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ВЪВЕДЕНИЕ
От иглолистните бореални гори на Финландия до гипсовите степи на Сицилия, от Черно-
морските дюни до Ла Манш във Франция се простира най-голямата екологична мрежа в 
света – европейската мрежа Натура 2000.

Натура 2000 е израз на волята на страните членки на Европейския съюз да съхранят 
своята природа като неразделна част от високото качество на живот и необходимо ус-
ловие за устойчиво регионално развитие. На повече от 1 милион кв. км се съхраняват 
най-ценните природни места в Европа с амбицията да се запазят за идните поколения 
(26 000 защитени зони или 1/5 от сухоземната територия попадат в обхвата на мрежата).

Общо 230 вида природни местообитания и 1500 вида животни и растения, които са обект 
на защита от Директивата за местообитанията, както и 500 вида птици, опазвани според 
Директивата за птиците, са обект на защита в мрежата, като по този начин се гарантира 
просъществуването на най-ценните природни места на континента.

Опазването на природата е определено като един от основните приоритети на страните 
членки още при създаването на Европейския съюз. Икономическите ползи от мрежата са 
оценени на 200 – 300 милиарда евро годишно или 2 – 3% от брутния вътрешен продукт 
на ЕС, но истинската стойност на водите, дивеча, дървесината, хранителните ресурси, 
рекреационните и естетични функции на местата от мрежата е неоценима. Без съхране-
нието на тези най-ценни места, вероятно цели отрасли в много страни биха били обре-
чени – от туризма до екстензивното животновъдство и земеделие.

Екологичната мрежа Натура 2000 трябва да бъде изградена във всички страни членки на 
Европейския съюз и се поставя като условие при присъединяването на страните канди-
дат членки на съюза.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДИРЕКТИВИ КАТО ГАРАНТ ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ПРИРОДАТА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ
Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за 
опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко 
Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО за опазването на дивите птици 
(наричана накратко Директива за птиците).

Натура 2000 заема централно място в политиката на Европейския съюз за опазване на 
природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени зони в Ев-
ропа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992  г. 

Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и застрашени, естествено 
разпространени видове и техните местообитания. Тя включва Зони под специална за-
щита, определени от страните членки, съгласно Директивата за природните местообита-
ния, както и Специални защитени зони, определени в Директивата за защита на птиците 
от 1979 г. Създаването на такава мрежа от защитени зони отговаря на задълженията на 
Съюза, поети в рамките на Конвенцията на ООН за опазване на биологичното разно- 
образие, както и на Бернската конвенция.

Съгласно Директивата за опазване на дивите птици за защитени зони за птици се обявя-
ват географски обособени територии, обитавани от видове, които са застрашени от из-
чезване, уязвими от промените на местообитанията им, редки или поради спецификата 
на местообитанията им, изискват особено внимание (включени в Приложение 1). У нас тя 
се прилага за 110 вида, включени в Приложение 2 на Законаза биологичното разнообра-
зие (ЗБР). Защитени зони се обявяват и за мигриращите видове, които не са включени в 
Приложение 1. Важните за тях места по време на гнездене, миграция; линеене или зиму-
ване трябва да се обявят за СЗЗ. Особено внимание се обръща на влажните зони с меж-
дународно значение по Рамсарската конвенция. У нас са определени 76 вида, описани 
в специална инструкция, одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие.

Съгласно Директивата за местообитанията за защитените зони са обявени територии, 
в които се провеждат дейности за опазване и възстановяване на благоприятния при-
родозащитен статус на природните местообитания и/или на видовете (описани в При-
ложение  1). Допълнително внимание се отделя на приоритетни местообитания, като 
крайбрежни лагуни, заливни гори и т.н. У нас в Приложение 1 на ЗБР са описани 90 типа 
местообитания, 26 от които приоритетни. Защитени зони се обявяват и за видове рас-
тения и животни, различни от птиците, които са застрашени, потенциално застрашени, 
редки или ендемични (срещащи се само на определено място). Те са описани в Приложе-
ние II на Директивата, съответно в Приложение 2 на ЗБР и включват 25 вида бозайници, 
10 вида земноводни и влечуги, 25 вида риби, 36 вида безгръбначни животни и 20 вида 
растения. На приоритетните видове се отделя допълнително внимание. 

НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ
Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през 
2002  г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който въвежда нор-
мите на двете европейски директиви.

Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от Националната еколо-
гична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят 
на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и жи-
вотински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Ди-
рективата за местообитанията и Директивата за птиците. Природните местообитания и 
видовете (вкл. птици), чиито местообитания се обявяват за защитени зони, са изброени 
в приложения 1 и 2 на ЗБР.

В зависимост от специфичните цели, методиката и критериите при определянето на за-
щитените зони, съгласно двете Директиви на Европейския съюз (за местообитанията и 
птиците), процесът беше разделен на две:

 Определяне на екологичната мрежа в частта ù от защитените зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 
от ЗБР (Натура 2000 в частта ù за опазване местообитанията на птиците от Директива 
2009/147/ЕС);
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 Определяне на екологичната мрежа в частта ù от защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 
от ЗБР (Натура 2000 в частта ù за опазване на природните местообитания и местооби-
танията на видовете от директива 92/43/ЕЕС).

От 2002 г. до 2006 г., чрез изпълнението на редица проекти, е изработен национален 
списък с потенциални места за включване в мрежата Натура 2000. Първоначално пред-
ложеният списък съдържа 114 защитени зони за опазване на дивите птици (Натура 2000 
места по Директивата за птиците), обхващащи приблизително 23,6% от територията на 
страната, и 225 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна (Натура 2000 места по Директивата за хабитатите), обхващащи приблизи-
телно 30% от територията на страната.

През 2007 г., след решения №122/02.03.2007 г., №661/16.10.2007 г. и №802/04.12.2007 г. на 
Министерския съвет на Р България, страната ни представя пред Европейската комисия 
национален списък с потенциални Натура 2000 места, който съдържа:

 114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,4% от територията на 
България;

 228 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 29,5% от те-
риторията на България.

В периода 2008 – 2019 г. националният списък със защитени зони за опазване на дивите 
птици и за опазване на природните местообитания е бил допълван и разширяван с Ре-
шения на Министерския съвет: №811 от 16 ноември 2010 г., №335 от 26 май 2011 г., №660 
от 01 ноември 2013 г., №678 от 07 ноември 2013 г., №223 от 24 април 2014 г., №598 от 22 
юли 2016  г. и №177 от 03 април 2019  г. С пълното съдържание на Решенията на Минис-
терския съвет, може да се запознаете от раздел „Регистри за защитени зони“, подраздел 
„Приети с решение на Министерски съвет“, на сайта на Министерството на околната сре-
да и водите.

Към 2020 г. мрежата от защитени зони включва:

 120 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 23,1% от територията на 
България;

 234 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30,3% от те-
риторията на България.

Процесът на издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за опазване на 
дивите птици е приключил. От 2016 г. България е в процес по издаването на заповеди за 
обявяване на защитените зони за местообитанията, като първите планове за управле-
ние в страната вече са утвърдени.

Приемането на заповедите за обявяване на защитените зони е едно от най-големите 
предизвикателства пред страната ни, свързани с управлението на мрежата. Те са меха-
низма, чрез който реално и на практика могат да се съвместят опазването на видове-
те  – предмет на защита, с икономическите и други дейности в защитените зони. Една от 
най-големите опасности пред управлението на мрежата е тя да не остане такава само „по 
документи“, а да осигури реална защита на видовете и местообитанията от европейско 
природозащитно значение.

БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ЕВРОПА 
България е една от страните с най-голямо разнообразие на природни местообитания и 
видове. Въпреки че заема само 2,5% от общата площ на ЕС, тя е сред най-богатите страни 
в Европа по разнообразие на дивата природа, съхранявайки 70% от защитените видове 
птици в Европа и 40% от европейските защитени местообитания.

В страната ни се срещат над 3 900 вида висши растения, над 30 000 вида животни, от кои-
то 800 гръбначни (217 вида риби, 19 вида земноводни, 37 вида влечуги, 409 вида птици, 
97 вида бозайници). Все още не са проучени микота, гъби и гъбоподобни организми, 
включващи 3 царства – Protozoa (лигави гъби), Straminipila (гъбоподобни) и Fungi (същин-
ски гъби), но се предполага, че в България те са поне 20 700, като до момента са описани 
около 4 870 вида. Това се дължи на географското разположение на страната ни, което 
съчетава планинското бореално влияние, понтийското степно влияние, еуксинското вли-
яние, средноевропейското влияние и средиземноморското биогеографско влияние. 

България е една от страните с най-голям процент на ендемизъм на видовете (видове, 
които не се срещат никъде другаде в Европа), като при растенията ендемичните видове 
са близо 12,8% от видовото разнообразие. Редица от тях са локални ендемити, обитава-
щи ограничени райони от Родопите, Рила и др., което определя тяхната изключителна 
уязвимост и съответно голямата отговорност на страната ни за тяхното опазване.

ЗАПЛАХИТЕ....
Биоразнообразието в България е изправено пред множество сериозни заплахи. Сред тях 
са неконтролираните сечи и унищожаването на старите гори, безконтролното изгражда-
не на миниВЕЦ в реките, застрояването на крайбрежните и дюнни местообитания, бра-
кониерството и безпокойството по време на уязвими за редките видове периоди, урба-
низирането на природните местообитания, интензивното земеделие и животновъдство.

Въпреки богатото си биологично разнообразие страната ни има изключително нисък 
процент на защитени територии (обявени съгласно Закона за защитените територии). 
В България националните и природни паркове, резерватите, защитените местности и 
природните забележителности са само около 5% от територията на страната (един от 
най-ниските в Европа). В същото време, на практика много от тях са унищожени от ог-
ромния антропогенен натиск – застрояване, изсичане на горите, промяна на местооби-
танията. Ето защо защитените зони от Натура 2000 са важна възможност в страната ни 
да бъдат опазени местообитания и видове, които са от общоевропейско значение. За 
съжаление обаче, за много от тях няма разработени заповеди за обявяване и режим 
за опазване на биоразнообразието. Съответно, оценката за страната ни е, че тази част 
от екологичната ни мрежа съществува до голяма степен „на хартия“. Нужна е сериозна 
политическа воля и далновидни управленчески решения, както и висока гражданска ак-
тивност, които да превърнат мрежата Натура 2000 в реален и действащ инструмент за 
опазване на уникалното ни биологично разнообразие. 

Опазването на уникалното биоразнообразие на страната ни изисква обединените уси-
лия на всички граждани и на държавните институции.
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КАРТА НА НАТУРА 2000 ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА (SCI)
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КАРТА НА НАТУРА 2000 ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА (SCI) КАРТА НА НАТУРА 2000 ПО ДИРЕКТИВА ЗА ПТИЦИТЕ (SPA)
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ГЛУХАР  
TETRAO UROGALLUS

Глухарят е един от обитателите на високопланинските 
иглолистни гори, който е чувствителен към човешкото 
безпокойство, поради коeто е сравнително рядък.
За да оцелее глухарят, е нужно да има обширни стари 
гори, без човешко присъствие.
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ЮЛИЕВСКАТА КОРИЯ В  
ЗЗ „РЕКА ТУНДЖА 1“

Съхранява едни от най-старите дървета от вида летен дъб. 
Някои от тях са на възраст повече от 250 – 300 години и са 
останки от съществувалата някога Magna Silva Bulgarica – вели-
ката българска гора, която се е простирала от Черно море до 
Адриатика и от Дунав до Родопите.

ЧЕРЕН КЪЛВАЧ 
DRYOCOPUS MARTIUS

Типичен обитател на старите гори.
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ГОРИ ОТ БЯЛ БОР
PINUS SYLVESTRIS

България е южната граница на разпространение на горите 
от бял бор. Те се срещат естествено във високите части 
на планините. Повсеместното залесяване с култури от бял 
и черен бор включително на нетипични за това места и 
с внесени от други държави генетични типове, обаче ги 
прави неустойчиви.
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БЕЛОГЛАВ ЛЕШОЯД  
GYPS FULVUS

Белоглавите лешояди формират гнездови колонии по скал-
ните масиви на планинските райони. В миналото те са били 
често срещан вид в цялата страна, но намаляват значително 
вследствие на използването на отрови за наземни хищници и 
намаляването на пасищното животновъдство. Днес благода-
рение на усилията на природозащитниците видът се завърна 
в районите на Източни Родопи, Кресненското дефиле и Стара 
планина.

ИГЛОВИДЕН КОРАЛ 
HERICIUM ERINACEUS

Дървесната гъба игловиден корал е рядък вид, който обитава 
старите дъбови гори. Днес повечето от тези гори са в лошо 
състояние – в млада възраст, със слабо възобновяване и не са 
със семенен произход.

ОБИКНОВЕНА КРЪСТОЧОВКА
LOXIA CURVIROSTRA

Обитава високопланинските гори на Рила, Пирин, 
Родопите и Стара планина, където се храни със се-
мената на иглолистните видове, които отстранява 
благодарение на характерната си човка. Един от 
редките видове птици в България, обект на опазва-
не в мрежата Натура 2000.
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БУКОВИ ГОРИ

Природно местообитание 9130 Букови гори от типа 
Asperulo-Fagetum. Включено е в Червената книга на 
местообитанията в България, като неутрофилни букови гори. 
Те са изключително важни гори за планинските екосистеми 
и водния баланс в природата. Една от причините за 
намаляващите водни ресурси на страната е унищожаването 
на старите букови гори в планинските райони заедно с целия 
им комплекс от редки животински и растителни видове.
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СЕЧКО-РОЗАЛИЯ 
ROSALIA ALPINA

Сечко-розалия е един от редките видове насекоми в Бълга-
рия. Той обитава вековни гори, където има мъртви и стари 
дървета, в чиято дървесина живеят ларвите му. С изчезване-
то на вековните гори ще изчезнат десетки видове, които из- 
ползват старите дървета или мъртвата дървесина като място 
за живеене, размножаване и изхранване. Съвременните кон-
цепции за стопанисване на горите изискват запазването на 
достатъчно количество такива дървета, които да увеличават 
стабилността на горската екосистема и нейната устойчивост.

ГОРСКА УШАТА СОВА 
ASIO OTUS

Унищожаването на горите е накарало горската ушата сова да 
се приспособи към живот в градовете. Там видът често гнез-
ди или се струпва на т. нар. денувки в короните на дървета, 
разположени в паркове и градини. Малките на горската ушата 
сова напускат гнездата в пухово оперение, падат на земята и 
често биват намирани от хората.
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НАТЕРЕРОВ НОЩНИК
MYOTIS NATTERERI

Хората често изпитват необясним и неоправдан страх или 
погнуса от прилепите. Всъщност те са напълно безвредни за 
нас. Нещо повече... Всички видове в Европа се хранят с живи 
насекоми и са изключително полезни, защото унищожават ог-
ромно количество вредители, ограничаването на които не би 
било възможно, ако не съществуват прилепите. 
По тази причина прилепите и техните местообитания (пеще-
ри и стари гори) са обект на специална защита в Натура 2000. 
Натереровият нощник прекарва лятото в хралупи на дървета 
или изоставени постройки, а зимата – в пещери и изкустве-
ни галерии. Той е един от редките видове прилепи, които са 
чувствителни към безпокойството в пещерите и унищожава-
нето на старите гори. 

ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА

Деветашката пещера е от международно значение като убе-
жище на прилепи и е включена като приоритетен обект в спи-
съка на Споразумението за опазване на европейските видо-
ве прилепи – EUROBATS. Тя е една от най-големите пещери 
в България и един от най-значимите обекти за опазване на 
прилепите в Европа. В нея се срещат 15 от 33-те вида прилепи, 
срещащи се в България. В зависимост от това колко е студе-
на зимата и нивото на безпокойство през есента, в пещерата 
се събират между 10 000 и 33 000 екземпляра. Пещерата е и 
важно място за размножаването на редица видове прилепи, 
както и важно транзитно убежище. Туристическият поток в пе-
щерата трябва да се регулира, за да се запази значението на 
обекта за биоразнообразието.
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РИЛА

Рила е една от защитените зони в Натура 2000, които 
съхраняват уникално биологично разнообразие, сред което 
са десетки ендемични видове растения и специфични и 
стари иглолистни смърчови гори.
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ЧЕРВЕН АПОЛОН  
PARNASSIUS APOLLO

Вид, който все още може да се наблюдава в българските пла-
нини през месеците юни и юли. В Западна Европа, поради ин-
тензивната химизация в селското стопанство, този вид е вече 
рядък. 

РИЛСКА ИГЛИКА 
PRIMULA DEORUM

Рила е една от защитените зони в България, където се съхра- 
няват уникалните за страната високопланински местообита-
ния, дом на редица редки и ендемични видове като рилската 
иглика, павловското шапиче и рилския ревен. Рилската игли-
ка е уязвим вид, български ендемит и глациален реликт.
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СКЛОНОВЕТЕ НА  
ЯЗОВИР БЕЛМЕКЕН, РИЛА

Субалпийски растителни съобщества по силикатните 
склонове на язовир Белмекен – едни от приоритетните за 
опазване местообитания в ЕС, дом на редица реликтни  и 
ендемични видове.
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АШЕРСОНОВ ОМАН  
INULA ASCHERSONIANA

Ашерсонов оман заедно с бяло подъбиче (Teucrium polium) и планински миризлив бурен 
(Sideritis montana) са видове, които са „калцифили“, предпочитащи и обитаващи варовико-
ви степи – едни от приоритетните местообитания, които се опазват в Натура 2000.

ПРИРОДНО МЕСТООБИТАНИЕ 6430 ХИДРОФИЛ НИ 
СЪОБЩЕСТВА ОТ ВИСОКИ ТРЕВИ В РАВНИНИТЕ И 
В ПЛАНИНСКИЯ ДО АЛПИЙСКИЯ ПОЯС

Включено в Червената книга на местообитанията като крайречни високотревни съобще-
ства в планините в категория уязвими. В местообитанието – малка популация на планин-
ски божур (Trollius europaeus).
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ЗАПАДНИ РОДОПИ

Родопа планина представлява необятна територия – уникал-
на мозайка от широколистни и иглолистни гори, ливади, паси-
ща и обработваеми земи, която е съхранила стотици редки и 
застрашени видове. В планината са установени над 2000 вида 
висши растения, от които 90 са балкански ендемити и силно 
застрашени от изчезване видове. Редица от тях са реликти, 
съхранени от минали ледникови епохи. Планината е убежище 
на почти всички едри бозайници, срещащи се в Европа, както 
и на много птици, сред които белоглавите лешояди, глухарят, 
лещарката, врабчовата кукумявка, пернатоногата кукумявка и 
много други.

ПОДНОЖИЕТО НА  
ВРЪХ ВИХРЕН

Дом на стотици ендемични видове растения. Райска високоп-
ланинска градина снимана през юли. Пирин планина се ха-
рактеризира с изключително голямо разнообразие от расти-
телни видове. На територията ѝ са регистрирани повече от 
1300 вида, които представляват около 30% от растителните 
видове на България. 18 от видовете се срещат само тук – в Пи-
рин – такива са пиринският мак, пиринска мащерка, давидов 
лопен, пиринска ливадина и други. Друга част – над 150 вида, 
са редки и защитени, например невероятният еделвайс.
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СЛАВЯНКА

Славянка (позната като Алиботуш) е планината на юг от 
Пирин, на граничните територии с Гърция, поради това 
достъпът до нея в миналото е бил ограничен, вследствие 
на което природата се е запазила почти непокътната. 
Всеизвестен със защитните си свойства като билка е 
алиботушкият чай, известен още като пирински и мурсалски.
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СУХОЗЕМНИ КОСТЕНУРКИ

В България се срещат два вида сухоземни костенурки – шипоопашата (Testudo hermanni) 
и шипобедрена (Testudo graeca). Поради своята трудна подвижност, те са силно уязвими 
на различни влияния. Най-голямата заплаха за тях са хората! Поради използването им в 
миналото за храна и за лекарство, популациите им на повечето места в страната са с кри-
тична численост.

РЕКА КРУМОВИЦА В ИЗТОЧНИ РОДОПИ

В Източните Родопи се срещат над 4300 животински вида. Тази част от планинския масив 
на Родопите е едно от най-богатите в орнитологично отношение места в Европа. Това пре-
връща Източните Родопи в една от най-предпочитаните дестинации за наблюдение на 
птици.
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ПОЛУЕСТЕСТВЕНИ СУХИ ТРЕВНИ 
И ХРАСТОВИ СЪОБЩЕСТВА ВЪРХУ 
ВАРОВИК (FESTUCO-BROMETALIA)

Природно местообитание 6210 е характерно с красивите и 
нежни треви  – коило. То е снимано на границата с Турция, 
край с.  Левка – граничните региони на бившата Желязна 
завеса са места със съхранено биоразнообразие и са 
включени освен в Натура 2000 и в международната мрежа 
Зелен пояс.
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ГОЛЯМО НОЩНО ПАУНОВО ОКО 
SATURNIA PYRI

Една от редките пеперуди в България и Европа. Намалява 
вследствие на селското стопанство и по-конкретно химиза-
цията и използването на инсектициди. Регулацията на използ-
ването им в Натура зоните може да допринесе за опазването 
на вида в тези последни убежища на дивата природа.

ЛАЛУГЕР 
SPERMOPHILUS CITELLUS

Лалугерът е един от видовете с европейско консервацион-
но значение. Често приеман у нас за вредител, той е важна 
хранителна база за редица други видове, сред които царският 
орел и ловният сокол. За съжаление числеността му намалява, 
заради интензивното земеделие и разораването на пасищата.
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ЧЕРВЕНО ОМАЙНИЧЕ 
GEUM COCCINEUM

Червеното омайниче е познато още под името „Цариче“, на 
което е кръстен и един от най-големите резервати в Стара 
планина – Царичина. Легендата гласи, че в миналото турски 
султан излекувал нелечимо болната си дъщеря с цвете от 
вр.  Вежен, оттогава то се нарича Цариче, а целият тамошен 
Балкан – Царичина.
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ПУРПУРЕН САЛЕП 
ORCHIS PURPUREA

Вид орхидея, често срещана по тревисти и каменисти места в 
равнините и предпланините на България.

РОСЯНКА
DROSERA ROTUNDIFOLIA

Росянката е един от малкото видове 
насекомоядни растения в България. Тя 
обитава торфища, бедни на хранителни 
вещества почви и на места, където 
има много мъхове, главно в Родопите, 
Рила, Стара планина. Пресушаването 
на заблатените райони и на влажните 
местообитания е причина за изчезването ù.
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СЕНОКОСНИ ЛИВАДИ

Сенокосните ливади в българските планини са едно от 
редките местообитания, обект на опазване в Натура 2000.  
Те са дом на редица редки видове орхидеи и птици  
(например ливадния дърдавец).

26



ПЪСТЪР ПОР
VORMELA PEREGUSNA

Пъстрият пор е един от редките видове бозайници, обект на опазане в Натура 2000. Той 
обитава степни местообитания, които също са на изчезване, в резултат на разораването 
им и интензивното земеделие.

ТЕСНОЛИСТ БОЖУР
PAEONIA TENUIFOLIA

Крайморските степи на Добруджа са местообитание и на теснолистния божур. Това е ре-
ликтен защитен вид с европейско консервационно значение. Основната заплаха за него и 
всички видове, обитаващи степните съобщества, е тяхното разораване за целите на земе-
делието, както и застрояването на крайморската ивица.
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РОДОПСКИ КРЕМ
LILIUM RHODOPEUM

Балкански ендемит. Едно от красивите цветя в планинските 
сенокосни ливади, обект на защита от мрежата Натура 2000.
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RETHERA KOMAROVI 

Рядък вид нощна пеперуда ,оцелял 
благодарение на запазените си уникални 

местообитания в Източни Родопи

„Страда“ от своята красота. Въпреки че е защитен вид, 
хората често берат букети от нея. Цветовете бързо увяхват, 
а видът изчезва от дивата природа.

ЧЕРНОМОРСКА ВЕДРИЦА 
FRITILLARIA PONTICA
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БЯЛА ВОДНА ЛИЛИЯ
NYMPHAEA ALBA

Един от видовете, които изчезват в резултат на унищожаване 
на влажните зони. Тя е защитен вид съгласно Закона 

за биологичното разнообразие. Част от находищата на 
вида попадат в границите на природен парк „Персина“; 

резерватите: „Ропотамо“ и „Камчия“; поддържаните 
резервати: „Сребърна“ и „Вельов вир“; защитените 

местности: „Шабленско езеро“, „Калимок – Бръшлен“, 
„Блатото край с. Малък Преславец“, „Стамополу“, 

„Мъртвицата“, „Злато поле“ и др., както и в защитени зони от 
Европейската екологична мрежа Натура 2000 в България.
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МАЛЪК ВОДЕН БИК
IXOBRYCHUS MINUTUS

Често срещан сред обраслите с тръстика водоеми. Влаж-
ните зони стават все по-малко и по-малко... В началото на 
20-ти век те са заемали около 2000 кв. км или 2% от тери-
торията на страната ни, а в наши дни тяхната площ е едва 
0,1%. Най-сериозно са пострадали блатата и мочурите око-
ло река Дунав, в Тракия и Софийското поле. Нарушено е и 
естественото течение на всички наши големи реки.

БЕЛОБУЗА РИБАРКА
CHLIDONIAS HYBRIDA

Видът е сниман в района на ЗЗ „Калимок – Бръшлен“, къде-
то гнезди заедно с много други видове водолюбиви птици. 
Крайречните влажни зони по поречието на река Дунав са 
от изключително значение за размножаването на редица 
видове дунавски риби, както и за птици, земноводни, рас-
тения и други редки видове.

КАСПИЙСКА БЛАТНА КОСТЕНУРКА
MAUREMYS RIVULATA

Каспийската блатна костенурка е един от видовете, обект 
на опазване във влажните зони включени в Натура 2000. 
Освен от унищожаването на влажните зони, видът е за-
страшен от инвазивния вид червенобузи костенурки. Ку-
пувани за домашни любимци и често пускани в природата, 
тези адаптивни конкуренти нерядко изместват местните 
видове и стават причина за тяхното изчезване.
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ЧЕРНОВРАТ ГМУРЕЦ 
PODICEPS NIGRICOLLIS

Eдна от красивите водолюбиви птици у нас.  
Обитава различни по големина сладководни водоеми, 

обрасли с тръстика и богата подводна растителност. При 
миграции и зимуване се среща на групи в разнообразни 

влажни зони, предимно по морски крайбрежия.
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МАЛЪК КОРМОРАН 
PHALACROCORAX PYGMEUS

Малкият корморан е застрашен вид, включен в Червената 
книга. Видът е силно уязвим, тъй като през зимата птиците се 
струпват на така наречените „нощувки“ по поречията на реки 
като Марица, където лесно стават жертва на бракониери. Те 
страдат от негативно отношение на риболовци и рибовъди, 
поради силно преувеличените представи за щетите, които на-
насят на рибните ресурси. Липсата на информация, свързана 
с това бракониерство и безпокойство на местата за нощуване, 
е сред основните причини за намаляването на вида.

БУРГАСКИ ВЛАЖНИ ЗОНИ

Въпреки близостта си с населените места Бургаските влажни 
зони са истински оазис на дивата природа. Те са важна спирка 
за птиците, разположена на миграционния път Виа Понтика. 
Изчезването на всеки подобен обект би имало фатални по-
следствия за десетки редки видове.
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ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА
BRANTA RUFICOLLIS

Червеногушите гъски са едни от най-редките представители на семейство гъски. Популацията на червеногушата гъска наброява едва 50 – 60 000 екземпляра. Птицата е защитена 
съгласно множество национални и международни регламенти, като е включена и в световния червен списък на застрашените животни. България носи огромна отговорност за 
опазването на вида, тъй като повече от 80% от световната популация на вида зимува у нас, особено в по-студените зими. Червеногушата гъска често формира смесени ята с други 
видове, които за разлика от нея са ловни обекти. Поради тази причина става жертва на бракониери или на постоянното безпокойство през тежкия период на зимуването.
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ОБИКНОВЕН ДЕЛФИН 
DELPHINUS DELPHIS

Китоподобните бозайници, въпреки че са симпатични и 
обичани от хората, страдат от редица заплахи, като замър-
сяването на морските води, оплитането в рибарски мрежи и 
др. За опазването им се полагат специални усилия. В Натура 
2000 са включени и части от морската акватория на Европа.

ТУРСКА БОА 
ERYX JACULUS

Турската боа – пясъчница е една от най-редките видове 
змии в България и единствената представителка в страна-
та на семейството на боите. Въпреки лошия си имидж на 
змия, тя е един от видовете, които са напълно безопасни 
за човека. В България се срещат само три вида отровни 
змии, които далеч не са толкова опасни за човека в срав-
нение с ползите, които допринасят змиите, унищожавайки 
огромни количества гризачи – вредители.

СИРИЙСКА ЧЕСНОВНИЦА 
PELOBATES SYRIACUS

Един от редките видове земноводни, за които се обя-
вяват защитени зони от Натура 2000. В България е раз-
пространен подвидът P. s. balcanicus, който се среща в 
южната част на страната, по крайбрежието на Черно 
море и Дунав при надморска височина до 350 м. Оби-
тава главно местности с много рохкава почва (льос, 
пясък, затревени и подвижни дюни), включително 
обработваеми земи. Като всички земноводни е силно 
уязвима спрямо замърсяването на околната среда – 
почвите и водите. Страда от унижощаването на место-
обитанията, подходящи за размножаване и обитаване.
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ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Една от основните заплахи за биоразнообразието е 
интензивното земеделие. То е причина за унищожаването 
на пасищата, ливадите, полезащитните пояси, обраслите с 
храсти местообитания – на цялата естествена „мозайка“ от 
местообитания, която е причина за богатото биологично 
разнообразие на страната ни. Използването на огромни 
количества химикали в интензивното земеделие, както и на 
много вода за напояване, с цялата необходима инфраструктура 
за това, е една от основните причини за намаляването на 
редица защитени видове. Интензификацията на земеделието, 
освен до изчезването на видове, води и до намаляване на 
числеността на редица „обикновени“ видове птици, като 
папуняк, домашно врабче, щиглец, пъдпъдък и мн. др.
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ЧЕРНОЧЕЛА СВРАЧКА 
LANIUS MINOR

Видът е един от потърпевшите от интензификацията на 
земеделието, прекомерната употреба на инсектициди, 
разораването на пасищата и ливадите, премахването на 
ивиците от дървета и храсти в земеделските райони. По-
следните проучвания в страната показват рязък спад в по-
пулацията ù с близо 83%.

СИВА ОВЕСАРКА
EMBERIZA HORTULANA

На картата на Eвропа градинската овесарка е широкораз-
пространена. Въпреки големия ѝ ареал, видът всъщност 
е изчезнал в повечето си местообитания, основно поради 
интензивното земеделие. България е едно от последните 
места, където може да се види сравнително често. 

ДЕБЕЛОКЛЮНА ЧУЧУЛИГА
MELANOCORYPHA CALANDRA

Разпространена е в земеделските райони и силно се влияе 
от резки промени в земеделието, използването на пести-
циди и премахването на храсти, единични дървета и си-
нори. Те са причина за сериозен спад на популацията ù в 
нашата страна.
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ЛОВЕН СОКОЛ
FALCO CHERRUG

Видът е жертва на промяна на 
местообитанията и най-вече 

на систематично изземане на 
малки от гнездата за целите на 
соколарството. След повече от 

10 години, през които видът не 
бе регистриран като гнездящ, 

Зелени Балкани започна работа 
по дългогодишна програма за 
възстановяване популацията 

на ловния сокол в страната, 
чрез размножаване ex-situ (в 

изкуствени условия). В резултат 
на близо 10 години работа 

по програмата, през 2018 г,. 
беше регистрирано и първото 

доказано активно гнездо на 
ловни соколи в България, като 

и двете птици от двойката 
са отгледани и освободени в 
Спасителния център за диви 
животни на Зелени Балкани. 

Белошипата ветрушка е един от видовете, които доскоро 
се считаха за изчезнали в България. Благодарение на 
дългогодишната програма за реинтродукция, реализирана 
от Зелени Балкани и испанската организация DEMA, видът 
се среща отново в страната ни.

БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА 
FALCO NAUMANNI
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БРАДАТ ЛЕШОЯД 
GYPAETUS BARBATUS

Брадатият лешояд е символ на българската 
природозащита, един от видовете, за чието завръщане 
в Европа се полагат координирани усилия от редица 
европейски страни. Множество зоопаркове и 
размножителни центрове, сред които и Спасителният 
център за диви животни на Зелени Балкани, работят за 
завръщането на вида в дивата природа.

Световно застрашен вид, включен в Червения списък на 
IUCN в категория „Застрашен“. Световната популация на 
вида се оценява на 21 000 – 67 000 индивида с нестихваща 
тенденция към намаление. В миналото египетският 
лешояд е бил повсеместно разпространен на територията 
на България и Гърция с многобройна численост. Днес 
Балканският полуостров приютява по-малко от 90 двойки. 
Основната причина е използването на отрови, на опасни 
за вида ветеринарни препарати в Африка и Индия, 
както и намаляването на пасищното животновъдство. 
Природозащитните организации в България работят активно 
по програма за опазване и възстановяване на вида.

ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД 
NEOPHRON PERCNOPTERUS
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ГРИВЕСТА РИБАРКА
THALASSEUS SANDVICENSIS

Рядък за страната вид, който доскоро гнездеше в 
Поморийско езеро с численост едва от 6 двойки. Причини 

за намаляването му са застрояването на крайбрежните 
влажни зони, безпокойството от туристи, бракониери, 

скитащи кучета, липсата на подходящи места за гнездене. 
Благодарение на осъществените консервационни 

дейности от Зелени Балкани и изградените дървено-
насипни острови на Поморийско езеро популацията на 
вида нарасна от 6 гнездящи двойки през 1996 – 97 г. до 

2400 двойки през 2015  г.

ЦАРСКИ ОРЕЛ 
AQUILA HELIACA

В миналото – често срещан вид за страната. Понастоящем 
популацията му в България е около 30 двойки, които са 
резултат от непрекъсната грижа и опазване от страна на 
природозащитните организации. Причини за намаляването 
му са интензификацията на земеделието и намаляването 
на хранителната база като например лалугерите, както и 
кражбата на яйца и млади птици от гнездата.
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http://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons

Издава се с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз в рамките 
на проект НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ – НОВИ ХОРИЗОНТИ LIFE17 GIE/BG/371

За контакти:

Зелени Балкани – Централен офис
гр. Пловдив, ул. Скопие 1

тел.: 032/626 977, 0887 887 557
e-mail: office@greenbalkans.org

Ръководител проект „Натура 2000  
в България – Нови хоризонти“:

Елена Стоева
e-mail: etilova@greenbalkans.org

Регионален офис – Стара Загора
гр. Стара Загора
ул. Стара планина 9
тел.: 042/622 401
e-mail: officesz@greenbalkans.org

Спасителен център за диви животни – 
Стара Загора
гр. Стара Загора, П.К. 27
тел. и факс: (042) 60 77 41




