечите – това е избутването на повърхностния слой почва, 

коренища, неусвоена дървесина (клони, вършина, части от стъбла) и направата на земни валове. Тези валове 

създават пречка при нахлуването на високи води от р. Дунав и възпрепятстват цялостното оводняване и 

трайно загиване на горските територии, вкл. и на езерото Сребърна. Тава от своя страна промяна 

хидрологичния режим на двете екосистеми и води до неблагоприятни последици. За горската растителност 

това е осушаване и преминаване към нов сукцесионен етап. В случая това се оказва лимитиращ фактор за 

проникването на инвазивни видове. 
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Изведени са сечи през периода 2001–2014 г. в ЗМ „Пеликаните“ в отд. 15 з; 49 г, д, е, ж, з, и, к, л, с, т, у, ш; 

50 б, г, к, л; 51 б, д; 52 а, в; 467 т. 

В отд. 49 з за акацията е извършена сеч втори път за периода 1991–2014 г. В отд. 49 б и 50 б за черния бор 

също е осъществена двукратна сеч. В отд. 49 т е извършена сеч на цера върху по-голяма част от площта – 
10,5 ha.  

Общото количество отсечена строителна дървесина за посочения период е 7104 m3, от които: едра – 189 m3, 
средна – 1921 m3, дребна – 336 m3 и дърва – 4568 m3.  

Прави впечатление, че повече от половината отсечена маса е съсредоточена в нискокачествения сортимент 

дърва. Това е предопределено от добиваната дървесина предимно от акация, която за района на защитената 

местност е от ниско до среднобонитетна. Някои от насажденията на акацията са издънкови, преминали дори 

и два турнуса на сеч. В останалите гори са провеждани предимно прореждания, които се извършват в по-
млади гори със сортиментна структура от средната и дребната дървесина и дървата. Не на последно място 

трябва да се посочи, че добивът на дърва е сравнително голям и поради трайното търсене през посочения 

период и сравнително високата цена на този сортимент спрямо този на едрата и средната дървесина. 

Таблица 7.5.4.1.3.-1. Сечите, засягащи ЗМ „Пеликаните“ са отразени и в Плана за управление на ЗМ 

„Пеликаните“. 

Вид Площ Строителна дървесина 

Бяла акация 84,1 4969 

Липа от култури 2,5 53 

Полски клен 3,0 43 

Сребр. липа 1,3 280 

Топола 1,0 326 

Цер 10,5 73 

Червен дъб 5,8 106 

Черен бор 54,1 1206 

Явор 1,4 15 

Ясен (планински) 0,2 33 

Всичко 163,9 7104 

 

През периода 1992–2001 г. (вкл.) са отсечени общо 4034 m3, предимно от акация – 3960 m3 и от червен дъб – 
80 m3. Провежданите сечи са извършвани на голо при акацията, а при червения дъб е осъществена една 

прочистка и едно прореждане. 

От 2002–2014 г. (вкл.) са отсечени общо 3070 m3 строителна дървесина, от тях: едра – 79 m3, средна – 1100 
m3, дребна – 257 m3, дърва – 2145 m3. 

Преобладаващият дървесен вид при сечите през този период е черният бор с около 1232 m3 (40%). Сечите 

при този вид са прочистки, прореждания и санитарни. От акацията има добити около 1015 m3, или 33% от 

общото количество добита строителна дървесина за периода. Като цяло сортиментната структура за първия 

и втория период се запазва, като през втория период добитата строителна дървесина е с леко занижено 

количество. 

В съседство на ПР сечи са проведени в североизточната част, където се намира отд. 12. Там има проведени 

голи сечи в култури от хибридна топола върху площ от 30,8 ha и общо добита строителна дървесина – 4827 
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m3. Изведените голи сечи в този подотдел са предпоставка за навлизане в него на инвазивни видове, като 

аморфа, явор негундо и пенсилвански ясен. Това създава непосредствена опасност за трайно и непрекъснато 

разпространение в съседните горски подотдели на ПР, както и в голите незалесени площи в североизточната 

част на ПР. 

7.5.4.1.4 СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ОТ НЕТИПИЧНИ ЗА РАЙОНА НА ПР ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, ВКЛ. 
ЧУЖДИ 

Нетипични за района на ПР дървесни видове, от които са създадени горски култури, са хибридната топола 

(предимно И–214), пенсилванския ясен и явор негундо. Плантациите от хибридна топола в настоящия 

момент (2014 г.) са изсечени над 90% от заеманата преди десетилетие площ. В общ план културите от 

хибридна топола са преобладаващо издънкови и на възраст до 25 г. Залесени са в отд. 4 а, б (остров Девня); 

13 в, к; 14 б, в, г, ж. От резници на възраст около 55 години са останали единични дървета в отд. 4 в, г; 13 а. 

Това са едроразмерни дървета от хибридна топола, които достигат дебелина над 7 cm и височина над 30 m. 

Те са в добро здравословно състояние, без съществени механични повреди. В състава те имат по-скоро 

неутрална позиция, като в бъдеще могат да останат още 1–2 десетилетия. 

В издънковите култури от хибридна топола пълнотата варира от 0,3–0,9, а възрастта от 7–8 до 20–25 г., т.е. 

при сечта тези култури не са били изгубили своята издънкопроизводителна способност и са се възобновили 

успешно издънково. В състава им се срещат предимно инвазивни видове, като явор негундо, пенсилвански 

ясен, аморфа, по-рядко полски бряст, гледичия и черница. Сред пониците и подраста се срещат пенсилвански 

ясен и явор негундо и рядко полски бряст. В етажа на хибридната топола, освен двата посочени вида, почти 

с равностойно участие е полският бряст. Като цяло настъпва постепенна дългосрочна смяна на хибридната 

топола с по-приспособимите пенсилвански ясен и явор негундо и участие на полски бряст. Здравословното 

състояние на издънковата топола е от средно до добро. В отд. 4 б има повреди от снеголом и съхнене на 

единични дървета. В този подотдел има струпване на мъртва маса. 

Механични повреди има също по явор негундо, причинени от опръстеняването му през 2012 г. Тази дейност 

има за цел да увреди дърветата от този вид и да доведе до постепенното им отмиране в рамките на 5–6 години. 

В тези гори също са установени механични повреди от абиотични фактори.  

Смесените култури от пенсилвански ясен и явор негундо са предимно семенни. Една част от тях са стари над 

20 г. и са с преобладаващо участие на двата вида. Това са горите в 13 е, 14 и, з. Стари дървета на 70 г. от тези 

видове са открити в отд. 4 в, г; 13 а; 14 а, б. Това е показателно, че те са залесявани, особено в отд. 14 а, б; 13 

а. Съществува вероятност на остров Девня в отд. 4 в, г пенсилванският ясен и явор негундо да са спонтанно 

самозалесени. Не са намерени данни за създаване на култури от тях на острова.  

Младите гори, смесени с пенсилвански ясен и явор негундо, не са горски култури, а по-скоро самозалесени 

площи. Такива са установени в отд. 13 ж; 14 / 4, 6 и в новосформираните подотдели на отдел 1000 – б, в, ч. 

Потенциални други такива дендроценози са 1000 г, д. Посочените гори са на възраст под 20 години и 

повечето от тях са в процес на бързо насищане на заеманите площи от дървесни индивиди, като в състава 

участва също и полският бряст. Рядко, но се срещат гледичията, обикновеният орех, черницата, а в 

подлесната част – аморфата. Механичните повреди от естествен характер са малко на брой, върху единични 

дървета. Това са пречупвания на клони и рядко на стъбла от снеголоми и ветроломи. Здравословното им 

състояние е добро, което се дължи, от една страна, на малката им възраст и възможността да се самозалесяват 

по естествен начин. Общо правило е такива гори да са по-устойчиви и адаптивни при нови условия поради 

действието на естествения отбор. В задоволително състояние е гората в отд. 1000 г, където има 

продължително загиване и има над 20% изсъхнали дървета. 

При по-големите стари дървета на явор негундо резултатите от опръстеняването все още не са добре изявени. 

При дървета с диаметър под 20 cm се наблюдава обилно семеносене, ранозасъхващи листа или просветляване 

на короните. Това са признаци, които са предвестници на скорошното загиване на тези дървета. 

Възобновителните процеси в тези гори са насочени към масово възобновяване с пенсилвански ясен и явор 

негундо. Участието на полския бряст е малко. Опръстеняването в такива гори ще е без особен успех поради 

насищането на площите с големи количества подраст от инвазивните видове. Превръщането на тези гори в 

естествени, близки до местообитания 91E0* или 91F0, ще изисква време и непрекъсната работа за осветления 

и прочистки. Вероятно това ще се случи след няколко поколения на дървостоя. Подходящи дейности са 
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пречупването на младите фиданки до 3–4 m височина, съчетано с допълнително опръстеняване на по-
едроразмерните индивиди.  

7.5.4.1.5 ПРАКТИКУВАНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕРОПРИЯТИЯТА В ГОРИТЕ 

Опръстеняване на маркираните дървета 

Извършено е маркиране съгласно планираните отдели и подотдели по Лесоустройствена програма от 2011 г. 

(„Извадка от протокол на комисия от РИОСВ – Русе във връзка с приемане на работата по борбата с 

инвазивните видове“). Маркирано е с боя на дървесни видове, предназначени за опръстеняване на инвазивни 

дървесни видове (предимно явор негундо) в отдели 4 а, б, в, г; 13 а, б, е, з, л; 14 г, д, з; 467 с. Обща площ на 

отделите/подотделите с маркирани за опръстеняване дървесни инвазивни видове е 343 dka. Опръстенявани 

са маркираните дървесни видове – ясенолистен явор и пенсилвански ясен с височина над 3 m. Според 

проведен оглед на терена от назначена комисия на РИОСВ – Русе се е установило, че е спазена технологията 

на опръстеняване. Извършени са следните дейности. Кората и камбият на конкурентите (инвазивните 

дървесни видове) са отстранени с рукан. Голяма част от опръстенените зони са на гръдна височина (1,3 m) и 

представляват маншет с ширина 5–10 cm, като маншетът е почистен с желязна четка. 

В посочените по-горе тези гори е планирано да се извърши и допълнително опръстеняване на инвазивни 

дървесни видове. В някои от подотделите са опръстенени по-голяма част от растящите там дървета, в други 

е наложително след допълнителна инвентаризация да се опръстенят нови дървета, включително и от 

пенсилвански ясен, айлант и гледичия. За определена част от опръстенените дървета е необходимо да се 

извърши повторно опръстеняване поради зарастване на кората и възстановяване на движението на жизнените 

сокове за дървото.  

Опръстеняването има за цел постепенно намаляване на жизнените функции на дървото чрез прекъсване на 

кората и камбия на гръдна височина с пръстен, който обикновено е широк 5–10 cm (проект на WWF). 

Опръстеняват се дървета, като явор негундо, пенсилвански ясен, айлант, гледичия, които конкурират 

местните видове полски бряст, бяла топола, бяла върба. Най-подходящи за опръстеняване са индивиди с 

дебелина 5–20 cm поради бързото и лесно извършване на тази дейност, т.е. икономически е най-ефективно 

тази дейност да се осъществява при прочистките и ранните прореждания на възраст от 10 до около 30 години. 

При по-късна възраст работата става по-трудоемка, а резултатът е по-бавен. Опръстеняването в повечето 

случаи трябва да бъде съчетано с пречупване и залесяване на едроразмерни фиданки при отмиране на 

опръстенените дървета. Опръстенените дървета умират бавно, в рамките на 5–7 години, като склопеността 

на дървостоя постепенно намалява, но се запазват нейните защитни функции. Умиращите стоящи дървета 

често са хранителна база или убежище на различни организми. Опръстеняването е възможно най-
екологосъобразният метод прилаган в горите. Чрез него се регулира съставът, подпомагат се ценните видове, 

запазва се равновесието в дендроценозата, горските обитатели и дървесни видове изживяват най-малък стрес. 

При необходимост дървесината от загиналите дървета може да бъде използвана като дърва за горене. Не е 
експериментирана възможността тази дървесина да се употреби и като сортименти на средната и дребната 

дървесина. Това може да се случи в годината на изсъхване, когато се преустановят жизнените функции на 

опръстенените дървета.  

Старо опръстеняване е извършено върху площ от около 86 ha. Необходимо е повтаряне на дървета, при които 

опръстеняването не е довело до 100% загиване. Препоръчва се преминаване с рукан на опръстенените ленти 

на 5-та година, когато резултатите от предишното опръстеняване трябва да са видими и ясни. Разходите за 

повторното опръстеняване са минимални, но след повторно почистване на кората и камбия резултатът ще е 

много добър. Повторното опръстеняване се съпровожда с допълнително опръстеняване на дървета, различни 

от явор негундо – пенсилвански ясен, айлант и гледичия.  

Съобразявайки се с намалената склопеност след първото опръстеняване, новите дървета, които ще се 

маркират и обработят, може да формират площен котел, в който по-късно да се залесят едроразмерни 

фиданки. Работата по толерирането на самозалесилите се дръвчета от полски бряст, бяла топола или бяла 

върба съпътства залесяването на фиданките. Опръстенява нето е планирано да се извърши и в отдели 14 / а, 

б, г, з, и / 3, 4, 6, както и в новосформираните подотдели 1000 б, в, г, д, е, н, о, р, ф, х, ч. Планирано 

опръстеняване има също и за редица подотдели в ЗМ „Пеликаните“, които са посочени в ПУ на защитената 

местност. 
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Ново опръстеняване се планира да се осъществи върху 27 ha. Предварително се маркират със спрей 

подходящите дървета от инвазивните видове от явор негундо и пенсилвански ясен, гледичия или айлант. 

Може да се осъществи още през 2016 г. Разходите са сравнително високи, необходим е надежден контрол за 

извършваната дейност. Препоръчително е да се извърши върху малки котли от 500–1000 (до 2000) m2 и да се 

третират всички инвазивни дървесни видове. След около 5 години (през 2020 г.) е необходимо извършването 

на прочистки. 

Пречупване на маркираните дървета 

Маркиране с боя на дървесни видове, предназначени за пречупване, e осъществено в отдел 13 в, ж. Общата 

им площ е 64 dka. Така общата площ на отделите/подотделите с маркирани дървесни инвазивни видове става 

407 dka. Изпълнител на тези дейности е фирмата „Крис Груп“ ЕООД. Пречупени са маркирани дървесни 

видове – ясенолистен явор и пенсилвански ясен  с височина до 3 m. При проведен оглед на терени от същата 

комисия на РИОСВ – Русе е установено, че също са спазени принципите на технологията за пречупване. 

Конкурентните/инвазивни видове са пречупени на половината от височината на дървесните видове, които се 

толерират. Мероприятията по пречупване са извършени в периода на напреднала вегетация от края на август 

до средата на октомври, което съответства на препоръчителния период на пречупване за района. 

Пречупването на дървесните видове не е извършено върху площ, а точково (около фиданките от видове, 

които се подпомагат), което съответства на предписаната технология за отстраняване на инвазивните видове 

чрез пречупване.  

Пречупването също е един добър природосъобразен метод за контрол на състава на горите в най-ранна 

възраст. Тази дейност е осъществена в отд. 13 в, ж върху площ от 6,8 ha. Пречупването води до забавен 

растеж на съответния индивид, което помага на ценните дървесни видове да преодолеят конкуренцията най-
често на инвазивни дървесни и храстови видове. Ефектът на хидрата или буен растеж след отсичане е 

пренебрежимо малък и най-често не се налага повторно пречупване. Това прави методът достатъчно 

ефективен и икономически изгоден. Препоръчва се пред механизираните стопански дейности с моторен 

трион или храсторез. Както и при опръстеняването, този метод не изисква прилагането на бензин и масла, 

няма замърсяване с шум, което го прави приложим и при гнезденето на птиците. Като негова специфика 

трябва да се подчертае, че изисква добре организирана и обучена бригада от работници. Може да се работи 

и от няколко човека със задължителен контрол от лесовъд. Пречупването на фиданки най-често се съчетава 

с опръстеняване на дървета от инвазивни видове. В края на новия период на 10-годишно планиране се 

предвижда залесяване на фиданки в дендроценозите, в които има успех от опръстеняването и в известен 

смисъл и от ефекта на чупенето. 

За да се съкрати обемът на работа при пречупване, усилията могат да се насочат към избор на подходящи 

индивиди от местни видове, като се подбират да са равномерно разпределени върху площта. Маркират се с 

подходящ спрей или се връзват с цветни ленти. Пречупването или частично подрязване на конкуриращите 

фиданки на инвазивни видове се извършва в непосредствена близост около ценната фиданка, с диаметър 

около нея 3–4 m. Около така избраните фиданки се отъпкват високите треви или храсти. Опръстеняване може 

да се извърши на дървета, които значително са надрасли освободената ценна фиданка, в диаметър около нея 

3–4 m. Пречупването може да се повтори след 1–2 години, ако това се налага. Чупенето се извършва 3–4 пъти 

в рамките на 10-годишния период. Общо за предвидените територии се планира да се извършат 2–3 
пречупвания за периода на плана за управление. 

Пречупване на конкуриращи инвазивни видове се планира върху 112 ha. Площта е голяма, но разходите са 

малки. След обучение на опитни работници тези разходи могат да бъдат допълнително снижени. Дейността 

чупене обхваща изборът на подходящи фиданки от полски бряст, бяла топола или бяла върба (много рядко 

летен дъб, полски ясен или бял бряст). Пречупване се планира в по-голяма част от залесените площи в ПР – 
4 б, в, г; 13 а, б, в, е, ж; 14 а, б, в, г, ж / 3, 4, 6; 1000 б, в, г, д, е, н, о, р, ф, ч. 

Залесява се при склопеност между 0,3–0,7. Под 0,3 се създава опасност от прегаряне и конкуренцията на 

подлесната растителност (тревни, храстови, дървесните видове и лиани) е много голяма и са необходими по-
големи средства за нейното ограничаване. При склопеност над 0,7 местните дървесни видове, като полски 

бряст, бяла върба, бяла топола, не са устойчиви и имат слаб растеж. Полският ясен и летният дъб, които също 

потенциално могат да се използват, издържат известно засенчване, но това е за кратък период от 2–3 години. 

Техният растеж също е минимален.  
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Залесяването под склопа включва избор на посадни места, определяне на оптималния им брой спрямо 

наличната склопеност и здравословно състояние на дървостоя. Изчакват се резултатите от опръстеняването 

и след 4–5 години се избират подходящи места, планират се броят и видът на необходимите фиданки. На 

следващата година се залесяват след приключване на вегетацията – октомври–ноември. Запазва се местният 

семенен подраст от местни, предимно дървесни видове и се създават условия за неговото оцеляване и 

развитие чрез опръстеняване, чупене, отъпкване, подрязване – от август до септември. Залесява се при 

необходимост – когато има оптимален брой налични едроразмерни фиданки. Съчетава се естествено с 

изкуствено възобновяване. 

Необходимостта от едроразмерни фиданки е обусловена от това, че: 

- Фиданките са с добре развита коренова система и корона и могат да се противопоставят на 

конкуренцията на наличната растителност. Короните са на ниво или над останалите видове. 

- След залесяване имат бърз старт на растеж – другите ги „догонват“, а залесените фиданки са с открита 

корона и достатъчно пространство. 

- Избягва се задушаващото влияние на пълзящите лиани – инвазивна дива тиква, къпина, дива лоза, 

червено кучешко грозде, поветици, хмел и др. 

- Фиданките са видими и намираеми на терен, особено при тяхното маркиране с подходящ спрей. 

Недостатъците са: 

- Необходимо е много добро планиране и организация на залесяване. 

- Фиданките са по-скъпи от стандартните фиданки. 

Залесяване е предвидено да се извърши върху обща площ от 50-120 dka. Залесяването чрез засаждане ще се 

осъществява при по-ниска склопеност от 0,8. Залесяват се едроразмерни фиданки с височина между 1–2 m. 
Изборът на посадни места е обусловен от наличието на добра осветеност и по-малка конкуренция на 

инвазивни видове. Препоръчително е фиданките да наситят плота, като могат да се залесяват на мястото на 

засъхващи или засъхнали дървета от явор негундо. При налични котли фиданките се залесяват там, като 

могат да се обозначат с GPS и да се съсредоточат усилията при отглеждане на залесените дръвчета в 

обособената площ. Нови котли могат да се формират след укрепване на вече залесените фиданки. Броят и 

гъстотата на посадните места се определят от наличните: дървостой, фиданки от местни видове, индивиди 

от инвазивни дървесни и храстови видове. 

 Извършени залесявания  

Извършени са залесителни дейности в следните подотдели 13/1, 2, г, д, к, и; 14/1 на територията на ПР 

„Сребърна“, което съответства на изготвените технологични планове. („Извадка от протокол на комисия от 

РИОСВ – Русе във връзка с приемане на залесителните мероприятия. 2013”). Залесителните мероприятия са 

възложени чрез провеждане на открита процедура с предмет “Изпълнение на дейности по премахване на 

инвазивни видове, провеждане на залесителни мероприятия на площ от 370 дка и осъществяване на 

поддържащи мерки за отглеждане на фиданките в ПР „Сребърна”. Изпълнител е "Крис груп" ЕООД – гр. 

Русе. Дейността е приключена успешно на 13.12.2012 г. С помощта на GPS-приемник са определени 

координатите на границите на подотделите, предназначени за залесяване. След обработка на информацията 

със специализиран софтуер е получена действителната площ на подотделите, в която са извършвани 

дейности (Таблица 7.5.4.1.5.-1). Общата площ е 303 dka. 

Таблица 7.5.4.1.5.-1. Площи, където е извършена почвоподготовка. 

Отдел: 13/1 13/2 14/1 13 г 13 д 13 и 13 к 

Площи по ЛУП 2011, dka 53,0 70,0 184,0 3,0 10,0 10,0 11,0 

Площи, определени с GPS-приемник, dka 48,3 68,4 164,8 3,0 6,5 1,0 11,0 
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Терените на горски подотдели 13/1, 13/2 и 14/1 са почистени от пънове, храсти и друга растителност. 

Повърхността им е подравнена и изорана, съгласно технологичните планове. Извършена е механизирана 

обработка на площите, предвидени за залесяване (307 dka), на дълбочина 30/60 cm. В подотдел 14/1 е 

образуван земен вал при изкореняване на пънове от тополи след сечта им през 2007 г. Валът е с размери: 

дължина около 650 m, ширна 5–8 m и височина на места над 3 m. Според „Справката за извършени през 2007 

г. горскостопански мероприятие (сечи) на територията на ПР „ Сребърна“ е осъществена възможност за 

преминаване на водни маси от река Дунав към водното огледало на езерото „Сребърна”. В справката се 

споменава, че изпълнителят „Крис груп” ЕООД е направил напречни процепи с ширина 6–7 m през 150 m по 

дължина на вала. Извършени са прочистване (отстраняване на храсти и друга ниска дървесна растителност) 

и почвоподготовка в горски подотдели 13 г, 13 д, 13 и 13 к, които са съгласувани на по-ранен етап с 

Възложителя – РИОСВ – Русе. 

Доставка и съхранение на фиданки 

Доставени са фиданки за залесяване по видове и количества, както следва: от разсадник Браила (Румъния): 

бяла топола – 6 500 бр., бяла върба – 4 500 бр., ясен (полски) – 11 000 бр.; от разсадник Свищов: летен дъб – 
1 100 бр.; от разсадник Хотанца (Румъния): полски бряст – 8 000 бр. Доставените фиданки са придружени с 

изискуемите от Възложителя сертификати и приемателно-предавателни протоколи. При извършен преглед 

на доставените фиданки е установено, че общо 52 бр. фиданки са пречупени или са с дефекти, което ги прави 

негодни за засаждане. Негодните фиданки в последствие не са включени в Количествено-стойностните 

сметки. По препоръка на консултанта на проекта по залесяване, изпълнителят е избрал залесяването с бяла 

върба да се осъществява чрез засаждане на фиданки, а не чрез набиване на върбови колове. Сметнало се е, че 

методът за залесяване с върбови колове не гарантира максимална ефективност и прихващаемост на 

фиданките. Преди засаждане на фиданките е осъществено оформяне на кореновата им система, след което 

корените са покрити с почва. Височината на доставените фиданки е в съответствие с дадените от 

консултантите по проекта за залесяване (Фидес ЕООД) препоръки по действащата нормативна база, както 

следва: полски бряст – 0,7 m; ясен (полски) – 0,7 m; бяла върба – 1,4 m; бяла топола – 1,2 m; летен дъб – 0,25–

0,5 m. 

Изкопаване на дупки – с ротор или ръчно 

След проверка на място на 30.11.2012 г., назначена комисия с представители на РИОСВ –  Русе установява, 

че в горските подотдели, предназначени за залесяване, са изработени дупки в почвата с размери, както 

следва:  ротор (DxH) 40х50 cm и изработени ръчно (BxLxH) 40x 40x50 cm. Местата за залесяване с летен дъб 

са определени в зависимост от особеностите на микрорелефа, като са избегнати микропониженията с 

преовлажняване и заливане. Дупките, предназначени за засаждане на летния дъб, са изкопани по 

установените на терена микроповишения на подотдел 14/1. В зависимост от условията на терена дупките са 

изкопани с ротор или ръчно.  

Садене на фиданки 

В подотдели 13/1, 2 са засадени фиданки от следните видове: бяла топола, бяла върба, ясен, полски бряст, в 

съотношение съответно 2:1:4:3. Схемата на залесяване е 3х3 m, по 111 бр. в dka. 

В подотдел 14/1 съгласно технологичния план са залесени фиданки от видовете бяла топола, бяла върба, ясен, 

полски бряст, летен дъб в съотношение съответно 2:1:3:2:2. Летният дъб е засаден по микроповишенията без 

смесване по редове и видове. Схемата на залесяване на останалите видове е 3х3 m, по 111 бр./dka. 

Изпълнителят на залесяването след почистване на  терена е намерил екземпляри от самозалесена бяла топола, 

която е запазил. В подотдел 13 „и“ е установено наличие на голямо количество дънери и паднали дървета. 

Залесяването на отдела е осъществено на котли, тъй като почистването на заетата от дървесина площ е било 

затруднено.  

Инвентаризиране на залесените фиданки в ПР „Сребърна“ 

През октомври 2013 г. е извършена инвентаризация, а през ноември същата година и преинвентаризация на 

залесените фиданки в ПР „Сребърна“. Това са отделите 13/ 1, 2, г, д, и, к; 14/1. Дейността е обхванала всички 

отдели с обща площ  303 dka. Отчетени са общо 24489 броя прихванати фиданки. Средният процент на 

прихващане е 79%. В най-добро състояние е културата в отд. 14/1 с прихващане около 82% и в отд. 13 к – 
87%.  С най-лошо прихващане е отд. 13 д – 65%. През лятото на 2014  г. в отдел 13/2 беше наблюдавано 
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трайно заливане и изсъхване на голяма част от фиданките. Като цяло, по-силно засегнати са фиданките от 

полски ясен и полски бряст, които са по-слабоустойчиви на продължително заливане. Фиданките от тези два 

вида и в другите площи са с по-ниски, с по-слаб растеж и оцеляемост. Те обикновено са заглушени от 

инвазивните дървесни, храстови и тревни видове и трудно се виждат в реда. Дръвчетата от бяла топола и 

бяла върба са в добро състояние и стоят над високите треви и храсти. 

При отглеждането на младите горски култури в отд. 14/1 е приложено дискуване в междуредията на 

залесените фиданки. Между фиданките в реда е осъществено рязане с моторни храсторези на фиданките от 

инвазивни видове, като аморфа, пенсилвански ясен, хибридна топола, явор негундо, гледичия и айлант. 

Фиданките от залесените местни видове са в добро състояние, с висок процент на прихващане. Двете 

дейности дискуване и рязане се провеждат от 2013 г. два пъти годишно. Предвидени са същите дейности и 

през 2016 г. След тяхното приключване е препоръчително да се провежда чупене на инвазивните видове поне 

веднъж годишно в рамките на още 3–4 години до окончателното укрепване и покритие на фиданките от 

залесените видове. Чупенето е добре да бъде съсредоточено около ценните фиданки с диаметър на действие 

около 3–4 m около фиданката. При необходимост отпадналите фиданки да бъдат презалесени. Пречупването 

се провежда до склопяване на културата на около 10–12-годишна възраст. Това е в краят на десетгодишния 

план за управление, когато се предвижда да се осъществи и първата прочистка с препоръчителен метод – 
опръстеняване, която също е насочена към намаляване в състава на инвазивните видове. 

Концепцията, която се предлага в настоящия План за управление е за минимално постепенно вмешателство 

в екосистемата чрез намаляване площта и броя на инвазивните видове и подпомагане наличните местни 

дървесни видове чрез добри горски практики, като чупене на конкуриращи (най-често) инвазивни дървесни 

и храстови видове; опръстеняване на по-едроразмерните дървета, залесяване на фиданки под склопа на 

опръстенените дървета, подпомагане на залесените фиданки.  

7.5.5 ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

Разработена е като отделен документ, приложен като самостоятелен документ: файл: Доклад ПОЖБ.doc 

7.5.6 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

Разработени са като обособена част 1.4.3. 

7.5.7 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

Разработени са като отделен документ, приложен като самостоятелен файл 

SBORNIK_SocIKONOMI4ESKI_SREBARNA_30082014.doc 

7.5.7.1 НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ 

7.5.7.1.1 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Демографският и социално-икономическият профил и настъпилите изменения в района на ПР „Сребърна“, 
обхващащ землищата на три населени места – с. Сребърна, Ветрен и Айдемир, община Силистра, област 

Силистра, се определят от следните фактори: 

 Макроикономически, регионални, трансгранични и локални фактори; изменения в регионалната, 

областната и общинската икономическа, социална и трудово-пазарна  конюнктура; ниво на местен 

капацитет за прилагане на икономически политики, политиките на пазара на труда и социалното 

включване, усвояване на средствата от Европейския съюз и др.; 
 Ефекти и резултати от управлението и провежданите поддържащи, направляващи, регулиращи или 

възстановителни мерки в ПР „Сребърна”, оказващи влияние и върху ЗМ „Пеликаните”. 
 Измененията и влиянията на демографската картина на област Силистра, където населението намалява  

близо два пъти по-бързо от средното за страната. Относителният дял на населението в градовете е 45%, 

което я прави най-слабо урбанизираната област в цяла България. Област Силистра е слабо населена, като 

броят лица на кв. км е два пъти по-малък от средната за страната стойност. Продължава и влошаването на 
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съотношението между хората в работоспособна възраст и тези в пенсионна възраст, което свидетелства 

за застаряващо население. Коефициентът на естествен прираст за 2012 г. е -8,1‰ при -5,5‰ средно за 

страната. Голям проблем е също отрицателният механичен прираст в областта (разликата между 

заселилите и изселилите се). Основно населението на област Силистра търси препитание в областите 

Варна и София (столица) и в чужбина. 
 Съблюдаването на ЗЗТ - чл. 33. (1) и чл. 34 относно защитените местности. 

Влияние на социално-демографския профил в позитивен и негативен аспект оказват наложените забрани в 

ЗМ – забранени са строителство с изключение на пречиствателни съоръжения, както и на обслужващи 

съоръжения свързани с поддържане или подобряване на екологичното състояние на ПР; пускането на 

домашни водоплаващи птици; разкриването на кариери, както и провеждането на минно-геоложки дейности; 

ловуване, през периода на гнездене и отглеждане на малките на къдроглавия пеликан, от 1 февруари до 30 

август; залесяване с неместни дървесни видове; замърсяване на терени с битови, промишлени и други 

отпадъци; палене на тръстиката, освен при доказана необходимост, съгласувано с МОСВ; промяна на начина 

на трайно ползване на земите от селскостопанския фонд до разработването на ПУ на буферната зона. 
Защитата и поддържането на екологично устойчиво съществуване на ЗМ изискват детайлно познаване на 

текущия профил на попадащите три села – Сребърна, Ветрен и Айдемир, от община Силистра, 

обработваемите земи и горските територии от землищата им. 

7.5.7.1.2 БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ВЪЗРАСТОВА И ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА И ДЕМОГРАФСКИ 

ПРОЦЕСИ 

По данни от Териториално статистическо бюро (ТСБ) - Силистра динамичният ред на показателя 

„Население” сочи намаляване на абсолютния му брой в периода 2001-2010 г. /2012./2013 г. и до сега, както 

за община Силистра, така и за трите прилежащи със ЗМ села. 

Абсолютният брой на населението на община Силистра от 61 942 лица към 01.03.2001 г. достига 53 957 лица 

към 31.12.2010 г. 

 Анализираният десетгодишен период 2001 г. – 2010 г. приключва с голямо намаление на населението в 

община Силистра  – 7 985 лица; 
 Аналогична и за трите села е тенденцията за показателя „Население” през десетте години – намаление на 

абсолютния брой. 

Население в района на ПР „Сребърна“ 
Източник на данни: Териториално статистическо бюро (ТСБ) – гр. Силистра, получени по ЗДОИ 

Към дата: Община Силистра 

Население (брой) 

с. Айдемир Население 

(брой) 

с. Ветрен Население 
(брой) 

с. Сребърна Население 

(брой) 

01.03.2001 61 942 7683 376 854 

31.12.2002 60 307 7468 312 804 

31.12.2003 59 451 7386 297 790 

31.12.2004 58 634 7272 271 771 

31.12.2005 57 802 7166 273 762 

31.12.2006 57 240 7044 262 755 

31.12.2007 56 422 6877 247 729 

31.12.2008 55 669 6752 232 716 

31.12.2009 54 885 6655 217 689 

31.12.2010 53 957 6512 203 669 

31.12.2011 50 780 6026 222 628 

31.12.2012 50 118 5986 209 608 

31.12.2013 49 437 5914 200 576 
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Намалението на населението за периода 2001-2010 г. е съответно за: 
 
 
 
 
 с. Айдемир – с 1171 

жители (15,24%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 с. Ветрен – намаление на 

населението със 173 

жители (46,01%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 с. Сребърна – със 185 

жители (21,66%) е 

намаляло населението за 

периода от 2001 г. до 

2010 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 За община Силистра – 

със 7985 жители е 

намаляло населението за 

анализирания период -
12,89% 

 
 
 
 
 
С най-голямо намаление на населението в разглеждания период е с. Ветрен – 46,01 процентни пункта, 

следвано от с. Сребърна – 21,66 процентни пункта. 
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Причините за отрицателния прираст на населението в разглеждания район са характерните за цялата страна. 

За трите населени места в прилежащия район на ЗМ допълнителни фактори в обхванатия период са: 

 Недостатъчните инициативи за съпътстващи туристическия бранш услуги, за подпомагане на 

съществуващия и развитие на местен бизнес в областта на хотелиерство, ресторантьорство и др. 

браншове, които биха разкрили работни места и задържали младите хора в населените места; 
 Недостатъчни мерки и проекти, насочени към създаване на условия за нова заетост, подкрепа за 

стартиране на нов бизнес, вкл. семеен и др.  
 Недостатъчни в периода са и инициативите за изграждане на среда за оцеляване и развитие на бизнес 

субектите, които са извършвали традиционни производства и услуги в прилежащия район към ЗМ. 

7.5.7.1.2.1 ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Населението в района на ПР търпи негативни изменения по посока застаряване. 

Население на възраст над 60 г. 

И за трите села сравнението на данните от 01.03.2001 г. с тези от края на 2010 г. сочи нарастване на  

относителния дял на населението над 60 г. – с. Айдемир – от 15,82% на 22,48%; с. Ветрен- 72,07% на 87,68%; 

с. Сребърна – 51,05% на 54,55%.  

Същата е ситуацията и за община Силистра – от 19,34% населението над 60 г. през 2001 г. в края на 2010 г. 

вече съставлява 26,17% от цялото население.  

С. Айдемир и община Силистра– сравнителният анализ сочи нарастване на абсолютния брой на населението 

над 60 г. в края на 2010 спрямо 2001 г. 

С. Ветрен и с. Сребърна- намаление на абсолютния брой на населението над 60 г., държащо се на 

намаляването на абсолютния брой на цялото население, ограничените социални услуги и условия за живот 

на възрастно население и др. 

Население на възраст от 20 до 29 г. 

 В края на 2010 г. спрямо 2001 г. намаляват младежите от 20 до 29 г. в община Силистра, с. Ветрен и с. 

Сребърна, паралелно с нарастващия брой на населението от по-високите възрастови групи. 
 Само за с. Айдемир се наблюдава положителен прираст на младото население от 20 до 29 г. вкл.- от 945 

към 01.03.2001 г. на 1008 в края на 2010 г.  
 Макар и незначително нарастването е добър индикатор за с. Айдемир, който обаче е силно повлиян от 

близостта на селото до гр. Силистра и повечето възможности за осигуряване по-добър жизнен стандарт за 

младите хора. 
 Причините за отрицателния прираст на населението на възраст от 20 до 29 г. в двете села – Ветрен и 

Сребърна и общината, повтарят изведените на национално, областно, общинско ниво, както и: 
 Търсене на трудова реализация в областния център гр. Силистра, други населени места в страната и на 

европейския трудов пазар; 
 Недостатъчни мерки за създаване на инфраструктура за задържане на младото население по отношение 

на обучение, заетост, отглеждане на деца и свободното време. 
Със стартирането в началото на 2014 г. на реализацията на Национален план за изпълнение на Европейската 

гаранция за младежта 2014-2020 г. и предвижданите проекти и мерки в ПУ на ПР „Сребърна“ в следващите 

10 години се очаква задържане на млади хора от община Силистра, респективно  и от трите села. 

7.5.7.1.2.2 ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Наблюдават се различия в образователната структура за трите населени места в прилежащия район към ПР 

„Сребърна“. В десетгодишния разглеждан период 01.03.2001 – 01.02.2011 г. се констатират положителни 

промени в образователната структура на района: 



 

 668 

 Отчита се намаление на абсолютния брой и относителния дял на населението с основно и по-ниско 

образование- позитивна тенденция в образователния профил. 

Към 01.02.2011 г., в края на разглеждания десетгодишен период, данните от ТСБ Силистра в статика са 

следните: 

Село Сребърна 

С най висок дял е населението с основно и по-ниско образование – 249 души или това е 39,03% от цялото 

население, съответно със средно – 195 или 30,56% и най-малък дял за население с висше образование – 34 
души, което е 5,33% от общо население 792 души.  

Село Ветрен 

Идентична е образователната структура с тази на с. Сребърна. С най висок дял е населението с основно и по-
ниско образование – 98 души или това е 41,53% от цялото население, съответно със средно – 69 или 29,24% 

и най-малък дял за население с висше образование – 12 души, съставляващи 5,08% от общо население 236 

души.  

Община Силистра 

Към 01.03.2001 г. за община Силистра с най висок дял е населението с основно и по-ниско образование – 27 
595 или това е 46,87% от общо 58 873 души население, следвано от това със средно образование.  

Към 01.02.2011 г., т. е след 10 години, картината в община Силистра има положителна промяна по отношение 

на образователната структура -  намалява делът на населението с основно и по-ниско образование - 34,95%. 

С. Айдемир 

За с. Айдемир, както и за община Силистра, с най-голям дял са жителите със средно образование, следвани 

от тези с основно и по-ниско образование. 

 Наблюдават се положителни изменения в образователната структура на населението в района на ПР по 

отношение на абсолютния брой на населението с висше и средно образование и за трите села, както и за 

община Силистра - в края на 2010 г. тази група има увеличение спрямо 2001 г., паралелно при 

регистрирано намаление на броя на лицата с основно и по-ниско образование. 

 Тази позитивна тенденция, свързана с нарастване на човешкия ресурс с по-висок образователен ценз, се 

взема предвид при разработването на част 4 от ПУ „Оперативни задачи и предписания” - за опазване и 

ползване на ПР, планирането на проекти и програми за следващите 10 години. 

 При планирането на мерки за социално-икономическото развитие на прилежащия към ПР район се има 

предвид и негативната тенденция, свързана с намаляващия брой на младежите до 29 г. в селата Ветрен и 

Сребърна. 

7.5.7.1.2.3 ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 

Над 18% е регистрираната безработица в прилежащия район към ПР, а скритата, нерегистрирана безработица 

в дирекция „Бюро по труда” гр. Силистра, е още по-голям проблем за района. 

Безработицата е следствие от развитието и устойчивостта на бизнес – субектите в област Силистра, 

създаващи работни места и заетост за населението в трудоспособна възраст от прилежащия регион на ПР 

„Сребърна“. Проучванията ни сочат, че голяма част от заетите лица са намерили своята трудова реализация 

в областния център – град Силистра. Причината е слабото присъствие на бизнес – субектите, особено в селата 

Ветрен и Сребърна. По-благоприятна е трудово-пазарната конюнктура и бизнес-средата в с. Айдемир, вкл. и 

поради голямата близост с гр. Силистра. 

Обхватът и структурата на заетите на възраст над 15 и повече години и безработните лица за трите населени 

места имат своя специфика (източник на данни: ТСБ Силистра). 
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С. Сребърна 

Заетите лица са 105 към 01.02.2011 г., а 59 са безработните лица или „Икономически активното население” е 

164 лица, при 628 общо население за селото. Равнището на безработица към 01.02.2011 г., изчислено на база 

икономически активно население, е 35,98 %. 

Текущото ниво на регистрираната безработицата (източник: Бюро по труда Силистра): 

 Към 20.06.2014 г. равнище на безработица за с. Сребърна - 26,22%, а броят на регистрираните безработни 

лица - 43. 

С. Ветрен 

Заетите лица са 21 към 01.02.2011 г., а безработните лица са 9 или Икономически активното население 

обхваща 30 лица от 222 общо население за селото. Равнището на безработица, изчислено на база 

икономически активно население, е 30,00 % (източник на данни: ТСБ Силистра). 

Текущото ниво на регистрираната безработицата (източник: Бюро по труда Силистра): 

 Към 20.06.2014 г. равнището на безработица за с. Ветрен е 33,33%, а броя на регистрираните безработни 

лица - 10. 

С. Айдемир 

Заетите лица са 2322 към 01.02.2011 г. и 618 безработни лица или „Икономически активното население” е 

2940 лица, при 6026 общо население за селото. Равнището на безработица, изчислено на база икономически 

активно население, е 21,02 %.(източник на данни: ТСБ Силистра). 

Текущото ниво на регистрираната безработицата (източник: Бюро по труда Силистра) 

 Към 20.06.2014 г. равнището на регистрираната в бюрото по труда безработица за с. Айдемир е 9,42%, а 

броя на регистрираните безработни е 277. 

Община Силистра 

Заетите лица са 19 1104 към 01.02.2011 г. и 4407 безработни лица или „Икономически активното население” 

е 23 511 лица и 50780 общо население за селото. Равнището на безработица, изчислено на база икономически 

активно население към 01.02.2001 г. е 18,74 % (източник на данни: ТСБ Силистра). 

По данни от наблюденията на работната сила, извършвани от ТСБ Силистра, включващо и нерегистрираните 

в бюрото по труда безработни лица, сравнителният анализ на предоставените данни към 01.03.2001 и към 

01.02.2011 г. сочи: 

 Значителен спад на безработицата за този десетгодишен период, но въпреки това, равнищата на 

безработица и броят на безработните лица са твърде високи.  

 Тенденцията спад на безработицата през десетгодишния разглеждан период е валидна за община 

Силистра и трите села от района: 

Безработни лица в прилежащия район на ЗМ „Пеликаните”, заявили състояние на безработица при 

наблюдението на работната сила, Извършвано от ТСБ Силистра 

Източник на данни: ТСБ - гр. Силистра, получени по ЗДОИ. 

Безработни лица (брой) към: 
Община 

Силистра 
с. Айдемир с. Ветрен с. Сребърна 

01.03.2001 12 504 1 731 23 124 

31.02.2011 4 407 618 9 59 

Изменение -  

отрицателен прираст 
-8 097 -1 113 -14 -65 
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Тенденцията на намаление на 

безработицата (намалява броя на 

заявилите състояние на безработица) 

през 2011 г., отчетено при 

анкетирането по повод 

наблюдението на работната сила, 

организирано от ТСБ Силистра, се 

обуславя от различни фактори на 

икономическата и социална среда в 

района: 

 Намаляване на абсолютния брой на населението, както и това в трудоспособна възраст, разглеждани като 

източник на безработица; 
 Заетост в личните стопанства; 
 Неразвита бизнес среда, което е пречка за инвестиции и разкриване на нови работни места; 
 Предстоящи пътувания с цел включване в заетост на европейския трудов пазар или други населени места 

в страната; 
 Политиката на пазара на труда, изпълнявана от регионалните органи по заетостта и Дирекция „Бюро по 

труда” в гр. Силистра по отношение на регистрираните безработни; 
 Включване в заетост по регионални, областни и общински проекти и програми, по които се разкриват 

нови работни места и др. 

Идентична е картината на регистрираната безработица в дирекция „Бюрото по труда” – гр. Силистра (ДБТ) 

от териториалния обхват на 

община Силистра: 

Регистрираните по собствено 

желание безработни лица в 

местното „Бюро по труда” в гр. 

Силистра се изменят в 

десетгодишния разглеждан 

период по посока намаление, 

паралелно с намаляване и на броя 

на обявените в бюрото по труда 

свободни работни места от 

стопанските субекти, 

администрации, 

неправителствен сектор.  

Ограниченото търсене на труд от 

работодателите определя броя на обявените от тях и предлагани в Дирекция „Бюро по труда” Силистра 

свободни работни места. 

 Тези тенденции относно намаляващата, но все още твърде висока безработица в района, както и 

намаляващия брой стопански субекти, респективно разкрити работни места, са взети предвид при 

планиране на мерките в ПУ на ЗМ. 
 Една от дългосрочните цели ще бъде свързана именно с нарастване на разкритите работни места за 

местното население, както и изграждането на екологична култура и съпричастност към опазване на ЗМ. 
 

Безработни лица регистрирани в ДБТ Силистра
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Регистрирани безработни лица от община Силистра и обявени свободни работни места в Дирекция „Бюро по 

труда” Силистра 

Източник на данни: ДБТ - гр. Силистра, получени по ЗДОИ. 

към: 
Регистрирани безработни от 

община Силистра в ДБТ 
Обявени работни места в ДБТ 

01.03.2001 6112 1961 

31.12.2002 5422 1951 

31.12.2003 4441 2068 

31.12.2004 3412 2098 

31.12.2005 2923 2168 

31.12.2006 2715 1788 

31.12.2007 2096 1580 

31.12.2008 1907 1530 

31.12.2009 3035 1491 

31.12.2010 2904 1524 

31.12.2011 2573 1434 

31.12.2012 2991 1414 

31.12.2013 2765 1465 

7.5.7.1.2.4 ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

Социално-икономическа стойност 

Социално-икономическата стойност на района от прилежащите населени места към ПР „Сребърна“ 
жизненият стандарт на населението, са повлияни от прилаганата регионална политика за развитие на ниво 

област и на ниво община.  

Идентифицираните цели, приоритети и мерки за икономически и социален просперитет в регионалните 

програмни документи Общински план за развитие на община Силистра и Областна стратегия за развитие на 

област Силистра през периода 2014 г-2020 г., дават основания за очаквани позитивни изменения в 

разглеждания прилежащ район към ПР. 

Област Силистра 

Област Силистра е най-бедната област в страната с БВП на глава от населението от 4485 лв., или едва 48% 

от средното за страната. Стопанската активност е ниска, броят на предприятията на 1000 души от 

населението е 32, което е далеч от средната за страната стойност (50). В периода 2007-2011 г. броят на 

фирмите нараства с 310, но това са основно микропредприятия, които в преобладаващата си част са без нает 

персонал. 

Инвестиционната активност е сравнително ниска по отношение разходите за придобиване на дълготрайни 

материални активи. Липсата на чуждестранни инвестиции в областта е сериозен проблем и цел за следващия 

програмен период 2014 – 2020 г. за иницииране на мерки, програми и проекти с финансиране от европейски 

фондове или други финансиращи международни институции. Основание за това е факта, че Област Силистра 

се характеризира с най-ниските привлечени преки чуждестранни инвестиции на глава от населението в 

страната, които продължават да намаляват до 2011 г. 
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Област Силистра има специфична структура на икономиката. Характерен за нея е високият дял на селското 

стопанство в брутната добавена стойност - 24,6% (най-висок дял на първичния сектор в страната през 2011 

г.), който е по-висок от този на промишлеността (19,1%). 

Липсата на инвестиции и структурата на местната икономика обясняват до голяма степен лошото състояние 

на пазара на труда. През 2012 г. средногодишният коефициент на безработица е 16% (12,3% за страната) и 

отбелязва третия най-голям ръст на годишна база. Заетостта е четвъртата най-ниска в България - 39,4%. При 

тези условия средният доход на лице от домакинството (3 337 лв.) също е значително по-нисък от този в 

страната (4 327 лв.) за 2012 година. 

Слабата икономическа активност в област Силистра до известна степен се компенсира от сравнително 

добрата активност на местните институции за привличане на средства по оперативни програми на 

Европейския съюз. Към края на 2012 г. са усвоени средно 163,2 лв. на човек от населението, като 

стойността е близка, но все пак е по-ниска от средната за страната (171,4 лв./човек). 

Област Силистра е с най-голям брой на земеделските стопанства (13 500) в Северния централен район, 

като селското стопанство допринася за 18% от заетостта. На човек от населението се падат по 14,4 

дка обработваема земя, което е над два пъти повече от този показател за страната. 

Община Силистра 
В община Силистра благодарение на общинския и областен център, гр. Силистра, преработващата 

промишленост и търговията създават най-голяма заетост, вкл. и за част от местното население от с. Айдемир, 

с. Сребърна и с. Ветрен. 

Основният поминък в селищата в прилежащите територии към ПР – с. Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир, е: 
 Земеделие; 
 Животновъдство; 
 Риболов в река Дунав; 
 Пчеларство.  

Трите села имат сходни характеристики в голяма част от показателите за икономическо и социално развитие, 

жизнения стандарт на населението. Наблюдава се и специфика в социално-икономическия-профил, а именно: 
Промишленост има само в с. Айдемир, но тя не оказва влияние върху ПР. Ще продължава да се наблюдава 

нивото на замърсяване на въздуха в района на ПР, вкл. от металургичния комбинат при  гр. Калараш, 

Румъния. 

Туризмът понастоящем е слабо развит. Въпреки неразвитата туристическа инфраструктура  годишно 

Сребърна се посещава от много туристи. 

Лов упражняват жителите 

от с. Сребърна и с. Ветрен. 

През зимата идват и ловци 

от други селища за лов на 

диви гъски.  

Любителският риболов се 

практикува от много 

жители на околните 

селища. Преобладаващите 

икономически дейности в 

обхвата на прилежащия 

район на ПР, създаващи 

най-голяма заетост, са 

сходни за двете села 

Ветрен и Сребърна. Това е 

видно от табличното 

представяне на броя на 

заетите лица в: селско, горско и рибно стопанство; търговия; ремонт на автомобили.. 

Икономически дейности създаващи най-голяма заетост в 

община Силистра към 01.02.2011 г.

Други; 33%

Селско, горско и 

рибно 

стопанство; 7%

Преработваща 

промишленост; 

19%

Строителство; 

8%

Търговия, 

ремонт на 

автомобили; 

18%

Хотелиерство и 

ресторантьорст

во; 5%

Държавно 

управление; 

10%
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За община Силистра и 
с. Айдемир 

преработващата про-
мишленост осигурява 

най-голяма заетост 

през анализирания 

период. 

Разглеждан в статика 

към началото на 2011 

г., показателят „Ико-
номически дейности, 

създаващи най-голяма 

заетост”, потвърждава 

горните изводи и 

констатации. 

 

 

 

 

Икономически дейности, създаващи най-голяма заетост: 

Източник на данни: ТСБ - Силистра, получени по ЗДОИ 

Икономически дейности 

- създаващи най-голяма заетост 

Към 01.02.2011 г. 

Община 

Силистра 

Брой заети 

с. Айдемир 

Брой заети 

с. Ветрен 

Брой заети 

с. Сребърна 

Брой заети 

Селско, горско и рибно стопанство 1299 157 5 20 

Преработваща промишленост 3569 716 - - 

Строителство 1466 273 - - 

Търговия, ремонт на автомобили 3367 397 3 22 

Хотелиерство и ресторантьорство 955 85 - - 

Държавно управление 1816 119 6 24 

Други, създаващи малка заетост х х х х 

ОБЩО заети лица на 15 и повече години 19 104 2322 21 105 

 

Село Сребърна (източник на данни - кметство Сребърна) 

Икономика - Промишленост в село Сребърна няма. Жителите му ходят на работа в гр. Силистра. 

Селско стопанство1- Основен поминък в селото е селското стопанство. Обработваемата земя е 32 368 дка. По 

данни на ОДЗ „Земеделие” Силистра, обработват се около 3800 ha /включително и пасища/. Най-голям дял 

от местното земеделие има 1 кооперация и 6 земеделски производители с около 220 ha земя.. Липсват големи 

                                                      
1 Източник на данни – ОДЗ гр. Силистра по ЗДОИ 

Икономически дейности създаващи най-голяма 

заетост в с. Сребърна към 01.02.1011 г.

Други

37%

Селско, горско и 

рибно 

стопанство

19%
Строителство

0%

Преработваща 

промишленост

0%

Търговия, 

ремонт на 

автомобили

21%

Държавно 

управление

23%Хотелиерство и 

ресторантьорст

во

0%
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масиви. Основни култури тук са зърнените – жито, царевица, слънчоглед и рапица. Съвсем малък и главно 

за задоволяване на собствените нужди е делът на зеленчукопроизводството. 

Животновъдството е свито до посрещане на собствените нужди. Има 20 крави; около 300 овце и кози; 8 коня; 

50 - 60 свине; около 3000 птици; 215 кучета.  

Услугите, предлагани в с. Сребърна са ограничени. Предлаганите до скоро дърводелски услуги към момента 

вече не съществуват, поради смърт. Все още се предлагат железарски и шивашки услуги, като същите 

създават заетост на 2 човека.  

В селото има 4 магазина, 1 фурна (приватизирана и неработеща), 4  обществени заведения и 10 къщи за гости.  

Има хора, които могат да плетат рогозки, но засега търсене няма. 

Образование и заетост2- В селото има училище с общежитие, но не се използва. Малкото деца ходят на 

училище в с. Айдемир. Детската градина е закрита и 10 деца посещават детска градина в с. Айдемир. От 

селото 540 души (половината) са пенсионери, а 43 души са регистрирани като безработни. Скритата 

безработица е по-голяма.  

Традиции - Тук, както и в другите две села е имало традиции за изработване на изделия от тръстика и папур, 

която днес почти е замряла. 

Местните жители на с. Сребърна намират основно препитание като надничари на по-едрите 

селскостопански производители, една малка част работят в Природонаучния музей, управлението 

на ПР, Екологичната станция на ИБЕИ-БАН и в личните стопанства. 

Предлагането на туристически продукт и съпътстващи туристически услуги е една добра възможност за 

развитие на населеното място. Налични са пазарни ниши за икономическо и социално развитие на 

с. Сребърна. Това ще се популяризира сред потенциални инициатори на проекти по оперативните 

програми, финансирани от ЕС в следващия програмен период 2014-2020 година. 

Село Ветрен3 

Икономика – По своята 

икономическа структура не 

показва различия от Сребърна. 

Основно е земеделието и 

риболовът.  

Селското стопанство на село 

Ветрен-  вече няма регистрирани 

земеделски кооперации по данни 
на ОД „Земеделие” Силистра, 

както и регистрирани земеделски 

производители. 16 300 дка. е 

обработваемата земя на селото. 

Има по-крупни частни стопани. 

За разлика от Сребърна тук има 

големи масиви трайни 

насаждения: 140 ha лозя, 30 ha 

кайсии, малко орехи и лешници. 

От едногодишните култури 

основно се сеят пшеница, 

царевица и слънчоглед. След 

                                                      
2 Източник на данни – община Силистра по ЗДОИ 
3 Източник на данни – кметство с. Ветрен 
 

Икономически дейности създаващи най-голяма 

заетост в с. Ветрен към 01.02.2011 г.

Преработваща 

промишленост

0%

Търговия, 

ремонт на 

автомобили

14%

Хотелиерство и 

ресторантьорст

во

0%

Държавно 

управление

29%

Други

33%

Селско, горско и 

рибно 

стопанство

24%

Строителство

0%
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1992 г., когато резерватът е разширен на север в земи от землището на селото, за компенсация са били 

предоставени държавни земи от „Балтата” непосредствено на североизток от резервата.  

Животновъдството задоволява главно личните нужди на селяните. Отглеждат се около 500 овце, 150 кози, 

малко крави и др. Западно от селото има модернизирани стопански постройки, в които се отглеждат животни 

- свине. 

Риболов - разположено на брега на р. Дунав с. Ветрен се слави със своите риболовци. Тук има около 50 лодки 

в две лодкостоянки. Едната е непосредствено до селото (по-голямата), а другата е в така нареченото с. 

Танасово разположено до самия северозападен ъгъл на ПР “Сребърна”. Рибата се продава най-често на място, 

като се съхранява жива в големи живарници в самата река или във фризери. 

Образование – На територията на с. Ветрен няма училища и детски градини. 

Услуги – в сферата на обслужването в селото има 1 фурна (оборудвана, но неработеща към момента), 2 

магазина, 3 кръчми, 5 къщи за гости. 

В с. Ветрен има изградена доста добра база за седмичен отдих, както ведомствена така и обществена. 

Ведомствени хижи на брега на Дунав имат ВИК и Енергоснабдяване. Бившата правителствена резиденция 

сега се стопанисва от Община Силистра. Освен това тук има и база на БТС.  

Хотел-ресторант „Калимарица” е изграден в битов стил, но се намира далече от брега. Най-голяма и удобна 

е бившата хижа на Профсъюзите, сега арендувана от частна силистренска фирма. Село Ветрен има и богато 

историческо минало. В неговото землище има 27 тракийски могили. Правени са разкопки на исторически 

обекти от римско време.  

Основно занимание на местните жители е отглеждането на домашни животни, зеленчуци и овощни култури 

в личните стопанства и риболов.  

Голяма част от земите около селото са обработваеми. Почвите са плодородни, черноземни. Близостта на село 

Ветрен до река Дунав определя риболова като основен поминък на хората от древността до днес. 

На брега на Дунава има рибарско селище, което е любимо място за гостите на селото, не само заради прясната 

дунавска риба, а и заради спокойната атмосфера около реката. Наблизо се намира охраняван плаж. 

Над него е разположена голяма хижа - хотел с чудесна гледка към водите на река Дунав. Тишината и 

спокойствието, красотата на природата действат релаксиращо на гостите. Наблизо по реката има острови, 

които са достъпни само с лодка. На тях често има ята почиващи птици. 

В старата част на селото са запазени характерните Ветренски къщи, които са възстановени и се поддържат. 

Те приютяват и гостите на селото. 

Традиционно лятно събитие в селото е посрещането на гребната регата по река Дунав. Гости от европейските 

страни, свързани с река Дунав, пристигат с лодки в края на месец август. Тогава се прави Празник на Дунава 

- гостоприемните ветренци ги посрещат, приветстват ги и показват богатството на добруджанския фолклор. 

Вилно селище „Танасово” 

То е в землището на село Ветрен и се намира непосредствено на брега на р. Дунав до северозападния край 

на ПР. Състои се от около 10 хижи и има един постоянен жител. Възникнало е като незаконно селище на 

хора от с. Сребърна през 1963 година на мястото на рибарска колиба („бордей”), в който са работили две 

бригади рибари от местната кооперация. От този период интерес представляват съществувалите тук в 

миналото ледници (има още останки от тях) за съхраняване на лед през лятото добит от реката или от езерото 

през зимата. В момента има повече или по-малко останки от 3 ледници. 

През лятото част от лодкостоянката от с. Ветрен се премества тук и тогава тук живеят до 20 души (най-вече 

през празнични дни). 

Традиции – Тук, както и в другите две села е имало традиции за изработване на изделия от тръстика и папур, 

която днес почти е замряла. 
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Не е електрифицирано, питейната вода се черпи от кладенци. 

Село Ветрен има дадености за превръщането му в атрактивна туристическа дестинация след изграждане 

на необходимата туристическа инфраструктура, обучение на персонал, вкл. за повишаване нивото 

на екологичната и работна култура,  изработване на необходимия рекламен продукт. 

Село Ветрен е подходяща територия за иницииране на проекти и програми за развитие на селски, 

екологичен и друг туризъм. Тази констатация е взета в предвид при разработването на плана за 

действие към ПУ. 

Село Айдемир 

Икономиката – на територията на с. Айдемир има 5 предприятия: Завод „Капитан Мамарчев” за каучукови 

изделия; „Фазерлес”, „Лесилхарт”, Каумет, Галакс ойл (закрито), ТоКаи за производство на различни видове 

маркучи и винтили. Икономиката в това населено място е добре развита. Има КПП с действащ ферибот, 

който служи за транспорт през р. Дунав. В тези предприятия се откриват работни места. Транспортът се 

обслужва от две линии. Всички автобуси, заминаващи в посока Русе, Тутракан, Ситово и Главиница, минават 

през с. Айдемир. 

Селско стопанство 4  – има регистрирани 54 земеделски производители по данни на ОД „Земеделие” 

Силистра, има и много частни стопани, 1 кооперация, 3 земеделски сдружения и 3 арендатори.  

Местността „Балтата”- тук се отглеждат зърнени културите ечемик, пшеница, царевица и слънчоглед и 

рапица; зеленчуците- домати и краставици. От трайните насаждения най-голям дял имат кайсиите и лозята, 

а в по-малка степен прасковите, черешите, вишни и  сливи. 

Животновъдството в село Айдемир е концентрирано предимно в частни стопани и е много удребнено. Тук 

са регистрирани 12 телета и 20 крави; 630  овце и кози; 38 коня и 24 магарета; 450 свине; 3000 птици и 350 

кучета. Единственият свинекомплекс, който в миналото е изхвърлял отпадните си води в р. Кълнежа, днес 

не работи. 

С риболов се занимават 

около 100 човека, главно в 

рибарското селище 

Иваново (на брега на 

Дунав), което е 

електрифицирано и 

водоснабдено. Има още 1-2 
по-малки рибарски селища 

по брега в източна посока. 

Кметството е изключило от 

плана за земеразделяне 4,6 

ha общинска земя с цел да 

се построи ново и модерно 

рибарско селище. В 

исторически план с 

риболова в езерото 

Сребърна са свързани 

жителите на Татарица. 

Единици от тях обаче 

практикуват в момента 

промишлен риболов в р. 

Дунав, в който имат 

традиции. 

                                                      
4 Източник на данни – ОДЗ гр. Силистра по ЗДОИ 

Икономически дейности създаващи най-

голяма заетост в с. Айдемир към 01.02.2011 г.
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Като цяло селото е с много добре развита магазинна мрежа и обществени заведения. 

Образование5- Има едно обединено детско заведение с две сгради, по данни от община Силистра. Също 

селскостопански техникум със 100 ha собствен двор. Двете училища в селото са закрити. 

Традиции – Тук, както и в другите две села е имало традиции за изработване на изделия от тръстика и папур, 

която днес почти е замряла. 

Животновъдството в района и неговото влияние върху ПР 

В западната част на ЗМ пашуват до 20 крави от с. Сребърна, а в северозападната част – около 50 овце и кози 

от с. Ветрен. Общо 500 овце, 150 кози и малко крави се отглеждат в с. Ветрен. И двете стада са сборни и се 

пасат от наети пастири. Южно от ЗМ пашува стадо от 10 овце. Основната част от животните на с. Сребърна 

се пасат по поречието на р. Сребърненска (югозападно от селото). Източно от ЗМ домашни животни не 

пашуват. 

В по-безводната северозападна част на ЗМ (под Коджа баир) се косят от стопани за сено кисели треви 

(острица, камъш и др.) на площи не по-големи от 0,2 ha. Трева се коси и в деретата спускащи се от западния 

бряг към ЗМ. 

Под самото село Сребърна по границата на буферната зона свободно пуснати се отглеждат голям брой птици 

(кокошки, пуйки, патици и гъски). Понякога тук пасат 1-2 коня. 

Свинефермата в с. Айдемир е затворена. Силното понижаване на изкупните цени за животинска продукция 

през 1999 г., намали броя на животните и особено на свинете. Млякото от рогатия добитък се дава отново на 

животните. Друга по-дълготрайна тенденция през последните години е повишаването на броя на козите, като 

пряк резултат от обедняването на населението. Козата е икономически най – изгодна за отглеждане, но и най-
пагубна за околната среда. Това за сега не рефлектира върху ЗМ, тъй като много малко на брой кози и то 

нередовно се пасат в буферната му зона. Около ПР има 5 по-големи пчелина с около 350 кошера. От тях 2 се 

намират в буферната зона в местността „Камъка” и един над рибарското селище „Танасово”. В местността 

„Камъка” се намира и фазанария на СЛРБ. Последните години се отглеждат 150 – 200 броя фазани. 

Животновъдството около ПР „Сребърна” е екстензивно и слабо развито. Няма данни за неговото рязко 

увеличение или структурно изменение. Налице е само тенденция за увеличаване броя на козите. 

Като цяло животновъдството не нараства и не се очаква без техническа и финансова подкрепа да нарасне. 

Наблюденията през десетгодишния период показват, че то не оказва влияние върху ПР. 

7.5.7.1.3 СЕЛИЩНА МРЕЖА НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ 

7.5.7.1.3.1 ГРАНИЦИТЕ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ, СОБСТВЕНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНА И ФОНДОВА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ПР И ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ. 

Виж част 1.1, 1.2, 1.3. 

7.5.7.1.3.2 ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИТЕ НА ГОРИТЕ В ПРИЛЕЖАЩАТА НА ПР 
ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ. 

Виж част 7.5.4. 

7.5.7.1.3.3 ЛОВНО И РИБНО УСТРОЙСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ В ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ. 

Към ловно устройствените дейности в Защитената местност може да се отнесат единствено дейностите, 

свързани с поддръжката и използването на фазанарията в м. Камъка.  

                                                      
5 Източник на данни – община Силистра по ЗДОИ 
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Районът около ЗМ е разделен между ловните дружинки от с. Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир. Ловуват се 

главно диви прасета, които както и преди са и основен обект за лов на бракониери с примки. Отстрелват се 

също чакали и лисици като вреден дивеч. 

При птиците най-чест ловен обект в района е колхидския фазан. Река Дунав, ез. Сребърна и многобройните 

житни блокове привличат всяка зима десетки хиляди гъски, които са обект на лов през зимата. Традиционна 

практика, макар и забранена от закона е ловът на гъски и патици с корабче или лодка по реката. Практикуват 

го главно ловци от с. Ветрен и с. Айдемир 

На територията на ЗМ не са извършвани рибно устройствени дейности. Такива дейности се извършват извън 

границите на ЗМ и ПР в лодкостоянките при с. Ветрен и при т. нар. с. Танасово, разположено до самия 

северозападен ъгъл на ПР “Сребърна”, които се използват от около 50 лодки. Стоянката при с. Танасово се 

използва само временно. 

Разположено на брега на р. Дунав с. Ветрен се слави със своите риболовци. Тук има около 50 лодки в две 

лодкостоянки. Едната е непосредствено до селото (по-голямата), а другата е в така нареченото с. Танасово 

разположено до самия северозападен ъгъл на ПР “Сребърна”. Рибата се продава най-често на място, като се 

съхранява жива в големи живарници в самата река или във фризери. 

7.5.7.1.3.4 ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И РЕКРЕАЦИОННИ РЕСУРСИ В ПРИЛЕЖАЩАТА НА ПР ЗАЩИТЕНА 

МЕСТНОСТ. 

ЗМ „Пеликаните се посещава с рекреационна цел главно от местни жители и техни гости, които през топлите 

месеци ползват изградените беседки за краткотраен отдих. Повечето външни туристи посещават ЗМ само 

като изходна база за наблюдения на птиците в ПР. Туристическият поток обхваща няколко групи: 

 Ученици от цялата страна, които обикалят известните природни и културни паметници в страната (35 %). 

Това е най-многобройната категория туристи, която посещава музея, изслушва беседа на екскурзовода, 

оглежда езерната площ със зрителна тръба и бинокли, предоставени от музея, понякога правят малка 

разходка по западния път до първите беседки  и след около час напуска с. Сребърна. 
 Чуждестранни туристи без специални интереси от курортните комплекси “Албена” и “Златни пясъци” 

(50 %). Те посещават Сребърна по предварително сключени договори с туристически фирми. Техният 

престой протича по същата схема, както и при предишната категория. 
 Чуждестранни групи за орнитологичен туризъм, водени от специализирани туристически фирми от 

чужбина и България (Пандион, Неофрон, Експлорър и др.). Тези групи обикновено имат водач-
орнитолог, който ги придружава до билото на съседния хълм Коджа баир, откъдето има отлична 

видимост към гнездовата колония на пеликаните. Тези групи са най-малобройната категория посетители 

на Сребърна. 

Неизползван рекреационен ресурс са други групи животни и растения, които могат да бъдат наблюдавани на 

територията на ЗМ. За използване на този ресурс е необходимо да се извършат специализирани проучвания 

да се набележат обекти за наблюдение и да се разработят маршрути за посещения с квалифициран водач, 

така че да се предотвратят отрицателни въздействия – увреждане на местообитания безпокойство на 

животни, унищожаване на растения, възникване на пожари.  

7.5.7.1.3.5 ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА (ПЪТИЩА, СТРОИТЕЛСТВО, ВОДОСНАБДИТЕЛНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ДР.) В ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ. 

Прилежащите населени места към ПР „Сребърна”, са с. Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир, в териториалния 

обхват на община Силистра. 

Община Силистра 

Общо 18 са селата, локализирани на територията на община Силистра. Тя оказва своето влияние в 

икономически и социален аспект и на трите села в прилежащите територии към ЗМ.  
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Град Силистра е от категорията на средните градове и е от втори функционален тип6. Останалите населени 

места, според функционалната им принадлежност, се отнасят както следва: 

IV функционален тип: с. Айдемир, с. Калипетрово 

V функционален тип: с. Брадвари, с. Проф. Иширково 

VI функционален тип: с. Бабук, с. Сребърна 

VII функционален тип: с. Българка, с. Ветрен, с. Йорданово, с. Казимир, с. Полк. Ламбриново, с. Смилец, 

с. Срацимир. 

VII функционален тип: с. Богорово, с. Главан, с. Попкралево, с. Сърпово, с. Ценович. 

Като цяло селищната мрежа е добре развита в община Силистра, като град Силистра, освен като 

административен център на общината и областта, поема функции и разпростира своето влияние върху 

съседните малки общини. 

По степен на урбанизация на територията, общината е с показатели, близки и над средните за страната. - след 

изграждането на граничния мост ще бъдат урбанизирани територии между Силистра и Айдемир – за 

реализиране на необходимите производствено-складови и обслужващи дейности. 7 

Село Сребърна 

Намира се на 18 км. западно от гр. Силистра, непосредствено на западния бряг на ЗМ Сребърна. Една част 

от местното население са преселени тук по силата на Крайовската спогодба през 1942 г. от Северна Добруджа 

и са локализирани в югозападния край на селото- кв. „Приселци”. До 1962 г. селото е наброявало около 2500 

човека. След обявяването на Силистра за окръжен град започва почти насилствено прехвърляне на хората от 

селото в новостроящите се заводи в града. 

Село Ветрен 

Най – малкото от 3-те населени места в близките околности на ЗМ. Разположено край брега на река Дунав, в 

североизточната част на Дунавската равнина, в Добруджа. Старата част на селото е около долината на река, 

извираща от селото. По-късно селото се е разраснало в западна посока. Голяма част от къщите се ползват 

като вили или лични градини най-вече от хора, живеещи в Силистра. През лятото населението достига до 

1500. 

Село Айдемир 

Близостта му до Силистра, както и факта, че е и бивш квартал на града обуславят по-добре развитата му 

инфраструктура, икономика, респективно по-висока заетост на икономически активното население. По 

етническа принадлежност основната част от населението е българско, като в Татарица живеят руснаци 

староверци напуснали Русия, за да запазят вярата си и в жилищен комплекс „Деленките” живеят много малко 

на брой роми. 

Село Айдемир се намира в Североизточна България на 6 км западно от гр. Силистра и 2 км южно от р. Дунав. 
Разположено е в долината на реката в Айдемирската низина и е с обща площ 1 115 дка. През селото минава 

републикански път, свързващ Силистра с Русе. Селото се състои от три части – Татарица, Айдемир и ж.к. 

„Деленките“. В Татарица, както посочихме, все още живеят потомци на донски казаци, староверци, 
прогонени през 17-ти век от реформите на цар Петър Велики в Русия. 

 

 

                                                      
6 План за развитие на община Силистра 2007 – 2013 г. 
7 Регионални профили 2013, Институт за пазарна икономика, гр. София 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_I_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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7.5.7.1.4 ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ И СГРАДИ 

Елементите са разгледани при съответните обекти и туристически маршрути. 

7.5.7.1.4.1 ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА (ПЪТИЩА, СТРОИТЕЛСТВО, ВОДОСНАБДИТЕЛНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ДР.) В ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ. 

Елементите са разгледани при съответните обекти и туристически маршрути. 

7.5.7.1.5 СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Земеделие 

Основен дял от заетостта на населението принадлежи на селското стопанство. Освен множеството частни 

стопани, тук са сформирани една кооперация и три земеделски сдружения. Животновъдството в село 

Айдемир е предимно за домашни нужди. Тук са регистрирани 100 говеда; 2000 овце и кози; до 50 коня; около 

1000 свине; 3000 птици и 150 кучета. Свинекомплексът в миналото е изхвърлял отпадните си води в р. 

Кълнежа, отглежда около 200 свине. 

Местността „Балтата” е продължение на езерото Сребърна и в миналото е била известна като Айдемирското 

блато, с площ 1700 хектара. Блатото е било пресушено през 1949 г. с построяването на дигата Ветрен-
Силистра. Днес местността се обработва, а основно се отглеждат зърнени култури – ечемик, пшеница, 

царевица и слънчоглед. От трайните насаждения най-голям дял имат кайсиите и лозята, а в по-малка степен 

прасковите, черешите и вишните. 

Сребърна 

Земеделската кооперация в Сребърна, двама арендатори, както и някои отделни стопани обработват около 

3800 хектара земя. Основните селскостопански култури са зърнените – жито, царевица, слънчоглед, 

обособени в неголеми масиви. Животновъдството в последното десетилетие има драстичен спад и служи за 

собствени нужди. Две стада с овце – общо 80 овце и кози; не повече от 100 свине; 500 птици; 70 кучета. 

Ветрен 

Обработват се 1700 хектара земя. Нарастват масивите с трайни насаждения – лозя, кайсиеви градини. 

Животновъдството е за лични нужди, крайно ограничено. 

В село Сребърна има до 80 овце и кози, като козите са по-малко. Местните жители знаят за забраните в ПР, 
а пасищата около него не са им нужни – край езерото растителността е буйна, ливадите не са косени, а места 

за паша има свободни на много места край селото. Тенденциите на пасищното животновъдство са за 

последващо намаление на броя на животните, което като цяло не се очертава като проблем за развитието на 

защитената зона. Животновъдите се оплакват от липса на пазар за продукцията си. Млякото се изкупува, но 

в селото не се предлага сирене или мляко като форма на местна продукция. 

В западния край на селото има нерегламентирано сметище, от което при силен валеж се оттича смет, кал, 

която се събира на входа при селото, в местността „Стадиона“ пред чешмата. Оттам водата по естествен път 

отива в езерото, но увлича смет и кал, като по този начин го затлачва и замърсява. 

Под селото по границата на буферната зона свободно пуснати се отглеждат голям брой птици (кокошки, 

патици и гъски). Силното понижаване на изкупните цени за животинска продукция намали броя на 

животните – както на свинете, така и на агнетата.  

Тенденцията за увеличаване броя на козите не се отбелязва поради липса на стопани, които да ги отглеждат. 

Животновъдството около ПР “Сребърна” се развива слабо. Няма обективни възможности за неговото 

увеличение или структурно изменение. Като цяло животновъдството не оказва влияние върху ПР и 

буферната му зона. 

В близост до ПР има четири пчелина с около 200 кошера. Два от тях се намират в буферната зона, в 

местността “Камъка”, а един е до рибарското селище “Танасово”. 
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7.5.7.1.6 ГОРСКО СТОПАНСТВО 

Местоположение на създадени насаждения от неместни видове, граничещи с територията на ПР 

„Сребърна“ 

Горските култури, създадени от неместни, най-често инвазивни дървесни видове, могат да се поделят на две 

основни групи:  

I група – горски култури, които се намират в ЗМ „Пеликаните“; 

II група – горски култури извън ЗМ „Пеликаните“, с които граничат директно с горите на ПР „Сребърна“. 

Таблица 7.5.7.1.6.-1. Местоположение на култури от неместни видове, граничещи с територията на ПР 

„Сребърна“ 

I група – ЗМ „Пеликаните“ 

Отдел Под-
отдел 

Преобладаващ 

дървесен вид 
Площ в 

ha Забележка 

49 е Акация 10, гледичия 4,4  

49 н ак10 3,7  

50 б ак10 1,7  

50 м ак10 2,9  

51 л ак10 3,4  

51 3 ак10 0,1  

52 в ак10 0,5  

52 6 Смес 0,8  

467 т И–214–смес 2,8  

1001 14 Смес 1,7  

1001 12 смес 1,7  

1001 11 Смес 6,3  

1001 9 Смес 9,6  

1001 8 Смес 3,2  

1001 4 Смес 4,0  

1001 3 Смес 5,0  

1001 1 Смес 1,1  
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II група – непосредствено до ПР „Сребърна“ 

Отдел Под-отдел Преобладаващ 

дървесен вид Площ в ha Забележка 

453 С нг10 0,6    

453 Р нг2 0,7  

453 П ак7 0,7  

453 О ак10 0,2  

453 Н ак10 0,5  

453 Д ак10 2,1  

453 А ак10 1,6  

467 Р ак, чб, брз, глд 12,6  

467 у И–214 2,2  

15 Е глд7 9,3  

15 Д глд6, ак1 12,0  

15 1 Смес 0,7  

15 Г ак5 7,6  

12 А И–214 1, пенс.яс5 3,8 в ЛУП е посочен като пяс 

12 Б пенс.яс4 4,2 в ЛУП е посочен като пяс 

12 1 пенс.яс, И–214 1,6  

1001 Ч1 смес 1,1 Нов подотдел за вкл. в ПР 

1001 Ч2 Смес 0,2 Нов подотдел за вкл. в ПР 

1001 Ч3 смес 0,1 Нов подотдел за вкл. в ПР 

1001 Ч4 смес 0,2 Нов подотдел за вкл. в ПР 

Почти цялата територия в съседство на ПР „Сребърна“ е покрита с горски култури и гори от неместни 

дървесни видове. Малка тясна ивица в южната част и централната западна част е с естествени гори, сходни 

на местообитания 91F0 или 91I0*. Общата площ на горите от неместни видове в съседство с територията на 

ПР е 97,4 ha. С най-голяма площ са горите от акация – култури, издънкови култури или самозалесени площи 

с участие на акацията. Възрастта им варира от 15 до 35 години. Акацията се смята за инвазивен вид със силно 

влияние върху местната растителност. В защитената местност тя е залесявана масово, като на места се 

появява и спонтанно. Основен способ за нейното ограничаване е престаряване на горите от акация на възраст 

над 50–60 години, постепенно насищане на площта с местни видове, чрез тяхното толериране и подпомагане, 

например с опръстеняване на дървета от акация. Предотвратяването на нейното разпространение може да 

стане също чрез пречупване. Препоръчително е недопускане на разораване на площите, заемани от негундо 

и посдичането или подрязване на стъблата до около d=40 cm, т.е. до 35–40 годишна възраст, заради буйният 

растеж на кореновите и пънните издънки.  

Голямо е участието на горите от неместни видове – смесени от пенсилвански ясен, явор негундо, гледичия, 

айлант и други. По-голяма част от тези гори са в ЗМ „Пеликаните“ в северозападния участък. На юг от 

езерото Сребърна ПР граничи през автомобилен път Русе – Силистра с отд. 453 с, р, които са култури с 

участие на явор негундо. По североизточната си граница с отдел 12 а, б са залесени култури от хибридна 
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топола и пенсилвански ясен. Последният е отразен в ЛУП като полски ясен, което създава редица проблеми 

при стопанисването на горите с участие на пенсилвански ясен. В тях той е толериран, поради объркването 

му с местния вид полски ясен. Наличието на гори от пенсилвански ясен и явор негундо в непосредствена 

близост до границите на ПР, респективно в ЗМ „Пеликаните“, е сериозен проблем за опазването на 

автохтонната растителност на защитените територии. Проникването на семената от тези два вида е 

безпроблемно на стотици метри от границите на ПР. Препоръчително е да се извършат мероприятия като 

опръстеняване и чупене на инвазивните видове и в съседните гори на ПР и защитената местност. Особено е 

важно опръстеняването да се осъществява на стари семеносещи дървета в периферията на горите или такива 

на открити пространства.  

Културите, издънковите култури или самозалесените площи с хибридната топола са върху сравнително 

малка площ. Хибридната топола е с по-слабо влияние върху съседните на нея площи. С подобен характер са 

и горите, където се среща айлантът и гледичията. Контролът над тях е сравнително лесен, но е необходим 

непрекъснат мониторинг на тяхното разпространение.  

Болести и каламитети по горите в непосредствена близост до ПР. 

Болести и каламитети в непосредствена близост до ПР не са установени. До границата с ПР е разпространено 

съхнене в отд. 49 с, залесено с акация (Таблица 7.5.7.1.6.-2). Състоянието на тази горска култура е средно. В 

подотдели на отд. 15 п, р с обща площ 21,9 ha е наблюдавано интензивно пожълтяване на листата през юли 

и август. Това вероятно е хлороза и не се дължи на болест или каламитет, причинени от абиотични или 

биотични причини. Извън непосредствената граница в ЗМ по източния бряг, в отдели 50 и, 51 в, д, ж, има 

няколко плантации от акация, които са в лошо здравословно състояние. Предположението, че причина за 

това съхнене може да бъде кореновата гъба по акацията, беше отхвърлено след консултация с фитопатолог в 

Института за гората. 

Таблица 7.5.7.1.6.-2. Съседни гори на ПР "Сребърна" с установено съхнене 

Отдел Подотдел Преобладаващ дървесен вид Площ в ha 

49 с акация 2,6 

50 и акация 5,4 

51 в акация 3,3 

51 д акация 2,5 

51 ж акация 0,9 

52 а черен бор 20,8 

49 ж черен бор 10 

50 г черен бор 6,7 

51 е черен бор 4,5 

51 з смесено 5,2 

Съхненето в тези акациеви култури достига на места 30%. Това може да бъде предпоставка в бъдеще за по-
лесното ограничаване на техните площи и постепенната им трансформация с местни дървесни видове. Освен 

акацията в тази част на защитената местност е установен каламитет при черния бор в отд. 52 а и съхнене от 

средна степен до 20% при бора в останалите отдели 49 ж; 50 г; 51 е, з. В отдели 50 г и 52 а през 2014 г. се 

провеждат планирани санитарни сечи в тези култури, чрез които в голяма степен ще се отстрани наличното 

съхнене. Главен проблем при сечите през 2014 г. се явява отсичането на местни дървесни видове при 

направата на извозните пътища или при нарушаване на инструкциите за сеч (които не позволяват 

отстраняването на местните видове).  
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В ЗМ са установени малки петна съхнене при полския бряст от холандската болест и начален стадий на 

обезлистване при махалебката. 

Тенденции в ползването на горите (от местно население, промишлен дърводобив, др.), опитът по многофункционално 

стопанисване на горите. 

Основната тенденция през последните 10 години в ползването на горите от местно население е намаляването 

на обема на добив на дървесина на корен и закупуването на дървесина от постоянни или временни складове 

на дървесина. Сортиментите, които се закупуват, са средна строителна дървесина и дърва за горене. В 

настоящия момент дървесината се маркира от ДГС „Силистра“, обявява се конкурс по Закон за обществените 

поръчки и добивът се осъществява от фирма изпълнител, която извозва дървесината до временни складове, 

най-често малки площадки в сечището. Там дървесината се измерва и окачествява, а така също се контролира 

чрез издаването на документи за превоз до постоянен склад на фирмата превозвач. По този начин основната 

тенденция при стопанисването на горите в района е дърводобивът да придобива характер на промишлен, 

като се унифицират подходите за сеч, подвоз, извоз и транспорт на добитата дървесина. Има различни 

практики по сечта, извоза и продажбата на дървесина. Съществуват лицензирани фирми, които извършват 

всички посочени дейности. Други фирми са специализирани само за добива и складирането на дървесината 

в сечището и съответно неговото почистване, ако това е предвидено в позволителното за сеч. Фирмите, 

занимаващи се с дърводобив, са заинтересовани да добият по-големи запаси, съсредоточени в едно сечище. 

Това налага маркирането на по-големи количества дървесина, като голите сечи се явяват сравнително 

изгодна дейност. В съседните гори на ПР „Сребърна“ има големи площи от акация, хибридна топола, които 

до настоящия момент се изсичат чрез прилагането на голи сечи до 5 ha. В културите от сребролистна липа, 

червен дъб, планински ясен, явор негундо, черен бор се извършват прореждания и пробирки с интензивност 

около 20%. Редки са случаите на по-голяма интензивност. Планират се и се осъществяват и санитарни сечи, 

особено в акациевите култури, които са с характер на голи сечи. В естествените гори от цер, келяв габър, 

летен дъб, полски клен се извършват най-често краткосрочно-постепенни възобновителни сечи чрез 

естествено семенно възобновяване и превръщане на издънковите гори в семенни. В липовите гори се разчита 

на естествено издънково възобновяване от коренови и пънни издънки. Цялостното изсичане на акациевите 

гори води до тяхното издънково възобновяване и подновяване на гората от същия дървесен вид. Горите от 

акция обикновено се стопанисват при кратък турнус от около 20 години. Не е изключение от правилото тези 

гори да преминават 2–3, дори и четири ротации на издънкова сеч. Интересен факт е слабата загуба на 

издънкопроизводителна способност при акацията, макар и общата производителност на дървесина да 

намалява след всяка ротация. Това прави акацията труден дървесен вид при възстановяването на местната 

дървесна растителност, вкл. и местообитанията от Натура 2000. Изключително сериозен проблем е 

направеното в миналото залесяване в съседни на ПР площи с пенсилвански явор, гледичия и пенсилвански 

ясен, които осигуряват ежегоден масивен налет от качествени семена. Така тези видове се настаняват в 

съседните територии на ПР и защитената местност и затрудняват допълнително борбата с тях. 
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7.5.7.1.6.1 ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИТЕ НА ГОРИТЕ В ПР. 

Виж част 7.5.4 

7.5.7.1.6.2 ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИТЕ НА ГОРИТЕ В ПРИЛЕЖАЩАТА НА ПР 
ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ. 

Виж част 7.5.4 

7.5.7.1.7 ЛОВ И РИБОЛОВ, СЪБИРАНЕ НА ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ 

Приема се, че поради разположението на селищата около ПР „Сребърна“ и в близост до река Дунав, в 

миналото риболовът е бил основно препитание за населението. Това не може да се потвърди с такава 

категоричност, макар да се намират находки на костени кукички, на тежести за мрежи. Те показват, че от 

новокаменната епоха (5000 – 3800 г. пр. Хр.) до днес по тези места хората практикуват риболов. 

През Средновековието (ХIII век) са известни «риболовища», които царете са дарявали на различни 

манастири, но за Североизточна България не са открити подобни свидетелства. Разбира се и тогава 

рибарството е било разпространено. От османския период има документи, които посочват, че местата за 

риболов по река Дунав са отдавани под аренда. Подобни практики на Балканите обикновено са наследени от 

предишен период, с което се допуска, че те са съществували и по времето на старобългарския период.  

Евлия Челеби свидетелства за през 1650 г. подобно отдаване под аренда, като управителите идвали от 

високопоставени фамилии от Цариград. В рапорт на австрийския агент Меркелиус, от април 1795 г., 

Тутракан, наред с други градове по Долен Дунав) е посочен като важен център за износ на риба от Османската 

империя във Влашко, Трансилвания и Австрия. Разбира се Тутракан е отбелязан като мястото на търговия, а 

в неговия ареал естествено попадат днешните пространства на Сребърна, Айдемирското блато и други места.  

Според документ запазен от 1814 г. рибата изнасяна от Турската империя за Австрия и Влашко е носена от 

рибарите от Тутраканско и Силистренско. Изтъква се, че цялото население в Сребърна, Ветрен, Татарица, 

Гарван и др. се занимава с риболов. След освобождението положението не се променя съществено, както се 

вижда от проучването на румънския естествоизпитател Григорий Антипа, който отбелязва както влашките, 

така и българските рибари, места за риболов, начини и названия за риболов по р. Дунав. 

В края на ХIХ век рибарските общности по Дунав се проучват от румънския естествоизпитател Григорий 

Антипа, който отбелязва както влашките, така и българските рибари, места за риболов, начини и названия за 

риболов. Изследователят Васил Ковачев, учител в Мъжката гимназия в Русе, издава книга, която описва 

българската ихтиофауна. В началото на ХХ век се образуват и кооперации на рибари, което постепенно 

подобрява техния социален и материален статус.  

Голяма е вълната от преселници през 1940 г., когато се освобождава Южна Добруджа. Тогава от с. 

Дикилиташ (местност Стълпище, до село Мечка, Русенско) се премества многобройна колония руснаци 

старообрядци, които заселват днешното село Татарица. През 1941 г. се учредяват и първите рибарски 

кооперации в Силистра и в Сребърна, а в 1945 г. те се обединяват в кооперация “Шаран”. В резервата 

кооперацията е ловувала до 1965 г. само през есените и зимните месеци, като е достиган дневен улов от три 

тона риба. В следващите години броят на рибарите силно намалява. Пресушаването на блатата край река 

Дунав е кардинално решение, което оставя реката без естествените места за размножаване и отхранване на 

риба още повече, че по същото време аналогични процеси се развиват от румънската страна на реката. 

Прекъсването на връзката на Дунав с край дунавските блата и пресушаването им води до факта, че от основен 

улов ценните видове  риби, които са се размножавали в тях (шаран, сом, бяла риба) днес са незначителна 

част от улова в реката за сметка на реофилни видове, които се размножават в самата река (мряна, распер). 

Прекъсването на връзката на Дунав с край дунавските блата и пресушаването им води до факта, че от основен 

улов шарановите видове риба днес са незначителна част от улова, а силно е нараснал дела на видовете, ловени 

индивидуално, а не с мрежи. Днес броя на рибарите се увеличава, а главна причина е безработицата, която е 

особено голяма в региона. Участниците в земеделието имат сезонно обусловена заетост, поради което 

мнозина от тях също се включват в риболова. Рибарските селища са във Ветрен, Танасово, Иваново, както и 
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някои малки лодкостоянки към Силистра, под групата острови Чайка, поддържат около 50 лодки. 

Безработицата е основният мотив и за бракониерство в ПР «Сребърна». „Рибари в Сребърна няма, има 

бракониери, които опасват блатото със сетки, дълги с километри“. Това са местни хора, наследници на стари 

рибарски фамилии, които се препитават чрез риболов. Уловената риба се предлага на търговци в Силистра, 

които я продават в магазините си или я отнасят във Варна. 

Айдемир 

В региона с риболов се занимават около 100 човека, съсредоточени главно в рибарското селище Иваново, 

разположено на брега на Дунав, западно от Айдемир, което е електрифицирано и водоснабдено. Има още 

едно-две по-малки рибарски селища по брега в източна посока. Предвижда се построяване на ново модерно 

рибарско селище. В миналото с риболов в езерото „Сребърна“ са били свързани жителите на Татарица. 

Отделни семейства все още ходят на риболов по река Дунав, както и в миналото. В Айдемир, както и в 

Сребърна и Ветрен, са се изработвали от тръстика и папур рогозки, кошове, кошници, но днес това не се 

прави.  

Селото има добре развита магазинна мрежа и публични места и кафенета. Има две училища, детска градина 

и селскостопански техникум с двор от 100 хектара. Безработицата е висока, особено сред младите хора. 

Миграцията е силна. Семействата не прекъсват контакти, а местната икономика се захранва със спестявания 

от чужбина. През летния период се отчита своеобразен бум на строителство и ремонти в частните къщи, след 

завръщане на мигранти във ваканция. 

Ветрен 

Село Ветрен има две лодкостоянки с около 40 лодки. Едното рибарско селище е разположено в 

непосредствена близост до селото, на самия дунавски бряг. На пристана на с. Ветрен са разположени до 30 

рибарски лодки, от които  до 20% са дървени, тип „тутраканка“. Рибарското селище е изградено от 

строителни фургони, на брой 24. Всички те са добре поддържани, с градини, лозови асми, ползвани за 

сезонни, летни жилища. Макар и незаконни, фургоните са средство за задържане на местната рибарска 

общност. Рибарите тук, както и на други места по течението на река Дунав, са недоверчиви, с боязън към 

непознати, поради проверки на РИОСВ и Гранична полиция. 

Отношението на хората от Ветрен към рибарите е положително, рядко са определяни като „бракониери“, за 

разлика от рибарите от с. Сребърна. „Рибарите от Ветрен ловят на Дунава, а на блатото цъкат“ – т.е. на 

езерото се лови „на пръчка“, а по Дунав – с мрежа. Риба може да се закупи на място – рибарите я съхраняват 

в живарници в реката, понякога и във фризер.  

Другото рибарско селище се нарича „Танасово“. То е извън ПР и ЗМ, ное в близост е до ПР. В него има десет 

бараки и фургони. В миналото рибарска кооперативна бригада е обитавала колиба (бордей). От тогава са 

останали ледниците за съхраняване на лед през лятото, за да се пренася с него рибата във вътрешността на 

страната. Ледът се сече от реката или от езерото през зимата – блоковете се съхраняват върху слама, на 

редове. Върху тях отново се настила слама. Към настоящия момент има останки от три ледници. 

Ловът като средство за препитание е стар колкото риболовът. По-големият контрол, който са упражнявали 

над него различните форми на власт през историята са го правили по-малко практикуем докато се е превърнал 

в “спорт”. В землището на всяко село има определена ловна площ, която се стопанисва от местна ловна 

дружинка. От друга страна недостъпността му за по-голямата част от обществото са довели бракониерството 

до масово явление. Дивите прасета са били основен обект за лов от бракониерите с примки. Разпространена 

(макар и забранена от закона) практика е бил ловът на гъски и патици с корабче или лодка по реката, което е 

забранена от закона практика. До 1989 г. ловът на вреден дивеч е бил добре заплащан от държавата и спускан 

като държавен план (брой отстреляни от вид). Преди 30-40 години чакалът е бил почти непознат ловен обект, 

който обаче постепенно става един от основните обекти за лов на вреден дивеч в района.  

Ресурсите  от тръстика и папур в миналото са се ползвали масово в бита на местното население – като 

строителни материали или като суровина за различни занаятчийски изделия. По-късно тръстиката се е 

използвала като суровина и в завод „Камъшит“ в Силистра. От 1975 г. косенето на тръстика в езерото е 

прекратено и оттогава тя не се ползва като ресурс. 
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7.5.7.1.7.1  ЛОВНО И РИБНО УСТРОЙСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПР. 

В ПР не се извършват ловни и рибно устройствени дейности. 

При необходимост и благоприятни зимни условия се провеждат годишни хайки за регулиране на хищниците 

в ПР. 

7.5.7.1.7.2 ЛОВНО И РИБНО УСТРОЙСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ. 

В ЗМ не се извършват рибно устройствени дейности. 

Ловните дейности са разгледани в част 1.16.6. 

7.5.7.1.8 ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ, СПОРТ И УСЛУГИ 

ЗМ „Пеликаните“ и околностите на ПР „Сребърна“ са най-подходящото място за рекреативен и екологичен 

туризъм в Силистренска област. Той предлага възможности за селски туризъм, при което може да се търсят 

акценти на местната гурме култура чрез специфичните елементи от местната кухня – кайсиева ракия, бели 

вина, риба. Макар и един от най-известните природни резервати както в страната, така и в чужбина, 

«Сребърна» привлича не много хора. Изграденият в селото Природонаучен музей дълго време оставаше 

неподдържан и не е атрактивен. Сега тече поредната му реконструкция, която да отстрани тежките проблеми 

с течове. Остават да се разрешат проблемите с нискоквалифицирания състав на музея, както и с морално 

остарялата експозиция – похабени и зле изглеждащи животински видове. 

В региона на ПР има множество къщи за гости, хотели, почивни станции, които присъстват в интернет и 

приемат гости. В село Сребърна има изградено игрище за баскетбол, има пет действащи хотела, къщи за 

гости, хостел, както и селски двор, означен като „къмпинг“. Въпреки това, според местните хора – туристи в 

селото няма, посетителите идват за по един ден, рядко за уикенд.  

По-висок клас хотели има в Силистра, която не е далеч, но така се осъществява отлив на туристите, от което 

губи местната общност. 

В Сребърна активно се работи за развитието на туризма, има два хотела и къщи за гости. Налични са пет 

магазина, фурна, пет кафенета и барчета. Хора от селото работят в Природонаучния музей, управлението на 

ПР и Екологичната станция на ИБЕИ- БАН. 

Училището в селото е закрито, а местните деца, ходят на училище в Айдемир. По-голямата част от местните 

жители са пенсионери, а дузина регистрирани безработни се обхващат спорадично от програми за трудова 

заетост. 

Село Ветрен се намира на три километра от северозападния край на ПР „Сребърна“, разположено е върху 

дунавска тераса, като постепенно се спуска до самия дунавски бряг. В селото живеят около 200 човека, но 

през лятото достигат до 1000, тъй като се връщат деца и част от пенсионерите. Част от къщите се ползват 

като вили – летни къщи за хора, живеещи в Силистра. Икономиката на селото е свързана със земеделието и 

риболова. Във Ветрен има условия за развитие на туризъм. 

Във Ветрен има два магазина, фурна, заведения. Няколко хотела, къщи за гости и почивни бази напомнят за 

планиран във времето туризъм, който днес не е възстановен и интензивен. Ведомствени хижи на брега на 

Дунав имат ВИК, БТС и Енергоснабдяване, а бившата правителствена резиденция сега се стопанисва от 

Община Силистра. Множество от хотелите присъстват в интернет-пространството. Хотел-ресторант 

„Калиманица“, бившата хижа на Профсъюзите, и други места са привлекателни през почивните дни. 

Село Ветрен има множество места на недвижимото културно наследство. Известни са множество тракийски 

могили, проучвани са некропол, исторически обекти от римско време и от Средновековния период. 

7.5.7.1.8.1 ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И РЕКРЕАЦИОННИ РЕСУРСИ В ПР  

Статутът на резервата не предполага развитието на туризъм на неговата територия. Наблюдението на 

панорамите на ПР и на обитаващите го птици и други атрактивни видове става от прилежащите му гранични 
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територии чрез бинокли и зрителни тръби. Определените места за ихтиологичен мониторинг по данни от 

любителски риболов с въдица до границата на ПР са достъпни и за посещение от туристи. 

Реализирането на рекреационният потенциал на ПР става при използване на обходните маршрути около ПР, 
които са разположени в граничещата с него ЗМ „Пеликаните“. 

Акцентът в туристическата дейност трябва да бъде върху подобрения зрителен контакт на посетителите с 

екосистемата на влажната зона и нейните обитатели. За целта е необходимо да се развива услугата за 

предлагане под наем на бинокли и далекогледни тръби на посетителите, доколкото те са задължителни за да 

бъдат наблюдавани пълноценно най-атрактивните обекти в ПР.  

Да се очаква особен интерес от страна на посетителите, за наблюдаване на монитори (разположени в музея 

или Управлението на ПР) на директна (жива) картина, предавана от камери в ПР, не би било оправдано. Тази 

техника остава незаменима за мониторинг на важни обекти и по отношение на пристигналите на място 

туристи може да има само второстепенно значение.  

Съвършено друг е въпросът, ако картината се излъчва на живо в интернет през страницата на ПР. Това би 

било най-добрата реклама за популяризиране на ПР, привличане на туристи и създаване на клуб от фенове, 

които постоянно се интересуват от случващото се в колонията на пеликаните, съдбата на езерото, 

навлизането на дунавски води и т.н.  

7.5.7.1.8.2 ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И РЕКРЕАЦИОННИ РЕСУРСИ В ПРИЛЕЖАЩАТА НА ПР ЗАЩИТЕНА 

МЕСТНОСТ. 

Рекреационния потенциал на ЗМ в голяма степен е свързан с възможността за наблюдение на ПР, което бе 

разгледано по-горе. 

Същевременно горските екосистеми на ЗМ и тревните екосистеми, ако бъдат възстановени и запазени, могат 

да представляват допълнителна атракция за туристите. За целта възстановителните дейности трябва да бъдат 

активизирани и при провеждането им да бъдат изявени и обгрижени представителните точки и обекти за 

наблюдение и свързването им в обща туристическа мрежа на ПР и ЗМ.  

7.5.7.1.9 ПРОМИШЛЕНОСТ 

Близостта до Силистра, както и факта, че Айдемир е бил част от кварталите на града обуславят растежа на 

населението, както и по-добре развитата му инфраструктура. Селото е разделено на три части – Деленките, 

Айдемир и Татарица. По своята етническа принадлежност основната част от населението е българи. В 

Татарица живеят руснаци, наричани липованци или староверци, които са напуснали Русия, за да запазят 

вярата си. Малко на брой роми живеят в Деленките. 

В Айдемир се намират три големи предприятия: Завод “Капитан Мамарчев” - за каучукови изделия; 

“Фазерлес” и “Лесилхарт”. Последните две са приватизирани части от бившия Лесопромкомбинат, където 

предимно са работели хората от Айдемир. Съществуват и няколко малки фирми: Каладан ООД – сушени 

плодове, билки и зеленчуци, ЕТ „Стивси ауто-Стоян Илиев” Айдемир, автосервиз, „Тукай-България” 

Айдемир, гъвкави връзки за вода, фирма “Каумет” – за каучукови изделия. 

През 2009 – 2011 г. в Айдемир работи заводът за слънчеви колектори „Солар Про“. През 2007-2010 работи 

ферибот. Съоръжението съществува и днес, но не се използва. Заявявани са инвестиционни намерения за 

австрийски нефтопреработвателен завод, немски завод да отпадъци, но не са реализирани. В началото на 

2014 г. е планирано от немски инвеститор изграждането на зърнено пристанище. Планира се мост през Дунав 

(Силистра – Кълъраш), който ще бъде позициониран на българския бряг при Айдемир. В настоящия момент 

по-голямата част от населението е заето в предприятията на Силистра. 

Сребърна 

Със изграждането на производствени мощности в Силистра, започва миграция на местните жители към 

града, където се включват в строежите на заводите, а по-късно и в производството. В самото село 

предприятия няма. Олио се произвежда от „Сигма ойл“ ЕТ в с. Сребърна, но основния си поминък жителите 

на Сребърна намират в Силистра. 
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7.5.7.1.10  РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ПР 
ТЕРИТОРИИ. 

Общински план за развитие на Община Силистра (2014-2020). Разгледан е  раздел 1.16.12. 

Регионален план за развитие на Северен централен район (2014-2020).  Разгледан е  раздел 1.16.12. 

7.5.7.2 ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА RAPPAM 

Кратко описание на методологията RAPPAM (Rapid Assessment and prioritization of protected area 
management) [Бърза оценка и приоритизиране на управлението на защитени територии] 

Основен източник: Ervin, J. (2003b). 

Методологията на RAPPAM е предназначена за сравнение в широк план между много защитени територии, 

които могат да формират екологични мрежи. RAPPAM може да: 

- Установява на силните и слабите страни в управлението, да изявява ограничения и слабости.   
- Анализира обхвата, сериозността, честотата и разпространението на заплахи и натиск.   
- Идентифицира области с висока уязвимост от екологична и социална гледна точка. 
- Посочи неотложността и приоритета за опазването на отделни ЗТ8.   
- Окаже помощ при приоритизиране на съответните политически интервенции и проследяване 

стъпките за подобряване на ефективността на управлението на ЗТ.     
Тя също може да отговори на редица важни въпроси:   

- Какви са основните заплахи, които засягат системата от защитени територии, и колко сериозни са те?   
- Как да се сравняват ЗТ по между си по отношение на инфраструктурата и управлението на 

капацитета? И как да се сравняват по-ефективно получените крайни продукти и резултати за опазване 

в резултат на тяхното управление?   
- Кои са най-спешните за предприемане действия във всяка ЗТ?   
- Какви са най-важните пропуски в системата за управление ЗТ?   
- Колко добри са националните и местните политики за подкрепа на ефективното управление на 

защитени територии? Има ли пропуски в законодателството и управленските подобрения, които са 

необходими?   
- Кои са най-стратегическите интервенции за подобряване на цялата система?   

Източник: Higgins‐Zogib and Lacerda (2006) 

Цели и приложение 

Цели на RAPPAM:    

- Определяне на  приоритетите и разпределение на ресурсите;   
- Повишаване на осведомеността и подкрепата за природозащитните политики;   
- Подобряване на управлението – създаване на адаптивно управление при използване на системен 

подход.  
RAPPAM осигурява на политиците и управленците сравнително бърз и лесен метод за идентифициране на 

основните тенденции и проблеми, на които трябва да се обърне внимание за подобряване на ефективността 

на управлението в дадена система или група от защитени територии. Чрез провеждане на оценки с RAPPAM, 

органи, отговорни за управление на системи за защитените територии са били в състояние да:   

- анализират обхвата на основните заплахи пред тяхната система от защитени територии и да получат 

широк поглед върху проблемите при прилагане на най-належащите управленски дейности;   
- погледнат как системата или групата като цяло функционира;  
- се споразумеят за необходимите коригиращи действия, които ще доведат до повишаване на 

ефективността на системата за управление на всяко ниво.    

                                                      
8 ЗТ - съкращение за защитена територия. 
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RAPPAM е внедрена в повече от 40 държави и над 1000 защитени територии в Европа, Азия, Африка и 

Латинска Америка и Карибския басейн. Полезни доклади за състоянието на защитените територии системи 

или групи са произведени (виж списъка на ползваната литература в края на този раздел), което предполага 

приоритетни защитени зони по отношение на ценностите и слаби места и анализиране на тенденциите в 

развитието на въпросите за управление на защитените територии. 

Произход  

Системата е проектирана първоначално да се направи оценка на мрежи от защитени зони. Тя се основава на 

рамката за IUCN-WCPA. Тя е разработена от WWF в периода между 1999 и 2002 г., с полеви тестове в Китай, 

Франция, Камерун, Алжир и Габон.    

Сила (възможности) на оценката 

Тя е била използвана широко в различни региони на света и обхваща мрежа от защитени територии в една 

съпоставима оценка. Тя позволява идентификация на заплахи и проблеми на управлението в групи от 

защитени територии. За разлика от много други системи, тя включва показатели за измерване на състоянието 

на системата от защитени територии като цяло, както и събиране на информация за отделните защитени 

територии.   "Оценка на широко обхватно ниво, като например бърза оценка WWF може да допълва по-
подробни оценки на ниво сайт. Тя може да служи като система за ранно предупреждение за сериозни 

проблеми с управлението, и да подпомогнат идентифицирането на отделните защитени територии, които 

могат да наложат по-задълбочено проучване. Той може също да помогне да се идентифицират общите 

програмни области, като например обучение, ЗТ сайт дизайн, или в областта на правоприлагането, които 

могат да наложат по-задълбочен анализ и преглед. Освен това, оценката на широко обхватно равнище може 

да се разглежда като вид оценка на макроравнище; тя може да се повиши, но не е заместител на рутинните 

прегледи и оценки, които са част от програмното планиране, изпълнение и оценка на цикъла  WWF 2001.   

На работната среща на MEE в страните от Андите (Cracco и др. 2006) отбелязва също:  

- Тя позволява за общи и сравнителни оценки, идентифицира силните и слабите страни на управление, 

посочва по спешност (приоритет на опазването) и осигурява ефективна и прозрачна информация за 

разпределението на ресурсите и разработването на политики в нивата на ЗТ и страната.   
- Обхваща шест елемента на рамката на IUCN-WCPA.   
- Може лесно да се адаптира.  

 

 

 

 

 

 

 
Как се реализира методиката 

Следващият материал е извлечен от Higgins‐Zogib and Lacerda (2006) 

  

Ограничения и слабости 

Системата не е предназначен за измерване на резултатите от управлението в дълбочина. Тя е преди 

всичко да помогне при определянето на приоритетите в рамките на система от защитени територии 

и въпреки че може да се прилага за една защитена зона, методиката RAPPAM не е предназначена 

да предостави подробни, на ниво сайт, насоки за адаптивно управление на управителите на 

защитените територии. 

 

 

 



 

 691 

Има пет стъпки в процеса на RAPPAM: 

1. Определяне на обхвата на оценката;   
2. Оценка на съществуващата информация за всяка защитена зона;   
3. Приложете въпросника за RAPPAM;   
4. Анализ на констатациите;  
5. Очертаване на следващите стъпки и препоръки. 

Най-задълбочен и ефективен подход за прилагането на тази методология е да се проведе интерактивен 

семинар или поредица от семинари, в които регионалните природозащитни мениджъри, политици, както и 

други заинтересовани страни, да участват изцяло при оценяването на защитените територии, анализ на 

резултатите и определяне на последващи следващите стъпки и приоритети. 

RAPPAM семинарите са три дневни за да има достатъчно време за пленарни дискусии по тематични групи. 

Разходите зависят от това къде се провежда семинара. Препоръчително е да се проведе в защитена зона, тъй 

като много от точките за дискусия ще бъдат представени нагледно на място. Ресорното министерство е водещ 

играч в работилницата. 

Подборът и привличането на правилните участници в работилницата е от решаващо значение. Колкото е по-
широка привлечената група, толкова по-верни резултати могат да бъдат получени. Задължително е 

управителят на ЗЗ да участва в семинара, както и участието на най-високо министерско ниво от ресорното 

министерство. Доколкото в ПР управленските функции са предоставени на директора на РИОСВ Русе, то 

неговата пряка ангажираност с тези проблеми е наложителна. Могат да бъдат поканени донори, с надеждата, 

че ще подпомагат последващите стъпки, както и международни и местни НПО. Това помага за изграждане 

на подкрепа за изпълнението на препоръките дадени от работилницата. Други заинтересовани страни, 
представители на общността, туристически оператори и университетски персонал, могат да допринесат за 

добрите резултати. Ако има  разногласие между участниците, например по въпроси повдигнати от местната 

общност, то те също могат да бъдат отразени в доклада за RAPPAM и взети под внимание 

 

Поуки: 
- Процесът на оценяване да се води от отговорната за управлението на ЗТ структура (РИОСВ, МОСВ 

или др.). 
- Да се избере най-полезния обхват за оценка, защото RAPPAM е най-ефективен когато се прилага за 

голяма група от защитени територии. 
- Да присъстват представители на държавата и местната власт. 
- Да се гарантира съвместяването на локалния и регионалния интерес с националната природозащитна 

политика чрез внимателно планиране на участието, ангажираността и приноса на  местните 

общности. 
- Да се развива партньорството с НПО и заинтересованите страни. 
- Предварително внимателно адаптирайте метода за местните обстоятелства. 
- Използвайте въпросника чрез интерактивни семинари. 
- При възможност обвържете мероприятието с важна дата или събитие. 
- Уверете се, че на обсъждане са предложени ясни, конкретни, практически препоръки и че приетите 

решения също са такива.   

Елементи и показатели 
Въпросникът започва с встъпителни контекст с въпроси относно ценноститеq заплахите и уязвимостта на ЗТ, 

следвани от въпроси, насочени към нивото на защитена територия и на системно ниво. Въпросите са 

разделени на няколко позиции (  Таблица 7.5.7.2-1 и -2).    
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Таблица 7.5.7.2-1: Индикатори за методологията на RAPPAM.       ЗТ = защитена територия. 
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Въпроси 

 

1. Бекграунд Включва специфични цели за управление и критичните дейности по управление на ЗТ.  

К
о

н
те

к
ст

 

2. Натиск и заплахи Включително тенденция, степен, въздействие, постоянство, и вероятността за минали и 

бъдещи заплахи. 

3.Биологично 

значение 
Относителна степен на биоразнообразие. Брой на редки, застрашени или изчезващи видове. 

Степен на пълна гама от растително и животинско разнообразие. 

Степен на ендемизъм.  

Представителност на екосистемата на ЗТ и приноса й за поддържане на минимални 

жизнеспособни популации на ключови видове. 

Естественост на ландшафта.  

Съвместимост на екосистемното структурно разнообразие с историческите норми на 

диапазона му (тенденция за запазване или намаление). 

Степен на пълна гама от естествени процеси, смущения  и режими.  

4. Социално-
икономическо 

значение 

Социално-икономическо значение на заетостта в местните общности.  

Зависимост на общностите на ЗТ от ресурсите за тяхното препитание. Възможности за 

развитие на общността чрез устойчиво използване на ресурсите. Религиозно или духовно 

значение.   

Екосистемните услуги и ползи за общностите.   

Естетически функции.   

Развлекателни стойност.   

Растителните и животински видове с високо социално, културно или икономическо значение. 

Образователна и / или научна стойност .  

К
о

н
те

к
ст

 

5. Уязвимост Възможности за прилагане върховенството на закона. 

Общо ниво на корупция и предпоставки за корупционни практики.  

Граждански размирици и/или нестабилност, умишлени противозаконни действия.   

Противоречиви културни практики, вярвания и традиционни употреби.  

Висока пазарна стойност от ЗТ.   

Достъпност на ресурси за незаконни дейности. Натиск от търсенето на уязвими ресурси за 

неправомерно използване ресурси. Трудно привличане и задържане на служители.  Трудност 

при наблюдението на незаконни дейности в рамките на ЗТ.  

П
л
ан

и
р

ан
е
 

6. Цели Цели свързани с ЗТ за опазването и поддържането на биологичното разнообразие. 

Специфични цели, свързани с биоразнообразието, посочени в плана за управление. Политики 

и планове за управление в съответствие с  цели ЗТ.  Служителите и администраторите от ЗТ 

разбират целите и политиките свързани с  ЗТ.   

Подкрепа от местните общности за постигане на целите на ЗТ.   

7. Правна сигурност Дългосрочна правно обвързана защита на РА.  

Няма никакви неуредени спорове относно земеползването или права за използване.  

Границите са подходящи за постигане на целите на ЗТ.  

Достатъчност на персонала и финансовите ресурси за извършване на критични дейности по 

правоприлагането.  

Възможности за справедливо и ефективно решаване на конфликти с местната общност.  

8. Сайт дизайн и 

планиране 
Оптимизиране на конфигурацията на ЗТ за опазване на биологичното разнообразие.  

Системата за зониране на ЗТ е подходяща за постигане на целите на  ЗТ.  

Използването на земята в околния пейзаж позволява ефективно  управление ЗТ.  Защитената 

местност е свързана с друга част на съхранени или защитени земи. 
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9. Персонал Нивото на персонал е достатъчно за ефективно управление на района на ЗТ.  Членовете на 

персонала имат адекватни умения за провеждане на критични управленски дейности.  

Подходящи за нуждите на персонала курсове за обучение и развитие.  Периодичен преглед 

на производителността на персонала и напредък по целите.  Достатъчност на условията на 

заетост за персонала, за да запази той високото си качество. 

10. Комуника-
ционни и 

информаци-онни 

входни параметри 

Налице са достатъчно възможности за адекватна комуникация между полевия персонал и 

управленския персонал.  

Съществуващите екологични и социално-икономически данни са подходящи за планиране 

на управлението.   

Налице са адекватни възможности за събиране и анализ на нови данни. Налице е ефективна 

комуникация с местните общности. 

11. Инфра-структура Транспортната инфраструктура е подходяща за извършване на критични управленски 

дейности.   

Наличното оборудване е подходящо за извършване на критични управленски дейности.  

Поддръжка и грижи за оборудване е достатъчно, за да се гарантира дългосрочна употреба.   

Посетителски съоръжения са подходящи за нивото на използващите ги посетители.   

12. Финанси Финансирането през последните 5 години е било достатъчно за провеждане на критични 

управленски дейности.   

Финансирането за следващите 5 години е достатъчно за провеждане на критични 

управленски дейности.   

Практики по управление на финансирането позволяват добро цялостно  управление на ЗТ.  

Разпределението на разходите е подходящо за приоритетите и целите на ЗТ. Финансовата 

перспектива за ЗТ в дългосрочен аспект е стабилна. 

П
р

о
ц

ес
 

13. Планиране на 

управлението 
Налице е цялостен, относително скорошен писмен план за управление.  

Налице е цялостна инвентаризация на природните и културните ресурси.  

Има анализ на ЗТ  по отношение на заплахи и натиск.  

Подробен план за работа идентифицира конкретни задачи за постигане на целите за 

управление.  

Резултатите от изследвания и мониторинг са рутинно  включена в планирането на ЗТ.   

П
р

о
ц

ес
 

14. Практики за 

вземане на 

управленски 

решения 

Има ясна вътрешна организация.   

Вземането на управленски решения е прозрачно.   

Персоналът на ЗТ редовно сътрудничи с партньори, местните общности и други организации.  

Местните общности участват във вземането на решения, които ги засягат.  Налице е 

ефективна комуникация между всички нива на ЗТ като персонал и администрация. 

15. Изследвания 

мониторинг и оценка 
Въздействието на законни и незаконни употреби на ЗТ са точно проследими и 

документирани.  

Изследване на ключовите екологични въпроси е в съответствие с нуждите на ЗТ.  Изследване 

на ключови социални въпроси е в съответствие с нуждите на  ЗТ.  Членове на персонала ЗТ 

имат редовен достъп до последните научни изследвания и консултации. 

Идентифицирани са и приоритизирани критичните нужди от изследвания и мониторинг. 
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16. 

Резултат 

Превенция на заплахите, разкриване и противодействие на заплахите.  

Мерки за възстановяване и смекчаване в сайта.  

Управление на видовете и природните местообитания.  

Обществени дейности и образователни усилия.  

Развитие на посетителска и туристическа инфраструктура.  

Планиране на управлението и приоритизация на дейностите. 

Мониторинг на персонала, контрол и оценка. Обучение и развитие на персонала. 

Изследвания и резултати и изводи от мониторинга. 
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о

 

17.  

Дизайн на системата 

на защитена зона 

ЗТ адекватно представлява пълнотата и разнообразието на екосистемите в региона.   

ЗТ адекватно предпазва от изчезване, или  изтребване на автохтохтонните видове.  ЗТ се 

състои предимно от представителни естествени екосистеми.  Местообитанията на ключовите 

видовете с висока консервационна стойност са систематично защитени.  

ЗТ поддържа естествените процеси на ниво ландшафт.   

ЗТ включва преходни зони.   

ЗТ включва пълната гама от сукцесионни процеси и присъщото им биоразнообразие.   

Местата с високо биоразнообразие са систематично защитени.  Местата с висок ендемизъм 

са систематично защитени.  Оформлението и конфигурацията на ЗТ е оптимизирана за 

опазване на биологичното разнообразие   

Политиките свързани с ЗТ са съобразени с системния подход (екосистемния подход 

допълнен с социално-икономическите аспекти). 

18. Природо-защитна 

политика в ЗТ. 
 Ясно формулирана национална природозащитна политика с конкретни цели, задачи и мрежа 

от ЗТ и защитени зони по Натура 2000.  

Площта на ЗТ е достатъчна за поддържане на естествените процеси на ниво ландшафт.  

Налице е доказана ангажираност към опазването на жизнеспособна и представителна  мрежа 

от  ЗТ.  

Налице е цялостна инвентаризация на биологичното  разнообразие в целия регион на ЗТ. 

Налице е оценка на историческия обхват на промените във видовия състав и екосистемите в 

региона.  

Има възстановителни цели за по-слабо представени и / или със силно редуцирани площи 

екосистеми.   

Налице е постоянно изследване на критични въпроси, свързани с ЗТ.   

Системата от ЗТ се преразглежда периодично за пропуски и слабости. Налице е ефективна 

програма за персонала на ЗТ, обучение и изграждане на капацитет.   

Управление на ЗТ, включително рутинно изследване на ефективността на управлението. 
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19. Закони за 

околната среда 
Политиката в областта на ЗТ се развива, допълва и насърчава ефективността на управлението 

на ЗТ.  

Има достатъчно ангажираност и финансиране за ефективно администриране на системата ЗТ.   

Цели за опазване на околната среда са интегрирани във всички секторни политики.   

Налице е висока степен на комуникация между министерствата по въпросите за природните 

ресурси.  Налице е ефективно прилагане на закони и наредби, свързани с ЗТ на всички нива.  

Националните политики насърчават широкото разпространение на екологичното 

образование на всички нива.  

Националните политики насърчаване на устойчивото управление на земите.  Националната 

политики, като съвкупност от секторни политики, насърчава дейностите и механизмите за 

опазване на земята.  

Налице е адекватна политика за обучение на държавни служители на всички нива  по 

въпросите свързани с опазване на околната среда. 

Националните политики включват диалог и участие на граждански и екологични НПО по 

въпросите свързани с опазване на околната среда. 

 

Точкуване и анализ 
 При точкуване на отговорите на въпросите от Таблица 1, обикновено са използва стандартна 4 

степенна скала:  
0 = не;   
1 = по-скоро не,  
3= по-скоро да,  
5= да,                където "да" описва една идеална ситуация.  

 В допълнение, при оценка на заплахи  и уязвимост се оценяват според тяхната степен, въздействие и 

тенденция (Таблица 7.5.7.2-2). 

 

Анализ на данни, обикновено се представя като сравнения между обектите в системата от защитени 

територии. Много различни анализи са представени в докладите. Важни резултати са списъци и графики на 

най-често срещаните заплахи, силни и слаби страни на управлението и приоритизиране на паркове по 

отношение на тяхната уязвимост и значение; и други сравнителна информация за конкретни аспекти на 

управлението. 

Таблица 7.5.7.2-2. Числени стойности, определени за степен на въздействието, постоянството на натиск и 

заплахи за околната среда. 

Индикатор 
Стойности 

1 2 3 4 
Степен 

локализирано разпръснато 
широко 

разпространено 
навсякъде 

Въздействие 
слабо умерено много голямо тежко 

Продължителност 
краткосрочно средносрочно дългосрочно постоянно 

Забележка: С отделна стойност е оценено всяко качество, а чрез умножение на трите стойности се получава 

степента на всеки натиск или заплаха. 
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В таблица 7.5.7.2-4 са представени основни литературни източници, свързани с трите направления (дизайн, 
управленски процес, екологичен интегритет) при оценка на ефективността на площите на ЗТ. 

Насоки за прилагане на RAPPAM  към ПР „Сребърна“ 

Има пет стъпки в процеса на RAPPAM: 

1. Определяне на обхвата на оценката;   
2. Оценка на съществуващата информация за всяка защитена зона;   
3. Приложете въпросника за RAPPAM;   
4. Анализ на констатациите;  
5. Очертаване на следващите стъпки и препоръки. 
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Таблица 7.5.7.2-3. Елементи разгледани във въпросника за RAPPAM. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.5.7.2-4. Три направления за оценка на ефективността на площите на ЗТ. 

Дизайн Управленски процес Екологичен интегритет 

Адекватност на дизайна на ЗТ. Представителност 

(Pressey et al. 1993, Day and Ruff 2000, Scott et al. 
2001, Powell et al. 2000); Гап анализ ва видовото 

покритие (Jennings 2000);  Картиране на 

специалните елементи отговорни за свързаността 
(Soulé and Terborgh 1999); Принципи за дизайн на 

ЗТ: разположение, размери, конфигурация и други 

аспекти и критерии за проектиране на оценяване 

при нов избор на ЗТ. Таксономично богатство, 

рядкост, и обилие (Prendergast et al. 1999); 
Ендемизъм (Ricketts et al. 1999, Maddock and Benn 
2000); Незаменимост (Pressey et al. 1994) 

Корелация на дизайна и екологичния интегритет на 

ЗТ и представителността на системата от ЗТ (Jepson 
et al. 2002) 

Управление на процесите на ниво система. 

Оценяване на множество елементи за 

управление на цялата система (Singh 1999, 
Rao et al. 2002); Управление на процесите 

на ниво сайт. Оценяване на множество 

елементи за управление на ниво сайт 

(Margoluis and Salafsky 1998, Cifuentes et al. 
2000); Оценяване на един елемент за 

управление (James et al. 2001, Walpole et al. 
2001); Корелация между заплахи и 

процесите на управление. Съотношение на 

ниво система (Singh 1999, Lemos de Sá et 
al. 2000, Bruner et al. 2001, Rao et al. 2002, 
Ervin 2003b); Correlation at the site level 
(Margoluis & Salafsky 1998) 

Заплахи и натиск. Разпространение на заплахи в 

рамките на системата на една ЗТ (Parks Canada 2000, 
Rao et al. 2002) или регионална извадка от ЗТ (Brandon 
et al. 1998, Carey et al. 2000); Измерване и класиране 

на заплахи и натиск на ниво система (Singh 1999, Ervin 
2003b) or site level (Margoluis and Salafsky 1998); 
Измерване на интегрираната цялост на ЗТ във връзка 

с промените в земеползването (Jepson et al. 2002, 
Bruner et al. 2002); Специфични стресови фактори, 

като замърсители, влияещи върху качеството на 

водите (Whittier et al. 2002); Жизнеспособността и 

устойчивостта на видовете в цялата система 
(Woodroffe and Ginsberg 1998, Laidlaw 2000); 
Екологични процеси и функциониране на цялата 

система (Iacobelli et al. 1993) 

 

Контекст Дизайн и планиране на ЗТ Входни параметри Процес на 

управление 
Резултати от управлението Последствия 

Заплахи. 
Биологично значение. 
Социално-икономическо 

значение. 
Уязвимост. 
Политики за ЗТ. 
Политики за околната среда. 

Предмет на опазване. 
Законова сигурност. 
Дизайн и планиране. 
Дизайн на системата от ЗТ. 

Персонал. 
Комуникационни 

управленски 

практики. 
Инфраструктура. 
Финанси. 

Планиране на 

управлението. 
Управленски 

практики. 
Изследвания, 

мониторинг и 

оценки. 

Превенция на заплахите. 
Възстановяване на ЗТ. 
Оценка. 
Управление на дивата природа. 
Общности надминавам. 
Управление на посетителския поток. 
Инфраструктурни резултати. 
Планиране на резултати. 
Мониторинг Обучение.. 
Изследвания. 

Натиск 
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Въпроси и възможни отговори свързани с оценката на управлението на ПР „Сребърна“, които могат да се използват като основа за разисквания при 

провеждане на работна среща. 

№ ВЪПРОСИ ГРУПИРАНИ ПО РАЗДЕЛИ БАЛ БЕЛЕЖКА 

1 Бекграунд   
1.1 Включва специфични цели за управление и критичните дейности по 

управление на ЗТ. 5 
 

2 Натиск и заплахи   
2.1 Включително тенденция, степен, въздействие, постоянство, и вероятността за 

минали и бъдещи заплахи. 3 
 

3 Биологично значение   
3.1 Относителна степен на биоразнообразие. Брой на редки, застрашени или 

изчезващи видове. Степен на пълна гама от растително и животинско 

разнообразие. 

3 

ПР е създаден като място за опазване на гнездовата колония на къдроглавия 

пеликан и локалните популации от водолюбиви птици. При отделянето на 

буферната зона в отделна ЗМ „Пеликаните“ възможностите за опазване на 

видове характерни за района, но обитаващи по крайбрежните хълмове са 

допълнително редуцирани. Поради недостатъчната връзка на влажната зона с 

реката условията в езерото за голяма част от видове, характерни за стоящи 

водоеми с твърд дънен субстрат и по-високо съдържание на кислород са 

неподходящи. 
3.2 Степен на ендемизъм.  

3 

Районът не е богат на ендемични видове сред проучените групи и поради това 

известните видове са добре защитени. 
Възможно е да има групи безгръбначни животни, като членестоноги 

обитаващи подземните грунтови води, като тези от извора Канаричката, но те 

не са били обект на детайлно проучване, а в момента самият извор е засипан 

при прокарването на сляп участък от противопожарния път. 
3.3 Представителност на екосистемата на ЗТ и приноса й за поддържане на 

минимални жизнеспособни популации на ключови видове. 1 
ЗТ е представителна за малък брой от обитаващите я видове гръбначни 

животни с висок консервационен, най-вече поради малките си размери, а за 

видовете за които е представителна – те са редки на територията на страната. 
3.4 Естественост на ландшафта.  

1 
Малките размери на ЗТ и непосредствената близост на населени места не 

предоставят възможности в това отношение.  
3.5 Съвместимост на екосистемното структурно разнообразие с историческите 

норми на диапазона му (тенденция за запазване или намаление). 3 
Въпреки загубата на биоразнообразие в сравнение с това преди 70 години, ЗТ 

играе важна роля за опазване на биоразнообразието в района. 
3.6 Степен на пълна гама от естествени процеси, смущения  и режими. 

1 
Оценката е ниска поради нарушената връзка с реката, като периодичност, обем 

на влизащите води и циркулация, както и по обем на изнасяните утайки. 
4 Социално-икономическо значение   
4.1 Социално-икономическо значение на заетостта в местните общности.  

3 
При отчитане на малобройността на населението, ЗТ може да играе 

относително важна роля в това отношение. 
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№ ВЪПРОСИ ГРУПИРАНИ ПО РАЗДЕЛИ БАЛ БЕЛЕЖКА 

4.2 Зависимост на общностите на ЗТ от ресурсите за тяхното препитание. 

Възможности за развитие на общността чрез устойчиво използване на 

ресурсите.  
3 

За определени семейства улова на риба и ловът на дивеч имат значение за 

тяхното препитание. 

4.3 Религиозно или духовно значение.   

1 

ЗТ като влажна зона и място за риболов е била от голямо значение за малката 

колония от старообрядци в района. Те са били малка част от населението в 

района, когато влажната зона се е използвала за риболов с мрежи, а днес 

потомците на старообрядците стават все по-малко. 
4.4 Екосистемните услуги и ползи за общностите.   3  
4.5 Естетически функции.   3  
4.6 Развлекателни стойност.   1  
4.7 Растителните и животински видове с високо социално, културно или 

икономическо значение. 3 
При правилна политика, къдроглавият пеликан може да се утвърди като един 

от символите на района и вече е на път да се превърне в една от 

емблематичните  птици за българската природозащита. 
4.8 Образователна и / или научна стойност . 

3 

ЗТ има голям потенциал за създаване на зелено училище в с. Сребърна. 

Финансови проблеми спират стартирането на такъв проект, както и ниското 

благосъстояние на нацията и ограничените възможности на населението да 

изпращат учениците си редовно на зелени училища. 
5 Уязвимост   
5.1 Възможности за прилагане върховенството на закона. 

1 

Отсъствието на денонощна охрана е безспорна предпоставка за нарушение на 

ограничителния режим на ПР по отношение на риболова. Преди, и при 

денонощна охрана с три пъти повече охранители проблемът пак не бе решен 
поради лоши организация, квалификация и изпълнение на охраната, при липса 

на подкрепа от местните. Необходима е денонощна охрана с адекватни 

правомощия, квалификация и оборудване, реално присъствие и покритие на 

опазваната площ, пълна местна подкрепа и съдействие, както и ефективни 

присъди на нарушителите. 
5.2 Общо ниво на корупция и предпоставки за корупционни практики.  

1 
Ниското заплащане на охраната и на държавните служители, както и 

съществуващите практики за протекция на овластени хора са сред 

предпоставките за корупция свързана с нарушенията в ЗТ. 
5.3 Граждански размирици и/или нестабилност, умишлени противозаконни 

действия.   Противоречиви културни практики, вярвания и традиционни 

употреби.  1 

При конфронтиране на охранители със местни бракониери се достига до 

инциденти, като нерегламентирано отваряне на шлюзовете, умишлено 

повреждане на шлюзовете, прострелване с малокалибрена пушка на 

зрителната тръба монтирана на терасата на сградата на управлението на ПР, 
пробиване на лодките на охраната когато нощуват на пристана. 

5.4 Висока пазарна стойност от ЗТ.   
1 

На този етап, изкупуването на имотите в с. Сребърна може да се разглежда 

като един от факторите спомагащи за обезлюдяването на селото. Разбира се, 
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№ ВЪПРОСИ ГРУПИРАНИ ПО РАЗДЕЛИ БАЛ БЕЛЕЖКА 

когато това се прави с цел построяване на съвременни къщи за гости или за 

продажба на заселници, тази тенденция в краен резултат ще доведе не до 

намаляване на населението , а до промяна на неговия състав. 
5.5 Достъпност на ресурси за незаконни дейности. Натиск от търсенето на уязвими 

ресурси за неправомерно използване ресурси. Трудно привличане и задържане 

на служители.  Трудност при наблюдението на незаконни дейности в рамките 

на ЗТ. 

3 

Направените коментари изчерпват този въпрос. 

6 Цели   
6.1 Цели свързани с ЗТ за опазването и поддържането на биологичното 

разнообразие. Специфични цели, свързани с биоразнообразието, посочени в 

плана за управление. Политики и планове за управление в съответствие с  цели 

ЗТ.  Служителите и администраторите от ЗТ разбират целите и политиките 

свързани с  ЗТ.   

3 

Всички въпроси в тази сфера изискват значителен експертен капацитет на 

служителите и разширени правомощия в сравнение с действителното 

състояние. 

6.2 Подкрепа от местните общности за постигане на целите на ЗТ. 
3 

С по-добро управление могат да се смекчат противоречията и местната 

общност не само да не пречи, но и да работи за постигане на целите на ЗТ. 
7 Правна сигурност    
7.1 Дългосрочна правно обвързана защита на РА.  5  
7.2 Няма никакви неуредени спорове относно земеползването или права за 

използване.  5 
 

7.3 Границите са подходящи за постигане на целите на ЗТ.  
3 

Необходимо е коригиране на границите, което е мотивирано в предложения 

ПУ. 
7.4 Достатъчност на персонала и финансовите ресурси за извършване на критични 

дейности по правоприлагането.  1 
 

7.5 Възможности за справедливо и ефективно решаване на конфликти с местната 

общност.  3 
Направените коментари изчерпват този въпрос. 

8 Сайт дизайн и планиране   
8.1  Оптимизиране на конфигурацията на ЗТ за опазване на биологичното 

разнообразие.  Системата за зониране на ЗТ е подходяща за постигане на 

целите на  ЗТ.  
3 

Направените коментари изчерпват този въпрос. 

8.2 Използването на земята в околния пейзаж позволява ефективно  управление 

ЗТ.  Защитената местност е свързана с друга част на съхранени или защитени 

земи. 
3 

ЗТ е и част от НЕМ Натура 2000 и част от трансграничната зона с Румъния. 

9 Персонал    
9.1 Нивото на персонал е достатъчно за ефективно управление на района на ЗТ.  

Членовете на персонала имат адекватни умения за провеждане на критични 

управленски дейности.  Подходящи за нуждите на персонала курсове за 
1 

Направените коментари изчерпват този въпрос. 
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№ ВЪПРОСИ ГРУПИРАНИ ПО РАЗДЕЛИ БАЛ БЕЛЕЖКА 

обучение и развитие.  Периодичен преглед на производителността на 

персонала и напредък по целите.  Достатъчност на условията на заетост за 

персонала, за да запази той високото си качество. 
10 Комуникационни и информационни входни параметри   
10.1 Налице са достатъчно възможности за адекватна комуникация между полевия 

персонал и управленския персонал.  3 
Направените коментари изчерпват този въпрос. 

10.2 Съществуващите екологични и социално-икономически данни са подходящи 

за планиране на управлението.   1 
При планирането трябва да се отчете фактът, че районът е в продължителна 

депресия.. 
10.3 Налице са адекватни възможности за събиране и анализ на нови данни. Налице 

е ефективна комуникация с местните общности. 
1 

Необходимо е целево финансиране.  
Необходимо е възлагане от страна на МОСВ  на мониторинг на 

биоразнообразието на специализирана научна организация с научна база в 

района. ИБЕИ –БАН разполага с необходимите експерти и база за извършване 

на такава дейност. 
10.4 Налице е ефективна комуникация с местните общности. 3  
11 Инфраструктура   
11.1 Транспортната инфраструктура е подходяща за извършване на критични 

управленски дейности.   3 
Необходима е периодична поддръжка на пътищата и построяване на канавки 

в участъците където няма такива. 
11.2 Наличното оборудване е подходящо за извършване на критични управленски 

дейности.  Поддръжка и грижи за оборудване е достатъчно, за да се гарантира 

дългосрочна употреба.   
3 

 

11.3 Посетителски съоръжения са подходящи за нивото на използващите ги 

посетители.   
3 

Поради спецификата на обекта, без подходящи бинокли и зрителни тръби 

наблюденията от туристи са неефективни. Необходимо е да се създаде 

възможност управата на ПР да може да отдава под наем такава апаратура и 

приходите да остават за дейности в ПР. 
12 Финанси   
12.1 Финансирането през последните 5 години е било достатъчно за провеждане на 

критични управленски дейности.   1 
 

12.2 Финансирането за следващите 5 години е достатъчно за провеждане на 

критични управленски дейности.   1 
 

12.3 Практики по управление на финансирането позволяват ефективно и ефикасно  

управление на ЗТ.  
1 

Необходимо е съществено повишаване на финансирането от бюджета. 

Същевременно е наложително да се даде възможност за генериране на 

приходи за ПР от съпровождане на туристи, предоставяне на бинокли под наем 

и други дейности. 
12.4 Разпределението на разходите е подходящо за приоритетите и целите на ЗТ. 

Финансовата перспектива за ЗТ в дългосрочен аспект е стабилна. 
 

1 
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13 Планиране на управлението   
13.1 Налице е цялостен, относително скорошен писмен план за управление.  5  
13.2 Налице е цялостна инвентаризация на природните и културните ресурси.  3  
13.3 Има анализ на ЗТ  по отношение на заплахи и натиск.  3  
13.4 Подробен план за работа идентифицира конкретни задачи за постигане на 

целите за управление.  3 
 

13.5 Резултатите от изследвания и мониторинг са рутинно  включена в планирането 

на ЗТ.   1 
Но не е осигурено финансирането им. 

14 Практики за вземане на управленски решения   
14.1 Има ясна вътрешна организация.   3  
14.2 Вземането на управленски решения е прозрачно.   3  
14.3 Персоналът на ЗТ редовно сътрудничи с партньори, местните общности и 

други организации.  3 
 

14.4 Местните общности участват във вземането на решения, които ги засягат.  

Налице е ефективна комуникация между всички нива на ЗТ като персонал и 

администрация. 
3 

 

15 Изследвания мониторинг и оценка   
15.1 Въздействието на законни и незаконни употреби на ЗТ са точно проследими и 

документирани.  3 
Вероятно има нерегистрирани нарушения, защото не са били установени, 

поради липса на охрана по 15 часа в денонощието (между 17 и 8 ч.). 
15.2 Изследване на ключовите екологични въпроси е в съответствие с нуждите на 

ЗТ.  Изследване на ключови социални въпроси е в съответствие с нуждите на  

ЗТ.  Членове на персонала ЗТ имат редовен достъп до последните научни 

изследвания и консултации. 

3 

Но не го използват ефективно. ИБЕИ и национален научен център по 

въпросите на биоразнообразието, но е търсен за консултации в много рядко. 

15.3 Идентифицирани са и приоритизирани критичните нужди от изследвания и 

мониторинг. 3 
 

16 Резултат   
16.1 Превенция на заплахите, разкриване и противодействие на заплахите.  1  
16.2 Мерки за възстановяване и смекчаване в сайта.  1  
16.3 Управление на видовете и природните местообитания.  3  
16.4 Обществени дейности и образователни усилия.  3  
16.5 Развитие на посетителска и туристическа инфраструктура.  3  
16.6 Планиране на управлението и приоритизация на дейностите. 3  
16.7 Мониторинг на персонала, контрол и оценка. Обучение и развитие на 

персонала. Изследвания и резултати и изводи от мониторинга. 1 
Ниската оценка е свързана с недостатъчния кадрови ресурс за стопанисване и 

управление на такава зона, а не с индивидуалните характеристики на 

назначените служители. 
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17 Дизайн на системата на защитена зона   
17.1 ЗТ адекватно представлява пълнотата и разнообразието на екосистемите в 

региона.   1 
Направените коментари изчерпват този въпрос. 

17.2 ЗТ адекватно предпазва от изчезване, или  изтребване на автохтохтонните 

видове.   1 
Направените коментари изчерпват този въпрос. 

17.3 ЗТ се състои предимно от представителни естествени екосистеми.   
1 

Над 1 квадратен километър, бившите обработваеми земи, са съществена част 

от ПР и в сегашното си състояние не могат да се разглеждат като 

представителни естествени екосистеми. 
17.4 Местообитанията на ключовите видовете с висока консервационна стойност са 

систематично защитени. 
 

3 
Необходимо е качествено подобряване на условията, което е свързано с 

прокопаването на западния канал. Обосновката е дадена в ПУ. 
17.5 ЗТ поддържа естествените процеси на ниво ландшафт.   

1 
Направените коментари за малките размери за целите на ландшафтната 

представителност изчерпват този въпрос. 
17.6 ЗТ включва преходни зони.   

0 
Разделянето на буферната зона от самия резерват в две административни 

единици е пример за изкуствено разделение, което не спомага за 

консервационните дейности в ЗТ. 
17.7 ЗТ включва пълната гама от сукцесионни процеси и присъщото им 

биоразнообразие.   1 
Направените коментари изчерпват този въпрос. 

17.8 Местата с високо биоразнообразие са систематично защитени.  Местата с 

висок ендемизъм са систематично защитени.   3 
Направените коментари изчерпват този въпрос. 

17.9 Оформлението и конфигурацията на ЗТ е оптимизирана за опазване на 

биологичното разнообразие   
1 

Подходът с обявяване на резервати за конкретни видове, а не при спазване на 

екосистемен подход може да се разглежда като отминал етап в 

природозащитата и е необходимо актуализиране съобразно съвременните 

достижения на консервационната биология.  
17.10 Политиките свързани с ЗТ са съобразени с системния подход (екосистемния 

подход допълнен с социално-икономическите аспекти). 1 
Направените коментари изчерпват този въпрос. 

18 Природозащитна политика в ЗТ   
18.1 Ясно формулирана национална природозащитна политика с конкретни цели, 

задачи и мрежа от ЗТ и защитени зони по Натура 2000.  5 
 

18.2 Площта на ЗТ е достатъчна за поддържане на естествените процеси на ниво 

ландшафт.  1 
Направените коментари изчерпват този въпрос. 

18.3 Налице е доказана ангажираност към опазването на жизнеспособна и 

представителна  мрежа от  ЗТ.  3 
Проблемът е в прилагането на законодателството. 

18.4 Налице е цялостна инвентаризация на биологичното  разнообразие в целия 

регион на ЗТ. 3 
За много групи безгръбначни няма видова инвентаризация. Недостатъчни са 

данните за определяне на жизнените популации.  
18.5 Налице е оценка на историческия обхват на промените във видовия състав и 

екосистемите в региона.  3 
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18.6 Има възстановителни цели за по-слабо представени и / или със силно 

редуцирани площи екосистеми.   1 
До сега само са маркирани такива възможности. 

18.7 Налице е постоянно изследване на критични въпроси, свързани с ЗТ.   
3 

Необходимо е да се възложи тази задача на научен институт, които ще бъде 

натоварен и с мониторинга на биоразнообразието в ПР. 
18.8 Системата от ЗТ се преразглежда периодично за пропуски и слабости.   3  
18.9 Налице е ефективна програма за персонала на ЗТ, обучение и изграждане на 

капацитет.   1 
Необходима е програма, не за ПР „Сребърна“, а за всички ЗТ и ЗЗ. Частта за 

опазване на биоразнообразието може да води ИБЕИ-БАН. 
18.10 Управление на ЗТ, включително рутинно изследване на ефективността на 

управлението. 1 
 

19 Закони за околната среда   
19.1 Политиката в областта на ЗТ се развива, допълва и насърчава ефективността 

на управлението на ЗТ.  3 
 

19.2 Има достатъчно ангажираност и финансиране за ефективно администриране 

на системата ЗТ.   3 
 

19.3 Цели за опазване на околната среда са интегрирани във всички секторни 

политики.   1 
Направеното, доколкото го има остава почти изцяло на хартия. 

19.4 Налице е висока степен на комуникация между министерствата по въпросите 

за природните ресурси.  Налице е ефективно прилагане на закони и наредби, 

свързани с ЗТ на всички нива.  
1 

 

19.5 Националните политики насърчават широкото разпространение на 

екологичното образование на всички нива.  1 
При високите нива на неграмотност такова твърдение не би било сериозно. 

19.6 Националните политики насърчаване на устойчивото управление на земите.  

Националната политики, като съвкупност от секторни политики, насърчава 

дейностите и механизмите за опазване на земята.  
3 

Направеното, доколкото го има остава почти изцяло на хартия. 

19.7 Налице е адекватна политика за обучение на държавни служители на всички 

нива  по въпросите свързани с опазване на околната среда. 1 
Виж коментара на 19.9 

19.8 Националните политики включват диалог и участие на граждански и 

екологични НПО по въпросите свързани с опазване на околната среда. 3 
 

 

 



 

705 

7.5.8 ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 

Описанието на инфраструктурните обекти в ПР е дадено в Приложение 7.2.3 „Таблично описание на 

техническата инфраструктура“. В допълнение трябва да се отбележи наскоро пуснатия в експлоатация 

понтонен пристан за лодките на управлението на ПР, от който е разрешен любителски риболов с въдица. 

7.5.9 МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ 

Разработени са като обособена част в Раздел 7.2.9. 
 
Рамсарско място 

Поради силно нарушения воден баланс БР „Сребърна” е включена в списъка „Монтрьо” (Montreux record) на 

Рамсарската конвенция за влажните зони, като влажна зона с влошени екологични условия и характеристики, 

което налага прилагане на специални консервационни и управленски мерки. 

В раздел 3.2.7. са цитирани препоръки по отношение управлението на ПР, отправени от Мисията на Рамсар 

през 2001 г. В същият раздел са представени  необходимите  специални консервационни и управленски мерки 

в обекта за  възстановяване на екологичните условия в границите му и изпълнение на предписанията за 

изваждането му от списъка „Монтрьо” (Montreux Record) на Рамсарската конвенция за влажните зони, като 

влажна зона с влошени екологични условия и характеристики. 

 

7.5.10 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ … ФАЗА 1“, ТАБЛИЦА 

Списък на използваните картни материали. 

№Раздел Карта 

7.4.1.38 
Защитени природни местообитания от Приложение №1 на ЗБР (по актуализирани продукти по 

проект „Картиране и определяне на ... и видове – фаза I”) 

7.4.1.61 Безгръбначни животни: разпространение на  Голям сечко (Cerambyx cerdo) (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.62 Безгръбначни животни: разпространение на  Еленов рогач (Lucanus cervus) (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.63 Безгръбначни животни: разпространение на Lycaena dispar   (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.64 Безгръбначни животни: разпространение на  Coenagrion ornatum (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.65 Безгръбначни животни: разпространение на Anisus vorticulus  (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.71 
Риби: разпространение на Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi), Карагьоз (Alosa 

immaculata),  Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetser) (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.75 Риби: Умбра (U. krameri), Украинска минога (E. mariae), (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.76 Риби: разпространение на  Распер (A. aspius) (ЗБР/Пр.2), Див шаран (Cyprinus carpio) ЧКБ (CR) 

7.4.1.72 Риби: разпространение на  Горчивка (Rhodeus amarus), Виюн (M. fossilis)  (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.78 Земноводни: разпространение на Дунавски тритон (Triturus dobrogicus)  (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.79 Земноводни: разпространение на  Червенокоремна бумка (Bombina bombina) (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.82 Влечуги: разпространение на  Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.84 Влечуги: разпространение на  Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) (ЗБР/Пр.2) 
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7.4.1.83 Влечуги: разпространение на Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.85 Влечуги: разпространение на Пъстър смок (Elaphe sauromates)  (ЗБР/Пр.2) 

7.4.1.91 Бозайници: разпространение на Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) (ЗБР/Пр. 2) 

7.4.1.92 Бозайници: разпространение на Прилеп на Натузий (Pipistrellus nathusii) (ЗБР/Пр. 2) 

7.4.1.96 Бозайници: разпространение на Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius) (ЗБР/Пр. 2) 

7.4.1.97 Бозайници: разпространение на Лалугер (S. citellus) (ЗБР/Пр. 2) 

7.6 СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

КОНВЕНЦИИ, КОИТО ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПР. 

Даден е в част 7.2.9  
 

7.7 ПРОТОКОЛ ОТ ОБСЪЖДАНЕТО ЗАЕДНО С ВНЕСЕНИТЕ ПИСМЕНИ 

СТАНОВИЩА И БЕЛЕЖКИ. 

Приложен е като събрани в отделна папка документи. 
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