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ВЪВЕДЕНИЕ

В Средиземноморието и Черноморския регион има над 170 солника в 18 държави. 90 от тях все още функционират, 75% 

са разположени в северните и централните средиземноморски държави: Испания, Гърция, Италия, Франция и Португа-

лия; останалите държави имат по-малко от 10 функциониращи солника всяка. Традиционните и малки солници в региона 

постоянно намаляват от 50-те години на ХХ в. 

Солниците са водоеми, създадени от човека около или в лагуни или солени езера, които най-често изкуствено възпроиз-

веждат крайбрежни водоеми, разположени зад дюните – естествени местообитания, типични за Средиземноморското 

и Черноморското крайбрежия, които днес са изключително рядки. Поради тази причина много видове, които са повече 

или по-малко специализирани намират подходящи условия за живот или алтернатива за изчезнали вече техни естест-

вени местообитания. Стратегическото значение на солниците за опазване на биологично разнообразие е свързано с 

факта, че солниците заместват типове природни екосистеми, които са намалели драстично поради разрастването на 

населените места по крайбрежието или в резултат на човешка дейност, свързана с развитието на туризма, промиш-

леността и земеделието (Masero 2003; Lopez et al. 2009).

Ландшафтът в солниците е резултат от дълготраен добив на морска сол чрез изпарение, което е създало смесица от 

специфични физически, екологични, икономически и културни характеристики (Petanidou & Dalaka, 2009).

Значението на солниците като местообитание за водолюбиви видове птици е описано още преди години (Hoffmann 

(1964); Britton & Johnson (1987); Sadoul et al. (1998)). Екологичният анализ на орнитофауната на солниците в Червия, 

Италия (Casini et. al. 1992) подчертава значителната структурна комплексност на птичите съобщества през всички 

годишни сезони и впечатляващата възможност на тази екосистема да поддържа гнездови популации на някои видове, 

свързани със солени или хиперсолени води. Солниците са и ключови зони за редица халофитни растения, безгръбначни и 

еврихалинни видове риба, както като места за размножаване, така и за нарастване. 

Двата солника в делтата на река По са сред най-важните места за гнездящи (Costa et al., 2009; Costa et al., 2009-1) и 

зимуващи (Tinarelli et al., 2010) видове птици.

Управлението на солници е по-ефективно за опазване на видове, когато водните нива и соленост следват естествения 

цикъл и морфологично не са променени с цел повишаване прозводителността. От друга страна има потенциал, който 

досега не е развиван, за изкуствено управление на солниците, така че да се контролира влиянието от „бедствията„, 

които понякога влияят на тези видове, които са чувствителни към метеорологични промени или други фактори поради 

факта, че обитават местообитания с динамични условия (рязко засушаване, извънредно големи валежи, навлизане на 

хищници и др.).

Факт е обаче, че във функциониращите солници може да съществуват  конфликти между управлението на водните нива 

и екологичните нужди на птиците (Tucker & Heath 1994; Tucker & Evans 1997), много от които са защитени от Директива 

09/147/ЕС.

Птиците конкретно се считат за индикаторни видове, защото тяхното опазване е свързано по-общо с цялостната 

водна екосистема (Stolen et al. 2005; Rendón et al. 2008).

Много солници в Средиземноморието са изоставени поради кризата в производството на морска сол, причинена от 

развитието на други методи за съхранение на храни (други химически консерванти, замразяване, пакетиране в защитна 

атмосфера) и по-ниските разходи за производство на сол чрез други промишлени технологии.

Изоставянето на солниците оказва негативно влияние върху местната култура и биоразнообразие, свързани със солта, 

като поради това води до загуба на културно и природно наследство (Petanidou & Dalaka, 2009).

Изчерпателен анализ на причините за кризата в добива на сол в Средиземноморието през последните 50 години е пред-

ставен от Dolores Coelho, da Cunha Hilário и Ramos Duarte (2014):

�� високи производствени разходи в сравнение с други методи за добив на сол;

�� глобална конкуренция на фона на либерализирани пазари;

�� натиск от туризма върху земеползването поради демографски промени;

�� липса на технологични иновации;

�� появата на интензивни и полу-интензивни аквакултури в същите територии;

�� промени в хидрологичните режими;

�� липса на интеграция на околната среда.

В изоставените солници екологичните условия се променят с течение на времето до момента, когато се загубва 

хиперсоления характер, който е типичен за тези местообитания и намалява водната циркулация, която определя ес-

тествената динамика на крайбрежните влажни зони (Crisman et al. 2009). Това може да доведе до прогресивна загуба 

на биоразнообразие свързано с типичните хиперсолени местообитания. От друга страна има случаи, когато солници 

биват изоставени и където биоразнообразието се увеличава, най-често в резултат на активни дейности по възста-

новяване на влажните зони. 

Разработването на модел за управление трябва да започне от тази основа и да достигне целта от осигуряване на 

максимално биоразнообразие и адекватно ниво на опазване, изисквано от Директиви 92/43/ЕС и 09/147/ЕС.
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Тази цел обаче трябва да се преследва стратегически, като се вземе в предвид и икономическото управление. Соло-

добивът има разходи, които се покриват от продажбата на произведения продукт. Даже създаването на хиперсолени 

местообитания за опазване на биоразнообразието може да се счита за „производство„, поради което резултатът и в 

този случай има стратегическо значение. 

Ето защо разработването на модел за управление трябва да започне от анализ на разходите. Трябва да бъде определена 

добавената стойност от опазената природа и ландшафт. Продуктите, които се получават в резултат на управление, 

целящо опазване на природата може да се продават, за да допълнят приходите от сол във функциониращи солници или 

да ги заместят изцяло в изоставени такива. Производството на сол и други продукти, обаче трябва винаги да е съо-

бразено с опазването на защитени и застрашени местообитания и видове, както и такива типични за хиперсолените 

условия в Средиземно и Черно море.

В допълнение на солта, продуктите може да са традиционни такива като риба, миди, ракообразни и екотуризъм. Трябва 

да се имат предвид и възможни нови форми на ползване на продуктите от солодобива като екосистемни услуги, алтер-

нативни продукти като бижута от сол, кал и луга за лечебни цели, представяне на традиционни занаяти, свързани с 

местния фолклор и култура (чрез фестивали, търговия със сувенири). Сред тези нови продукти може да е и производ-

ството на електроенергия чрез монтиране на соларни панели върху покривите на складовете за сол. Това може значи-

телно да намали производствените разходи на солниците и да ги направи енергийно независими.

В допълнение, за солниците, които в миналото са създадени като промишлени, е важно да се развие обоснована концеп-

ция за солодобива като земеделска дейност. Това може да се случи подобно на рибовъдството и екологичното управле-

ние на влажни зони и лагуни с цел ревизия на сектора и осигуряване на достъп до значителни финансови инструменти 

като фондовете на ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони).

Оптимизирането на производството (в солени или хиперсолени местообитания), с цел да бъде икономически устойчи-

во, изисква сравнение между различни зони, проучване на опита в производството и управлението (подбиране на добри 

практики и положителни резултати от различни проекти LIFE изпълнявани в солници), анализ на производствени и упра-

вленски стратегии, описани в програмни документи като планове за управление на защитени зони от екологичната 

мрежа НАТУРА 2000.

Този модел за управление не цели общо увеличение на биоразнообразието в солници, а опазване и по възможност увели-

чение на биоразнообразието свързано със специфични хиперсолени местообитания, типични за Средиземноморските 

солници.

В текста се ползва следното разделение на солниците според управлението им:

�� функциониращи (работещи) солници: солници, в които все още се добива сол;

�� промишлени солници: солници, в които солодобивът се извършва с промишлени механизирани методи;

�� солници с ръчен добив на сол: солници, в които солодобивът се извършва по традиционен ръчен метод;

�� неработещи солници: солници, в които добивът на сол е преустановен; тук се включват не само изоставени солници, 

но и такива, които се управляват с цел опазване на биоразнообразието;

�� изоставени солници: солници, в които производството е спряно и няма никакво управление (напълно изоставени).
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1) ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СОЛНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ И КУЛТУРНИ АСПЕКТИ, 
ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ПОРАДИ ЗАГУБА НА ТРАДИЦИОННИ 
ДЕЙНОСТИ

1.1. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СОЛЕНИТЕ БЛАТА В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 

1.1.1. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СОЛНИЦИ

Солта е важен продукт за човечеството, първо поради нашите физиологични нужди (като важен регулатор на нервната 

система и функционирането на мускулите), второ поради своето значение като подправка и трето поради функцията 

на консервант. Производството на сол обаче изисква определени предпоставки, които го ограничават само до опреде-

лени места и го изключват от много региони. В резултат на това още от зората на цивилизациите производството и 

търговията със сол са имали стратегическо значение, сравнимо с това на други ценни продукти като злато, коприна, 

руди, подправки. Не е изненадващо, че придобиването на сол по всякакви възможни начини (добив, производство и тър-

говия) е било приоритет за всички народи (Petanidou, 1997).

Отделните народи в Средиземноморието са ползвали различни техники за производство на сол. Най-важният сред тях е 

бил методът за добив чрез слънчево изпарение на солена вода от морето или солени извори, но са прилагани и методи за 

добив на каменна сол или загряване на солена вода (морска или от солени извори). Поради идеалните климатични условия 

в региона – дълго топло лято и подходящи ветрове, производството на сол чрез слънчево изпарение на морска вода в 

крайбрежните региони е ползвано широко още от зората на античността. Производството се различава по отношение 

на сезонността от двете страни на Средиземно море – на север е ограничено до пролетта и лятото, докато на юг е 

целогодишно. 

От стотиците солници, работили в Средиземноморския и Черноморски региони от древни времена, днес са останали 

около 170 (Crisman et al., 2009). Деветдесет от тях все още функционират, докато останалите са изоставени или са със 

сменено предназначение. От деветдесет функциониращи, 77% от солниците са разположени в северните и централни 

средиземноморски държави (Испания, Гърция, Италия, Франция и Португалия). Площта им варира от 1 до 12,000 ха с 

годишен добив от около 7 млн. тона сол. 

1.1.2. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СОЛНИЦИТЕ

Производството на сол от морска вода е прост и същевременно сложен процес. Най-просто казано, процесът се състои 

от изпарение на солена вода чрез слънчева радиация или чрез загряване до формирането на солни кристали. Първият 

метод, ползващ евтина и възобновяема форма на енергия е бил широко прилаган в Средиземноморието. Сложната част 

на процеса е получаването на възможно най-чиста сол, с оглед факта, че естествените солени води съдържат много 

други соли освен натриев хлорид (NaCl) (включително значителни количества калий, магнезий и калций, свързани с хлор, 

въглерод и сяра в различни пропорции), както и различни разтворени органични и неорганични субстанции (включително 

метали, метални съединения и други микроелементи). Това се постига чрез умело управление на процеса по концентри-

ране и изпарение на солената вода, което изисква богати знания и опит. Този процес осигурява частично отмиване на 

смесицата от соли според тяхната разтворимост като се постига кристализиране само на NaCl без примеси на други 

субстанции, разтворени в солената вода. Подобренията през вековете са довели до развитието на няколко метода в 

зависимост от специфичните климатични условия на различните географски райони. Например, в зависимост от често-

тата на добив на сол, соларите може да прилагат периодична или постоянна кристализация. При първия метод добивът 

на сол се прави еднократно, докато при втория се прави на няколко пъти – понякога всеки ден, но най-често няколко 

пъти на сезон. Въпреки настъпилите промени в добива на сол през последния век, като въвеждането на механизация, 

основните принципи си остават непроменени.

M
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С цел осигуряване на контрол върху процеса и наличие на постоянна циркулация на солената вода до момента на крис-

тализиране на солта са нужни големи равни площи, където да се осъществява концентрацията на солената вода преди 

да стигне до басейните кристализатори. Тъй като циркулацията на солената вода през цялата система на солниците 

може да продължи около седмица, дъната на басейните трябва да са непромокаеми, за да се намалят загубите. Поради 

тази причина големите средиземноморски солници са били (и все още са) разположени по равнинни алувиални брегове 

с природни лагуни, формирани от реки като Ебро в Испания (солници Тортоса), Рона във Франция (солници Жиро и Ейг 

Морт), Тибър в Италия (солници Остия, Рим), По в Италия (солници Комакио и Червия), Ахелос в Гърция (солници Месо-

лонги) или Нил в Египет (солници Дамиета), като не забравяме и тези в Черно море.

Вкарването и циркулирането на вода в отделните басейни на солниците е енергоемък процес. За производството на 

един тон сол е нужно изпарението на 30 до 50 куб. м. морска вода. Проблемът е осигуряването на такова количество 

вода и пренасянето му през сложна система от канали и басейни. Очевидният начин това да се случи лесно е чрез гра-

витацията, което обуславя всеки следващ басейн да е разположен по-ниско от предходния, като понякога разликата в 

нивото е само няколко сантиметра. Гравитацията обаче не може винаги да осигури нужните количества вода, особено 

в Средиземноморския басейн, където приливите са малки. Ето защо до настъпването на индустриалната революция и 

въвеждането на помпи, задвижвани от пара, бензин или електричество, основния начин за доставка на вода в солниците 

е бил чрез механични средства (например водни колела), задвижвани от вятъра или впрегатни животни. В резултат на 

това в Средиземноморието хората са комбинирали естествените процеси като малкия прилив с основни механични по-

знания, целящи разрешаване на енергийните проблеми чрез оригинални хидроинженерни решения. Всички те, включител-

но извозването на произведената сол от солниците, са довели до редица подобрения през вековете, които са подобрили 

условията за работа като в същото време е било създадено и богато културно наследство. 

Понастоящем повечето от действащите солници в Средиземноморието са модернизирани и с увеличен размер. Според 

размера, различните методи за производство на сол и други характеристики могат да се определят следните кате-

гории Средиземноморски солници: 

�� Примитивни солници, в които солта се добива с малка или без никаква човешка намеса директно от природата (на-

пример върху скалисти брегове). Те се състоят от мозайка от басейни изкопани ръчно в скалите с дълбочина 50-75 см.

�� Традиционни солници, включително малки басейни и кристализатори, свързани с канали и диги, които може да се уп-

равляват от един или двама души. Характеризират се с интензивно човешко присъствие във всички фази на солодо-

бива. През последния половин век, някои от най-големите от този тип солници са били модернизирани с въвеждането 

на помпи, машини или теснолинейни железопътни пътища.

�� Модерни и индустриални солници, които включват както полу-индустриални така и напълно механизирани солни-

ци. Първите имат сравнително големи басейни и кристализатори, като все още изискват човешки труд за ръчно 

събиране на солта. Вторите не изискват почти никакви ръчни операции. Те са изключително големи и съответно 

най-печеливши финансово.

Примитивните и традиционните солници представлялавт важен елемент от Средиземноморския културен ландшафт 

и наследство. 

1.1.3. ИЗОСТАВЕНИ СОЛНИЦИ

Въпреки че потенциала за добив на сол се е увеличил, доста функциониращи солници в Средиземноморието са намалели 

значително, особено в по-ново време. Това изоставяне е резултат от продължителни и сложни социални и технологични 

промени на различни нива и по-конкретно във връзка със системите и начините за производство. По-общо казано, това 

е процесът, известен като „глобализация„, който модерните общества започват да преживяват през втората половина 

на ХХ в. В допълнение, индустриализацията може да се определи като основна причина за изоставянето на солници. Мно-

го солници са били изоставени поради факта, че площта им е била по-малка от критичния размер, нужен за прилагане 

на индустриални процеси по печеливш начин. 

През 80-те години на ХХ в. световният пазар на сол е повлиян от големи промени. В резултат на механизирането на 

Схема на разположение на басейните в солници 
Червия, Италия 
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процесите, производството на сол е започнало да се управлява международно (Perraud, 2002; Neves et al., 2005). Всичко 

това в комбинация с глобалните промени в международната търговия и намаляване ползването на сол за съхранение 

на храни (поради охлаждане, замразяване и други алтернативни методи) е довело до изключване на солта от стоките 

от първостепенна необходимост след Втората световна война. Днес повечето от добиваната сол се продава за нови 

ползвания като премахване на сняг от пътищата през зимата и за нуждите на химическата промишленост. Частта на 

продажбите на сол за човешка консумация е намаляла. 

От 30-те години на ХХ в., започва процес на спиране на солодобива в малките солници, като резултат от по-високата 

производителност на по-големите солници. Голяма част от солниците в Европа са били изоставени в периода 1950-1990 

г., особено в индустриализираните държави, докато в Южното и Източното Средиземноморие традиционното произ-

водство продължило. Основно в Португалия, Сицилия и Гърция много от солниците са превърнати в рибарници, докато 

други са обявени за природни резервати поради богатото си биоразнообразие. 

Често изоставянето на солниците е водило до сериозни промени в земеползването, с изключение на случаите, когато са 

прилагани мерки за опазване на природата. Някои изоставени солници са били превърнати в оризища, рибарници (Ита-

лия, Гърция и др.) или даже във ферми за стриди. Такива солници рядко са запазвали своите първоначални характеристики 

и са загубвали повечето от своята екологична значимост, защото не са управлявани правилно за природозащитни цели 

(Crisman et al. 2009). Някои напълно са изчезнали поради драстични промени в земеползването като индустриализация 

или урбанизация (например солниците на Волос в Гърция, Petanidou 2000).

Обратно, бивши солници, които са превърнати в управлявани такива за природозащитни цели предоставят голямо раз-

нообразие от ползи за хората чрез стоки (продукти) и услуги (функции). Тъй като малко от тях се търгуват на пазара, 

те рядко имат ясно видима финансова стойност. Въпреки това обаче те могат да имат значителни социално-икономи-

чески стойности, особено когато се ползват устойчиво (Crisman et al., 2009). 

Индиректни

Потенциални

Квазипотенциални

Полза от съществуването

Вътрешна стойност

Директни

Ползи свързани с ползване

Ползи, които не са 
свързвани с ползване

Ползи, които не са 
съврзани с човека

Рекреация

Усвояване на отпадъци

Научни изследвания

Образование

Брегозащита

Поддържане на живота 

Стойността, на която хората 
разчитат за в бъдеще и свързват с 

непряткото ползване на компонентите на 
екосистемата

Стойности, които ще се получат в 
бъдеще в резултата от опазването на 
биоразнообразието в резултат на нови 

знания

Ползи включващи естетични и културни 
аспекти поради различни човешки мотиви 

(наследство, грижа, алтруизъм)

Организмите имат своя собствена 
стойност

Продукти (хранителни, за украса, 
строителни)

Фиг. 1. – Категории екологични ползи (Do E., 1996)
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Изоставените солници на Молентарджус, Сардиния, 
Италия 

Fabrizio B
orghesi

1.1.4. СОЛНИЦИТЕ КАТО ЕКОСИСТЕМИ И ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

Както беше вече отбелязано солниците не са просто производствени зони, а представляват и специални екосистеми 

с рядка и крехка биота. Много от солниците в Средиземноморието са част от по-големи комплекси от влажни зони с 

международно значение защитени от Рамсарската Конвенция (Ramsar, Iran, 1971) и дават убежище на видове и место-

обитания обект на защита от Директивите на ЕС за птиците и местообитанията (които са основа за създаване на 

общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000), както и на други международни споразумения за опазване на приро-

дата. В много солници се срещат и видове, включени в Червените списъци на редки и застрашени видове на национално, 

европейско или глобално ниво. 

Законовите аспекти по отношение на солниците и като цяло за влажните зони ще бъдат разгледани в глава 5.

Пространствената организация на басейните в солниците и тяхната различна дълбочина и соленост, необходими за 

процеса на солодобив предоставят висока степен на разнообразие и силно продуктивни микро екосистеми, които са 

привлекателни за много първични и вторични консументи (Evagelopoulos et al., 2008). Животинските и растителните 

съобщества в солниците варират според географското си положение. Разнообразието на местообитания, растителни 

и животински видове в солниците е силно зависимо от някои екологични фактори като: размер, изолация, хидрологичен 

режим и соленост.    

Поради високото съдържание на сол във водата и почвата, условията за живот за флората и фауната са трудни и оце-

ляват само халофитни (толерантни и устойчиви на сол) видове. Много от видовете, които обитават тези екосистеми 

са микроскопични като бактерии и водорасли, някои от които формират микробни килими, чието разнообразие все още 

не е напълно изследвано (Guerrero and de Wit, 1992). Всяка група басейни с различна дълбочина и соленост има своя ха-

рактерна екосистема. Халофитната биота и съобщества са много специфични за всяка зона и включват множество 

ендемити (например Limonium avei в Италия или Limonium santapolense в Испания), особено в континенталните солени 

ландшафти, които са изолирани един от друг.

Сред животинските и растителните съобщества, които са устойчиви на солеността и влажността, типични за 

солниците могат да бъдат две групи с висока продуктивност: едноклетъчните и водните безгръбначни. Те са основни 

елементи в хранителната верига, която предоставя храна за голямо разнообразие от птици. В солниците, планктонът 

и бентосните едноклетъчни организми са най-обилните, а водните безгръбначни присъстват във всички солници. Видо-

вете са сходни с тези, които се срещат в солените води с морски или континентален произход. 

Разпространението на всички тези видове обаче варира според физическите и химически свойства на водата и дъното 

(особено солеността). Sadoul et al. (1998) посочват, че за разлика от лагуните, основния солеви градиент в солниците 

се променя в пространството, а не във времето. Видовото богатство на всеки басейн е функция от неговото място 

във водния цикъл и следователно от специфичната му соленост. При соленост до 70‰, структурата на екосистемата 

е много сходна с тази при естествените лагуни с наличие на макрофити (пр. Ruppia sp.), риби, мекотели и прешленести 

червеи. Макрофитите са важен източник на храна за безгръбначните и растителноядните птици и предоставят добри 

местообитания за рибите. При соленост над 70‰ обаче такива екосистеми трудно оцеляват. Например някои проучва-

ния на рибата Aphanius fasciatus (Leonardos et al., 1996) са показали, че за индивиди, които живеят постоянно в солници 

продължителността на живота е по-къса, нарастват по-бавно и смъртността е по-висока в сравнение с тези живеещи 

в естествени лагуни (със соленост под 30‰). В допълнение, когато солеността доближи 70‰ някои видове мекотели и 

ракообразни изчезват, защото не могат да си изградят скелет и черупки. Между 70 и 150‰ соленост, броят на видове-

те остава сравнително стабилен (в соленост до 130‰ доминират кремъчните водорасли и синьо-зелените бактерии).

Над 150‰, отлагането на гипс води до значително изменение на съобществата. На практика гипсът формира кора 

върху седимента (в някои години с дебелина до 10 см.), която е бариера между основата и водата, водеща до промяна 

в развитието на някои организми. Цианобактериите например изчезват и съответно също и техните консуматори и 

хищниците, които се хранят с тях. При соленост над 180‰, производството на зелени едноклетъчни водорасли (напр. 

Dunaliela salina) и автотрофни бактерии (напр. Halobacterium) е високо. Те оцветяват в червено водата в басейните с 

най-висока концентрация на сол. При много висока соленост (> 280‰) оцеляват само някои видове като солничното раче 
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(Artemia salina), но с много висока плътност и числе-

ност. Разнообразието на видове като цяло намалява 

с увеличаването на солеността, но зависимостта 

не е линейна: голямото намаление на видово разно-

образие е съпътствано от увеличение на биомаса-

та в резултат на липсата на водни хищници и/или 

конкуренти. В резултат на това опростяване на съ-

обществата от едноклетъчни организми и безгръб-

начни, съобществата от водолюбиви птици, които 

са основни консументи и най-уязвими от промените в 

хидрологичните условия, може да бъдат подложени на 

значителни промени (Bennun 2000; Halse et al. 2002). 

Остават само някои специализирани видове (като 

фламингото).

В своята цялост, солниците могат да бъдат важни 

зони за опазване на птиците. Средиземноморските 

солници са важни места за размножаване на колони-

ални птици като чайки, рибарки, саблеклюни, коки-

лобегачи и фламинго. 

Географското разположение на средиземноморските 

солници ги прави важни стъпкови местообитания за 

хиляди птици по време на тяхната миграция от мес-

тата за гнездене в Сибир и Централна и Северна Ев-

ропа до зимовищата им в Африка. Някои видове птици 

като дъждосвирцоподобните спират в тях по време 

на миграция, за да се хранят и почиват тъй като ти-

нестите плитчини в плитките басейни се откриват 

под действието на ветровете.

Розово фламинго 

M
assim

iliano C
osta

Колония на Малки черноглави чайки в солници Червия, 
Италия 

Fabrizio B
orghesi

Хранещи се дъждосвирци в солници Уелва, Испания 

Fabrizio B
orghesi

Наличието на тинести плитчини е рядкост в Средиземно море поради малките приливи и отливи. Други видове птици 

намират в солниците спокойствие и подходящи условия за почивка и възпроизводство. Екологичната функция на солни-

ците надхвърля техните граници и оказва влияние върху важна глобална мрежа от влажни зони, които е нужно да бъдат 

разглеждани и управлявани като едно цяло. Ето защо тези създадени от човека влажни зони са от голямо значение и 

интерес поради функционалната роля, която имат в екологичната свързаност (Masero et al. 1999). В наши дни, когато 

крайбрежието е тежко увредено от урбанизацията и индустриализацията, солниците представляват важен актив за 

опазване на биоразнообразието в Средиземноморието и Черноморието.
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1.1.5. ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ЗАПЛАХИ

Огромното наследство и ландшафти, свързани със солодобива в Средиземноморието днес са застрашени и изчезват 

бързо под натиска на няколко фактора, които налагат големи промени в земеползването в целия регион (Petanidou and 

Dalaka, 2009). Глобализацията и повишената конкуренция на пазара на солта е главната причина за изоставянето на 

много малки и средни по размер солници в Средиземноморския регион в периода от 50-те до 80-те години на ХХ в. 

Средиземноморските солници са изправени както пред общи заплахи така и пред специфични за всяка зона. Първите 

включват промени в биофизическите характеристики на влажните зони и тяхната природна структура. Най-големите 

заплахи за културните ценности на солниците са промените в земеползването насочени към интензивно земеделие и 

аквакултури и урбанизиране, като последното е вероятно най-унищожително за крайбрежните солници. Разрастването 

на градовете и развитието на туризма бързо се превръщат в основни икономически дейности за крайбрежните регио-

ни на Средиземноморския басейн. Разрастването на урбанизацията е свързано както със строителството на еднофа-

милни летни къщи така и с големи хотелски и курортни комплекси заедно с прилежащата инфраструктура от пътища, 

магазини и ресторанти. Конкуренцията за намиране на подходящи достъпни зони за застрояване е довела до натиск от 

страна на бизнеса върху солниците. На някои места урбанизацията е причинена и от развитие на промишлеността и 

пристанищата (напр. причина за изоставянето на солниците във Фос-сюр-Мер, Южна Франция и към момента заплаха 

за изоставяне на солниците в Порт ла Нувел). Други важни заплахи са унищожението, увреждането или премахването 

на сгради и хидроинженерни съоръжения поради влиянието на атмосферните условия, вандализъм и кражби (Casado and 

Montes, 1991; Williams, 2002). Изоставянето на традиционния солодобив има най-голямо влияние върху човешкия фактор 

на тази дейност, защото повечето от знанията и уменията са били предавани устно. При изоставянето на тази дей-

ност, традициите, легендите и вярванията, свързани със солта бавно са изчезвали заедно с инструментите, съоръ-

женията и инфраструктурата. В допълнение действащите и изоставените солници в Средиземноморието са повлияни 

от различни природни въздействия, причинени основно от земеделие, промишленост и туризъм. Тези въпроси заедно с 

проблемите, свързани с климатичните промени (напр. повишаване на морското ниво и ерозия), ще бъдат разгледани 

подробно в глава 2.

Всички тези въздействия влияят върху ролята на солниците като културно наследство и съвместното съществуване 

на устойчив солодобив и биоразнообразие. Вероятно най-унищожително от всички е широкоразпространеното игнори-

ране на ценностите на солниците и това вероятно е фундаментална причина за продължаващото нарастване и умно-

жаване на заплахите за тяхното съществуване. 

1.1.6. АЛТЕРНАТИВНИ ПОЛЗВАНИЯ НА СОЛНИЦИТЕ

Много често солниците са разположени в зони от голямо природно значение и затова те са изключително чувстви-

телни, имащи нужда от защита. Това означава, че всякаква друга стопанска дейност освен солодобива, която може да 

се извършва в солниците или около тях трябва да е обект на подробна оценка за въздействието върху екосистемата. 

Туризмът е основна и широкоразпространена икономическа дейност, която често ползва природните ресурси интен-

зивно с възможни вредни ефекти, особено върху крехки екосистеми като солниците. На практика солодобивът е сред 

малкото природосъобразни човешки дейности развити по цялото Средиземноморие, в които опазването и ползването 

на природните ресурси може да бъде в хармония. 

Световните тенденции днес показват, че има предпочитане към специални и алтернативни форми на туризъм, наре-

чени „зелен“ или „бавен“ туризъм (също така т.нар. природен и екотуризъм), считани за по-малко вредни за околната 

среда. Екотуризмът може да бъде съвместим с опазването на природата даже в резервати и други защитени тери-

тории и се счита за важен алтернативен икономически ресурс, който допринася за възстановяването и развитието 

на солниците. Естетическите и природни ценности на солниците са ключови за тяхната стойност като туристи-

чески дестинации. Солените ландшафти започнаха да привличат и нов тип посетители, имащи основно интерес към 

културното наследство. Тенденцията за развитие на културния и екотуризма в солниците през последните години е 

нарастваща, вероятно в резултат от осъзнаване на тяхната ценност. По този начин могат да бъдат развивани мно-

го форми на туризъм в солниците като природен и 

екотуризъм, исторически, културен, образователен и 

гастрономически туризъм. 

�� Природен и екотуризъм: Това са различ-

ни дейности, които се провеждат на открито в или 

около солниците. Най-разпространените и популярни 

дейности са наблюдението на птици, колоезденето и 

пешеходният туризъм. 

Наблюдение на птици в изоставените солници на 
Комакио, Италия 

Fabrizio B
orghesi
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�� Рекреация и здраве: Солниците и солените ландшафти притежават приятни и отпускащи свойства благодарение 

на природните и културните си елементи, създаващи впечатляващи пейзажи, подходящи за фотография, рисуване 

или просто за разходка. Естествените продукти като луга и лечебна кал са важен и значим източник за развитие 

на спа и лечебен туризъм.

Солниците са богати на биологични продукти, имащи разнообразни приложения. Растенията, обитаващи хиперсолени 

почви могат да се ядат (като например солянката Salicornia europaea) или да се ползват за козметични цели (Salsola 
soda, Suaeda maritima). Солничното раче Artemia sp. е популярна храна за аквариумни рибки, въпреки че са нужни големи 

количества, за да бъде това печеливш бизнес. За съжаление този бизнес е допринесъл за колонизирането с екзотичния 

вид Artemia franciscana на много солници в Средиземноморието. В допълнение, някои солници са превърнати и във ферми 

за стриди (напр. солника Грюсан в Южна Франция).

Може би най-обещаващи от всички са промишлените и биотехнологическите приложения на микроводораслите и хипер-

солените бактерии (напр. Halobacterium sp.), които се разработват в последно време, въпреки че тяхното въздействие 

както върху солодобива така и върху солените екосистеми тепърва трябва да бъде оценено. Тези микроскопични орга-

низми могат да се ползват като хранителни добавки, в козметиката, като електропроводници и биогорива. 

Важно предимство на многоцелевия солодобив и неговите субпродукти е създаването и поддържането на работни 

места. Комбинирането на традиционния солодобив с високите технологии може да гарантира запазване на нематери-

алното културно наследство, като в същото време се предлага по-високо ниво на заетост и осигуряване на по-високо 

качество на живота за работниците и хората, свързани непряко със солодобива. 

1.2. ЗНАЧЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА И ВИДОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО И 

ИЗОСТАВЯНЕТО НА СОЛОДОБИВА

Крайбрежните, морските и речните местообитания са сред най-богатите територии на Земята от биологическа 

гледна точка. Солените блата и солниците конкретно са местообитания за съобщества от толерантна към солта 

растителност (водолюбива и сухоземна), голямо разнообразие от водни безгръбначни, риби и птици. Те предоставят 

разнообразни ползи чрез поддържане на биоразнообразието, от което зависят крайбрежните екосистеми като осигуря-

ват места за хранене, размножаване и отглеждане на малките, както за водни така и за сухоземни организми, някои от 

�� Културно-исторически туризъм: Изкуство-

то за добив на сол, развивано стотици години, ин-

струментите, сградите, лодките, вятърните помпи, 

традициите и легендите, както и солта като хими-

чески продукт създават голям културен потенциал. 

Всички тези аспекти са застъпени в музеите на 

солта, които са създадени в някои средиземноморски 

солници. 

Посетителски център на солници Червия, Италия 

Po D
elta Archive

�� Гастрономически: Разположени в близост 

до морето, солниците много често са свързани със 

солени кулинарни специалитети, които не могат да 

бъдат намерени никъде другаде. 

Магазин за продукти от солници Червия, Италия 

M
assim

iliano C
osta

�� Образователен: Солниците могат да предоставят възможности за образоване по различни теми като природа, 

екология, история, култура, антропология, природни ресурси и солодобив. Обучението може да се извършва чрез ек-

скурзии, доброволчество, постоянни или временни изложби, научни изследвания или чрез създаването на лаборатории, 

особено ако се работи с местни училища. 
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които са застрашени и защитени. В допълнение, тези екосистеми подобряват качеството на водите чрез естествена 

филтрация, задържат наноси и регулират нивото на подпочвените води. Те създават естествена брегозащита срещу 

природни бедствия като ерозия, наводнения и нарастване на морското ниво. 

Всички тези ползи и услуги се предоставят от екосистема, която е резултат от правилно управление на природните 

елементи на ландшафта. Съставът и разнообразието на местообитанието са основните фактори, които влияят върху 

качеството и количеството на услугите на екосистемата, както и тяхната функционална интегрираност. Разноо-

бразието не е единственият индикатор за високото ниво на запазеност: има местообитания, които са по-богати на 

видове, но влиянието на абиотичните фактори е довело до съхраняването на специализирани организми, които не се 

срещат другаде. Разбира се, от екологична гледна точка по-голямото разнообразие води до по-богато биоразнообразие. 

Размерът на естествените местообитания обаче също е изключително важен фактор. По-голяма част от едно блато 

например вероятно ще има повече видове в сравнение с по-малка част (Craig, 2008). Този факт известен като връзка 

между вида и площта е фундаментален в екологията и консервационната биология.

1.2.1. КЛЮЧОВИ МЕСТООБИТАНИЯ В СОЛНИЦИТЕ

Концепцията за местообитанието е трудна за еднозначно определяне и обяснение. Директивата за местообитанията 

(92/43/ЕС) определя природните местообитания като „сухоземни или акваториални области, обособени на базата на 

географски, абиотични и биотични особености, изцяло естествени или отчасти естествени“, а природните место-

обитания от интерес за Общността са тези, които „(i) са застрашени от изчезване в техния естествен ареал; или 
(ii) имат малък естествен ареал на разпространение вследствие на тяхното намаляване или поради ограничения си 

по същество ареал; или (iii) представляват изразени примери на един или няколко от следващите пет биогеографски 

района: алпийски, атлантически, континентален, макаронезийски и средиземноморски. Тези типове местообитания са 

изброени или могат да бъдат изброени в приложение I […] приоритетни типове естествени местообитания са означени 

в приложение I със звездичка (*)“.

Солниците са много специфични екосистеми защото в тях се срещат местообитания, които са редки. Относителна-

та част на природните местообитания може да варира значително между функциониращите и изоставените солници. 

При последните има допълнителна вариация в зависимост от фазата на възстановяване на естествените крайбрежни 

солени блата и степента на управление. 

Плановете за управление, предоставени от партньорите и прегледани по време на изготвяне на настоящия модел за 

управление, отчитат общо 30 типа природни местообитания, включени в Приложение I на Директивата за местооби-

танията (седем от тях са приоритетни). Само пет типа се считат за най-представителни за условията в солниците, 

които ще бъдат описани в тази част в съответствие с описанията в проект CORINE Biotopes от 1991. Таблица 1 пред-

ставя кодовете и имената на местообитанията, съответната площ в Средиземноморския и Черноморския биогеограф-

ски региони (виж фиг. 1; EIONET, 2014), общата площ в осемте солника в проекта и относителната площ. Въпреки че ос-

емте солника представят само малък процент от общите солници в Средиземноморието (около 5%), този анализ може 

да е полезен за разбиране значението на солниците за опазване на тези местообитания от интерес за Общността.

Фиг. 2  – 
Биогеографски и 
морски региони за 
докладване по чл. 
17 от Директива за 
местообитанията 
(EIONET, 2014)
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Това местообитание се среща във всички крайбрежни райони на Европа. Природозащитното състояние за Средизем-

номорския регион е „неблагоприятно-лошо“ за периода 2007-2012 (EIONET, 2014). Промените в състоянието на водните 

тела и замърсяването на повърхностните води са най-важните заплахи за това местообитание в няколко европейски 

страни (EIONET, 2014).

Според плановете за управление, предоставени от партньорите в проекта, площта на това местообитание във всеки 

един от солниците по проекта надхвърля 50%, с максимум 73% в Ейг-Морт (Франция). Очевидно солниците не са един-

ствените водни тела, в които се среща местообитанието, но както е видно от табл. 1, площта заета от този тип 

местообитание в солниците на проекта е около 9% от общата му площ в Средиземноморския и Черноморски биогео-

графски региони в Европа. Ето защо имайки предвид факта, че местообитанието е приоритетно за опазване, ролята 

на солниците в опазването му е голяма. 

Информацията за природозащитното състояние в Европа е непълна, основно за Средиземноморието, защото различни 

нива на естествено състояние се определят като „крайбрежни лагуни“.

Според Basset et al. (2006), класификация на крабрежните лагуни може да се направи на база влиянието на приливите 

(микроприливни лагуни с ниво на прилива > 50 см; лагуни без приливи с ниво на прилив < 50 см) и според размера им, 

който разделя лагуните на по-малки или по-големи от 3 км2. На база тези критерии лагуните, включени в солниците по 

проекта са обикновено без приливи и големи (в някои случаи много големи като Ейг-Морт и Камарг).

По-важно разделение на крайбрежните лагуни може да се направи на база биотичните компоненти и абиотичните 

фактори, от които зависят те. Фактически, вътрешните променливи на екологичните фактори на тези, по своята 

същност, богати органично преходни местообитания, се влияят от големи промени в хидрологичните и хранителните 

(влияния от морето и сушата) условия, поради което не се вписват в една обща категория „крайбрежни лагуни“. Годиш-

ният екологичен цикъл на крайбрежните лагуни варира от благоприятни за разнообразна флора и фауна условия до пълна 

липса на кислород. Последните условия могат до доведат до тежки кризи и масова смъртност особено сред бентосни-

те съобщества. Ето защо характеристиките и условията в крайбрежните лагуни в активни солници или в такива, в 

които солодобива е спрян и се възстановяват естествените условия ще бъдат много различни. Поради тази причина 

ще е полезно да припомним възприетия теоретичен модел за екологичното функциониране на крайбрежните лагуни и 

най-често срещаните типове в солниците (вкл. изоставени).

Основният теоретичен модел за класифициране на крайбрежните лагуни според видовите съобщества е известен 

„Лагуните са плитки, крайбрежни соленоводни водоеми с променлива соленост и воден обем, отделени частично или на-
пълно от морето с пясъчни коси, чакъл или по-рядко скали. Солеността може да варира от бракични до хиперсолени води, 
в зависимост от валежите, изпарението и вливащите се сладки води от бури, временни навлизания на солена вода от 
морето през зимата или чрез приливи. Може да имат или да отсъства растителност от Ruppietea maritimae, Potametea, 
Zosteretea или Charetea“ (CORINE, 1991).

1150* Крайбрежни лагуни

Доминиращия тип местообитание както в действащи така и в изоставени солници е крайбрежни лагуни, който е при-

оритетен за опазване.  

Табл. 1 –  Най-представителни местообитания за солниците. Площ в Средиземноморски и Черноморски биогеографски 

региони на Европа (в км2) и площ в солниците по проекта (в км2).

КОД МЕСТООБИТАНИЕ

Площ в 

СРЕД и ЧМ 

биогеографски 

региони на 

Европа (км2)**

Площ в 

солниците по 

проекта (км2)

%

1150* Крайбрежни лагуни 1822 163 8.9

1310

Salicornia и други едногодишни растения, 

образуващи колонии върху тинести и пясъчни 

терени

515 1.32 0.3

1410
Средиземноморски солени ливади (Juncetalia 
maritimi)

357 4.56 1.3

1420
Средиземноморски и южноатлантически 

халофилни храсталаци (Sarcocornetea fruticosi)
692 20.76 3.0

1510* Средиземноморски солени степи (Limonietalia) 694 1.84 0.3

* Приоритетно местообитание 
**  Изчислени от докладването по чл. 17 – оценка на природозащитното състояние на биогеграфско ниво в ЕС. 

European Topic Centre on Biological Diversity, 2014.
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Фиг. 3 –  Концептуален модел за различни типове 
водни тела и водолюбиви съобщества в 
крайбрежните лагуни (черният сектор) и 
естуарите (синята стрелка) според трите 
основни фактора – състав на йони, соленост и 
изолираност (Pérez-Ruzafa et al., 2011).

като „теория за изолираността“, въведена от Guelorget и Perthuisot (1983). Според нея изолираността (по отношение 

възстановяване на видовете с морски произход) е факторът, който контролира организацията на съобществата в ла-

гуните и съответно определя биоразнообразието в тях (Guelorget and Perthuisot 1992). Според този сценарий, водната 

циркулация е основния екологичен фактор влияещ върху лагуните. 

Като резултат от нивото на изолираност в Средиземноморските крайбрежни лагуни могат да се отличат шест зони: 

от зона I, която е най-силно повлияна от морето до зона VI, която е най-изолирана и където биологичните популации 

са различни в зависимост от хидрологичния баланс (Guelorget and Perthuisot 1983). Относителния обхват на зоните 

следователно ще определя „екологичното качество“ на лагуната (Ponti et al., 2009). Този модел е критикуван (Barnes, 

1994; Perthuisot and Guelorget, 1995), но и потвърждаван от няколко меж-

дународни проучвания на бентоса в крайбрежните лагуни (Dye and 

Barros, 2005). Напоследък, теорията за изолираността е ползва-

на и подобрявана с цел ревизиране на определението за „преход-

ни води“ и „крайбрежни води“ (Директива 2000/60/EC, виж глава 

5) за по-добро класифициране на крайбрежните лагуни, които 

са включени в двете категории. В едно такова проучване 

моделът за изолираност е интегриран със състава на 

йони и солеността (Pérez-Ruzafa et al., 2011; фиг. 3). 

Въпреки че тези модели не са довели до разделяне на типа местообитание от Натура 2000 „Крайбрежни лагуни“ 1150*, 

консервационните дейности насочени към този тип местообитание не трябва просто да поддържат крайбрежни лагу-

ни в тесния смисъл, но да бъдат съобразени с особеностите (по възможност на база теорията за изолираността) и да 

са насочени към екологичните фактори, които влияят върху съответния тип крайбрежна лагуна, който ще се опазва.

1310 Salicornia и други едногодишни растения, образуващи колонии върху тинести и пясъчни терени

„Съобщества, предимно на едногодишни видове от семейство Chenopodiaceae най-често от род Salicornia или треви, 
които колонизират периодично наводнените тинести и пясъчни терени на морски или вътрешни солени блата. Thero-
Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, Saginetea maritimae“ (CORINE, 1991).

Salicornia е род сукулентни растения, типични за 

крайбрежни тинести или песъчливи терени, кои-

то биват заливани от прилива. Включва солянката 

(Salicornia europaea). Местообитанието често фор-

мира част от солените блата и е широко разпрос-

транено по всички европейски брегове. Местообита-

нието може да се среща и във вътрешността върху 

солени почви като например в Полша, Испания и Ру-

мъния. Това местообитание е полихалинно, като из-

държа на големи вариации в солеността и се развива 

върху тинести, песъкливо-глинести хало-еутрофни 

почви, понякога смесени с черупки и други органични 

наслаги. В Камарг растения от род Salicornia са ре-

гистрирани върху почви със соленост от 10-75  г/ кг 

(понякога и до 100 г/кг) в зони, които са заляти поне 6 

месеца годишно и подпочвената вода е на -40 до -60 

см през лятото (Corre 1975, Corre et al. 1982, Devaux 

1978, Molinier 1964).

Това местообитание се среща в 6 от 8 солника по 

проекта, но площта му никога не надвишава 2%. В Средиземноморския биогеграфски регион общата площ е около 

213  км2. Площта в солниците по проекта представлява само 0.3% от общата площ в Средиземноморския басейн на 

Европа (Табл. 1).

Природозащитното състояние в Средиземноморския регион е „неблагоприятно-лошо“ за периода 2007-2012 (EIONET, 

2014). Промените в условията във водните тела са считани за най-важната заплаха за това местообитание в няколко 

европейски страни (EIONET, 2014). По-добра информация обаче е нужна, особено за Средиземноморския регион. 

Местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни растения, 
образуващи колонии върху тинести и пясъчни терени 

M
arc Thibault – Tour du Valat
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„Различни Средиземноморски и западно понтийски (Черноморски) съобщества на Juncetalia maritime“ (CORINE, 1991).

Това местообитание включва солени блата в Среди-

земноморския басейн доминирани от Juncus (дзуки), 

особено Juncus maritimus толерантни към солени 

почви. Широкоразпространено по Средиземномор-

ския бряг и по-рядко по Атлантическия, също и във 

вътрешността на Испания. 

Това местообитание се среща с различна площ във 

всички солници по проекта. В Камарг (Франция) това 

местообитание има площ от 2.74 км2 (около 4.2% от 

общата площ на бившите солници), докато в Ейг-

Морт (Франция) площта му е само 0.01%. 

В Средиземноморския регион местообитанието има 

обща площ около 355 км2. Площта в солниците по 

проекта е само 1.3% от общата площ за Средизем-

номорския басейн в Европа (Таблица 1). Природоза-

щитното състояние в Средиземноморския регион е 

„неблагоприятно-лошо“ за периода 2007-2012 (EIONET, 

2014). Промените в условията във водните тела са 

считани за най-важната заплаха за това местообитание в няколко европейски страни (EIONET, 2014).

1420 Средиземноморски и южноатлантически халофилни храсталаци (Sarcocornetea fruticosi)

„Многогодишна растителност върху солени морски тини основно състояща се от храсталаци и разпространена по 
Средиземноморското и Атлантическото крайбрежие (съобщества от Salicornia, Limonium vulgare, Suaeda и Atriplex) и 
принадлежащи към клас Sarcocornetea fruticosi“ (CORINE, 1991).

Това местообитание се състои от толерантни към 

соленост храсти, растящи върху солени тини в Седи-

земноморския регион и адриатическата част на Кон-

тиненталния регион, както и в топли зони (напр. южно 

изложение) на други региони. Среща се основно по 

крайбрежието, но и във вътрешността върху солени 

почви, като например в Испания. Това местообитание 

е типично място за гнездене на много видове птици.

В Камарг това местообитание най-често включ-

ва многогодишни храсти като Arthrocnemum 
macrostachyum, Sarcocornia furticosa, Sarcocornia 
perennis или Suaeda vera. Arthrocnemum macrostachyum 
е най-хидрофилния и халофитен храст. Развива се ос-

новно върху почви със соленост от 35-75 г/кг (понякога 

до 120 г/кг). Изправената форма на A. macrostachyum 
се среща в райони, които са под вода повече от 6 

месеца и водното ниво е 0-20 см от есента до ран-

на пролет и подпочвената вода спада от -60 до -80 

см през лятото (Corre 1975, Corre et al. 1982, Devausx 

1978, Molinier 1964). Пълзящата форма се среща върху временно заливани почви от есента до пролетта с подпочвена 

вода от -80 до -100 см през лятото и достигаща повърхността през зимата. 

Sarcocornia furticosa се среща в Камарг най-често върху почви със соленост от 30-65 г/кг, понякога достигащи до 110 г/

кг през лятото, които са заливани 4-6 месеца в годината и подпочвените води са от -80 до -100 см през лятото (Corre 

1975, Corre et al. 1982, Devausx 1978, Molinier 1964).

Sarcocornia perennis се среща върху почви със средни нива на соленост (10-65 г/кг) и заливане под вода не повече от 6 

месеца, с нива на подпочвените води от -60 до -90 см през лятото и от -10 до +10 см през зимата (Corre 1975, Corre et 
al. 1982, Devausx 1978, Molinier 1964).

Природозащитното състояние в Средиземноморския регион е „неблагоприятно-лошо“ за периода 2007-2012 (EIONET, 

2014) поради лошото състояние в Гърция и Франция. Промените в условията на водните тела и урбанизацията са основ-

ните заплахи за местообитанието в няколко европейски страни (EIONET, 2014).

Това местообитание се среща в 6 от 8 солника по проекта. Има сравнително голяма площ варираща от 4% (Ейг-Морт, 

Франция) до 25% (Молентарджус, Италия). Общата площ в Средиземноморския регион е 692 км2. Площта в солниците 

по проекта е 3% от общата за Средиземноморския басейн в Европа (Табл. 1).

1410 Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi)

Местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади 
(Juncetalia maritimi) 

M
assim

iliano C
osta

Местообитание 1420 Средиземноморски и южноатлантически 
халофилни храсталаци (Sarcocornetea fruticosi) 
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1510* Средиземноморски солени степи (Limonietalia)

„Съобщества богати на многогодишни растения (Limonium spp. и Lygeum spartum), срещащи се по Средиземноморско-
то крайбрежие и по краищата на Иберийските солени басейни, върху почви временно наводнени със солена вода, които 
през лятото изсъхват и са подложени на изветряване. Характерни съобщества са Limonietalia, Arthrocnemetalia, Thero-
Salicornietalia и Saginetalia maritimae“ (CORINE, 1991).

Местообитание 1510* Средиземноморски солени степи 
(Limonietalia) 

M
assim

iliano C
osta

Тези тревни степи се образуват от видове гмели-

ца (Limonium spp) и Lygeum spartum растящи вър-

ху солени почви, които изсъхват през лятото. Това 

местообитание се среща най-често в крайбрежни 

райони с ограничено навлизане на солена вода вър-

ху пясъчно-тинести или чакълести почви, които са 

сравнително плътни и периодично се оводняват и са 

подложени на ерозия от пясък от дюни, разположени 

в близост до лагуни. Динамично халофитно место-

обитание, което е подложено на ерозия от вятъра и 

понякога е заливано от вода и засипвано от пясък. 

В южна Франция се среща върху почви със соленост 

0-30 г/кг и залети от вода по-малко от 4 седмици 

годишно (Baumberger 2012, Devaux 1978).

Среща се по средиземноморските брегове, но и във 

вътрешността, особено в Испания.  Това местообита-

ние е широкоразпространено в Испания и Италия, но е 

относително разпръснато и рядко другаде. Представи-

телно е за Средиземноморския биогеографски регион и 

в него се срещат няколко вида Limonium, ендемични за региона. Приоритетен за опазване тип. Според плановете за управле-

ние от партньорите в проекта се среща в 6 от 8 солника, но с много малка площ (< 1%) във всяка една от зоните. Площта 

на местообитанието в солниците по проекта е само 0.3% от общата площ за Средиземноморския регион в Европа.

Природозащитното състояние в Средиземноморския регион е „неблагоприятно-лошо“ за периода 2007-2012 (EIONET, 

2014). Най-важната заплаха е изграждането на пътища, железопътни линии и пътеки в няколко европейски страни 

(EIONET, 2014). 

1.2.2. КЛЮЧОВИ ВИДОВЕ В СОЛНИЦИТЕ

1.2.2.1. Растения (Приложение II на Директива 92/43/EC)

Salicornia procumbens

Растението Salicornia procumbens е ендемичен вид за лагуната на Венеция и съседните брегове в Североизточна Ита-

лия и Западна Словения (Континентален регион). Този вид се среща върху покрити с трева тинести заливни брегове в 

солена или бракична вода. Червеният списък на IUCN класифицира вида като уязвим (VU).

Процентното покритие от Натура 2000 зоните в Средиземноморския регион е неизвестно (EIONET, 2014). Природоза-

щитното състояние е „благоприятно“ и Италия докладва стабилен тренд за вида (EIONET, 2014). Видът е застрашен 

основно от замърсяване на водите и застрояване.

Limonium insulare

Растението Limonium insulare е ендемичен вид за о-в Сардиния. Расте сред халофилните храсти (Sarcocornetea) на край-

брежните влажни зони, включително и солници. Червеният списък на IUCN класифицира вида като почти застрашен (NT).

Процентното покритие от Натура 2000 зоните в Средиземноморския регион е неизвестно (EIONET, 2014). Природоза-

щитното състояние е „неблагоприятно- незадоволително“, а трендът е негативен (EIONET, 2014). Видът е застрашен 

основно от човешко въздействие, свързано с туризъм.

Limonium pseudolaetum

Растението Limonium pseudolaetum е ендемичен вид за о-в Сардиния. Расте сред халофилните храсти (Sarcocornetea) на 

крайбрежните влажни зони, включително и солници. Червения списък на IUCN класифицира вида като почти застрашен (NT).

Процентното покритие от Натура 2000 зоните в Средиземноморския регион е неизвестно (EIONET, 2014). Природоза-

щитното състояние е „неблагоприятно-незадоволително“ и се влошава основно поради няколко параметъра от състоя-

нието на вида в Италия (EIONET, 2014). Видът е застрашен основно от човешко въздействие свързано с туризъм.

Armeria velutina

Вида Armeria velutina е многогодишно, субнитрофилно растение, което расте по пясъци. Видът се среща само в Среди-

земноморския биогеографски регион, където е ендемичен вид в югозападния Иберийски полуостров (Испания). 

Процентното покритие от Натура 2000 зоните в Средиземноморския регион е 92% (EIONET, 2014). Природозащитното 

състояние е ‘благоприятно’. Трендът е стабилен (EIONET, 2014). Основна заплаха за вида е утъпкване и интензификация 

на земеделието.
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Riella helicophylla

Вида Riella helicophylla е чернодробен мъх срещащ се само във временни водоеми и плитки езера в Западния Средизем-

номорски регион на ЕС, но разпространението му е слабо проучено. Среща се в Южна Франция, Испания, Малта и Пор-

тугалия. Червеният списък на IUCN класифицира вида като застрашен (EN) за Испания и критично застрашен (CR) за 

Португалия. 

Процентното покритие от Натура 2000 зоните е 100% в Испания и Малта, докато данните за Франция и Португалия 

са непълни (EIONET, 2014). Природозащитното състояние е „неблагоприятно-лошо“ с негативен тренд (EIONET, 2014). 

Основните заплахи са утъпкване, засушаване, интензивно торене и земеделие, замърсяване и урбанизация. 

1.2.2.2. Птици

Важни видове птици (Приложение I на Директива 09/147/ЕС)

Розово фламинго (Phoenicopterus roseus)

Видът обитава плитки еутрофни водни тела като солени лагуни, солници и големи солени или алкални езера (Brown et al., 
1982; del Hoyo et al., 1992; Snow and Perrins, 1998; Hockey et al. 2005). Гнезди в големи плътни колонии върху пясъчни коси, 

открити тинести дъна, острови или по-блатисти 

открити брегове (Brown et al., 1982; Flint et al., 1984; 

del Hoyo et al., 1992). Гнезди от март до юни в големи 

плътни колонии до 20 000 двойки. Храната се състои 

основно от ракообразни и най-вече солничното раче 

Artemia spp, мекотели, прешленести червеи, ларви на 

водни насекоми, малки рибки, насекоми, семената или 

стъблата на треви, водорасли и листа (Brown et al., 
1982; del Hoyo et al., 1992). Понякога поглъща и кал с 

цел отделяне на органични вещества (напр. бакте-

рии) (del Hoyo et al., 1992). Обширна монография върху 

вида е публикувана от Johnson и Cézilly (2007).

Европейската популация се оценява на 45,000-62,400 

двойки, което се равнява на 89,900-125,000 възрастни 

индивида, а размера на популацията се счита, че на-

раства (Birdlife International, 2015).

Розовото фламинго е вид, който повече от другите 

зависи от солниците. Те представляват както важно 

място за хранене (поради обилието на солнични рачета и други ракообразни) така и място за гнездене при наличие на 

нужните екологични условия. Според Birdlife International (2015), солниците представляват основното местообитание за 

вида в Средиземноморска Европа (Birdlife International, 2015). Видът обаче страда от нисък гнездови успех ако е подложен 

на безпокойство в гнездовите колонии, например от туристи или ниско прелитащи самолети (Ogilvie and Ogilvie, 1986) и 

най-вече високопроходими автомобили (Yosef, 2000). Безпокойството може да бъде причинено и от лисици или бездомни 

кучета, когато водното ниво около местата за гнездене е по-ниско и позволява достъп на хищници.(Miltiadou, 2005).

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Розово фламинго (Phoenicopterus roseus)

Lino C
asini

Кокилобегач (Himantopus himantopus) 

Видът обитава бреговете на големи вътрешни водни тела и естуари или крайбрежни местообитания като речни делти, 

крайбрежни лагуни и плитки сладководни или бракични водоеми с големи тинести площи, солени ливади, солници и солени 

блата (Johnsgard, 1981; del Hoyo et al., 1996; Snow and Perrins, 1998). Обикновено гнезди в плитки сладководни или бракични 

влажни зони с пясъчни, тинести или глинести почви и 

открити площи, островчета или коси (Snow and Perrins 

1998). Гнезди също и в алкални и високи планински езе-

ра или по-солени местообитания като речни делти, 

естуари и крайбрежни лагуни (Johnsgard, 1981;del Hoyo 

et al., 1996;Snow and Perrins, 1998). Гнезди поединично 

или в разпръснати колонии (del Hoyo et al., 1996). Пред-

почитани места за гнездене са открити площи в бли-

зост до местата за хранене и с добра огледност във 

всички посоки (Johnsgard, 1981). Храната е променлива 

според сезона, но като цяло включва водни насекоми и 

техните ларви (del Hoyo et al., 1996; Urban et al., 1986). 

Европейската популация се оценява на 53,900-75,700 

двойки, което се равнява на 108,000-151,000 възрастни 

индивида, а размерът на популацията се счита, че е 

стабилен (Birdlife International, 2015).

Следователно кокилобегачът не е вид задължително 
Кокилобегач (Himantopus himantopus) 

Lino C
asini
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свързан със солниците с оглед разнообразната му храна и разнообразните местообитания за размножаване и хранене. 

Солниците са предпочитани места от вида и особено изоставените, където естествената растителност за солени-

те блата се е възстановила. Изоставените солници могат да предоставят много подходящи места за гнездене ако се 

поддържат островчета и канали със средна дълбочина. В солниците видът гнезди най-често в близост до соленолюбива 

растителност, за да могат малките да се крият от хищници. Въпреки това, както и при следващия вид (саблеклюнът) – 

гнездовия успех е силно ограничен от хищнически атаки на жълтокраките чайки върху яйцата и малките на кокилобегача. 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Видът обитава крайбрежни и вътрешни солени езера 

и тинести плитчини, лагуни, солници, естуари, пясъч-

ни плажове, речни делти и заливни зони (Hayman et 
al., 1986; Urban et al., 1986; del Hoyo et al., 1996). Рядко 

се среща по вътрешни сладководни езера или реки, 

но може да се храни по земеделски земи (Urban et al., 
1986; del Hoyo et al., 1996). Саблеклюнът гнезди върху 

равни открити площи в плитки солени или бракичи 

влажни зони с островчета и коси от пясък, глина или 

тиня и разпръсната растителност (Johnsgard et al., 
1981; Hayman et al., 1986; Urban et al., 1986; del Hoyo et 
al., 1996; Snow and Perrins, 1998). Най-важен фактор 

за гнездовите местообитания е водното ниво, което 

постепенно пада през лятото и открива допълнител-

ни места за хранене. Важна е и високата соленост, 

която възпрепятства развитието на буйна и висока 

растителност (Johnsgard et al., 1981). Видът гнезди 

в колонии, като често гнездата са разположени на 

разстояние 1 м едно от друго (Hayman et al., 1986), като понякога разстоянието може да е и 20-30 см (Urban et al., 1986). 

Храни се основно с водни безгръбначни (Johnsgard et al., 1981; Urban et al., 1986; del Hoyo et al., 1996).

Европейската популация се оценява на 58,400-74,300 двойки, което се равнява на 117,000-149,000 възрастни индивида, а 

размерът на популацията се счита, че е променлив (Birdlife International, 2015).

Солниците представляват изключително подходящо местообитание за вида в Средиземноморския басейн (Birdlife 

International, 2015). Изкуствено създадени места за гнездене в крайбрежни зони, покрити с разпръсната растителност 

може да бъдат успешни в привличането на гнездящи двойки от този вид (Burgess and Hirons, 1992). Въвеждането на 

пашуващи животни в крайбрежни ливади има положително влияние върху вида (увеличени гнездящи двойки), вероятно 

поради намалената растителна покривка, която позволява по-лесното забелязване на хищници (Olsen and Schmidt, 2004). 

Въпреки това, жълтокраките чайки може да намалят гнездовия успех както чрез конкуренция за гнездови територии 

така и чрез атаки върху яйцата и малките. Макар че колониите на саблеклюните често са смесени с чайки и рибарки, 

саблеклюните имат по-малък капацитет да защитават своите малки от атаките на жълтокраките чайки, защото ги 

водят до местата за хранене скоро след излюпването им (Cramp and Simmons, 1983). Там те растат като се хранят 

сами под защитата на двамата родители, но често доста далеч от колонията (De Bie, 1979).

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Lino C
asini

Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)

Видът гнезди в равни открити площи с разпръсната 

растителност или без растителност, често въз-

никващи в резултат на изсъхване на малки водоеми 

по краищата на лагуни, солници или плитки влажни 

зони (Hayman et al., 1986; del Hoyo et al. 1996). Загу-

бата на естествени местообитания в последните 

години е причина видът да колонизира изоставени 

земеделски култури или такива, които се развиват 

по-късно (напр. пъпеши, слънчоглед). Храната се със-

тои от големи насекоми (Orthoptera, Coleoptera, Diptera 

и Isoptera), паяци и мекотели (del Hoyo et al., 1996). 

Европейската популация се оценява на 7,800-14,900 

двойки, което се равнява на 15,700-29,900 възрастни 

индивида, а размерът на популацията се счита, че е 

променлив (Birdlife International, 2015).

Кафявокрилият огърличник може да посещава солници 
Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)

Зелени Балкани
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по-рядко и в по-ниска численост. На практика видът гнезди върху равни открити площи с рядка растителност или без 

растителност, каквито условия може да предоставят солници след спиране на функционирането им. Въпреки това, 

изоставени солници, които не са обект на консервационни дейности (напр. регулиране на водното ниво и растител-

ността), може да не бъдат заети от вида докато не изминат няколко години. Все пак солниците (функциониращи или 

изоставени) може да поддържат стабилна размножаваща се популация ако в близост има подходящи места за хранене, 

поради което за опазването на този вид е нужно цялостно управление на ландшафта. Birdlife International (2015) определя 

солниците като подходящо местообитание за гнездене на този вид. 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus)

Този вид е основно крайбрежен целогодишно и често 

се среща по пясъчни и тинести повърхности, като 

избягва силно открити океански брегове и скалисти 

терени (Johnsgard, 1981; Hayman et al., 1986; del Hoyo 

et al., 1996; Snow and Perrins, 1998). Рядко се среща 

по сладководни водоеми, даже и по време на мигра-

ция, но често се среща по вътрешни местообитания 

като сезонни водни течения, открити равнини около 

бракични или солени езера, солници, солени степи с 

разпръснати треви, пясъчни пустини и чакълести или 

тинести равнини (Johnsgard, 1981; Hayman et al., 1986; 

del Hoyo et al., 1996; Grimmett et al., 1998). Гнезди по 

места с рядка растителност, включително пясъчни, 

чакълести или тинести брегове, дюни, крайбрежни 

лагуни, блата, тропични брегове с корали, естуари и 

отливни плитчини (Африка) (Johnsgard, 1981; Hayman 

et al., 1986; Urban et al., 1986; del Hoyo et al., 1996; 

Grimmett et al., 1998). Видът гнезди в разпръснати 

двойки или полуколониални групи (Snow and Perrins, 1998). Храни се основно с водни безгръбначни и ларвите им (Johnsgard, 

1981; Urban et al., 1986; del Hoyo et al., 1996). 

Европейската популация се оценява на 21,500-34,800 двойки, което се равнява на 43,100-69,600 възрастни индивида, а 

размерът на популацията се счита, че е намалял с по-малко от 25% през последните 15 години (Birdlife International, 2015).

Солниците могат да са подходящо местообитание за морския дъждосвирец (Birdlife International, 2015). Видът обаче е 

силно намаляващ в цяла Европа и Средиземноморския басейн вероятно поради много причини. Заплашен е поради безпокой-

ство в крайбрежните местообитания (напр. стъпкване на гнезда и безпокойство на нощувки по плажовете от туристи) 

(Lafferty et al., 2006). Други заплахи са влошаване и загуба на местообитания във влажни зони поради замърсяване, пресу-

шаване, намаляващ речен отток и наноси в крайбрежните зони (Barter, 2006). Ако морските дъждосвирци са с ниска чис-

леност в солените блата, те гнездят сред белочели, речни и гривести рибарки. В солниците разпръснати двойки гнездят 

по единично или полу-колониално по дигите (Thibault, устно съобщение). Както и при другите видове, гнездящи по земята, 

хищниците могат да атакуват гнездата на морския дъждосвирец по-ефективно ако са разположени по диги, свързани със 

сушата. Според проучване на Lessels (1984) оценяващо нивото на хищничество върху люпилата на морския дъждосвирец 

в солниците на Камарг, хищниците откриват гнездата по-лесно по диги в сравнение с по-естествени нелинейни место-

обитания. Поради таза причина някои диги в солници може да играят ролята на екологичен капан за морския дъждосвирец. 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) 

Lino C
asini

Малка черноглава чайка (Ichthyaetus 
melanocephalus)

Извън размножителния период видът е изцяло край-

брежен с предпочитания към естуари, пристанища, 

солени лагуни или други защитени брегове (Urban et 
al., 1986; del Hoyo et al., 1996). 

По Средиземноморието гнезди в лагуни, естуари, а 

понякога и в солени блата, често във вътрешност-

та при големи езера в степите, както и при блата 

в открити равнини (del Hoyo et al., 1996; Snow and 

Perrins, 1998). Гнезди в близост до водата в заливни 

равнини, полета и пасища, по влажни и сухи острови, 

като предпочита разпръсната растителност, но из-

бягва напълно голи пясъци (del Hoyo et al., 1996; Snow 

and Perrins, 1998). Гнезди в гъсти колонии, достигащи 

плътност от 60 см между гнездата (del Hoyo et al., 
1996). През размножителния сезон храната се състои Малка черноглава чайка (Ichthyaetus melanocephalus)

Lino C
asini
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Дългоклюна чайка (Chroicocephalus genei)

Видът е почти изцяло крайбрежен извън размножител-

ния сезон с предпочитания към плитки заливи и солни-

ци, въпреки че като цяло избягва пристанища (del Hoyo 

et al., 1996). Гнезди по бреговете на затворени море-

та, по пясъчни коси, плажове или острови с тинести 

плитчини и блата в плитки приливни води, както и по 

солени вътрешни морета и езера в степите (Richards, 

1990; del Hoyo et al., 1996; Snow and Perrins, 1998; Olsen 

and Larsson, 2003). През размножителния сезон може да 
се среща и по влажни ливади, заливи, бракични и слад-
ки лагуни или блата по речни делти (Richards, 1990; del 

Hoyo et al., 1996; Snow and Perrins, 1998). Гнезди в плътни 

колонии с разстояние между гнездата 20-50 см. Често 
големи групи се отделят в субколонии, разположени на 
около 10-50 м една от друга (Urban et al., 1986). Гнезди 
най-често върху гола пръст, но понякога и сред расте-
ния от родовете Salsola или Salicornia (del Hoyo et al., 
1996; Olsen and Larsson, 2003).

Храната е основно риба (около 50%), а също насекоми и морски безгръбначни (напр. ракообразни) (Urban et al., 1986; del 

Hoyo et al., 1996; Snow and Perrins, 1998).

Европейската популация се оценява на 35,900-57,300 двойки, което се равнява на 71,700-115,000 възрастни индивида, а 

размера на популацията се счита, че е намалял с по-малко от 25% през последните 31 години (Birdlife International, 2015). 

Дългоклюната чайка е по-тясно свързана със солените блата за размножаване и хранене в сравнение с малката черно-

глава чайка и поради тази причина е даже още по-рядка от нея в Средиземноморския регион. Ето защо е желателно да 

се прилага същия природозащитен подход като за предходния вид. Счита се, че присъствието на вида в действащ или 

изоставен солник е положителен знак за устойчиво му управление.

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Дългоклюна чайка (Chroicocephalus genei) 

Fabrizio B
orghesi

Средиземноморска чайка (Ichthyaetus audouinii)

Този крайбрежен вид рядко се среща във вътрешност-

та. Колониите са разположени по скали и острови на не 

повече от 50 м над морското ниво. Характеристиките 

на ползваните местообитания варират между регио-

ните, а понякога и в един регион през различните го-

дини. Извън размножителния сезон видът предпочита 

защитени заливи с камъчета или пясък, а също и със 

скали по краищата (Cramp and Simmons, 1983). Гнезди 

в едновидови колонии от 10 до 10 000 двойки. Храната 

е основно пелагични видове риба, особено Clupeiformes 

(Mañosa et al., 2004) както и някои водни или сухоземни 

безгръбначни (Cramp and Simmons, 1983). 

Световният ареал на вида е почти изцяло ограничен 

до Средиземноморския басейн. Европейската попула-

ция се оценява на 21,600-22,000 двойки, което се рав-

нява на 43,100-44,000 възрастни индивида, а разме-

рът на популацията се счита, че е променлив (Birdlife Средиземноморска чайка (Ichthyaetus audouinii)

M
assim

iliano C
osta 

основно от сухоземни и водни насекоми, охлюви и по-малко риби и гризачи (del Hoyo et al., 1996). Извън размножителния 

сезон се храни с морска риба, мекотели, насекоми, червеи, плодове, семена, кланични отпадъци и понякога други органични 

отпадъци (Urban et al., 1986; del Hoyo et al., 1996; Milchev et al., 2004).

Европейската популация се оценява на 118,000-328,000 двойки, което се равнява на 236,000-656,000 възрастни индивида, а 

размерът на популацията се счита, че е намалял с по-малко от 25% през последните 30 години (Birdlife International, 2015). 

Малката черноглава чайка често предпочита изкуствените брегове на солници като място за формиране на гнездови-

те си колонии. Поради тази причина, видът създава „линейни“ често едновидови колонии от стотици до хиляди двойки, 

въпреки че рискът от атаки на хищници е висок. В допълнение, ако дигата е важна от технологична гледна точка за 

солодобива може да възникнат и конфликти с тази човешка дейност. Екологичната стойност на този вид е висока пора-

ди неговата рядкост и затова загнездването му може да е причина за гордост като показател за успешни управленски 

мерки, особено когато са съчетани с цялостно управление на територията (включително управление на сладководни 

блата, пасища и ниви), която вида ползва за хранене.

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)
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International, 2015). В Испания, където гнезди около 90% от европейската популация се счита, че числеността се е уве-

личавала в периода 1981-2007 и е променлива в периода 2000-2010 (Birdlife International, 2015).

Понякога видът може да гнезди и в солници, но основната част от популацията гнезди по скалисти брегове и малки до сред-

ни острови. Когато колония загнезди в солници (напр. Молентарджус, о-в Сардиния, Италия, Nissardi et al., 2013a), обикновено 

е по диги, даже и когато недалеч има човешка дейност с ниско въздействие като редовно преминаване на пешеходци. Видът 

обаче избягва безпокойството даже и когато гнезди във вътрешността (напр. в изоставените рибарници край Нора, о-в 

Сардиния, Италия, Nissardi et al., 2013b). Опазването на този впечатляващ вид е важна цел даже и въпреки факта, че наскоро 

Европейския му природозащитен статус е понижен от Почти застрашен на Слабо засегнат. Присъствието на този вид в 

действащ или изоставен солник е полезно, защото може да привлече много любители на наблюденията на птици.

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica)

По време на прелет видът често се храни по солни-

ци, крайбрежни лагуни, тинести плитчини, блата и 

влажни ниви (del Hoyo et al., 1996), докато през зимата 

обитава естуари, солници, лагуни и солени блата или 

по-вътрешни зони като големи реки, езера, оризища, 

утаители, язовири, солници и напоителни канали. Гнез-

ди в различни места с острови без или с оскъдна рас-

тителност, пясъчни коси, гола пръст или пясък, пла-

жове, дюни, солени блата, сладководни лагуни, естуа-

ри, делти, вътрешни езера, реки, блата и тресавища 

(del Hoyo et al., 1996; Higgins and Davies, 1996; Snow and 

Perrins, 1998). Храната е разнообразна и основно се 

състои от водни и сухоземни насекоми и техните лар-

ви, но също и от паяци, червеи, малки влечуги, жаби, 

дребни риби (Richards, 1990; del Hoyo et al., 1996). По 
време на размножителния сезон може да се храни и с 
насекоми над езера, пасища, земеделски земи или даже 
полупустинни региони (del Hoyo et al., 1996).

Белочела рибарка (Sternula albifrons)

Видът гнезди по плажове без или с оскъдна растител-

ност, острови, пясъчни коси, брегове с камъчета, ми-

дички, коралови парченца, естуари, солени блата, сол-

ници, коралови рифове, реки и езера (Flint et al., 1984; del 

Hoyo et al., 1996). Има предпочитания към островчета, 

заобиколени от солена или сладка вода, където може 

да лови дребни рибки без да е нужно да прави големи 

прелети за търсене на храна (Snow and Perrins, 1998). 

Гнезди в малки разпръснати колонии като гнездата са 

на около 2 м разстояние (del Hoyo et al., 1996). Грездо-

то е разположено на земята с растителност под 15% 

(Flint et al., 1984; del Hoyo et al., 1996) над линията на 

прилива или само на няколко метра от границата на 

водата (Snow and Perrins, 1998). Извън размножител-

ния сезон се среща по приливни зони, крайбрежни ла-

гуни и солници (Urban et al., 1986; del Hoyo et al., 1996). 

Храната е основно дребни рибки и ракообразни с дъл-

жина 3-6 см, както и насекоми, прешленести червеи и мекотели (del Hoyo et al.,1996). Белочелите рибарки предпочитат 

места с обилна храна (напр. канали и лагуни) и избягват дълбоки морски води, солени блата и зони, в които има силно 

човешко присъствие (Bertolero et al., 2005; Paiva et al., 2008). 

Европейската популация се оценява на 36,000-53,000 двойки, което се равнява на 71,900-106,000 възрастни индивида, а 

трендът в размера на популацията е неизвестен (Birdlife International, 2015). 

Подобно на морския дъждосвирец и този вид страда от безпокойство по предпочитаните си места за гнездене (пла-

жовете) през летния сезон. Още по-лошото е, че обикновено туристическия натиск се увеличава след загнездване на 

птиците. Солниците и солените блата могат да предоставят добри алтернативни места за гнездене. Близостта с 

жълтокраките чайки в тях обаче е проблем, изискващ конкретни мерки за осигуряване на добър гнездови успех на рибар-

ките. Поради по-малкия си размер белочелите рибарки са в неизгодна позиция в конкуренцията с другите видове рибарки 

и чайки за местата за гнездене. Тъй като е пионерен вид, който може бързо да колонизира новоизградени острови преди 

другите видове, тази дейност може да има положителен ефект в краткосрочен план. 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)
Lino C

asini

Белочела рибарка (Sternula albifrons)

Зелени Балкани

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica)
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Европейската популация се оценява на 16,600-21,200 двойки, което се равнява на 33,200-42,400 възрастни индивида, а 

размерът на популацията се счита, че се увеличава (Birdlife International, 2015). 

В солниците дебелоклюните рибарки обикновено гнездят в смесени колонии с други рибарки като речна и белочела или 

чайки (малка черноглава и дългоклюна).

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Речна рибарка (Sterna hirundo)

Речната рибарка гнезди в голямо разнообразие от мес-

тообитания по крайбрежието и вътрешността (del 

Hoyo et al., 1996). По крайбрежието предпочита да гнез-

ди по равни скални острови, открити плажове с пясък 

или камъчета, дюни и коси, обрасли с растителност 

площи между дюните, острови с пясък, камъчета, ми-

дички или растителност в естуари и крайбрежни ла-

гуни, солени блата, полуострови и затревени плата на 

крайбрежни скали (Richards, 1990; del Hoyo et al., 1996; 

Snow and Perrins, 1998). Видът има разнообразна храна, 

но основно дребни риби и понякога планктонни рако-

образни и насекоми (del Hoyo et al., 1996). Няколко про-
учвания са доказали, че повечето хранителни миграции 
са до 10 км от колонията (Hopkins and Wiley, 1972; Duffy, 

1986; Burness et al., 1994; BirdLife International, 2000).

Европейската популация се оценява на 316,000-

605,000 двойки, което се равнява на 631,000-1,210,000 

възрастни индивида, а размерът на популацията се счита, че се увеличава (Birdlife International, 2015). 

Речната рибарка е обикновено първият вид рибарка, която загнездва в солници, в които има подходящи условия, защото 

е много адаптивен вид и има дълъг размножителен сезон. Ако подходящите условия се запазят с времето, на избра-

ното от речните рибарки място загнездват и други видове. Речната рибарка е най-агресивният вид сред рибарките 

и присъствието на този вид може да спомогне за опазването на другите видове от набези на жълтокраки чайки, ако 

колонията е достатъчно голяма. Поради тази причина присъствието на вида в солници е силно желателно, не само за-

ради екологичната му стойност, но и когато други видове като белочелата рибарка, дългоклюната чайка и морският 

дъждосвирец са в ниска численост и са обект на атаки от страна на жълтокраките чайки. 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Lino C
asini

Речна рибарка (Sterna hirundo)

Гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis)

Извън размножителния сезон се среща по плажове с 

пясък или камъчета, естуари, пристанища и заливи, 

често хранеща се над морето (del Hoyo et al., 1996). 

През размножителния сезон гнезди в колонии по пя-

съчни острови, скалисти островчета, пясъчни коси, 

плажове с камъчета, пясъчни дюни и големи делти с 

близък достъп до бистри плитки води с пясъчно дъно, 

богати на пелагични видове риба (Snow and Perrins, 

1998). За гнездене предпочита издигнати, открити 

места с пясък, камъчета, кал или корали без расти-

телност (del Hoyo et al., 1996). През размножителния 

сезон формира много плътни смесени колонии с видо-

ве със сходни предпочитания, като яйцата на съседни 

двойки може да са само на 20 см разстояние (del Hoyo 

et al., 1996). Храната е основно риби, обитаващи по-

върхностния слой на морето, както и дребни скариди, 

морски червеи и малките на по-дребни дъждосвирцови 

птици (del Hoyo et al., 1996; Snow and Perrins, 1998).

Европейската популация се оценява на 79,900-148,000 двойки, което се равнява на 160,000-295,000 възрастни индивида, а 

размерът на популацията се счита, че е променлив (Birdlife International, 2015). 

Миграциите на вида са проучвани чрез маркиране с цветни пръстени и радио-телеметрия в Поморие, България (Popov 

et al., 2012). Открита е връзка между черноморските колонии и Адриатическите влажни зони. Видът е избран за Морска 

птица на 2015 г. в Германия от природозащитната организация Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel и е извършено 

обстойно проучване относно състоянието на популацията и миграциите на вида (Müller, 2015). Както и други колониални 

видове птици, гнездящи в солени блата, гривестите рибарки демонстрират относителна привързаност към местата 

за гнездене в зависимост от безпокойство, причинено от човека или природни бедствия. 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Fabrizio B
orghesi

Гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis)
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Стридояд (Haematopus ostralegus)

Видът гнезди по крайбрежни солени блата, плажове с пясък и камъчета, дюни, 
затревени върхове на отвесни крайбрежни скали и по-рядко по скалисти бре-
гове, както и във вътрешността по бреговете на езера, язовири и реки или по 

пасища и земеделски земи, често на разстояние от водата (Hayman et al. 1986, 

del Hoyo 1996). Гнезди в самостоятелни двойки или в малки групи (Flint et al. 
1984) и през зимата се храни единично или в малки групи до 10 индивида (Snow 
and Perrins 1998). По-големи ята се сформират в големи заливи и естуари както 

и на нощувки (Hayman et al. 1986, del Hoyo 1996, Snow and Perrins 1998). Когато 
се храни по тинята в приливно-отливната зона най-важната храна са миди и 

охлюви (del Hoyo et al. 1996). Във вътрешността се храни и с червеи и ларви на 

насекоми (del Hoyo et al. 1996). 

Европейската популация се оценява на 284,000-354,000 двойки, което се равня-
ва на 568,000-708,000 възрастни индивида, трендът на популацията е намалящ 
с 30-49% през последните 41 години (три поколения) както през размножител-
ния сезон, така и през зимата (Birdlife International, 2015).

Европейски Червен списък: VU – Уязвим, (IUCN version 3.1) 

ДРУГИ ГНЕЗДЯЩИ ВИДОВЕ

Бял ангъч (Tadorna tadorna)

Видът има предпочитания към солени местообита-

ния и често се среща по тинести плитчини и есту-

ари с тини или пясъци по крайбрежието, както и във 

вътрешността по солени или бракични езера в сте-

пите или полупустините (Madge and Burn, 1988; del 

Hoyo et al., 1992). Гнездото обикновено е в хралупа на 

дърво до 8 м над земята или в бърлога на бозайник 

(напр. заек подземник Oryctolagus cuniculus) (del Hoyo 

et al., 1992; Kear, 2005). Понякога гнездата може да 

са разположени на открито или сред гъста расти-

телност до 1 км от водата (Madge and Burn, 1988; 

Kear, 2005). Храната е основно соленоводни мекотели 

(напр. Hydrobia spp.) както и други водни безгръбначни 

и растителност (напр. водорасли, семена) (del Hoyo 

et al., 1992; Kear, 2005). 

Европейската популация се оценява на 50,800-68,900 двойки, което се равнява на 102,000-138,000 възрастни индивида, а 

размерът на популацията се счита, че се увеличава (Birdlife International, 2015). 

Белият ангъч е вид тясно свързан със солени местообитания и солници. Според Birdlife International (2015), солените 

естуари са основното местообитание за вида в Средиземноморска Европа. Видът обаче е подложен на силен натиск от 

хищници. Солниците са приоритетно местообитание като зимовище за големи концентрации от вида. 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Po D
elta Archive

Бял ангъч (Tadorna tadorna)

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus)

Гнезди по крайбрежни солени блата, влажни ливади 

във вътрешността, блата и тресавища (del Hoyo et 
al., 1996; Johnsgard, 1981). Обикновено гнезди поеди-

нично (под 10 двойки/кв. км), но по крайбрежието фор-

мира разпръснати колониални групи (до 100-300 двой-

ки/кв. км) (del Hoyo et al. 1996). По време на миграция 

се среща и във вътрешността по влажни ливади или 

тинести брегове на реки и езера, но през зимата е 

основно крайбрежен вид, като се среща по плажове с 

пясък, камъчета и тиня, солени блата, приливни плит-

чини, солени и сладководни крайбрежни лагуни, прилив-

ни естуари, солници и утайници (del Hoyo et al., 1996; 

Flint et al., 1984; Johnsgard, 1981). През размножителния 

сезон се храни с насекоми, паяци и прешленести чер-

веи, докато извън размножителния сезон храната е 

по-разнообразна (del Hoyo et al., 1996). 

Европейската популация се оценява на 340,000-484,000 двойки, което се равнява на 680,000-968,000 възрастни индивида, а 

размерът на популацията се счита, че е намалял с по-малко от 25% през последните 18 години (Birdlife International, 2015). 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Lino C
asini

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus)

Po D
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Стридояд (Haematopus ostralegus)
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ДРУГИ НЕРАЗМНОЖАВАЩИ СЕ ВИДОВЕ

Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina)

Гнезди в северна Европа и Сибир и се среща в Сре-

диземноморския регион по време на миграция и 

през зимата. Извън размножителния сезон пред-

почита основно тинести плитчини по естуари, но 

и голямо разнообразие от сладководни и бракични 

влажни зони, както по крайбрежието така и във 

вътрешността, включително лагуни, тинести бре-

гове, приливни реки, наводнени ниви, утайници, сол-

ници, пясъчни брегове, езера и язовири (Cramp and 

Simmons, 1977; del Hoyo et al., 1996; Hockey et al., 
2005). Извън размножителния сезон видът е всеяден 

и се храни основно с водни безгръбначни, растения 

и малки рибки (Cramp and Simmons, 1977; del Hoyo et 
al., 1996). 

Европейската популация се оценява на 426,000-

562,000 двойки, което се равнява на 853,000-1,120,000 възрастни индивида, а трендът в размера на популацията е неиз-

вестен (Birdlife International, 2015). 

Много Средиземноморски солници имат важна роля като места за почивка по време на миграцията. Тъмногръдият 

брегобегач е най-многобройният дъждосвирец през зимата в солниците по италианското Адриатическо крайбрежие 

(Zenatello et al., 2014). 

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Зелени Балкани

Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina)

Малък брегобегач (Calidris minuta)

През размножителния сезон обитава тундрата в полярния кръг (del Hoyo et al., 1996; Snow and Perrins, 1998). По време 

на миграция се среща по тинести брегове на малки езера във вътрешността, язовири, утайници, брегове на реки и 

временни водни тела, както и по крайбрежни тинести плитчини и брегове (del Hoyo et al., 1996; Johnsgard, 1981; Snow and 

Perrins, 1998). В зимния си ареал основно се среща по крайбрежието в тинести плитчини на естуари, затворени лагуни, 

солници и в приливната зона (del Hoyo et al., 1996; Hockey et al., 2005; Urban et al., 1986), но също и във вътрешността по 

сладководни водоеми като блата и оризища, малки язовири, крайбрежия на заливни зони и пясъчни коси по реки, както и 

други малки водоеми с растителност. (del Hoyo et al., 1996; Urban et al., 1986). Храни се основно с безгръбначни (del Hoyo 

et al., 1996; Snow and Perrins, 1998), които извън размножителния сезон са по-разнообразни. 

Европейската популация се оценява на 48,200-76,000 двойки, което се равнява на 96,400-152,000 възрастни индивида, а 

размерът на популацията се счита за стабилен (Birdlife International, 2015).  

Често се среща заедно с тъмногръдия брегобегач. И двата вида са сред най-силно привързаните към солниците в Сре-

диземноморието като места за почивка и хранене по време на миграция и през зимата.

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

1.2.2.3. Риби (Приложение II на Директива 92/43/EC)

Aphanius fasciatus

Обитава основно бракични и солени води в крайбрежните лагуни на Средиземноморския басейн (Италия, Словения, Хър-

ватско, Черна гора, Малта, Кипър и Гърция, от Египет до източен Алжир). Видът е устойчив на значителни промени в 

солеността и може да оцелява във води с по-висока соленост от морската вода (като басейните – първи изпарители, 

където солеността достига 65‰). В допълнение, видът добре се адаптира и към висока температура и ниско съдър-

жание на кислород във водата. Стаден вид предпочитащ плитки стоящи води или води с бавно течение, основно по 

краищата на лагуните.

Природозащитното състояние на вида е ‘неблагоприятно незадоволително’ в Средиземноморския и Континенталния 

региони. Тази оценка е дадена основно поради лошо състояние и очакваните перспективи за вида в Италия. В Гърция и 

Словения природозащитното състояние е ‘благоприятно’ (EIONET, 2014). 

Основните заплахи са промени в солеността на водата, замърсяване на морските води, смяна на начина на ползване на 

солниците и естествено пресъхване на лагуни.

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Aphanius iberus

Дребна ендемична рибка за испанското Средиземноморско крайбрежие, която днес се среща в 10 находища. Обитава 

места със слабо течение и малка дълбочина като блата, крайбрежни лагуни, солени плитчини и равнинни водни тела 

тъй като може да издържа на големи колебания в солеността и температурата. 
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Природозащитното състояние на вида е ‘неблагоприятно незадоволително’, но с тренд за подобряване (EIONET, 2014). 

Испания докладва положителен тренд за ареала и популацията на вида основно поради проекти за реинтродукция, но 

дългосрочният тренд остава негативен. 

Видът е изместван от екзотичния вид гамбузия (Gambusia holbrooki) към солени и хиперсолени зони, където гамбузията 

не може да живее. Други заплахи включват замърсяване на повърхностните води и урбанизация. Процентното покритие 

от зоните от Натура 2000 в Средиземноморския регион (Испания) е 100% (EIONET, 2014).

Европейски Червен списък: EN – Застрашен, (IUCN version 3.1)

Knipowitschia panizzae

Еврихалинен вид с къс живот. Среща се по Северното Адриатическо крайбрежие от Италия до Херцеговина. Обитава 

сладководни и бракични води, в крайбрежни лагуни, естуари и долните течения на реки. Предпочита местообитания със 

стабилни екологични параметри, но е толерантен към соленост от 5‰ до 20‰. В бракични водоеми видът обитава води 

с меко дъно (тинесто или глинесто), покрито с растителност и миди. Природозащитното състояние на италианската 

популация в Континенталния и Средиземноморския региони е „благоприятен“, въпреки оскъдните данни за числеността 

на популацията (EIONET, 2014).

Основната заплаха е замърсяване на водите(особено за по-младите индивиди), както и препятствия за миграцията.

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

Pomatoschistus canestrinii

Видът обитава сладководни и бракични води по Адриатическото крайбрежие от делтата на река По в Италия до дел-

тата на река Неретва в Хърватско. Предпочита бракични води със соленост от 2‰ до 20‰ (трудно понася соленост 

над 30‰) в лагуни, езера и реки. По-рядко се среща в сладки води. Обикновено обитава плитки води с дълбочина до 2 м 

с пясъчно и тинесто дъно без растителност или покрити с морски треви Ulva sp. В сладки води е най-многочислен през 

лятото, а през зимата мигрира към лагуни и естуари. 

Природозащитният статус в Европа е оценен като „благоприятен“, въпреки че размерът на италианската популация е 

неизвестен (EIONET, 2014).

Видът е напълно зависим от присъствието на олигохалинни блата в лагуните и естуарите. Ето защо влошаването на 

състоянието на тези водоеми (поради химическо замърсяване, земеделие и др.), което е значително в Средиземномор-

ския басейн, основно през ХХ в. (Ibañez et al., 2000), заедно с ограничения географски ареал на вида са заплаха за него.

Европейски Червен списък: LC – Слабо засегнат, (IUCN version 3.1)

ДРУГИ ВАЖНИ ВИДОВЕ РИБА

Pomatoschistus tortonesei

Дънен вид, обитаващ бракични и слабо хиперсолени (26-43‰) лагуни с пясъчно дъно в близост до ливади от морска тре-

ва. Често е привързан към ливади от Zostera. Видът е ендемичен за Южноцентралното Средиземноморие: среща се само 

в лагуни в Италия (Станоне ди Марсала, Сицилия), западна Либия (лагуна Фарва) и шест крайбрежни лагуни в Тунис. 

Храни се с малки ракообразни и охлюви. 

Заплашен е от загуба на ливади с морска трева в ограничения си ареал поради премахване, замърсяване и наноси. До-

пълнителна потенциална заплаха е застрояването на крайбрежието. 

Европейски Червен списък: EN – Застрашен, (IUCN version 3.1)

Европейска змиорка (Anguilla anguilla)

Европейската змиорка е разпространена от Северна Норвегия на юг до европейския Средиземноморски бряг и по бре-

га на северна Африка (Dekker, 2003). Обитава разнообразни местообитания: от малки потоци до големи реки и езера, 

естуари, лагуни и крайбрежни води. При естествени условия се среща само във водни тела, свързани с морето. Обитава 

сладководни и бракични води и мигрира за размножаване в морето. Предпочита студени и слабо течащи води, с обилна 

растителност и пясъчни или тинести дъна. Хищна риба, която може да издържа на ниски нива на кислород и кратки 

периоди на засушаване. В солниците обитава обикновено първите изпарителни басейни със соленост до 45‰ (напр. в 

солниците на Червия).

През последните двадесет години се наблюдава голям спад в числеността на змиорките, достигащи европейските 

реки. Една от основните причини за намаляване на числеността е улова на млади индивиди за целите на рибовъдство-

то. Друга причина е дигирането на реките, което ограничава миграцията им. В допълнение, присъствието на широко-

разпространено промишлено замърсяване на водите влияе негативно особено за младите индивиди (Dekker, 2003).

Европейски Червен списък: CR – Критично застрашен, (IUCN version 3.1)
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1.3. КУЛТУРА, ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЛТА В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 

Тъй като са създадени от човека, солниците имат богато материално наследство от съоръжения, сгради и инстру-

менти. Освен това те са създали и значително нематериално наследство от традиции, вярвания, език и изкуство 

(Petanidou, 1997). Солодобивът е формирал историята по много начини както на местно така и на световно ниво. Произ-

водството, съхранението и търговията на сол в Средиземноморието е оформило маршрути за корабоплаване и е довело 

до развитието на важни пристанища, а във вътрешността е оформило търговски маршрути (които в някои случаи се 

считат за предвестници на днешните магистрали) и търговски градове в безплодни райони, където солта е обменяна 

за земеделски и други продукти. В исторически план това е благоприятствало икономическото развитие на всяко едно 

ниво. В допълнение, някои солници са били сцена на важни исторически събития, което ги е превърнало в живи музеи на 

открито. В по-ново време солниците са тясно свързани с индустриалното развитие (напр. за производство на натрий 

за сапунената промишленост – известния сапун от Марсилия – в южна Франция през ХIX в. и за производство на натрий 

и хлор за химическата промишленост през ХХ в.). Солниците могат да имат и етнографска стойност, свързана с архи-

тектура, традиционни методи за солодобив и ползвани уреди, социални отношения и условия на труд на работниците 

(Petanidou, 1997; 2000). Сградите, използвани за съхранение и обработка на солта, както и тези, в които са живеели 

соларите са видими елементи на ландшафта. Повечето от тях са построени според местните стандарти и често са 

били големи и масивни. От архитектурна гледна точка тези складове за сол са били едни от първите индустриални 

сгради. Сградите на соларите от друга страна са били доста скромни в много отношения, предоставяйки елементарни 

условия за временно обитаване през лятото. Други сгради, които са изграждани около солниците (като защитни кре-

пости) показват конфликтите, свързани с контрола на търговията със сол.

Технологиите за солодобив са оставили видимо наследство като вятърни мелници, помпи, инструменти за събиране на 

солта и ремонт на солниците, хидроинженерни съоръжения и прединдустриални инженерни решения. Някои от тях се 

използват и днес в различни индустриални процеси. Някои от техническите решения за солодобива са универсални, а 

други са адаптирани към конкретни местни условия. Важни от тази гледна точка са нематериални аспекти като ор-

ганизация на труда (свързана с размера и собствеността на солника и/или историческия период, в който са ползвани), 

занаяти и преноса на знания между поколенията. Културната стойност на солниците до голяма степен е свързана с 

кулинарните традиции. Много рецепти, като например класическата риба изпечена в сол, ползват солта или солената 

вода като основни съставки. Като метод за консервиране на храните солта е позволила съхраняването и търговията с 

бързо развалящи се храни като месо, риба и зеленчуци, като по този начин е благоприятствала силен кулинарно-култу-

рен обмен в и отвъд Средиземноморието през вековете. Ландшафтът в солниците е и значителен източник на интелек-

туално вдъхновение. Художници, занаятчии и музиканти са ползвали солта като вдъхновение за своите произведения. 

Във фламенкото определението „солен“ означава, че музикантът е добър. Солта е била вдъхновение и на писатели и 

поети (напр. поемите ‘Солничаря’ от Рафаел Алберти и ‘Ода за солта’ от Пабло Неруда). Тези ландшафти обикновено са 

диви, открити и свободни. Те са отдалечени и все пак достъпни, тихи, но пълни с живот. Солникът може да бъде място 

толкова диво и примитивно, че не може да не предизвика емоция или размисъл. 

Сивмоличната ценност на солта е дълбоко пропита в Средиземноморските общества и солта се споменава в свещени-

те текстове на основните религии. Солта присъства в много думи в повечето езици на Средиземноморието (като са-

лата, заплата, салам, сос), а също в редица идиоми, както и в наименования на местности. Комбинацията от културни 

и природни, материални и нематериални стойности превръщат солниците в идеално място за обучение в редица дисци-

плини като история, география, икономика, архитектура, религия, етнография, ботаника, зоология, екология и геология. 

Благодарение на модерните тенденции за развитие на специализиран туризъм се оформя и такъв свързан със солта. 

Създават се много музеи на солта и солодобива, като се счита, че в Средиземноморския регион са над 40 (Neves et al., 
2005). В допълнение се организират и редица събития като фестивали, конференции, турове и други. 
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2) ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОМЕНИ В ИЗОСТАВЕНИ И 
ФУНКЦИОНИРАЩИ СОЛНИЦИ

Преди да влезем в подробности по тази важна тема би трябвало да определим какво разбираме под източници на проме-

ни. В тази глава ще бъдат разгледани набор от антропогенни и природни фактори, които влияят по един или друг начин 

върху ландшафта, биоразнообразието, екосистемните услуги и производствената дейност на солниците. 

Някои фактори влияят само върху действащи солници, тъй като са с антропогенен произход, целящ икономически ре-

зултати. Други влияят само върху изоставени солници и могат да са както антропогенни, целящи да възстановят и 

опазят местообитания (в управлявани изоставени солници) или напротив да превърнат бивши солници в друг тип про-

изводства (напр. аквакултури), или природни като резултат от спонтанна еволюция на ландшафт, който преди е бил 

управляван от човека (в изоставени бивши солници).

Тези основни въпроси ще бъдат разгледани по отделно, защото водят до различни последици, понякога доста различни, 

особено когато липсва баланс между солодобива и опазването на природата.

Промените в земеползването от друга страна може да се отнасят както за изоставени, така и за действащи солници, 

защото те като цяло са свързани с крайбрежните влажни зони. 

В допълнение има и други фактори, като промените в климата, които са трудно управляеми даже в контролирани усло-

вия. Те засилват естествените процеси, влияещи върху крайбрежните влажни зони и гореизброените ситуации.  

Важно е да се уточнят и положителните и отрицателните промени по отношение на биоразнообразието. Увеличе-

нието на броя видове във времето е като цяло желан ефект, но трябва да се оцени и дали ефектът от промените е 

в съответствие с целите за опазване на биологичните съобщества типични за хиперсолените условия, които като 

цяло са с малко видово разнообразие поради очевидни лимитиращи екологични фактори. В тези случаи съответствие-

то на състава на съобществото може да бъде по-важно за оценка на ефикасността на стратегията за опазване от 

видовото разнообразие (Guareschi et al., 2014) както е доказано за сладководни влажни зони (Bilton et al., 2006) и други 

избрани местообитания (Su et al., 2004). Ето защо малко увеличение на биоразнообразието в комбинация с увеличение 

на наличната площ за приоритетни местообитания, които се срещат в зоната, както и повишение на местнтите 

популации на стратегически видове може да бъде считано за положителен резултат за изоставени солници. В това 

отношение видовете, типични за съответните местообитания, особено тези включени в стандартните формуляри 

за НАТУРА 2000 зоните би трябвало да са целеви. От друга страна само увеличение на броя видове и местообитания 

без значение дали са типични за солените условия може да доведе до обогатяване на биоразнообразието, но в същото 

време и до загуба на типичните характеристики на зоната. Този резултат може да е приемлив или не, в зависимост от 

целите на опазване.

2.1. ДИНАМИКА НА ФУНКЦИОНИРАЩИ СОЛНИЦИ

Както беше споменато във въведението, солодобивът зависи от конкретни условия, които обикновено са доста различ-

ни от естествените промени в условията на околната среда. В резултат на това, соларите правят всички възможни 

усилия да смекчат или променят естествените процеси като контролират поне водното ниво и солеността. Това на-

лага поддържане на изкуствени условия със стръмни и прави диги, помпи и канали. Най-видимият ефект от човешкото 

въздействие върху естествената динамика е морфологията на водното тяло: правоъгълни басейни без пясъчни коси или 

островчета, които се появяват и изчезват, формират басейни с различна форма в делтите или крайбрежните лагуни. 

Изкуствените диги са тясни (но понякога достатъчно широки да позволят преминаване на автомобили или машини) и 

често биват поддържани без никаква растителност върху тях. Накратко, ландшафтът е статичен и човешките наме-

си целят да не позволят промени в него.

Не по-малко видно е и управлението на водите, което е обратно на естественото – високи нива през пролетта и лято-

то и ниски през зимата. Тази предвидимост на промените може да улесни колонизирането на зоната от жълтокраките 

чайки – вид, който е допълнителен лимитиращ фактор за видовете от разред Charadriformes (особено за рибарки и са-

блеклюни, но също и за дългоклюната чайка). В допълнение, заливането на потенциалните хиперсолени местообитания 

през лятото не е подходящо за множество растения, чието опазване изисква продължителни засушавания през този 

сезон. 

Някои други ограничения са по-малко видими и зависят в по-голяма степен от местните условия, като например възпре-

пятстване на миграцията на рибите, спиране на крайбрежната ерозия, обедняване на биоразнообразието и др. 

2.2. ДИНАМИКА НА ИЗОСТАВЕНИ СОЛНИЦИ

В солниците динамиката и процесите се управляват от хората, поради което в изоставените солници екологичните 

условия се променят спонтанно във времето. Като цяло изоставянето на солниците води до важни промени в ползва-

нето на земите и водите и с течение на времето може да се стигне до загуба на хиперсолените условия и да се спре 

циркулацията на водата. Това се случва в резултат на естествени въздействия върху изкуствени условия. Морфологи-

ята, разстоянието от брега, еволюцията на крайбрежието, връзката между морето и изкуствените басейни не съот-

ветстват на естествената динамика на крайбрежните влажни зони (Crisman et al. 2009) и скоро след спиране управле-

нието на природните процеси, започва промяна на екосистемата. След спиране на солодобива и липса на каквото и да 

е управление може да се достигне до възстановяване на естествените промени на водното ниво, включително продъл-
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жителни засушавания през лятото, което да доведе до повторно появяване или увеличаване на площта на крайбрежни 

местообитания, които преди са били ограничени или са отсъствали поради управление насочено към солодобив. Тези 

промени може да настъпят сравнително бързо за местообитание тип 1310, което се разпростира върху големи площи, 

изсъхващи през лятото и по-бавно за местообитания 1420, 1410 и 1510. Подобни промени са наблюдавани в няколко зони 

във Франция, като например солници Сен Луси (собственост на и управлявани от Агенция за опазване на крайбрежи-

ето от 2007 г.), солници Иер, както и солници Кабан във Фос-сюр-Мер (M. Thibault, устно съобщение). Такива промени 

са наблюдавани и в солниците в Колостраи, Сицилия, които днес са покрити основно с местообитание 1420. От друга 

страна обаче, какъвто е случаят в солниците на Камарг в Южна Франция са нужни хидроинженерни съоръжения за да се 

възстановят хидрологичните условия, нужни за тези местообитания. 

Често изоставянето води до важни промени на абиотичните фактори на водните местообитания, което може да 

доведе до прогресивно намаляване на видовете и местообитанията, свързани с хиперсолените условия. Липсата на 

водна циркулация, и свързването с източник на сладка вода може да доведе до усладняване на лагуната, еутрофикация и 

увеличение на тръстиковите масиви по краищата й. Човешкото въздействие може да засили промените в ландшафта. 

В екстремни случаи влажната зона може напълно да изчезне като резултат от пресушаването и за други цели (урбани-

зация, индустриализация или даже земеделие). Има описани няколко случая от Гърция, където почти всички изоставени 

солници не са управлявани изобщо и са загубили напълно своята екологична стойност (Petanidou, 2000). В други случаи 

влажната зона остава, но е променена с цел интензивно развитие на аквакултури като рибарници, ферми за стриди и 

други (Crisman et al., 2009; Hueso and Petanidou, 2009), или е напълно изоставена. Има и най-малкото един случай на пълна 

деградация на влажната зона до сметище (солници Капанас, Гърция).

В много случаи културните стойности на солниците и социалният живот, свързан със солта ще бъдат намалени или 

загубени напълно в резултат на изоставянето на солниците. Може да намалее или да се загуби и присъствието на 

видове птици, които са силно привързани към хиперсолените влажни зони (като фламингото) и редки халофитни место-

обитания (Petanidou and Dalaka, 2009).

Изоставянето на солници в Средиземноморието не е рядкост, особено през втората половина ан ХХ в. (Petanidou and 

Dalaka, 2009). Това е резултат от намалялата стойност на солта и въвеждането на промишлени технологии за про-

изводство на евтина сол. Съдбата на бившите солници обаче може да не бъде толкова негативна чрез прилагането 

на нови форми на управление, даже и чрез промяна на целите: от производство на сол към „производство на природа“. 

То от своя страна може да бъде водено от напълно природозащитни цели или смесица от природозащита и устойчиво 

развитие, обединени в екологично управление. Туризъм и поддържане на традициите, както и други начини на ползване 

могат да се съчетават с опазване на природата. В резултат на промяна на ползването, от 2008 г. община Каляри на 

о-в Сардиния (Италия) е създала парк в бившите солници Молентарджус с цел опазване на типичните ландшафти и 

видове (Lai, 2013). 

От тази гледна точка управлението на солниците след спиране на производството в тях е изключително важно, осо-

бено когато може да се прогнозират екстремни изменения, водещи до значителни промени в местообитанията или се 

наблюдават други заплахи (включително антропогенен натиск). Възстановяването на солници с цел солодобив, целящ 

печалба от продажбата на сол в повечето ситуации е трудно начинание, да не кажем направо и невъзможно. Въпреки 

това ако хидроинженерните съоръжения не са силно амортизирани, производството на сол може да бъде възстановено с 

умерени разходи. Това се отнася особено за изоставени малки солници покрай пясъчни брегове, където временна връзка 

с морето поддържа някои от техните екологични характеристики (Crisman et al., 2009). Комбинирането на солодобива 

и устойчивия туризъм е нова сфера, която се развива с цел предаване на наследството свързано със солниците на но-

вите поколения (Petanidou and Dalaka, 2009). Такова възстановяване може да включва ландшафтна архитектура, музеи 

на солта, кулинарни и културни маршрути и опазване на биоразнообразието, като последното е свързано и с екологично 

образование.

Изпълнението на дейности по възстановяване на изоставени солници е правено през последните години в няколко стра-

ни от Средиземноморието, като това са били основно малки традиционни солници на Канарските острови, Иберийския 

полуостров, Италия и Словения (Petanidou and Dalaka, 2009). Възстановяването на промишлени солници е успешно изпъл-

нено в Ла Палме, южна Франция (M. Thibault, лично съобщение).

Въпреки това, равностойното отчитане на стойностите, изброени по-горе е предизвикателство, когато се прилагат 

схеми за управление. Когато солодобивът спре, върху бившите солници започват да въздействат водите от околния 

ландшафт, които преди това са били изолирани. Запазването даже и на малка площ като хиперсолено местообитание 

може да е добър компромис в случаи, когато в дадена територия липсват каквито и да е влажни зони, защото бившите 

солници могат даже и като бракични блата да предоставят важни екологични услуги, които често биват пренебрегва-

ни. Такива услуги са например задържането на води, смекчаване промените в климата и опазване на биоразнообразието. 

От друга страна, когато бивши солници са малка част от ландшафт с много влажни зони, тогава е желателно солни-

ците да се запазят като хиперсолени местообитания чрез подходящо управление с цел разнообразяване на наличните 

влажни зони. В резултат от това, биоразнообразието в бившите солници вероятно няма да се увеличи, поради вътреш-

ни лимитиращи фактори, присъщи на хиперсолените местообитания, но ще спомогне за обогатяване на цялостното би-

розанообразие на региона. Основната цел ще бъде да се увеличи площта, доколкото е възможно, на застрашени типове 

местообитания, които вече се срещат в региона или да се подпомогне възстановяването на такива, които са изчез-

нали сравнително скоро от района, но са се срещали по-рано. Широка визия и разумно управление биха довели до поло-

жителни резултати всеки случай на изоставяне на солници, независимо дали ще бъде възстановен солодобивът или не.
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Солените блата са били ползвани и като сметища, но 

за щастие тази практика вече е спряна в Средизем-

номорието. Замърсяването обаче на солените блата 

в близост до градове, земеделски земи и промишле-

ни зони е често срещано и нерядко в големи размери 

(замърсяване с пестициди, устойчиви органични за-

мърсители, въглеводороди, торове, химикали) (Jenkins, 

1980;Degetto et al., 1997; Fabbri et al., 2000; Albanis et al., 
2009; Migani et al., 2015). При териториални промени, 

водещи до урбанизация около солени блата, най-чес-

тото последствие е повишено замърсяване тъй като 

седиментите в тях са геохимически бариери, богати 

на органична материя, която абсорбира множество 

замърсители. Солените блата са и последен филтър 

за оттичащите се повърхностни води (Gedan et al., 
2009; Migani et al., 2015; Borghesi et al., 2016a). Една 

почти изолирана система като действащ солник, 

свързан пряко с морето може да изглежда като не-

засегната от замърсяване, но всъщност нивата на 

замърсители в седимента на солниците не са добре 

проучени. Скорошно проучване върху нивата на тежки 

метали в гнездата и перата на фламинго в различни 

колонии (Borghesi et al., 2016b) показа високи нива на 

олово и живак в гнездата от солниците Макиареду, 

което е очаквано с оглед съществуването от години 

на такова замърсяване в околния район (Contu et al., 
1985).

2.3. ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СОЛЕНИТЕ БЛАТА

В Средиземноморието, с малки изключения, солниците са създавани чрез модифициране на крайбрежни езера, лагуни 

или естуари чрез система от канали, помпи и диги. Средиземноморските влажни зони са подложени на по-малки вли-

яния в сравнение с Атлантическите. Организмите, които ги населяват са подложени на хидродинамични сили, които 

са смекчени по различен начин от растителността в солените блата. Растителността намалява хидродинамичната 

енергия на морето (Bouma et al., 2005, 2007), временните геоморфологии или човешки намеси, целящи промени в облика 

на територията.

Някои солници са създадени още в древността, когато брегът е имал различна форма в сравнение с днес и крайбрежие-

то е било във фаза на натрупване на наноси и разширяване на сушата в морето. В резултат на това днес има солници, 

които все още действат, но са сравнително далеч от морето и вече са заобиколени от земеделски земи и градове 

вместо от влажни зони (напр. Червия, Италия). Почти навсякъде по Средиземноморието обаче днес са налице обратни 

тенденции: повишаване на морското ниво и крайбрежна ерозия, водещи до промяна на крайбрежието и преместването 

му навътре в сушата. Такива геологични промени (без значение в каква посока) са сравнително бавни, но достатъчно 

значими, за да създадат важни промени в територията и да окажат влияние върху крайбрежните блата. Така блатата, 

които първоначално са заобикаляли солниците ще се характеризират с цикличност, при която формирането на блатата 

ще е последвано от еволюция и достигане на друг тип местообитание. Преди да бъде завършен този цикъл, солените 

блата може да бъдат унищожени поради нарушаване на тяхната изолираност от морето, която е естествена или из-

куствен създадена чрез коси, дюни или диги (Allen, 2000; Adam 2002). Този процес на ерозия може да започне например 

в резултат от буря. Веднъж започнал, ерозионният процес трудно може да бъде спрян. Започването на ерозията е въ-

трешна характеристика, присъща на естествената динамика на временните солени блата (Allen, 2000; van de Koppel 

et al., 2005). Следователно основните промени, влияещи върху солените блата са естествени, но в Средиземномори-

ето те рядко са достатъчни да унищожат или възстановят местообитания поради естествения баланс, поддържащ 

разнообразието от ландшафти и видове. Поради липса на наноси, крайбрежната ерозия се е засилила през последното 

десетилетие. Това е в резултат от изграждането на язовири по реките (напр. по реките Рона и Ебро) и промени в земе-

ползването във водосборните басейни (напр. намалена ерозия поради залесявания в части от водосбора на река Рона).

Слаби вътрешни биологични процеси също могат да окажат влияние върху солените местообитания (Allen, 2000; Wolters 

et al., 2005). Например нарушаване на стабилността на наносите поради унищожаване на растителността от червеи 

(Hughes and Paramor, 2004; van der Wal and Pye, 2004) и водолюбиви птици (Dionne, 1985) също може да доведе до ерозия 

на солените блата. 

От не по-малка значимост за изчезване на солените блата е близостта на човека до тях. Човешките дейности мо-

гат да допринесат значително за влошаване на състоянието. Например драгирането води до увеличение на бреговата 

ерозия. В допълнение човешката дейност може да ограничи пространството за естествено изместване на солените 

блата, което води до загубата им. Като цяло се счита, че човешките дейности водят до увеличение на ерозията (Allen, 

2000; Adam, 2002; Wolters et al., 2005).

Зелени Балкани

Замърсяване с битови отпадъци на Поморийско езеро 
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Селското стопанство може да причини загубата на влажни зони, включително и на солени блата, а даже и на солници, 

когато бъдат пресушени за целите на земеделието. Това се случва след спиране на предходната дейност (като солодо-

бив, рибовъдство, лов, паша) и не се предприемат мерки по опазване на ландшафта. В някои случаи, които не са чести в 

Средиземноморието, солниците се превръщат в земеделска земя. Такъв е случаят с Анависос. В други случаи солниците 

биват урбанизирани като тези във Волос, Гърция (Petanidou, 2000) и градските солници в Поморие, България.

В миналото заливи, лагуни или блата са били превръщани в туристически или промишлени пристанища, индустриални 

зони (включително рибарници и ферми за миди), водещи до перманентна загуба на природни екосистеми и съответните 

екосистемни услуги (Gedan et al., 2009).

В допълнение, промените в климата и повишаването на морското ниво биват разглеждани по-подробно като причина за 

изчезване на солените блата. Тези въздействия ще бъдат разгледани подробно в следващия параграф. 

2.4. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СОЛЕНИТЕ БЛАТА 

Глобалното затопляне, причинено от повишените количества на парникови газове в атмосферата е основен източник 

на промени в условията на Земята, обхващайки цялата екосистема. По-високата средна температура на повърхността 

на Земята определя два основни ефекта, които може да променят характеристиките на солените блата: повишаване 

на морското ниво и промени в климата. В резултат от разширението на океаните (Albritton et al., 2001), топенето на 

ледове (IPCC, 2007), и намаляване на запасите от вода на сушата (IPCC, 2013), морското ниво се повишава средно с 

3.2 мм/г след 1992 г. (1993-2010), което е повече от два пъти по-бързо в сравнение с миналия век, когато се е счита-

ло, че повишението е било 1.5 мм/г за периода 1901-1990 г. според Петия доклад на Междуправителствения панел за 

промените в климата МППК (IPCC, 2013). Доказано е, че през последните години повишаването на морското ниво се е 

увеличило (Watson et al., 2015) и все още се увеличава. В резултат на това по всички прогнози е много вероятно (според 

скалата за вероятност на МППК) средното повишаване на морското ниво през ХХI в. да надхвърли това за 1971-2010 г. 

В най-добрия случай се очаква нарастване от 28-61 см до 2100 г. или 52-98 см в най-лошия сценарий (различни оценки на 

база различни емисии от парникови газове в бъдещето) (Church et al., 2013). Във всички случаи е сигурно, че в глобален 

мащаб средното повишение на морското ниво ще продължи и след 2100 г., като повишението ще зависи от бъдещите 

емисии. Увеличение на зимните валежи над Алпите и Балканския полуостров и намаление на валежите в южната част 

на Средиземноморския басейн комбинирано с увеличение на нивата на изпарение може да са други значими ефекти от 

промените в климата (Wigley, 1989). Още по-значим ефект е увеличената честота на екстремни метеорологични съби-

тия и аномални сезони на регионално ниво, като горещи и сухи лета, меки зими със студени периоди, спорадични силни 

дъждове с изключителен речен отток и силни бури и приливи (Warrick and Farmer, 1990). 

Повишение на морското ниво. Крайбрежните солени блата са влажни зони, поддържани от сложна система от фак-

тори като повишение на морското ниво, ерозия от морските вълни и натрупване на наноси (Nuttle et al., 1997). С други 

думи оцеляването на блатата, обект на въздействие от приливите, зависи от баланса между силите водещи до съз-

даването им (натрупване на минерални и органични наноси) и силите, които ги променят. Тъй като натрупването на 

наноси е естествен процес, превръщащ влажните зони в суша, за да съществуват солените блата е нужно известно 

нарастване на морското ниво (Allen and Pye, 1992). На практика зоните между сушата и морето са изключително уяз-

вими от повишаване на морското ниво, защото с навлизането на морето те биват заливани и изчезват в резултат 

от ерозионните процеси. Според Reed (1990), запазването на крайбрежните блата зависи от нивото на наносите за 

поддържане на нивото им. Зони, в които нивото на наносите е по-голято от това на нарастване на морското ниво се 

счита, че имат положителен баланс. В резултат на съвременните климатични условия се счита, че Средиземноморския 

бряг има отрицателен баланс. В допълнение, Средиземноморието се характеризира с ниска амплитуда на приливите (с 

изключение на някои зони като Северното Адриатическо крайбрежие и лагуните в Тунис) (Ibañez, 2010), поради което то 

е по-уязвимо от повишение на морското ниво в сравнение със зони с големи разлики в приливите и отливите. Промените 

в Средиземноморските солени блата обаче се счита, че варират значително за отделните райони. Морфологията на 

брега и човешките намеси са важни фактори, влияещи върху последиците от повишеното морско ниво върху крайбреж-

ните екосистеми. В делтите увеличението на морското ниво е даже още по-критично поради намалялото ниво наноси 

в резултат на баражирането на горните течения на реките и повишеното ползване на вода за напояване (Ericson et al., 
2006). Потъването като главен фактор, оформящ крайбрежната морфология на много места по Средиземноморието до-

пълнително влошава ситуацията. Известно е, че земната повърхност в делтите потъва, което води до допълнително 

повишаване на морското ниво. Това се случва чрез уплътняване на земните маси, когато водата от предходните наноси 

бива изтласкана под тежестта на новите наноси. Този процес е от голямо значение при богати на органика наноси, 

които се натрупват в блатата. Тази загуба на вода означава намаляване на дебелината на слоя на наноса и съответно 

по-малко повишение на нивото на сушата. Доказано е, че ефектите от човешката дейност определят степента на 

увеличение на морското ниво в повечето делти по света (Ericson et al., 2006). Случаят с делтата на река По е емблема-

тичен: от 50-те до 70-те години са добити около 600 млн. тона пясък от речното корито. Това е довело до отдръпване 

на бреговата ивица на стотици метри навътре в сушата (Cencini et al., 1998). На практика потъването на земната по-

върхност може да бъде причинено или засилено от добива на вода, метан и петрол навсякъде, поради което този процес 

влияе не само върху делтите. Очевидно е, че потъването на земната повърхност и повишението на морското ниво са 

обвързани, поради което относителното увеличение на морското ниво ще бъде по-голямо (Ibañez, 2010).

Основните промени в крайбрежните влажни зони, причинени от увеличеното морско ниво са нарастване на дълбочина-

та, промяна на водното течение и солеността, нарушен баланс на натрупване на наноси, ерозия и различна честота 

на наводненията (Eisenreich, 2005). Важна последица от промяната на крайбрежието е запълването на лагуните, разпо-
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ложени точно зад бреговата линия (плажните екосистеми се преместват навътре към сушата и запълват лагуните, 

както се наблюдава в блатата около солниците на Камарг, Франция) (Thibault, устно съобщение).

На теория крайбрежните солени блата могат да „мигрират„ навътре в сушата, но както вече беше отбелязано в много 

случаи това е възпрепятствано от човешка дейност, тъй като голяма част от Средиземноморското крайбрежие е ур-

банизирано (градове, пътища, туристически курорти, индустриални зони, пристанища). Действащите и изоставените 

солници може да се включат към тези солени блата, които не могат свободно да се преместят навътре към сушата, 

ако са заобиколени от селища. Модерното решение на тази ситуация е интегрираното планиране на територията, 

което да позволи съвместно съществуване на всички елементи – природни или производствени – на територията и 

преследване едновременно на природозащитни цели и социално-икономическо развитие.

Затопляне. Някои растителни и животински съобщества са развили биологични и екологични потребности, които мо-

гат да бъдат задоволени само от променливи местообитания като крайбрежните солени блата. Например зонирането 

на растителността в солените блата се счита, че се се влияе от наличието на хранителни вещества (еутрофикация) 

и от климата (Bertness and Pennings, 2000). Повишението на температурата на въздуха и водата в Средиземноморието 

през последните десетилетия е значително (Giorgi and Lionello, 2008; Vargas-Yáñez et al., 2008) и е по-голямо от колкото 

в други морета и океани (Ibañez, 2010). Затоплянето на морската повърхност в Средиземно море за последното десети-

летие е средно 0.35° C, вариращо от 0.24° C на запад от Гибралтар до 0.51° C в Черно море (Shaltout and Omstedt, 2014). 

Температурите на крайбрежните води също са нараснали, но данните са оскъдни, въпреки че се счита, че промяната 

в температурите влияе най-много на лагуните и крайбрежните влажни зони, защото са водни басейни с ограничено 

количество вода. Влиянието на промените в температурата обаче не са много ясни (Ibañez, 2010). В солените блата 

повишаването на средната температура може да повлияе на биологичните и химически процеси включително фотосин-

теза, изпарение, разлагане и натрупване на органични вещества, което заедно с прекия ефект от температурата 

може да повлияе върху разпространението на растителните и животински видове. Биомасата, състояща се от фо-

тосинтезиращи и хетеротрофни организми се контролира от температурата и повишението й намалява първичната 

продукция като резултат от промяната в метаболизма на цялата система (Ibañez, 2010). Bertness and Pennings (2000) 

предполагат, че климатът играе важна роля в структурата на съобществата в солените блата чрез промяна в соле-

ността на почвата. Климатичните промени и конкретно повишените температури повишават изпарението и концен-

трацията на сол, като по този начин улесняват добива на сол или обратно, може да доведат до спадане на солеността 

чрез увеличени валежи в определени периоди от годината. Промяната в солевия градиент причинява важни последствия 

върху растителните и бентосните съобщества, които колонизират солените блата. Обикновено те и солниците са 

населявани от безгръбначни, живеещи в тинестите плитчини, предоставяйки по този начин места за хранене на пти-

ците. Повишените температури може да променят и активността на безгръбначните и съответно тяхното обилие и 

разпространение (Hughes, 2004), което води до допълнителни влияния върху някои солени блата. В зависимост от про-

мените в активността на безгръбначните техните консументи като дъждосвирцовите и водолюбиви птици може да 

бъдат повлияни на популационно ниво (Hughes, 2004). Повишената честота на епизоди на хипоксия (намалено съдържа-

ние на кислород във водата), причинени от високата температура на водата определя пагубния ефект върху аеробните 

организми като риба и миди (Ibañez, 2010). В по-общ план промените в разпространението на екологичните ниши на 

организмите, структурата на хранителните вериги и биогеохимическите цикли в хидрологията на солените блата и 

лагуните е вероятно да бъдат влошени от промените във валежите и ултравиолетовото лъчение. За съжаление ефек-

тите от такива промени не са достатъчно проучени за повечето местообитания, включително и за солниците. Тези 

ефекти ще включват водния баланс, трансфер на разтворени биогени и седименти, популационна динамика на видовете 

и тяхното географско разпространение. 

Глобалното затопляне е само един от ефектите от човешката дейност. Трябва да се отчита, че то допълва други 

човешки дейности на ниво водосборен басейн или на местно ниво. Промяна на водните течения и наносите, еутрофи-

кацията и въвеждането на инвазивни видове са само три от многото последици от човешката дейност, които не са 

свързани с промените в климата, но влияят върху същите процеси.
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3) КОНФЛИКТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПРАКТИКИТЕ 
ЗА СОЛОДОБИВ И ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО, 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С БИОРАЗНООБРАЗИЕ-
ТО ВЪВ ФУНКЦИОНИРАЩИ СОЛНИЦИ И АНАЛИЗ НА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ

3.1. ПРОБЛЕМИ НА СОЛОДОБИВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕТО НА ВАЖНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ И 

РИБИ 

Гледната точка, изказана в тази част е насочена към целта за опазване на специфичните елементи на солниците, а 

именно биоразнообразието, свързано с хиперсолените местообитания, а не като управление на влажна зона с цел общо 

увеличение на биоразнообразието. 

Добивът на сол е важно условие за съхраняване на културното наследство, особено ако е по традиционен начин.  В някои 

случаи традиционният солодобив е важен и за опазване на естественото функциониране на хиперсолените местооби-

тания, типични за солниците. 

В солниците, разположени далеч от морето и напълно отделени от крайбрежните екосистеми (каквито случаи има 

много в Италия), биха изчезнали без управление на водите и инфраструктурата. Териториите им постепенно ще бъдат 

завзети от растителност (основно от тръстика, когато намалее солеността) и ще пресъхнат или ще бъдат навод-

нени (в зависимост от околните условия), което ще повлияе върху културния ландшафт и ще промени естествените 

местообитания. В такива случаи, при липса на характерния солеви градиент и високата соленост, присъща за солодо-

бива, местообитанието се променя и става все по-малко подходящо за птиците, които са типични за солените блата 

и солниците. 

От друга страна, когато солниците са близо до морето и са добре свързани с крайбрежните екосистеми (като напри-

мер в южна Франция), изоставянето на производството може да доведе до естествена еволюция на солниците към 

ценни крайбрежни солени езера. 

Разходите за поддържане на хиперсолени местообитания при спрял солодобив и само за целите на опазване на природа-

та, са големи и публичната администрация трудно намира средствата за това. Има някои отлични примери за разумно 

и успешно управление на изоставени солници, които са запазени като значими природни зони, например в Южна Франция, 

но има и много напълно изоставени солници в Средиземноморието, които са в лошо състояние. 

Ето защо производството на сол може да помогне за запазване на хиперсолените местообитания, но трябва да е 

внимателно и стриктно регулирано, за да не влияе отрицателно върху опазването на природата и да бъде наистина 

устойчива дейност. 

На практика добивът на сол е стопанска дейност. Както в промишлените, така и в традиционните солници, следвайки 

икономическата логика (като всяка една производствена дейност), солодобивът постоянно среща проблема, свързан с 

формирането на печалба.

В промишлените солници целта е да се произвежда възможно най-много с най-малки разходи благодарение на намалена-

та нужда от работна ръка, но често без да се отчитат нуждите на природата от опазване. 

В традиционните солници, по-високите производствени разходи в резултат от по-голямата нужда от работна ръка, 

налага да се прилагат стратегии за намаляване на разходите. Тези стратегии може да доведат до слаба поддръжка 

на солниците и прилагане на оперативни и управленски методи и инструменти, които компрометират качеството на 

ландшафта и околната среда, свързвани с традиционните солници.

И в двата случая често има конфликти между опазването на природата и добива на сол. Дали тези конфликти са по-го-

леми от ползите? 

От Walmsley, 2000:

„Индустриалните солници покриват големи площи, приютяващи популации на редки, застрашени и защитени видове. 
Собствениците и управителите на солниците автоматично се превръщат в отговорници за тези тези видове, което 
понякога може да доведе до конфликтни ситуации между нуждите на солодобива и опазването им. Затова е важно да се 
изградят и поддържат добри връзки между производителите и биолозите чрез диалог за намиране на решение на възник-
нали конфликти, което да дава възможност за хармонично комбиниране на солодобива и опазването на видове при разумни 
разходи. 

Един типичен случай от Франция показва, че унищожаването на островите за гнездене на водолюбиви птици е причина 
за гнезденето им върху по-неподходящи места като дигите на солниците. По време на размножителния сезон възникна 
конфликт, когато стотици малки падаха в басейните с хиперсолена вода. Малките не можеха да се върнат върху дигите 
и пухът им подгизна и се покри със сол, което причини смъртта им. 

Птиците бяха обвинени, че „замърсяват и влошават качеството на солта„. По-късно през размножителния сезон въз-
никна нов конфликт, когато възрастните чайки и рибарки започнаха да линеят и перата им падаха в солената вода. През 
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следващите две години успях да намаля значително смъртността на малките, чрез практически подобрения, като поста-
вяне на мрежа с височина 20-30 см по края на дигите, което възпрепятства падането на малките във водата. За някои 
видове беше възможно да бъдат привлечени в по-малко чувствителни зони далеч от кристализаторите, чрез ползване на 
изкуствени модели на чайки и рибарки, направени от полистирен (Walmsley 1994).

За солниците в Месолонги предложих изграждането на изкуствени острови и възстановяване на определени диги, без да 
се променя управлението и солодобива. Профилът на островите беше проектиран така, че да не възпрепятства водното 
течение. По-късно бях информиран, че са били изградени няколко острова и птиците са гнездели върху тях, но за съжале-
ние нямаше продължение на този проект“.

Според този анализ може да кажем, че управлението на водите, промените в солеността, опростяването на басейните 

и бреговете и човешкото безпокойство са основните заплахи за птиците и биоразнообразието в действащите солници.

Солниците са много важни за много видове водолюбиви птици, защото предоставят добри условия за хранене и раз-

множаване и представляват изкуствено копие на естествени местообитания, типични за естествените крайбрежни 

зони, които в днешно време са голяма рядкост в Европа поради човешкото въздействие. Въпреки това обаче често може 

да има конфликти между солодобива и птиците и има много лимитиращи фактори за птиците в действащите солни-

ци.  Очевидно екологичните нужди на водолюбивите птици са се променили според условията, които са естествени за 

влажните зони в Европа и в Средиземноморския басейн. В различните периоди от годината птиците са адаптирали по-

ведението и нуждите си към това, което предлагат водните местообитания, както през размножителния сезон, така 

и по време на миграцията и зимуването. Повечето видове водолюбиви птици, които посещават крайбрежните влажни 

зони търсят плитки води с множество малки островчета с тинеста или пясъчна повърхност по време на размножител-

ния сезон, което съответства на по-малко валежи и по-слаби навлизания на морето. 

Както посочва Sadoul (1996), функциониращите солници предоставят на птиците различна ситуация и ландшафт с по-

стоянно водно ниво и малко островчета и тинести или песъкливи плитчини. Това е причина за по-малко налични места 

за размножаване, но по-голяма безопасност поради контрол върху водното ниво (управляван за солодобива, но полезен за 

птиците). В допълнение, целогодишно местообитанията са по-стабилни с малки промени във водното ниво и солевия 

градиент, отново поради производствени причини. 

Sadoul също показва, че в дългосрочен период действащите солници в Камарг са били напуснати от дребните видове 

Charadriiformes, които първоначално са имали голямо увеличение. Това е поради ерозията на малките острови, създадени 

в солниците и останалите само по-големи структури и диги, върху които са се настанили жълтокраките чайки, които 

значително са увеличили числеността си благодарение на гарантирания източник на храна от сметищата. Те заемат 

големи острови и загнездват по-рано от другите видове, агресивни са и нападат яйцата и малките им.

Така дребните видове Charadriiformes (саблеклюн, кокилобегач, рибарки, малка черноглава, речна и дългоклюна чайка) из-

оставят солниците и започват да ползват по-лоши местообитания, което води до снижен гнездови успех и съответно 

популации. 

Стабилните водни нива позволяват птиците да гнездят всяка година, но благоприятстват и присъствието на жълто-

краките чайки (предпочитащи стабилни местообитания за разлика от по-дребните Charadriiformes, привързани към 

нестабилни условия). В допълнение, постоянното заливане на басейните увеличава процеса на ерозия на островите. 

Sadoul заключва, че управлението на водните нива и местообитания е изключително важно и в действащи солници. Още 

по-важно е изграждането на острови, прилагането на мерки за прогонване на жълтокраките чайки и поддържането на 

островите като подходящи местообитания за дребни Charadriiformes чрез постоянно премахване на растителността.

Понякога стабилните условия в солниците водят и до заселването на сивия плъх, който създава колонии върху малките 

островчета. Сивият плъх е сериозна заплаха за колониите на птиците. 

Както е широко известно двете основни заплахи за птиците, гнездящи в действащи солници е липсата на острови 

и управлението на водното ниво (Doody, 2001; Rufino et al., 2002; Virdis et al., 2005). От друга страна е трудно да се 

поддържа по-ниско водно ниво, когато приоритет е производството на сол, защото системата изисква определено 

количество вода. В екстремни случаи управлението на водното ниво е такова, че директно води до унищожаване на ко-

лониите, когато с цел следване на производствения цикъл, водата се прехвърля в напълно сухи басейни, заливайки гнезда 

и яйца, както е регистрирано например в солниците на Червия, Италия. (Costa et al., 2009-2). Единствената възможност, 

предлагана няколко пъти например за солниците в Червия е да се определят басейни, които да се изолират от производ-

ствения цикъл, и в които да се намали водното ниво през пролетта и лятото. Това е възможно, защото солниците ще 

станат място за наблюдение на птици и ползите от това биха били привлекателни за солопроизводителите. 

Добър начин за поддържане на почвата и растителността, по начин подходящ за Charadriiformes и неподходящ за жълто-

краките чайки е заливането на островите до началото на размножителния сезон за целевите видове. Това е прилагано 

в солниците Комакио в Италия. По този начин островите са защитени от ерозия през зимата и се възпрепятства 

развитието на растителност по тях, в същото време се предотвратява загнездването на жълтокраките чайки и за-

селването на сиви плъхове. 

Този експеримент е показал и проблема с осигуряване на подходящи места за гнездене за малките Charadriiformes в зони 

с голямо присъствие на жълтокраки чайки. Колониите се превръщат в места за хранене на чайките. С цел да се предо-

тврати това е важно да се вземат мерки за прогонване на жълтокраките чайки като цяло от зоната. Нужно е и да се 

предоставят укрития (тухли, керемиди) за малките на целевите видове с цел да се предотвратят хищническите атаки 

върху малките докато възрастните отсъстват.
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Интензивното управление на солниците се счита за заплаха за птиците, гнездящи там (Tucker & Evans, 1997), защото 

басейните се заравняват, а островите се премахват, за да се увеличи площта на водата и съответно добивът на сол. 

В резултат на това птиците се преместват в по-неподходящи места като диги, където са по-уязвими по отношение 

на  атаки от хищници и безпокойство от хора. 

В Червия например липсата на острови често е причина колониите да загнездват по диги, които са обаче лесно достъп-

ни за лисици и бездомни кучета, които нападат яйцата и малките (Costa et al., 2009-1).

В действащи солници безпокойството от хората може да е фактор, който възпрепятства загнездването или предиз-

виква прогонване на вече загнездили колонии. В допълнение, това е причина за чести атаки от страна на възрастните 

към хората, като по този начин малките биват изложени на по-голям риск от нападения от жълтокраки чайки. 

В особено тежки случаи безпокойството от хора може да доведе и до физическо унищожение на колониите чрез стъпк-

ване на гнезда, яйца и малки при рутинна поддръжка (косене) или извънредни ремонти на дигите, особено ако се прави 

през пролетта или лятото. Такъв  случай е имало в солниците Червия с колония от малки черноглави чайки (Costa et al., 

2009).

Последният пример показва нуждата от внимателно регулиране на солодобивните дейности, постоянно наблюдение и 

редовно присъствие на управляващия орган. 

В солниците Червия са идентифицирани и проучени някои заплахи за видовете гнездящи там (Virdis et al., 2005):

�� липса на планиране при управлението на водите, което е причина за липса на места за гнездене, пълна липса на вода 

по време на миграцията или заливане на съществуващи гнезда;

�� недостатъчно острови и ползване на дигите, където обаче колониите са обект на атаки от хищници и безпокой-

ство при поддръжката от работниците;

�� лов около зоната;

�� безпокойство от туристи.

Солниците и конкретно водните им басейни може да са полезни места за размножаване на риби, тъй като са важни 

места за отхранване за младите на някои видове (напр. кефалови, лаврак, атерина). Водното течение обаче в каналите, 

свързващи солниците с морето често е променено спрямо естествения цикъл и заедно с присъствието на прегради 

може да ограничи навлизането на риби. Видовете риби от род Aphanius са характерни за солниците, но рязкото засуша-

ване, поддръжката на басейните и промяната на водния режим са заплахи за тях.

3.2. ДИНАМИКА НА КРАЙБРЕЖИЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА КРАЙБРЕЖНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

Промяната на брега е заплаха, както за солниците, така и за видовете и местообитанията в тях. 

В действащите солници защитата от навлизането на морето, извършвана от производителите може да не отчита 

опазването на естествените местообитания (с прекъсване на връзката между лагуните и дюните). Това от една 

страна защитава солниците и местообитанията в 

тях, но води до загуба на крайбрежни местообита-

ния.

Солопроизводителите трябва да се съобразяват с 

изискванията на екологичната мрежа НАТУРА 2000 за 

опазване на местообитанията и да прилагат неин-

вазивни методи за брегозащита (потопени съоръже-

ния в морето, биоинженеринг или възстановяване на 

структурата на дюните).

Солници, управлявани само с природозащитни цели 

също може да имат нужда от защита срещу брегова 

ерозия, като в този случаи намесите ще бъдат оп-

ределени от управляващия орган, като естествено 

трябва да вземат в предвид и опазване на крайбреж-

ните местообитания. Този опит може да се ползва 

като добра практика за действащите солници.

M
assim

iliano C
osta 

Брегова ерозия 
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3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Въпреки сериозните заплахи, изброени дотук, действащите солници представляват местообитание за много видове, 

поради много причини:

�� солниците са изкуствено копие на естествени екосистеми;

�� винаги има вода, даже и в периоди на суши и ниско морско ниво;

�� често са единственото местообитание близко до естествено по крайбрежието, което е силно урбанизирано и на-

селено;

�� ловът често е забранен защото има работници.

В заключение може да кажем, че като създадени от човека местообитания, солниците със своята система за управле-

ние на водите могат да са много силен инструмент за опазване на биоразнообразието. 

В изоставени солници това може да се ползва незабавно, докато в действащи солници е нужно да се прилагат всички 

изброени дотук начини за създаване на подходящи условия и да се полагат усилия за намаляване на заплахите, чрез вни-

мателно регулиране и постоянен мониторинг.

3.4. ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ВЪВ ФУНКЦИОНИРАЩИ 

СОЛНИЦИ – АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДОКУМЕНТИТЕ НА 

ПАРТНЬОРИТЕ

Докато са действали солниците в Камарг, Франция е създадено партньорство между солодобивната компания Компани 

дез Сален дю Миди и биологична станция Тур дьо Валат с цел подобряване природозащитното състояние на колониални-

те водолюбиви птици. В края на 60-те години на ХХ в., природозащитното състояние на розовото фламинго в Камарг е 

било неблагоприятно, с провалено гнездене или липса на такова няколко последователни години. Двете организации са 

работили съвместно за намирането на подходящо място за изграждане на остров за гнездене на вида, който е изграден 

през 1970 г. и от 1974 г. видът гнезди отново. От тогава видът гнезди редовно и колонията има важна роля за възстано-

вяването на Средиземноморската популация на вида. Предприети са различни мерки за опазване на гнездящата колония 

от фламинго като периодично възстановяване и поддръжка на острова. През 1999 г. солодобивната фирма изгражда и 

остров за гнездене на рибарки и чайки по препоръка от Тур дьо Валат. Островът е много успешен в краткосрочен план 

и на него гнездят различни видове две поредни години. Това, разбира се, е добра практика, която е желателно да се 

прилага за всички действащи солници. 

Планът за управление на солници Ейг-Морт представя други добри примери:

a) фирмата има експерт-еколог, който управлява солодобива, рибовъдството, лова и туризма с цел постигане на цели-

те за опазване на НАТУРА 2000 зоната;

b) дигите на солника са ремонтирани през 2014 г., когато колония фламинго гнезди в солниците;

c) от 2006 г. са създадени и се поддържат много острови за птици. Всяка година се поддържат с цел запазване на под-

ходящи условия за гнездене. Прилагат се мерки за ограничаване атаките от хищници и проучване от 2009 г. показва 

ефективността по отношение загнездването и гнездовия успех;

d) предприемат се мерки за ограничаване загнездването по островите на жълтокраки чайки – свързване на островите 

с дигите с цел предоставяне на достъп за лисици, безпокойство на чайките в периода януари-март и ползване на 

отрови през април.

Antoine Arnaud –  Tour du Valat 

Изграждане на изкуствен остров за 
гнездене на фламинго 
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4) УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТ-
СТВАЩИ ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ (ПЕРИОД 
НА ЗАЛИВАНЕ, СЕЗОННА ДИНАМИКА НА ВОДНОТО НИВО И 
СОЛЕНОСТТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
КОЛОНИАЛНО ГНЕЗДЯЩИ ПТИЦИ)

В Европа има много функциониращи солници, разпръснати върху големи крайбрежни територии (виж глава 2), които 

приютяват редки и застрашени видове диви птици. В такива случаи неволно солопроизводителите се превръщат в 

пазители на застрашени видове, чието опазване трябва да се вземе предвид наедно с нуждите, свързани с добива на 

сол (Walmsley 2000).

Тези зони са местообитания, създадени от човека основно в крайбрежни лагуни, солени езера или части от тях, из-

куствено пресъздаващи естествените солени блата. Те са разположени зад пясъчните дюни, които са типични за 

Средиземноморските брегове, но са доста рядко срещани в днешно време, и в които много видове, повече или по-малко 

специализирани, намират благоприятни местообитания или най-малкото подходящо заместване за изчезнали естест-

вени такива. 

Следователно солниците са изкуствени местообитания с полуестествени характеристики, чиито химически, физиче-

ски, биологични и почвени условия са зависими от движение на водата, свързано със солодобивния цикъл и интензивни 

човешки дейности през вековете. Спирането на водната циркулация определя бърза промяна в тези условия и неиз-

бежни промени в екологичните и ландшафтните характеристики. Без постоянно циркулиране на водата, почистване 

на каналите и басейните, солниците се превръщат в райони, близки по екологични показатели с крайбрежните лагуни. 

Екологичните фактори и човешките дейности са двата основни компонента неразривно свързани с деликатния баланс, 

типичен за екосистемата в солниците. 

По-нататък се разглеждат и други фактори, участващи в опазването и даже увеличението на биоразнообразието на 

популациите от птици и биоценозата като цяло.

Анализът на плановете за управление на солниците в зоните от проект MC SALT позволява създаването на доста пълна 

представа за състоянието и конкретно за заплахите за местообитанията и видовете. В същото време дава богата 

представа за планирането и изпълнението на добри управленски практики и действия за подобряване на биоразнообра-

зието. 

Функциониращите солници са важни и за опазването на растителни видове (напр. Salicornia procumbens, Limonium 
insulare, Limonium pseudolaetum) или определени местообитания, свързани с хиперсолените условия, защитени от Ди-

ректива 92/43/EC. Поддържането на солевия градиент нужен за добива на сол, на практика създава добри условия за 

видове като солянката и гмелиците, както и местообитания като 1310 Salicornia и други едногодишни растения, обра-

зуващи колонии върху тинести и пясъчни терени; 1420 Средиземноморски и южноатлантически халофилни храсталаци 

(Sarcocornetea fruticosi); 1510 * Средиземноморски солени степи (Limonietalia).

4.1. ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И СТРАТЕГИИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Всеки солник, включен в екологичната мрежа НАТУРА 2000 трябва да има свои собствени природозащитни мерки, в 

съответствие с член 6 на Директива 92/43/EC. Същият член предлага ако е нужно да бъдат изготвяни и планове за 

управление за всяка зона, интегрирани в другите планове за развитие (напр. общи устройствени планове или планове за 

управление на защитени територии).

Важността на планирането е свързана както с неоспоримостта на устройствените планове според действащото 

законодателство, така и с възможността да се програмират във времето и пространството ресурсите за опазване 

на природата.

Ето защо е много важно всяка зона да има собствен план за управление, даже и да не е задължително според Директива 

92/43/EC. Това дава възможност да се определят приоритети и да се планират природозащитни дейности за опазване 

на местообитания и видове.

Като цяло плановете за управление трябва да са обвързани с общото планиране в региона, защото те са част от 

по-широко планиране на по-високо ниво. Процедурите по влизане в сила на даден план често са обвързани със законода-

телството за устройственото планиране и следователно по този начин те биват официализирани. 

Подходът чрез план за управление е важен за планиране на природозащитните дейности във всяка една зона. Този под-

ход включва:

1) описание и анализ на зоната (на база фактическа информация за фауна, флора и местообитания);

2) йерархия на консервационните проблеми;

3) определяне на целите (включително природозащитни цели и приоритети);

4) стратегия;

5) план за действие.
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Природозащитните стратегии за даден солник, неговите местообитания и видове, се променят в зависимост от пла-

нираното ползване на самия солник. Има разлика дали е действащ или изоставен и се планира управление за опазване 

на природата.

В първия случай трябва да се обърне специално внимание върху регулирането на производството с цел да се избегне 

негативно въздействие и ако е възможно да се благоприятстват определени видове и местообитания. 

Във втория случай ще е от особена важност да се определят приоритети, с цел да се планират и извършат дейности 

насочени към най-спешните проблеми. 

И в двата случая подходът трябва да е мултидисциплинарен, тъй като управлението на влажни зони изисква сътрудни-

чество между различни страни, включително работниците в добива на сол. 

Приоритизирането трябва да започне от списъка с местообитания и видове, които са характерни за Средиземномор-

ските солени блата и са включени в приложенията към Директиви 92/43/EC и 09/179/EС, както е описано в част 7.2. 

Методиката трябва да е тази, възприет от IUCN (http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria). 

При оценка на местообитанията е нужно да се оцени и тяхната структура с цел да се сравни състава с описанието 

в Директива 92/43/EC, и присъствието на приоритетни видове или като цяло на такива с консервационна значимост.

4.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНОТО НИВО

Обичайните дейности по отношение водното ниво и напълването на производствените басейни имат директно въз-

действие както върху достъпа до храна, така и до местата за гнездене на птиците. Ако вземем  предвид екосистема, 

в която сухоземните местообитания се срещат по дигите и бреговете, пълното или частично изпразване на някои 

басейни през есенно-зимния период и през размножителния сезон освобождава големи площи от растителност, което 

ги прави достъпни за водолюбивите птици. От друга страна излишъкът от вода в басейните поради валежи или тех-

нически проблеми може да намали наличните местообитания или да залее потенциални места за гнездене (за да се 

избегне това, на някои места са създавани плаващи острови). Напълването на басейните по време на размножителния 

период често е било причина за изоставяне на гнезда или напускане на цели колонии, гнездящи върху малки тинести коси 

и купчинки на водната повърхност (саблеклюни, кокилобегачи, речни рибарки, белочели рибарки, морски дъждосвирци, 

малки черноглави чайки). В редки случаи е било възможно да се вземат конкретни мерки с цел да се избегне заливане на 

гнездата. Вливането на води през пролетта през последните години е правено винаги твърде късно, като това води 

до заливане на гнезда на саблеклюни (които снасят яйца през втората половина на април), но също и на кокилобегачи, 

речни рибарки, белочели рибарки и морски дъждосвирци.

Някои години се е случвало басейните да бъдат напълвани с вода в края на май с трагични последици за вече снесените 

яйца. Даже ранното изпразване на басейните (между септември и октомври), което се прави след ръчното събиране 

на солта, се счита за вредно. Когато водата се източи твърде рано от басейните се влошават условията за мигри-

ращите птици. 

Изпразването на басейните в края на януари води до ограничаване на местообитанията за зимуващите птици. 

Ето защо с цел да се осигурят условия за привличането на мигриращи и зимуващи видове птици от интерес за Общ-

ността, е нужно да се поддържа ниско водно ниво през есенно-зимния период. Зимуващата популация на тъмногръдия 

брегобегач има нужда от плитки води.

Внимателното управление на водите и водните нива, съобразено с екологичните нужди на целевите видове и съпрово-

дено с постоянен мониторинг, включително на гнездовите колонии е ключово за опазването на орнитофауната. 

Lino C
asini Ято Тъмногръди брегобегачи 

http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
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4.3. НАЛИЧИЕ НА СУХОЗЕМНИ МЕСТООБИТАНИЯ

В много солници един от значимите фактори, които ограничават размножаването на птиците е наличието на малко 

подходящи сухоземни повърхности (като островчета, тинести купчини или диги и коси). В солниците Червия в Италия 

през последните десетилетия удобните места са намалели значително, преди всичко поради преустановяване на косит-

бата на тревата по краищата на басей-

ните, което е довело до обрастването им 

на места даже и с храсти. 

Създадените в миналото островчета за 

гнездене са ерозирали от вълните в ба-

сейните или обрасли с растителност. 

Създаването на нови изкуствени остров-

чета в рамките на проект LIFE MC-SALT 

беше добра възможност за увеличаване 

на подходящите местообитания. Очаква-

ните резултати бяха островите да бъ-

дат заети от увеличаващи се нови коло-

нии от птици. 

Резултатите от последващия монито-

ринг на изградените островчета налага 

следните изводи:

�� Изграждането на островчета е по-

лезно за привличането на нови гнездови 

колонии чрез привличане както на видове, 

срещащи се в солника така и на такива, 

които преди това не са гнездили там;

�� Голяма част от колониите по остро-

вите са обект на мащабни атаки от 

жълтокраките чайки, като най-фатални 

са те за малките, които иначе са защи-

тени от наземни хищници.

�� По време на мониторинга не е ус-

тановено увеличение на гнездовия успех 

за всички целеви видове (само речните 

рибарки успешно са отгледали малки до 

излитането им), но островчетата със 

сигурност са подобрили условията на жи-

вот и са довели до по-голям брой оцелели 

малки.

�� Островчетата са привлекателни 

за птиците, особено през първата годи-

на от създаването им. През следващите 

години, след появата на растителност 

се отчита намаляване на загнездилите 

двойки, което възпрепятства формиране-

то на колонии.

Зелени Балкани

Речни рибарки гнездящи върху островче в солници Червия, Италия 

Fabrizio B
orghesi

Унищожено яйце на Речна рибарка 

Fabrizio B
orghesi

Колония на Малки черноглави чайки 
върху изкуствен остров в солници 
Червия, Италия 
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В един план за управление могат да бъдат заложени следните дейности, насочени към постигане целите за опазване на 

видове и увеличение на биоразнообразието:

��  Извънредна поддръжка на хидроинженерните съоръжения 

��  Поддръжка на диги с цел опазване на видове 

��  Поддръжка на острови за опазване на видове 

��  Ограничаване безпокойството на гнездящи колонии от птици 

��  Ограничаване атаките от хищници над гнездящи колонии от птици

��  Дейности за ограничаване присъствието на жълтокраката чайка 

��  Обезопасяване на електропреносни линии

��  Контрол на инвазивни растителни видове 

��  Коситба за сено от местообитание 6210

��  Косене на тръстики

��  Контрол на екзотични видове (екзотични Emididae и нутрия)

��  Сформиране на екип за мониторинг на птиците и основните заплахи за тях (състоящ се от 1 биолог и 1 техник) 

��  Мониторинг качеството на водите

��  Мониторинг на природни местообитания и растителни видове (и обновяване на оценката за състоянието им)

��  Мониторинг на риби

��  Мониторинг популацията на блатна костенурка Emys orbicularis 

�� Мониторинг на целеви гнездящи видове птици 

��  Мониторинг на гнездящи видове птици с консервационно значение 

��  Мониторинг на мигриращи видове птици и такива от интерес на местно ниво 

��  Мониторинг популацията на средиземноморско прилепче Pipistrellus kuhlii

��  План за публичност.

4.4. ДОБРИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В 

ПРОУЧЕНИТЕ СОЛНИЦИ

Следните ключови дейности може да се считат за подходящи за всички солници по отношение опазването и подобрява-

не природозащитното състояние на местообитания и видове .

4.4.1. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА НА СОЛЕНА ВОДА В БАСЕЙНИТЕ

Водната циркулация в басейните на солниците е изключително важна за поддържането на подходящи химико-физични 

свойства на хиперсолените местообитания както в действащи, така и в изоставени солници. Тя е много важна и за 

поддържането на условията в първите басейни, в които постъпва морската вода, които от своя страна са най-важни-

те местообитания за макрофити и риби.

Спирането на водната циркулация води до бърза промяна в тези свойства и съответно промяна в екологичните свой-

ства. При липса на постоянна водна циркулация, периодично почистване на каналите и дъната на басейните, солниците 

се превръщат във водоеми, сходни по екологични характеристики с крайбрежните лагуни, а впоследствие се стига до 

пълно покриване с растителност.
Patrick R

igaud – Parc N
aturel R

egional de C
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argue

Почистване на канал в бивши солници на 
Камарг, Франция 
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4.4.4. МОНИТОРИНГ НА МЕСТООБИТАНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ 

Мониторингът на сухоземните местообитания през 4-5 години и особено на приоритетните типове дава информация 

за промените и протичащите процеси. Нужно е разработването и прилагането на стандартна методика, като може да 

се ползват ортофото снимки с висока резолюция в комбинация с теренни проучвания.

Мониторингът на отделни параметри (определящи видове, вертикална структура, плътност) на местообитанията 

трябва да е постоянен във времето. 

Мониторингът и управлението на местообитания трябва да дава следната информация:

�� Площ на местообитанията и промени на площта в рамките на периода;

�� Структура на местообитанието с оглед дългосрочното му опазване;

4.4.2. РЕГУЛИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ВОДНИТЕ НИВА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА КОЛОНИИТЕ ОТ ПТИЦИ 

Внимателното управление на водните нива, съобразено с нуждите на гнездящите колонии птици е от изключително 

значение за добрия гнездови успех и съответно опазването на птиците.

За опазването на колониално гнездящите видове птици от разред Charadriiformes е важно преди началото на размножи-

телния сезони (референтна дата 15 април с вариации от 1-2 седмици в зависимост от географското положение) да бъ-

дат напълнени всички басейни, в които има условия за гнездене с цел да се възпрепятства загнездването по дъната на 

басейните от видовете, които се връщат от своите зимовища. Следователно дейностите по поддръжка на хидроинже-

нерните съоръжения трябва да се планират така, че да не се забавя този процес, за да не се причини заливане на гнезда.

Сътрудничеството и обмяната на информация между солопроизводителите и експертите-орнитолози са от изклю-

чителна важност за ограничаване заливането и унищожаването на гнезда. Полезно би било, за басейните, които все 

още не са напълнени в този период, но ще бъдат след това, да се вземат мерки за възпрепятстване загнездването на 

птици. 

Управлението на водното ниво във всеки ба-

сейн в съответствие с нуждите на гнездя-

щите птици е подходящ инструмент за опаз-

ване на птичите колонии. 

Проблемът със заливането на гнездящи ко-

лонии от птици се отнася както за Среди-

земноморието и Черноморието, така и за 

солниците по Атлантическото крайбрежие 

на Европа. Създаването на екип за монито-

ринг на птиците, като част от дейностите 

по солодобив е полезно решение на проблема. 

Добре е да напомним отново, че пълното 

заливане на острови през зимата е полезен 

начин за ограничаване на растителността и 

възпрепятстване загнездването от жълто-

краки чайки по тях.

Patrick R
igaud – Parc N

aturel R
egional de C

am
argue 

Изграждане на шлюз 

4.4.3. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ

Измерването на основни химически, физиче-

ски и биологични параметри на водата по 

време на производствения сезон дава ин-

формация за състоянието на водното тяло, 

еутрофикацията и планирането на мерки за 

подобряване на водната циркулация. Мони-

торингът трябва да се извършва от квали-

фицирани експерти с цел правилно събиране 

на пробите и анализ на резултатите. Инфор-

мацията може да се допълва с количествен 

и качествен анализ на бентоса и рибите в 

басейните и каналите. 

В солниците водната циркулация е подчи-

нена на солодобива. Качеството на водите 

е от важност във връзка с Директивата за 

водите, но еутрофикацията има ограничено 

въздействие върху птиците. Замърсяването 

с токсини може да е проблем, защото се пре-

дава по хранителната верига. 

Зелени Балкани

Мониторинг на физически параметри 
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�� Присъствие и състояние на типични растителни видове;

Мониторингът и управлението на целеви растителни видове с консервационно значение трябва да дава следната ин-

формация:

�� Численост на популацията.

�� Разпространение и присъствие.

4.4.5. МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕС И ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ 

Мониторингът и управлението на видове трябва да предоставя следната информация:

�� Информация за основни процеси.

�� Състояние на зооценозата.

�� Присъствие на немесни видове.

Мониторингът на птиците трябва да предоставя следната информация:

Разпространение в зоната и състояние на гнездящите видове от интерес за Общността и видове с консервационна 

значимост (численост на гнездовите колонии).

Разпространение в зоната и численост през различните сезони на птици от разреди Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, 

Anseriformes и Charadriiformes (преброяване поне веднъж на месец). 

4.4.6. ОГРАНИЧАВАНЕ АТАКИТЕ НА ХИЩНИЦИ ВЪРХУ ГНЕЗДОВИТЕ КОЛОНИИ 

Като цяло присъствието на хищници (лисици, кучета и котки) в солниците не може да се ограничи, поради системата 

от диги и пътища, нужни за технологичното функциониране на солниците. За ограничаване на достъпа до диги, на които 

гнездят целеви видове птици, може да се предприемат дейности по преграждане с огради или електро-пастири. Диги, 

които не се ползват може да бъдат превръщани в островчета чрез прекъсване. 

4.4.7. ДЕЙНОСТИ СРЕЩУ ЖЪЛТОКРАКИТЕ ЧАЙКИ

В солници, където гнездят жълтокраки чайки, тяхното негативно въздействие върху гнездящите рибарки и дъждосвир-

цови птици може да се ограничи чрез редица мерки, които обаче не са част от ежедневните дейности на работниците 

по солодобива. Те са насочени към снижаване броя на гнездящите двойки чайки.

Допълнителна информация относно методите за ограничаване негативното въздействие от жълтокраките чайки вър-

ху другите видове водолюбиви птици е представена в насоките, изготвени в рамките на проект LIFE MC SALT (Serra 

et al., 2015).

Една от основните мерки е свързана с ограничаване установяването на жълтокраките чайки през зимния период и в 

началото на размножителния сезон (от януари до март). Прогонването може да става чрез редовен обход на дигите 

или чрез визуални и звукови устройства. Крайните мерки при голямо увеличение на популацията на жълтокраките чайки 

включват унищожение на гнезда и яйца, след съгласуване с компетентните органи.

4.4.8. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДИГИ И ОСТРОВИ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ 

Растителността по дигите има важна роля за ограничаване на ерозията. Тя също позволява на някои видове птици 

(жълтокрака чайка, зеленоглава патица, бял ангъч, саблеклюн, кокилобегач и малък червеноног водобегач) да гнездят 

и предоставя укритие за техните малки. Поддържането на ниска тревиста растителност чрез косене е нужно да се 

прави в подходящо време (обикновено извън размножителния период – преди април и след юли) с цел да няма негативно 

въздействие върху гнездящите птици. По диги с пътища се препоръчва косенето да е постоянно, за да не загнездват 

птици, които после могат да бъдат безпокоени.

По места, където гнездят жълтокраки чайки, косенето на тревата ще спомогне за прогонването им по два начина – 

чрез безпокойство и ограничаване възможността за криене на малките. 

По диги, които са без растителност, мерките трябва да са насочени към осигуряване на подходящи места за гнездене 

на целевите видове птици, чрез подравняване и покриване с подходящ субстрат – пясък, мидички, камъчета или тиня при 

почистване на каналите и басейните. Допълнително може дигите да се насипват със сол, за да се ограничи появата на 

растителност и да се подпомогнат само видове, адаптирани към хиперсолените условия. Ползването на хербициди не 

се препоръчва, защото не е съвместимо с консервационните цели.

4.4.9. ОГРАНИЧАВАНЕ БЕЗПОКОЙСТВОТО НА КОЛОНИИТЕ ОТ ПТИЦИ

Безпокойството от обичайни или извънредни човешки дейности, свързани със солодобива могат да са изключително 

вредни, когато са по диги, на които гнездят колонии от птици. Това важи особено за размножителния сезон (валиране 

на дъната на басейните, възстановяване на диги, проверки и ремонти на шлюзове и др.).

С оглед на факта, че размножителния сезон е в периода април-юли би било подходящо такива дейности да се планират 

извън него. Ако обаче това е невъзможно се препоръчва да се предприемат мерки в началото на размножителния сезон 

по прогонване на птиците от дигите, където ще се извършват ремонти или други дейности, с цел да не се проваля 

размножителния им сезон. 

По отношение безпокойството от единични посетители или групи е необходимо да бъде ограничен достъпът до зони 

(диги и басейни), където гнездят птиците. Туристите могат да посещават само други части от зоната през размно-
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жителния период.

4.5. ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ 

4.5.1. МЕСТООБИТАНИЕ 1150* КРАЙБРЕЖНИ ЛАГУНИ

Това приоритетно местообитание изисква постоянна връзка с морето, важна за мигриращите риби и водни безгръб-

начни, качеството на водите, както и местообитания и видове, свързани с приливите. 

Поради промените в екологични фактори като соленост и водно ниво, типа субстрат и температура, в крайбрежните 

лагуни се развива разнообразна растителност.

4.5.2. МЕСТООБИТАНИЕ 1310 SALICORNIA И ДРУГИ ЕДНОГОДИШНИ РАСТЕНИЯ, ОБРАЗУВАЩИ КОЛОНИИ 

ВЪРХУ ТИНЕСТИ И ПЯСЪЧНИ ТЕРЕНИ

Това местообитание се нуждае от тинести брегове, които биват заливани от плитки бракични води, и които поне за 

кратко пресъхват през лятото.

4.5.3. МЕСТООБИТАНИЕ 1410 СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СОЛЕНИ ЛИВАДИ (JUNCETALIA MARITIMI)

Това местообитание изисква почви със средно до високо съдържание на пясък и заливане с бракични води за средни и 

дълги периоди. 

4.5.4. МЕСТООБИТАНИЕ 1420 СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ И ЮЖНОАТЛАНТИЧЕСКИ ХАЛОФИЛНИ ХРАСТАЛАЦИ 

(SARCOCORNETEA FRUTICOSI)

Това местообитание е много важно за множество гнездящи видове птици. Изисква глинести почви, заливани с бракични 

или солени води и високо ниво на подпочвените води през зимата, редувано с дълги засушавания. 

4.5.5. МЕСТООБИТАНИЕ 1510 * СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СОЛЕНИ СТЕПИ (LIMONIETALIA)

Това приоритетно местообитание изисква солени почви, основно с глинеста или глинесто-песъчлива структура по кра-

ищата на бракични влажни зони. Почвите трябва да са влажни, но да не се заливат за продължителен период и да са с 

високо ниво на подпочвените солени води. През лятото трябва да изсъхват и да се отлагат соли по повърхността им.
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5) ЮРИДИЧЕСКИ АСПЕКТИ

5.1. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Всички солници в Европейския съюз са защитени като зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (Приложе-

ние I), създадена чрез Директива 92/43/EC и Директива 09/147/EС.

Важна за опазването на солниците (и влажните зони като цяло) е и Рамковата Директива за водите 2000/60/EC, защо-

то цели опазването на „всички повърхностни стоящи или течащи води„ и „да възстанови екосистемите в и около тези 

водни тела„. Тази Директива е въведена в националното законодателство на всички държави-членки и има положителен 

ефект върху управлението на водите и опазването на влажните зони, включително и солниците. 

В допълнение има и други директиви на ЕС, които могат да имат положително влияние върху влажните зони, включител-

но и солниците, особено що се отнася до ограничаване на замърсяването и това са Директива за пречистване на град-

ските отпадни води 91/271/EC, Нитратната Директива 91/676/EC и Директивата за подпочвените води 2006/118/EC.

Всички Средиземноморски страни в Европа са подписали Рамсарската Конвенция за опазване на влажните зони и почти 

всички солници в тези държави са защитени от местното законодателство, въвеждащо изискванията на Конвенцията 

на национално ниво. 

Споразумението за африкано-евразийските водолюбиви птици (AEWA) е международно споразумение за опазване на 

мигриращите птици и влажните зони, които са важни за тях по време на миграцията. Това споразумение също има 

значение за опазване на солниците, тъй като те са част от тези важни зони за миграцията на птиците.  

В допълнение, повечето от крайбрежните влажни зони, включително солниците са защитени на национално ниво като 

резервати или природни паркове. 

В Италия съществува специализирано законодателство за опазване на ландшафта на влажните зони, което е въведено 

още с кралски указ 1497/39 и по-късно е заменено от закон 42/2004 (Кодекс за културното наследство и ландшафта). 

Солниците са обект на защита в него. В допълнение, те са определени и като „чувствителни зони„ според чл. 18 от 

закон 152/99 (въвеждащ на национално ниво изискванията на Директиви 91/271/EC и 91/676/EC) и са обект на защита 

като „зони за опазване на биоразнообразието“.

Във Франция опазването на влажните зони е въведено в законодателството за опазване на водите. От 1992 г. е в 

сила Закон за водите, целящ опазване на водните екосистеми и в него има изискване за изготвяне на общи и подробни 

планове за опазване на влажните зони. Този закон е изменен и допълнен през 2006 г. с включване и на водните местооби-

тания. Целите на този закон включват мерки против замърсяването, възстановяване на екологичните характеристики 

на водните течения, засилване на интегрираното управление на водите, опростяване и засилено действието на водна 

полиция, мерки за адаптиране към промените в климата в управлението на водите. Към момента във Франция се изпъл-

нява „Третия национален план за действие за влажните зони„. Целта на плана е да се изясни състоянието на влажните 

зони във Франция и да се изготви стратегия за опазването и възстановяването им. Планът насърчава представители 

на различни сектори, включително води, биорзанообразие, земеделие, градско планиране и природни бедствия да рабо-

тят съвместно за опазване и разумно или устойчиво ползване на влажните зони. Планът включва и дейности, насочени 

към изпълнението на Рамсарската Конвенция.

За крайбрежните влажни зони има и допълнително специализирано законодателство като Закон за устройство и опаз-

ване на крайбрежието (1986) и Агенция за опазване на крайбрежието и езерата, които се отнасят основно до дейност-

ите на общините във връзка с опазване на крайбрежните влажни зони и райони от значение за тях. Законът за опазване 

на природата е изменен и допълнен през 2016 г. като Закон за биоразнообразието. 

Въпреки че в България няма специфично законодателство за опазване на влажните зони, повечето значими влажни зони 

са защитени територии и Рамсарски места. Понастоящем основните закони, чрез които се осигурява защитата са 

Законът за защитените територии и Законът за биологичното разнообразие. Законът за биологичното разнообразие 

определя Националната екологична мрежа (глава 2, раздел Общи положения, чл. 3), която включва защитените зони от 

НАТУРА 2000 (по Директива 92/43/EC и Директива 09/147/EС), защитени територии, Рамсарски места, Корине места, 

Орнитологични важни места (ОВМ).

Законът за защитените територии (глава IV Управление и охрана на защитените територии, раздел III Охрана, чл. 67 

(1)) определя, че охраната на защитените територии  публична държавна собственост и Рамсарски места, както и 

други определени по силата на международни споразумения и конвенции трябва да се организира от Министерство на 

околната среда и водите (МОСВ). 

На практика обаче Рамсарските места с организирана охрана са само тези с категория „резерват„ и „поддържан резер-

ват„, за които Регионалните инспекции по околна среда и води (регионални структури на МОСВ) имат свои рейнджъри.

В Испания Законът за водите (1985), Законът за крайбрежието (1988) и Законът за опазване на природните територии 

и дивата флора и фауна (1989) са важни за опазването на влажните зони. В първия има изискване за оценка на всички 

дейности, които може да въздействат върху опазването на влажните зони и буферните зони около тях. Вторият опре-

деля всички крайбрежни зони като част от публичната държавна акватория. Третият изисква басейновите дирекции 

да изготвят планове за опазване на влажните зони и провеждане на инвентаризации на влажните зони от държавата. 

Гърция е започнала идентифицирането на значими природни територии (гори, влажни зони, др.) преди повече от 60 годи-
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ни и те са защитени като зони от мрежата НАТУРА 2000. Министерството на околната среда, териториалното плани-

ране и благоустройството е отговорно за защитените зони. Всички действащи солници са обявени за Орнитологично 

важни места и ловът в тях е забранен, въпреки че не винаги тази забрана се спазва, поради слаб контрол.

В Словения, Законът за опазване на околната среда (приет през 1993 г.) въвежда система за контрол както върху окол-

ната среда, така и за опазването на природата. Законът за опазване на природата е приет през 1999 г., като формира 

законовата основа за въвеждане на принципите за опазване на природата в други сектори. Националната стратегия 

за опазване на биоразнообразието в Словения (2002 г.) определя цели за опазване и насоки за различните екосистеми, 

включително влажните зони. В страната има два солника като и двата са защитени като ландшафтни паркове, а сол-

никът Сечовле е включен като първото Рамсарско място и ОВМ за Словения. Законът за устройственото планиране е 

от изключително голямо значение за опазване на биоразнообразието. Принципите на устойчиво ползване са залегнали 

във фундаментални програмни документи като Национална програма за действие за околната среда, Стратегията 

за икономическо развитие на Словения и Стратегия за развитие на земеделието в Словения, и др. И двата солника в 

Словения са защитени с отделни заповеди, като всякакви дейности по планиране на ползване на земите трябва да се 

съобразяват с тях. Съществуват обаче различия между принципите и действителността по отношение на опазването 

на културния ландшафт и биоразнообразието. И двата солника са под юрисдикцията на централната власт в Словения 

и са отдадени на концесия за производство на сол и управление на солниците от солодобивна фирма. Управлението и 

на двата солника трябва да бъде в съответствие със заповедта за обявяване на ландшафтния парк (Rufino et al., 2002).

В Хърватско има два основни закона за опазване на природата: Закон за опазване на природата (80/2013) и Стратегия 

и план за действие за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Република Хърватско (143/08). Пър-

вият определя влажните зони като природни активи, които съответно трябва да се опазват в естествено или близко 

до естественото състояние, разглежда качеството на водите и биологичния минимум от вода във влажните зони. 

Вторият очертава редица цели за опазване и разумно управление на влажните зони и планира изпълнението на мерки, 

целящи опазване на местообитанията във влажните зони. Такива мерки са: засилване на институционалната рамка 

на секторите по управление на водите и опазване на природата, разработване на планове за управление на водите и 

концептуални решения за поддържане на водните басейни с оглед нуждите на природата, въвеждане на планове за упра-

вление за защитени територии и екологична мрежа от зони, включваща водни екосистеми. 

5.2. СОЛОДОБИВЪТ – ЗЕМЕДЕЛСКА ИЛИ ПРОМИШЛЕНА ДЕЙНОСТ?

Според италианския географ Алберто Мори (1950), производството на сол е като земеделието: следва цикъла на сезо-

ните и е трудоемък процес. 

Над 170-те солника в Средиземноморието са разположени в 19 държави. От 90-те все още функциониращи солника, 75% 

са в северните и централни средиземноморски държави – Испания, Гърция, Италия, Франция и Португалия ,докато във 

всяка една от останалите държави има по-малко от 10 действащи солника. (Crisman, 1999)

В Европа няма единно определение какъв тип дейност са солниците. В България и Италия например добивът на сол се 

счита за промишлена дейност, докато във Франция се счита за земеделска дейност (според тълкуването на член L 

311-1 от земеделския закон). В България солопроизводството спада към химическата промишленост, включително и 

добивът на морска сол чрез изпарение. Проучване с цел включването на солодобива към Националната програма за аг-

роекология е извършено в рамките на проект „Солта на Живота„ в Атанасовско езеро, но това предложение е в процес 

на консултации с Министерство на земеделието и храните и е малко вероятно да бъде одобрено с оглед на факта, че 

солодобивът не се счита за земеделска дейност. 

С цел да може да се разработят общи европейски насоки за поддръжка и опазване на солниците и солодобива е важно 

да има единна класификация на местата за добив на сол. 

Средиземноморските солници са силно модифицирани естествени или създадени от човека крайбрежни екосистеми. 

Те са интегрирани екосистеми, които могат ефективно да произвеждат продукт с икономическа стойност като в съ-

щото време изпълняват критична роля за опазването на природата и биоразнообразието (Korovessis and Lekkas, 1999). 

В допълнение, солниците са част от културното наследство на Средиземноморието и когато се управляват правилно 

играят важна и устойчива социално-икономическа роля на местно и даже семейно ниво. С правилно управление на хи-

дрологичния режим се осигурява наличие на вода през сухите части на годината – непредсказуемите и обикновено сухи 

пролет и лято. Хранителната верига, която съществува в тези солени условия може да бъде високо продуктивна и да 

предоставя ключови хранителни ресурси за голямо разнообразие от постоянни и мигриращи видове птици (Britton and 

Johnson, 1987; Sadoul et al., 1998, Crisman et al, 2008).

Дейностите, свързани със солодобива трябва да бъдат ограничени с цел осигуряване поддържането на местообита-

нията. За развитие и поддържане на устойчиво производство, съответно и на зоните, собствениците на солници се 

нуждаят от решение, каквото могат да бъдат земеделските фондове. За да бъдат дейностите по добив на морска сол 

избираеми за финансиране от тези фондове е нужно солодобивът да се счита за земеделска дейност, а солниците за 

земеделски земи.

5.3. НУЖДАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

Всяка държава има специфично законодателство, насочено към управление и опазване на горите. Причина за това е, че 

горите винаги са били считани за ценни зони както от икономическа, така и от екологична гледна точка. 

Няма съмнение, че горите са по-устойчиви екосистеми от влажните зони, но е неоспорим факт, че управлението на 
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база ясно законодателство е причина като цяло горите да са в доста по-добро състояние в сравнение с влажните зони. 

Навсякъде управлението на горите се извършва от национални, регионални или местни структури със специфични от-

говорности и подсигурено финансиране. 

Вместо това, опазването на влажните зони варира и е различно навсякъде, като те рядко се считат за ценни от ико-

номическа или екологична гледна точка и през вековете са считани по-скоро като заплаха от болести и бедност за 

хората, живеещи около тях. 

Националното законодателство, въвеждащо изискванията на Рамсарската конвенция в много случаи няма силна зако-

нова рамка, а се базира на общите положения на конвенцията без да се описват специфични процедури, задължения и 

модели за управление. 

Много местообитания и видове са включени и се опазват от Директиви 92/43/EC и 09/147/EC, но това все още не е 

достатъчно.

За опазването на влажните зони, Директива 2000/60/ЕС цели създаването на рамка за превенция на „по-нататъшно 
влошаване и опазване и подобряване състоянието на водните екосистеми и по отношение на техните нужди от вода, 
сухоземните екосистеми и влажните зони, зависещи пряко от водни екосистеми„ (чл. 1) и подканя държавите-членки да 

предприемат стъпки към „възстановяване на влажни зони„ (приложение II, част В, т. vii), като и създаване и поддържане 

на система за мониторинг (чл. 8), но не разглежда директно и конкретно управлението на водите и влажните зони с цел 

опазване на природата, задълженията и инструментите за регулиране. Въпреки въвеждането на система за планиране 

на ниво речен басейн (чл. 13), не предоставя методики и стратегии за активно опазване на влажните зони и не създава 

точна система за проверка чрез конкретни индикатори, а такава само се цели (чл. 4, ал. 6 б).

Спирането на управлението на екосистеми, които са напълно изкуствени като динамика може да има катастрофални 

последици. Качеството на водите в тях често се влошава. Пресушаването на гранични площи, които често не се оп-

ределят като влажни зони (напр. временни водоеми) се случва даже и в защитени територии и зони от Натура 2000. 

Европейска Директива за управлението и опазването на влажните зони е изключително наложителна както от глед-

на точка на природата (в това отношение частично ще съвпада със законодателството за Натура 2000), така и за 

производствени цели с оглед различните производства като рибовъдство и сол, но винаги с основна цел насочена към 

опазване на природното наследство. 

В такава законова рамка много от предложенията направени в този документ по отношение управлението ще намерят 

своята законова основа, която не винаги се гарантира от Натура 2000. 
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6) РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

6.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ – ПРОМИШЛЕН/РЪЧЕН СОЛОДОБИВ, 

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ, ИЗОСТАВЯНЕ 

6.1.1. ПРОМИШЛЕН СОЛОДОБИВ

Промишленият солодобив има по-ниски производствени разходи в сравнение с ръчния и затова продукцията е с по-ниска 

цена на пазара. 

От гледна точка на биоразнообразието обаче промишленият солодобив е по-малко благоприятен за водолюбивите 

птици. Като цяло в солниците с промишлен солодобив има по-ниско биоразнообразие поради по-голямото безпокойство 

и по-еднотипните условия. Промишлените солници имат по-слабо естетичен ландшафт и това е причина те да не са 

толкова привлекателни за туристите. В резултат на това, в тях е по-трудно да се развиват алтернативни дейности 

освен солодобива. 

В големите басейни може да се развива екстензивно рибовъдство. Интензивното рибовъдство не е подходящо тъй като 

качеството на водите при този тип дейност може да постави на риск производството на сол за хранителни нужди. 

6.1.2. РЪЧЕН СОЛОДОБИВ

Ръчният солодобив има по-високи производствени разходи поради по-голямото количество ръчен труд. Следователно 

полученият продукт трябва да се продава на по-висока цена. Както е видно от примера с Червия, търсенето на ръчно 

произведена сол и по-добрите й органолептични качества в комбинация с подходящи маркетингови кампании допълни-

телно увеличава цената до нива, които надвишават нетния приход от промишления солодобив. 

Въпреки че производителността на квадратен метър е по-ниска, ръчният солодобив има по-висока природна стойност, 

тъй като тези солници са по-добри места за почивка, гнездене и зимуване на водолюбиви птици и предлагат чудесни 

условия за развитие на алтернативни форми на туризъм като наблюдение на птици и запознаване с традиционни зана-

яти. Възможностите за рибовъдство и рибарство са сходни с тези в промишлените солници.

Ръчният солодобив може да бъде подкрепян от иновативни маркетингови стратегии: „автентичност и устойчивост“ 

като добавена стойност към добива на сол (Hueso, 2014).

Опитът на фирма SMES в Испания е много интересен, така както е описан в абстракта на Hueso (2014):

„Икономическа устойчивост

Солта, като евтина стока, не предлага много високо ниво на печалба и солодобивните фирми трябва да търсят допълни-
телни дейности, чрез които да повишат печалбите си. Това е особено валидно за солници с ръчен солодобив, където разходи-
те за труд са високи. Ръчните солници обикновено са отворени за посетители и много от тях предлагат специфични услуги 
и продукти, независимо дали активно добиват сол или не. Допълнителна стойност може да се добави от кулинария и спа.

Социална устойчивост

Ръчните солници са с интензивно ползване на специализиран труд и затова зависят от добре обучени и силно мотиви-
рани работници. 

Приложение на солта в изкуството: солени скулптури на дървена основа.

Екологична устойчивост

Солниците са пример за културни ландшафти с ценно природно наследство. Присъствието на вода ги прави полуестест-
вени или изкуствени влажни зони, които предоставят важни екосистемни услуги:
�� биоразнообразие;
�� екологично образование;
�� доброволчество.

Автентичност

Солниците в Испания имат и допълнително предизвикателство в сравнение с други страни. Как да изпъкнат сред поч-
ти 1000 подобни места в страната? Ясно е, че с цел да се отличи всяко едно място трябва да си изгради собствена 
идентичност и да създаде усещане за принадлежност към общността. Затова е нужна стратегия. Ключът към солидна 
идентичност и ясно чувство на принадлежност е във автентичността и трябва се отчита на стратегическо ниво. 

Идентичността, която почива на автентичността може да се постигне като просто се обяснят специфичните ка-
чества на солта, която се произвежда в това място. Ако солта не се рафинира, присъствието на специфични микрое-
лементи или определени физико-химични качества може да помогне за описание на нейната уникалност. На други места 
производителите рекламират солта си като изключително подходяща за определени храни (месо, риба, зеленчуци…) 
поради състава или структурата й. Етикетирането на солта по надежден и привлекателен начин ще помогне за подсил-
ване на чувството за автентичност. Употребата на знаци за качество, особено ако са от реномирани институции също 
допринася за създаване на доверие в потребителите и обществото. 

Подобни етикети може да бъдат свързани с конкретен регион или защитена територия, а също и с богатата история 
на определени места. 
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Най-добрият начин за създаване на чувство за принадлежност и удовлетвореност е да се даде възможност на посети-
телите да произведат своя собствена сол. Възможността да се усети какво е да произведеш собствена сол, която да 
занесеш у дома е несравнимо удовлетворение. Културни събития, исторически възстановки, панаири или фестивали на 
солта са други възможности за създаване на идентичност“.

Чудесна идея би било да се организира Международен панаир на солта като последствие от проект LIFE MC SALT, напри-

мер в Червия, където има добър потенциал за подобни събития от организационна и логистична гледна точка. 

Подобни възможности за създаване на добавена стойност на по-устойчив от икономическа гледна точка солодобив е 

представен за Гърция (Korovessis et al., 2014):

„Функцията на морските солници като влажни зони заедно с историческата стойност на солта създава условия за много 
допълнителни дейности в работата на солниците.

1. Създават се музеи на солта, които представят пред широката публика методите и техниките за добив на сол заедно 
с културната ценност на солниците.

2. Орнитологически организации посещават солниците през определени сезони с цел наблюдения и мониторинг на орни-
тофауната. Това развива екотуризма в солниците, като по този начин се допринася за местното развитие и иконо-
мика.

3. Лугата и калта от солниците се използват за терапевтични и козметични цели.

4. В солниците могат да се произвеждат продукти с висока търговска стойност, като бета-каротин, солнични рачета 
Artemia и козметика.

5. Солниците се ползват за екологично образование на открито както от солодобивните фирми, така и от местните 
власти“.

6.1.3. ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Единственото екологично управление, ако бъде провеждано правилно, е това, което гарантира оптимални условия за 

различните видове водолюбиви птици, както и за другите растителни и животински видове. Разходът за обществото 

може и да е висок, но тези солници (или по-точно хиперсолени водни тела) предоставят идеална туристическа дестина-

ция за туристи, търсещи контакт с природата (в този случай историческата и културна ценност допълват продукта). 

С други думи, тези солници възпроизвеждат хиперсолени местообитания, характерни за естественото състояние на 

Средиземноморското крайбрежие, които в днешни дни са изчезнали почти навсякъде поради развитието на туризма 

в тези зони. Управляващите могат да решат кои местообитания ще бъдат приоритетни за опазване на специфични 

видове от флората и фауната. В някои от басейните е възможно да се провежда риболов и дори да се развива екстен-

зивно рибовъдство, но интензивното, водещо до влошаване качеството на водата не би било съвместимо с целите за 

екологично управление.

Екологичното управление може да генерира и икономически ползи, както е демонстрирано в солниците Ейг-Морт 

(Séjourné, 2014): „Солодобивната фирма Salins du Midi изпълнява от 2006 г. множество дейности, насочени към опазване-
то на биоразнообразието в солници Ейг-Морт:

�� изградени са 45 острова за гнездене на птици;

�� възстановени са 20 места за гнездене;

�� създадени и поддържани са 200 изкуствени гнезда за привличане на розово фламинго;

�� поставени са макети за привличане на птици към гнездене;

�� изпълнени са различни мерки с цел намаляване негативното влияние на жълтокраките чайки върху целевите видове 
птици, гнездящи в солниците (временно свързване на остров с дига чрез мост за достъп на хищници; прогонване на 
загнездили колонии жълтокраки чайки в периода януари-март, чрез автоматизирано механично плашило Scarey-Man ®);

�� премахване на инвазивни растителни видове;

�� обезопасяване на електрически проводници чрез вкопаване;

�� възстановяване на хидроинженерни съоръжения;

�� инициативи за ограничаване на безпокойството на птици и опазване на растения по време на работа от страна на 
соларите;

�� ограждане на защитени растителни видове;

�� събиране на отпадъци;

�� ограничаване и регулиране на достъпа от туристи.

Този тип екологично управление дава възможност за развитие на няколко икономически дейности:

�� повишаване на положителния имидж на фирмата и нейните продукти;

�� дава възможност за кандидатстване по финансиращи програми;

�� изпълнението на дейности, свързани с НАТУРА 2000 дава право на данъчно облекчение чрез отпадане на данък върху 
земята;

�� от 2009 г. фирмата развива екотуризъм в солници Ейг-Морт чрез предоставяне на обиколка с високопроходим авто-
мобил и гид, представящ специфичния ландшафт и биоразнообразие в рамките на 3 часа;
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�� екологичното управление дава възможност за риболов и събиране на солнични рачета Artemia salina;

�� солниците могат да подкрепят развитието и на нови технологии, като високочестотен радар, който може да наблю-
дава морски зони до 200 морски мили от брега;

�� все още се провеждат проучвания с цел развитие на нови стопански дейности като произваство и ползване на водо-
расли Dunaliella salina богати на каротеноиди“.

6.1.4. ИЗОСТАВЯНЕ

Последната фаза е пълно изоставяне на солниците и спиране на функционирането им. В този случай, разходите няма да 

са видими веднага, но в средносрочен или дългосрочен план може да доведе до сериозни разходи за обществото поради 

влошаване на екосистемата, ако не се вземат мерки за възстановяване на естествената и динамика. Загубата на ти-

пичните характеристики за солниците е неизбежна породена от нарушената водна циркулация и намалената соленост, 

поради неконтролираното навлизане на сладка или морска вода. Ако солника няма директна връзка с морето естестве-

ната еволюция води до формирането на засолени тинести плитчини и ливади от Limonium (Limonietalia), които изсъхват 

напълно през лятото. Ако солника е близо до морето и притока на солена вода е нередовен обикновено екосистемата 

се изменя към бракично блато със специфична растителност (напр. Salicornietea fruticosae) и добри условия за гнездене 

на някои видове водолюбиви птици. В такива басейни е възможно развитието и на риболов, но рибовъдството поради 

нуждата от постоянно управление не би попаднало в категорията на напълно изоставените солници.

6.1.5. НЯКОИ ПРИМЕРИ ЗА РАЗХОДИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Солените блата на Камарг, Франция са били част от солниците Жиро до 2008 г., когато фирмата Groupe Salins решава 

да продаде, част от имота на държавната Агенция за опазване на крайбрежието. Прехвърлянето на имотите, вклю-

чително 5400 ха солници е направено в периода 2008-2012 г. Въпреки че добива на сол продължава на площ от 7000 ха, 

които все още са собственост на фирмата,  в имотите продадени на Агенцията за опазване на крайбрежието (поради 

клауза включена в договора от страна на фирмата) тази дейност е прекратена. Целите за управление, поставени от 

новия собственик включват адаптиране към промените в бреговата ивица (поради ерозия), хидрологично и екологично 

възстановяване на крайбрежните лагуни, възстановяване на местообитания и подобряване условията за гнездене на 

колониалните видове водолюбиви птици. Една от основните последици от смяната на собствеността е промяна в упра-

влението на водите. След премахване на помпите циркулацията на водите е почти изцяло гравитачна. Някои от дигите 

и шлюзовете, останали от периода на солодобив не са били подходящи за новите условия, поради което е имало нужда 

от сериозни инвестиции в хидроинженерна инфраструктура за постигане на набелязаните цели, повечето от която е 

изградена в рамките на проект LIFE MC SALT. От 2011 до 2015 г. инвестициите в нова хидроинженерна инфраструктура 

са на стойност над 385 000 евро. Това включва съоръжения за свързване на бившите солници с околните влажни зони 

и почистване на каналите с цел подобряване циркулацията на морска вода в бившите солници за възстановяване на 

екологичните коридори и миграцията на рибите. В допълнение са възстановени и подсилени дигите с цел ограничаване 

на летните наводнения от морето с цел поддържане на подходящи условия за възстановяване на солени блата. 

Допълнителни инвестиции са направени за опазване на колониите от водолюбиви птици: изграден е един остров за 

гнездене на саблеклюни, чайки и рибарки с площ 552 кв. м. в основата и 157 кв. м. в горната част на стойност 22 000 

евро. Изграден е нов остров за розово фламинго с площ 5060 кв. м., на стойност 180 000 евро.

Това са важни инвестиции целящи дългосрочното възстановяване на зоната. От друга страна процеса по ренатурали-

зация налага изоставяне на брегоукрепителните съоръжения. Тази адаптивна стратегия води до естествено възста-

новяване на плажовете в райони, където тези екосистеми преди са били напълно изчезнали поради брегоукрепителните 

съоръжения. Тази иновативна стратегия отменя нуждата от постоянни скъпоструващи инвестиции и поддръжка, кои-

то са оценени на 546 000 евро годишно за периода 1986 – 1999 г. само в солници Жиро (Sabatier & Suanez 1999). По-нови 

изчисления показват, че крайбрежните защитни съоръжения за солниците Жиро и Ейг-Морт струват общо 824 000 

евро годишно (Chassain 2010). В допълнение тази стратегия има и допълнителна полза от снижаване на въздействието 

върху околната среда от намалената нужда от добив на скална маса от кариери, която е ползвана за брегоукрепване. 

Други разходи, които се спестяват от новото управление на водите е свързано с работата на помпите, които вече не 

се ползват, но разхода за тях се оценява на 60 000 – 90 000 евро/годишно при минимално ползване (Groupe Salins, устно 

съобщение). 

Оперативните и разходите за персонал свързани с управлението на бившите солници, включително управление на води-

те, мониторинг на биоразнообразието и околната среда, комуникационни и административни разходи, но без конкретни 

проекти и научни изследвания се оценяват на 238 000 евро (44 евро/ха) за 2014 г. и 282 000 евро (52 евро/ха) за 2015 г.

За солниците Комакио в делтата на р. По, Италия е направена оценка на разходите за поддръжка на част от системата 

с цел осигуряване условия за хипорсолени местообитания, които са важни за опазване на определени видове водорасли, 

растения, безгръбначни и птици (вкл. розовото фламинго). В рамките на проект, финансиран от програма LIFE на ЕС, е 

възстановен малък солник за ръчен солодобив, но така или иначе не е достигнат редовно производство на сол. 

В солници Червия, Италия е направено изчисление на нужната електроенергия за да се поддържа циркулацията на 

водата за промишлен солодобив с цел ползване на енергия от възобновяеми източници като слънцето и вятъра. Про-

изводството на сол все още продължава – както индустриално, така и ръчно. Цената на едрозърнеста сол, добивана 

промишлено е 1,40 евро за килограм (първо качество), която се повишава до 4,20 евро за килограм при пакетиране в 

традиционна торбичка от юта. Цената на дребнозърнеста сол е 1,85 евро за килограм и съответно 4,50 евро за тради-

ционнио пакетираната в торбичка от юта. Добиваната на ръка сол е значително по-скъпа с цена 4,67 евро за килограм 
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в найлонов плик и 7,34 евро за килограм в ютена торба. 

Обикновено един килограм морска сол струва около 0,19 до 0,5 евро, поради което ръчния солодобив, високото качество 

и добрия маркетинг водят до повишаване на цената с 3800%.

Солници Червия имат и посетителски център, където преминават около 50 000 посетители годишно. Ако предположим, 

че харчат средно по около 5 евро се стига до допълнителен приход от около 250 000 евро. Броя на посетителите може 

да бъде допълнително увеличен при по-добро екологично управление на солниците. 

Бюджета на солници Червия за 2013 изглежда по следния начин:

A) ПРИХОДИ

1) Приходи от продажби и услуги  1.752.213,00 €

2) Други приходи 33 893,00 €

Общо приходи 1.786.106,00 €

B) ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

1) Материали и консумативи 383.356,00 €

2) Услуги 485.380,00 €

3) Наеми 8.876,00 €

4) Персонал 637.119,00 €

5) Амортизации 123.163,00 €

6) Инвентаризации на материали и продукция  – 16,844,00 €

7) Други производствени разходи 22.423,00 €

Общо разходи 1.643.473,00 €

Бюджетът показва печалба от 142.633,00 €. Разбира се производствените разходи са много по-високи от разходите за 

екологично управление (напр. виж част 6.1.5 за разходите за поддръжка на изоставените солници в Камарг), но прихода 

от производството на сол не само покрива разходите, но позволява и реинвестиране на приходи в екологично управление 

на солниците.

Бюджетът за 2013 г. на Природен парк Молентарджус, о-в Сардиния, Италия е:

A) ПРИХОДИ

Приходи от държавата, областта и други публични институции 2.231.414,00 €

Други 2.000,00 €

Общо приходи 2.243.414,00 €

B) РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2.792.506,25 €

Ако сравним разходите за управление на тези два солника в Италия е ясно, че управлението насочено към добив на сол 

в Червия е 1.987,00€/ха (но то носи приходи от 2.159,00€/ха), докато екологичното управление на изоставените солници 

Молентарджус е 1.745,00€/ха (които изцяло се покриват от публични средства).

6.2. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ СОЛНИЦИТЕ

Функциите на екосистемата се отнасят до потенциалните услуги или капацитета на екосистемите да предоставят 

услуги, докато концепцията за екосистемни услуги определя стойността им за обществото (Gómez-Baggethun & de 

Groot, 2010). Солниците предоставят услуги по доставка на хранителни продукти (Gómez-Baggethun et al., 2011).

Като се анализира списъка с ползи от околната среда (DoE, 1996), лесно може да се види, кои от тях (всички) се предос-

тавят от солниците:

Ползи от експлоатацията

Преки ползи от ползването ± стоки и услуги, които се консумират от ползвателите, като:

�� продукти (напр. хранителни, за украса, строителство, медицински)

�� рекреация

�� усвояване на отпадъци

�� научни изследвания

�� образование

Непреки ползи от ползването ± непреки ползи от функциите на влажните зони, като:

�� поддръка на биологичното разнообразие ± връзки с други видове и местообитания

�� физическа защита (напр. брегозащитна функция)

�� поддържане на живота ± функции, които помагат за поддържане живота на Земята

Ползи, които не са свързвани с експлоатация
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Потенциални ± Стойността, на която хората разчитат за в бъдеще и свързват с непряткото ползване на компонен-

тите на екосистемата

Квазипотенциални± Стойности, които ще се получат в бъдеще в резултата от опазването на биоразнообразието в 

резултат на нови знания

Полза от съществуването ± Ползи включващи естетични и културни аспекти поради различни човешки мотиви:

�� мотиви породени от наследство ± опазване за бъдещи поколения

�� мотиви породени от грижа ± опазване само по себе си

�� алтруизъм ± опазване за да имат достъп и другите

�� Q- алтруизъм ± възприятието, че организмите имат свои собствени права

Ползи, които не са съврзани с човека

Вътрешна стойност ± организмите имат своя собствена стойност.

Идентифицирането на екосистемни услуги от солниците, които да бъдат остойностени е важно както за действащи 

така и за изоставени солници, при които също са нужни средства за управлението им.

Характеристиките на солниците и богатото биоразнообразие (по-конкретно птици) са идеални за устойчив туризъм. 

Солниците с богата история, традиции и добре запазени природни местообитания са места със специална културна и 

природна стойност, подходящи за наблюдение на птици, но също и места за рекреация и специални емоции и кулинария, 

знания и екологично образование (Neves et al., 2005; Crisman et al. 2009; Petanidou, 2009; Petanidou & Dalaka, 2009). Petanidu 

и Dalaka (2009) подчертават като отличен пример солниците Геранд в Бретан, Западна Франция, описан от Perraud 

(2002).

За района на Рибейра де Алжезур, Португалия са идентифицирани следните екосистемни услуги (Dolores Coelho et al., 
2014-2): красота на ландшафта, рекреация, биоразнообразие, регулиране на наводненията, поддържане популации на риби 

и птици, научни изследвания, фиксиране на въглерод, екологично образование и качество на водите.

Същите автори описват солниците като перфектното място за представяне на „устойчива дейност“ чрез екологично 

образование: „Бихме ли искали да образоваме децата си за света и природата без да има девствена природа, която да 
им покажем? Точно затова е нужно да се поддържат и развиват места като солниците, които да са пример за човешка 
дейност, която е в хармония и опазва природата. Места, където птиците гнездят и растат редки растения, а до тях 
работят хора“ (Dolores Coelho et al., 2014-2).

Тази таблица от Zeno (2014) обобщава основните екосистемни услуги, предоставяни от солниците:

ТЕРИТОРИАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МОРСКА СОЛ

Ползи от добива 

Обхващат директни ползи от биологичните 

ресурси за производство и консумация

Сол 

Солена вода ползвана за лечебни бани 

Водорасли за медицински цели

Солнични рачета 

Биотехнологии

Заестост

Ползи, които не са свързани с добива

Ползи без да се добиват ресурсите („непряко“ 

ползване), за производство или консумация

Рекреация/Туризъм 

Образование и научни изследвания 

Възможности за заестост 

Екосистемни услуги 

Ползи, които не са свързани с експлоатация

Обхващат ползи, които не произтичат от 

ползвания

Духовни, исторически или културни стойности

Ползи от съществуването

Потенциални ползи

Ползи свързани с наследство

Същия автор представя ясни концепции за устойчивостта на солодобива: „Солодобива, осигуряващ устойчивост на ико-
номическата стойност на биоразнообразието в солниците, позволява поддържането на постоянен баланс между ресурси 
и получена икономическа стойност.

Морската сол е нетоксичен жизненонеобходим продукт,

Производството на морска сол създава специфична екосистема, типична за всички морски солници, чието биоразнообра-
зие е източни за нови услуги и продукти от полза за региона,

Цикълът на производство на сол, продуктите и услугите предоставяни от екосистмета и биоразнообразието не се про-
менят във времето и пространството,

Производството на морска сол е дейност с ниско въздействие върху околната среда.
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Следователно солниците:

�� гарантират, опазват и възстановяват природните ресурси и биоразнообразие, като в същото време допринасят за 
специфичния облик на територията (екологична устойчивост),

�� произвеждат и поддържат максимална добавена стойност от територията, като комбинира ефективно ресурсите 
с цел засилване спецификата на местните продукти и услуги. Източник са на нови икономически ресурси от местни 
услуги, предоставени от биоразнообразието (икономическа устойчивост),

�� гарантират благосъстоянието на хората (безопасност, здраве, образование) равнопоставено, независимо от класа и 
пол (социална устойчивост)“.

Ролята на солниците е нужно да бъде подчертана и популяризирана чрез подходящи информационни кампании следващи 

насоките от Zeno (2014):

�� По-голямо внимание върху мултифункционалността на морската сол;

�� По-голямо внимание върху значението на солодобива за заетостта и устойчивото земеползване (еко-туризъм, му-

зеи, спа, др.);

�� По-голямо внимание върху взаимодействието между солта и екосистемите;

�� По-голямо внимание върху управлението на солниците и ролята за поддържане на екосистемата;

�� По-голямо внимание върху ролята на солниците като производител на „обществени блага„;

�� По-голямо внимание върху качеството на продукта;

�� По-голямо внимание върху историята на морската сол;

�� По-голямо внимание върху нуждите на добива на морска сол.

В Грюсан, Франция, морето и слънцето са все още основните фактори, които привличат туристи през лятото, въпреки 

че плажния туризъм показва спад. В същото време нараства интереса към почивка сред природата, където спокойстви-

ето, защитената и запазена природа допълват успешно почивката, която предлагат типични курорти като Нарбон.

Качеството и опазването на крайбрежните зони, разположени зад дюните (като езера и влажни зони) са гарантирани 

от създадения природен парк и обявяването на територията като Рамсарско място. Следователно националното и 

международното признание за зоната са налице, но зависи от местните власти и туристически бизнес да разработят 

привлекателен устойчив туристически продукт, който да помогне за компенсиране на намалелия интерес към класи-

ческия плажен туризъм. В този процес е нужно да се включат всички заинтересовани страни включително бизнес и 

управляващите органи за защитената територия.

В Поморие, България района около езерото и солниците се ползват интензивно за плажен туризъм, допълван с винен и 

развиващия се през последните години еко-туризъм, въпреки че консервативния подход на местния туристически биз-

нес не помага особено за развитието на другите форми.

В Червия, Италия, солниците са много близо до град на морето и са важна дестинация за еко-туризъм допълващ плажния 

туризъм. Както беше вече спомената посетителския център на солниците посреща около 50 000 туристи годишно. 

Града през последните години активно работи за разширяване на туристическия продукт чрез различни „зелени„ форми 

на туризъм включващи както солниците, така и крайбрежните борови гори по дюните.

Солта сама по себе си е първата екосистемна услуга, която се произвежда от действащите солници независимо дали 

са промишлени или ръчни. 

Добива на морска сол е устойчива дейност, която фактически няма нищо общо с добива на каменна сол, която е мино-

добивна. 

Вторичните продукти като кал и сол за промишлени цели са други екосистемни услуги.

Солниците имат и важна роля като места за отхранване на някои видове риба, които имат стопанско значение като 

змиорки, атерина и кефалови.

Те са важни зони за размножаване, почивка и зимуване на водолюбиви видове птици, които може да са обект на дейности 

като напълно устойчивото и природосъобразно наблюдение и фотографиране или по-неустойчиви като лова.

„Зеления„ туризъм зависи пряко от наблюдението на птици и е свързан с присъствието на интересен и въздействащ 

пейзаж, възможността за излети сред природата и удоволствието от наблюдение на природното наследство като цяло.

От икономическа гледна точка, вероятно това е втората най-голяма услуга предоставяна от солниците, особено от 

ръчните и най-вече от тези управлявани само с цел опазване на природата или изоставени такива (ако естествената 

еволюция позволява развитието на екосистеми подходящи за водолюбиви птици).

Ландшафтът и природните стойности са още по-важни, когато солниците са разположени до големи туристически 

центрове по крайбрежието, защото тогава те имат допълваща или алтернативна роля, като помагат за подобряване 

на възприемането на туристическата зона, а също и за подобряване качеството на крайбрежните морски води.

Солниците са важни за развитието на водораслите, планктона и бентоса, които са важни за поддържане на баланса 

в лагуните и околните морски екосистеми и са още по-важни като стратегически зони за естествено усвояване на 

биогени и други замърсители чрез биологични процеси, като по този начин намаляват натоварването с биогени и за-

мърсители на крайбрежните води.
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По този въпрос, Cirsman, Takavakoglou, Alexandridis, Antonopoulos и Zalidis (2009), пишат: „Редица солници в Гърция са 
изоставени съпътствано с увеличение на площта на функциониращите. Такива зони имат голям потенциал да служат 
на обществото ако бъдат възстановени правилно. Промени в пейзажа през последните години основно свързани със зе-
меделието и строителството на ваканционни селища по крайбрежието е причина за увеличение на втока на биогени в 
морските води. В миналото реки и потоци са били отбивани около солниците за да се предотврати замърсяване на проuз-
вежданата сол. Възстановяването на естесвното течение на реките и потоците и вливането им в бившите солници има 
голям потенциал за усвояване на биогени и други замърсители чрез биологочните процеси в екосистемата, като по този 
начин се намали натоварването на крайбрежните води и потенциалното замърсяване на водите край туристическите 
плажове. Успешно рехабилитираните солници предоставят зони за опазване на природата, които може да са част от 
регионални мрежи за еко-туризъм.

Възстановяването и ползването на солници по този начин обаче изисква внимателно планиране. Нужен е постоянен 
биомониторинг и управление с готовност за промяна на управленските практики в съответствие с отчетените резул-
тати“.

Модерния туризъм все повече се насочва към зони, които предоставят не просто обикновен туристически продукт, а 

едно цялостно изживяване. Така туристите търсят комплексни територии с богати история, култура, природа и кули-

нария. Солниците предлагат всичко това. 

Така солниците могат да са туристически атракции както сами по себе си, така и да допълват традиционния туристи-

чески продукт, с оглед възходящата тенденция на зеления туризъм (UNWTO, 2006; Khoo-Lattimore, 2011, Ballantyne et al., 
2011). Туризмът може да бъде важна добавена стойност за солодобива, както е на много места като солниците Пейше 

Рей, Португалия (Dolores Coelho, 2014-3) или Сечовле в Словения (Glavaš & Kovač, 2014).

6.3. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТРАДИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ (СОЛОДОБИВ) 

И АЛТЕРНАТИВНИ/ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (РИБОЛОВ, РИБОВЪДСТВО, ARTEMIA, 

ХАЛОФИТНИ БАКТЕРИИ, КАЛ, ЛУГА, ДРУГИ ВИДОВЕ СОЛ, ДР.)

Много аспекти от изброените по-долу потенциални дейности изискват допълнителни проучвания и подробна оценка на 

въздействието им както върху солодобива така и върху опазването на биоразнообразието.

Повече информация и опит има единствено за риоболова и рибовъдството, като последното почти пълна несъвести-

мост със солодобива и опазването на биоразнообразието.

6.3.1. РИБОЛОВ И РИБОВЪДСТВО

В солниците Грюсан, Франция риболова на змиорки се счита за възможна алтернативна дейност. 

Рибовъдството е развивано експериментално през 80-те години на ХХ в. в Поморийско езеро, България. Експериментал-

ната база е развъждала и зарибявала лагуната с кефалови риби и писия. Поради липса на икономическа устойчивост 

експеримента е прекратен.

В бившите солници на Камарг, Франция стопанския риболов е съществувал , като част от споразумение между рибари 

и солодобивната фирма Salins du Midi преди покупката на имота от Агенцията за защита на крайбрежието.

Тъй като традиционния риболов е оценен като устойчиво ползван ресурс, съвместимо с опазването на зоната, Аген-

цията за опазване на крайбрежието и управляващия орган са решили тази дейност да бъде подкрепна. Подписано е 

тригодишно споразумение (2012-2014) между страните, което е подновено за периода 2015-2017 г. В споразумението се 

ползват някои от регулациите за морски риболов и се изисква създаването и прилагането на проследяваща система 

на дейността и на риболовното усилие, за да се оцени развитието на дейността и значението и за управлението на 

зоната. 

Риболова и аквакултурите в солниците, независимо дали действащи или изоставени са спорна дейност. 

Промишления риболов включва ползването на уреди, които може да са заплаха за някои видове водолюбиви птици, особе-

но тези, които се гмуркат и може да се заплитат и удавят в мрежите. Безпокойството е друг лимитиращ фактор за ви-

дове, изискващи спокойствие и липса на безпокойство от страна на хората. Последно, почти неизбежната конкуренция 

с рибоядните птици е допълнителен фактор за потенциален конфликт между тази дейност и опазването на природата. 

При аквакултурите има сходни проблеми като при стопанския риболов (безпокойство, конфликт с рибоядните птици) 

като се добавят и други като морфологични промени целящи създаването на подходящи условия за размножаване на це-

левите видове, както и потенциалното въвеждане на екзотични видове, които може да бъдат инвазивни. Създаването 

на подходящи условия за въвеждане на видове е едно, но ограничаването им само до определени басейни е много по-труд-

но, особено в сложна солена екосистема (Walmsley, 2000).

В допълнение на горното, управлението на аквакултури по напълно устойчив начин от екологична гледна точка почти 

винаги води до липса на икономическа устойчивост. Това обикновено налага трансформиране на екстензивните ак-

вакултури в интензивни. Те от своя страна в допълнение на вече изброените проблеми имат и други като нужда от 

по-големи съоръжения (технологично и логистично), ползването на изкуствени храни, висока плътност и численост на 

отглежданите видове и ползавне на лекарства с цел предотвратяване на епидемии.

Емблематичен в това отношение е случая с Рибейра де Алжезур, Португалия – биологично богата зона в Природен 

парк Судоесте Алентежано е Коста Вичентина и част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Ползвана първо като 
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Walmsley (2000) пише, че рибовъдството и солодобива не са съвместими. Активно ползваните рибарници възпрепят-

стват естественото функциониране на биологичната продуктивност и съответно водят до значителна загуба на 

биоразнообразие. Водолюбивите птици, особено рибоядните видове се считат за вредители и се ползват незаконни 

методи за прогонването им (отстрел, бодлива тел, найлонови мрежи), включително и на защитени видове.

Същият автор прави следното заключение: „Преди да изчезнат още солници е нужно да се направи внимателна инвента-
ризация и оценка на въздействието върху околната среда на всички типове, която да покаже кои солници имат екологично 
значение. Нужен е допълнителен анализ за да се изберат зони, които да се обявят за резервати и такива, които да се 
превърнат в рибарници“.

Споделяйки това мнение е ясно, че солниците, които са част от екологичната мрежа НАТУРА 2000 не могат да се пре-

върнат в рибарници. Те трябва да се управляват като природни резервати и солници за устойчив солодобив, опазване 

на халофитни местообитания и видове, туризъм, спа и лечение, подобряване на качеството на водите, екологично обра-

зование, опазване на културни ценности, научни изследвания и след внимателни експерименти и подробна оценка на въз-

действията е възможно да се ползват за устойчиво допълнително производство (Artemia, Dunaliella, халобактерии, др.).

6.3.2. КАЛ, ЛУГА И ТЕРМАЛНИ ВОДИ

Поморийско езеро се ползва традиционно за калолечение и е налична информация за дълъг период (1905-2009). Зоните за 

калодобив, заплахите за качеството на лечебната кал от Поморийско езеро и ефекта от калолечението са добре из-

вестни, но има известен конфликт между ползвателите на отделните ресурси на лагуната: сол, лечебна кал и риболов. 

Лечебната кал се ползва в Специализираната болница за рехабилитация, Санаториума към ВМА и Гранд Хотел Поморие. 

Опазването на екосистемата и биорзанообразието в Поморийско езеро, които са основа за формирането на лечебната 

кал са жизненоважни.

В Червия, калта от солниците също се ползва за медицински и козметични цели в местните спа центрове. Нещо пове-

че  – както готварска сол, така и други по-редки соли се ползват от солодобивната фирма за производство на козме-

тика 

Ползването на лугата, която е отпаден продукт от добива на сол също има терапевтични свойства.

В това отношение е много интересен опита в солниците Сечовле, Словения, където ползването на солената кал (пе-

лоид) за лечебни цели датира от XIII в.

Glavaš и Kovač (2014) пишат: „Въпреки че терапевтичните свойства на солената кал се ползват от векове, настоящата 
употреба все още е на основа опита и дългата традиция на спа туризма. През 2013 г., фирмата Soline Pridelava soli d.o.o., 
която произвежда сол по традиционен метод и така опазва природното и културното наследство в Природен Парк „Сол-
ници Сечовле„ решава да въведе таласотерапията и калолечението направо при източника в солниците чрез създаване-
то на Таласо и Спа център Лепа Вида. Комплекса е в границите на природния резерват и е проектиран така, че да има 
минимална намеса в защитения природен и културен ландшафт. Откритите съоръжения за различни терапевтични цели 
са с площ около 4000 кв. м. и включват: слънчеви бани, плуване, масажи, медицинска гимнастика в морска вода, басейни с 
луга, терапия със солена кал. Посетителите могат да продължат процедурите у дома със серия козметични продукти 
съдържащи луга и соли. Успоредно с развитието на спа центъра е направен и експериментален басейн, където е прове-
дено пилотно проучване на процеса на формиране на лечебната солена кал. Резултатите потвърждават, че качествата 
на лечебната кал зависят от състава на солената кал и свойствата на лугата по време на процеса на формирането. На 
база резултатите от пилотното проучване ще се започне контролирано производство на солена кал в солници Сечовле. 
Като се съобразява с режимите на природния парк Таласо и Спа център Лепа Вида в солници Сечовле е добър пример за 
стопанска дейност съобразена с опазването на природата“.

солници и оризища, а после превърната в по-

лу-интензивни аквакултури, чиято дейност 

е прекратена през 2010 г. зоната загубва 

своето богатство със спирането на тези 

дейности (солодобив и отглеждане на ориз), 

което се отразява на местните ландшафт 

и икономика, биоразнообразието и водния 

режим. Резултата е променен ландшафт 

без биологична и икономическа стойност 

(Dolores Coelho et al., 2014-1).

M
assim

iliano C
osta 

Влияние на басейните за отглеждане на 
риба върху ландшафта 
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6.3.3. БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Басейните на Ейг-Морт се ползват основно за солодобив, но в района се извършва и друга стопанска дейност – съби-

ране на солничното раче Artemia.

Размножаването на Artemia sp. е пробвано в много солници по света, като в тропиците се е ползвал вида A. salina (Jen, 

1979; Anh et al., 2011) както и други видове като Artemia franciscana (Van Hoa & Sorgeloos, 2014), който в резултат на това 

днес е масов в много солници 

Интересен е опита от делтата на р. Меконг във Виетнам, където комбинираното производство на сол и Artemia е 

много примамлив бизнес с важно социално-икономическо влияние в крайбрежния район на Винх Чау – Бак Лиеу. Над 500 се-

мейства на солари са подобрили дохода си с над 5000 щатски долара на семейство през сухия сезон чрез производство 

и продажба на цисти и възрастна Artemia. Въпреки че добива на цисти е около 50 тона при сух сезон от 3-4 месеца, той 

задоволява под 10% от настоящото търсене за тях от виетнамския аквакултурен сектор (Van Hoa & Sorgeloos, 2014).

Размножаването на Artemia има и добавена стойност поради филтриращия си начин на хранене, което позволява произ-

водството на сол с по-високо качество (Van Hoa & Sorgeloos, 2014).

Друг вид, който може да се ползва за търговски цели е Chironomus salinarius, който се ползва за храна на аквариумни риби.

Освен производството на тези видове е възможни и отглеждането на някои растения за храна като някои видове 

Salicornia и Sarcocornia (Ventura et al., 2011). Видът Salicornia herbacea, например се ползва за храна, като има и интересно 

приложение във фармацевтиката (Rhee, 2009).

Ползването на богато на каротеноиди водорасло Dunaliella salina за извличане на каротини все още се проучва (Séjourné, 

2014), но качествата на антиоксидант на екстракта от водораслов каротеноид е добре известен и в някои солници 

водораслото вече се култивира (Huaet al., 2008; Emtyazjoo et al., 2012; Alishahi et al., 2015).

Повечето от силно халофилните микроорганизми спадат към империята на Археите. Те имат възможност за актуално 

или потенциално приложение в биотехнологиите, тъй като съдържат в клетките си интересни метаболити, като ос-

мотично активни съставки, екзополизахариди, липиди със специална мембрана, протеини и ензими (Corcelli, 2014).

Сред най-екстремните халофитни видове, Halobacterium salinarum е проучван интензивно през последните четири десе-

тилетия защото съдържа светлинноактивирания мембранен протеин бактериородоспин, който е аналог на родоспина в 

животинското око. Бактериородоспина е светлинноактивирана протонова помпа, която генерира променлив протон, из-

ползват от организма за синтезиране на аденосинов трифосфат или накратко бактериите го ползват за да превърнат 

слънчевата светлина в химическа енергия. Пордаи високата температурна и фотохимична стабилност, бактериоро-

доспина се счита за обещаващ биологичен материал за приложение в устройства за холография, светлинни модулатори, 

изкуствена ретина, обемна оптична памет (Corcelli, 2014).

Подобни примери са представени и от Liying (2014): „Халофилните бактерии и археи са полезн биологичен ресурс за 

производство на биологично активни съединения като полиалканоат, ектоин, полизахариди и каротеноидни пигменти 

(Oren, 2002).

Поли-β-хидроксибутриата (PHB) е мастно разтворимо съединение натрупвано в клетките на прокариотите. Има уни-

кални свойства да бъде биоразградимо и съвместимо, поради което термопластичния микробен полиестер има голям 

потенциал за стопанско приложение в сферата на опзаване на околната среда, медицината (Lauzier et al., 1994) и аква-

културите (Defoirdt et al., 2011).

Червения цвят на лугата се дължи основно на обилното количество C50 бактериоруберин и неговите производни в 

клетъчната мембрана на археите (Oren, 2002). Проучени са редица биологични функции като подобряване здравината 

и гъвкавостта на клетъчната мембрана, защита на клетките от окисление, светлинна травма и нарушение на ДНК 

(Litchfield, 2011).“

Santulli (2014) представя и други приложения за хранителната промишленост, фармацевтиката и козметиката.

Така комплексната система на солниците чрез солевия градиент създава условия за богато биоразнообразие, както 

от научен интерес, така и с потенциално приложение в химическа, фармацевтична промишленост и инженерни науки, 

въпреки че в повечето случаи вероятно ще е нужно интензифициране на процеса, което може и да не е съвемстимо с 

целите на опазване в зоните от НАТУРА 2000.

6.3.4. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

Производството на електроенергия от възобновими източници (напр. слънчева светлина, биомаса – водорасли, вятър) 

за управление на солниците често е разглеждано с цел снижаване на производствените разходи.

Сградите на солниците, особено складовете, имат големи покриви, където могат да бъдат инсталирани фотоволта-

ични панели. Категорично се отхвърля възможността за поставяне на панели по самите солници, защото това води до 

унищожаване на местообитания.

Вятърните генератори са потенциална заплаха за птиците. Малки съоръжения обаче с ограничена височина, разполо-

жени на определени места (напр. двор на производствена постройка и височина 5-10 м) може да бъдат ползвани понякога 

след оценка на въздействието и преценка на вероятната им устойчивост. 

Обещаващ пример за производство на енергия в солниците е представен от Cipollina, D’Alì Staiti и Micale (2014). Полз-

ването на процеса на кристализиране, който се ползва обикновено в солниците позволява лесно отделяне на соли като 
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калциев карбонат и сулфати, натриев хлорид и наситена луга, която е изключително богата на магнезий под формата 

на бивалентен катион. Възможността за ползване на лугата е анализирана експериментално чрез лабораторни те-

стове с цел добив на магнезий с висока чистота за ползване във фармацевтиката, хранителната и металургичната 

промишлености. 

Концентрирана луга може да се ползва за генериране на енергия чрез технологията за обратна електродиализа, де-

монстрирано в проект REAPower (www.reapower.eu), финансиран от Седма рамкова програма на ЕС. Устройството за 

обратна елктродиализа се състои от определен брой мембрани за обмен на аниони и катиони в правоъгълни канали, в 

които тече солен разтвор с различна концентрация. Промяната в концентрацията принуждава йоните да преминават 

през мембраните. Движението им се регулира от пропускливостта на мембраните, което води до йонен поток в ус-

тройството, който се превръща в електрически ток чрез редоксова реакция в електродите, разположени в двата края 

на устойството.

Параметрите на прототипното устройство (с размер 44 x 44 см и 125 двойки клетки) са:

Проводимост [mS/см] 180-230 – Дебит [л/мин] 6-12 – Температура [°C] 25-30 – Изходна мощност [W] 40-60.

http://www.reapower.eu
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7) НАСОКИ И МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ

Следващите насоки са преднамерено кратки и прагматични и са предназначени да осигурят практически и бърз опера-

тивен инструмент за решаване на управленски решения, взимани от ръководителите на солници, включени в мрежата 

НАТУРА 2000; за по-задълбочен анализ, можете да разгледате предходните глави на този документ.

7.1. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СОЛНИЦИТЕ

Солниците изкуствено възпроизвеждат естествени условия, някога широко разпространени по морското крайбрежие, 

особено това на Средиземно море. 

Те са свързани с много елементи – типове местообитания, растителни видове, риби и особено птици – които се ком-

бинират, за да се класифицират солниците като територии от мрежата НАТУРА 2000.

Поддържането на своебразни местообитания е тясно свързано с управлението, а проблемите по опазването, които 

може да възникнат варират според типа управление.

Солниците, като местообитания създадени от човека и с контролиран хидрологичен режим, могат да бъдат изключи-

телно силен инструмент за опазване на биологичното разнообразие. В изоставени солници тази им функция може да се 

използва веднага; при функциониращи солници, всички условия, изброени тук трябва да се използват максимално, за да 

се ползват тези предимства и за смекчаване на заплахите. 

Солените блата могат да се срещат под следните форми на солници: 

1) Промишлени солници;

2) Солници с ръчен добив на сол; 

3) Изоставени солници, управлявани за опазване на природата;

4) Изоставени солници (без никакво управление).

7.2. ЦЕЛИ

Според Директиви 92/43/ЕС и 09/147/ЕС, целите на опазване в солниците са следните:

 – местообитание 1150* Крайбрежни лагуни;

 – местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни 

растения, образуващи колонии върху тинести и пясъч-

ни терени;

 – местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади 

(Juncetalia maritimi)
 – местообитание 1420 Средиземноморски и южноатлан-

тически халофилни храсталаци (Sarcocornetea fruticosi)
 – местообитание 1510 * Средиземноморски солени степи 

(Limonietalia)
 – Salicornia procumbens*
 – Limonium insulare*
 – Limonium pseudolaetum*
 – Armeria velutina
 – Egretta garzetta (З)

 – Ardea alba (З)

 – Phoenicopterus roseus (Г, З)

 – Marmaronetta angustirostris (Г, З, М)

 – Oxyura leucocephala (Г, З)

 – Himantopus himantopus (Г, З)

 – Recurvirostra avosetta (Г, З, М)

 – Glareola pratincola (Г, М)

 – Charadrius alexandrinus (Г, З, М)

 – Pluvialis apricaria (М)

 – Philomachuspugnax (З, М)

 – Limosa lapponica (З, М)

 – Tringa glareola (М)

 – Ichthyaetus melanocephalus (Г, З, М)

 – Chroicocephalus genei (Г, З, М)

 – Ichthyaetus audouinii (Г, З, М)

 – Hydrocoloeus minutus (М)

 – Gelochelidon nilotica (Г, М)

 – Hydroprogne caspia (М)

 – Thalasseus sandvicensis (Г, З, М)
 – Sterna hirundo (Г, М)
 – Sternula albifrons (Г, М)
 – Chlidonias hybrida (М)
 – Chlidonias niger (М)
 – Alcedo atthis (З)
 – Aphanius fasciatus
 – Aphanius iberus
 – Knipowitschia panizzae
 – Pomatoschistus canestrinii 

 – Anguilla anguilla
 – Aphanius baeticus
 – Pomatoschistus tortonesei
 – Aythya ferina (З, М)
 – Haematopus ostralegus (Г, З, М)
 – Numenius arquata (З, М)
 – Calidris ferruginea (М)

Според „Червения списък на застрашените видове“ на IUCN, целите са също:

Г – Гнездящ

З – Зимуващ

М – Миргиращ
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7.3.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

7.3.3.1. Поддържане на стабилни водни нива, подходящи за размножаване на водолюбивите птици в 
басейните за съхранение на морската вода през целия период от април до юли 1, 2, 3

7.3.3.2. Избор и отделяне на басейни, в които да се поддържат стабилни водни нива през периода 
април-юли с частично пресушаване от втората половина на май с цел създаване и поддържане 
на плитчини, чрез изкопаване на защитен обиколен канал и повишаване на водното ниво през 
зимата (но не повече от 15-20 см), за да се осигурят местообитания за гнездене на птици и за 
някои приоритетни растителни видове 1,2

7.3. ДЕЙНОСТИ

Номера 1, 2, 3, 4 показват типа солници от класификацията в точка 7.1.

Приоритетните дейности са подчертани. Те са подбрани, защото са от стратегическо значение или са полезни за 

приоритетните местообитания и видове.

7.3.1. ОБЩИ НАСОКИ

7.3.1.1. Въведете управление на солниците 1, 2, 3, 4

7.3.1.2. Организирайте функционално обединение на опазването на биологичното разнообразие и 
солодобивните дейности 1,2

7.3.1.3. Определете управляващ орган за солниците в НАТУРА 2000 с персонал, който включва 
необходимите експерти (еколог, хидробиолог, ботаник, орнитолог), работещ съвместно и с 
други организации 1,2,3,4

7.3.1.4. Създайте постоянна работна група, съставена от представители на органа, отговорен за 
опазването на природата и представители на солодобивната компания, за координиране на 
изпълнението на плана за управление и други дейности 1,2

7.3.1.5. Дейности, насочени към класифицирането на солниците като селскостопанска дейност, така, 
че да има достъп до Земеделския фонд за развитие на селските райони на ЕС за финансиране 
управлението на солниците 1,2.

7.3.1.6. Дейности, насочени към изготвяне и приемане на европейска директива за влажните зони и 
възприемането на съответното национално законодателство и финансиране 1,2,3,4

7.3.2. ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

7.3.2.1. Проучване на възможносттите за поддържане на хиперсолени местообитания в изоставени 
солници 3,4

7.3.2.2. Контрол на инвазивните растителни видове 1, 2, 3, 4

7.3.2.3. Преместване на електрически проводници от въздуха под земята 1, 2, 3, 4

7.3.2.4. Редовна поддръжка на хидроинженерните съоръжения 1, 2, 3

7.3.2.5. Ограждане находищата на защитени растителни видове 1, 2, 3, 4

7.3.2.6. Събиране на отпадъци 1, 2, 3, 4

7.3.2.7. Поддържане или възстановяване на връзката между солниците и морето 1, 2, 3, 4

7.3.2.8. Изготвяне и прилагане на адаптивни стратегии за бреговата ерозия и повишаването на 
морското равнище 1,2,3,4

Бившите солници в Камарг, Франция включват крайбрежни лагуни и ниско разположени райони в близост или под 

морското равнище. Повечето от тях са изложени на покачване на морското ниво, предизвиквано от изменението на 

климата, което допълнително се усложнява и от дългосрочна ерозия, засягаща 45% от бреговата линия. Измества-

нето на брега навътре към сушата на места достига средно до над 6 метра годишно. Приблизително 16 км от диги 

са разположени по протежение на бреговата ивица на бившите солници, повечето от които ще бъде все по-трудно 

да се поддържат дори и в краткосрочен план, тъй като морското равнище се покачва и бреговата ерозия се засил-

ва. Вместо да се прилагат скъпи дейности по поддръжка на морските диги, мениджърите възприемат адаптивна 

стратегия. Крайбрежните диги са изоставени, за сметка на подсилване на съоръженията за защита при наводнения, 

намиращи се във вътрешността, които са по-лесни и по-евтини за поддръжка в дългосрочен план. Водоемът ще из-

пълнява функция на буферна зона за защита на околните райони от сушата, където трябва да се осигури опазването 

на населението и имуществото им от морско наводнение. Ползите за природата включват възстановяването на 

хидрологичните и биологични връзки между бившите солници и морето, като по този начин се възстановява миграци-

ята на рибите на местно ниво. Друга полза от изоставянето на морските диги е възстановяването на отлагането 

на наноси, което води до естественото възстановяване на плажната екосистема на няколко места, където преди е 

била изчезнала. Тази стратегия е в съответствие с целите за възстановяване естествения облик на зоната.
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Създаването на нови острови за гнездене на колониални водолюбиви птици изисква задълбочен анализ преди това, 

за да се увеличат шансовете за успешно размножаване. Изборът на удобно място за изграждането на остров за 

гнездене е от същественно значение. Сигурността от хищници (лисици, скитащи кучета, диви свине, плъхове) и 

безпокойство са основните фактори, определящи заемането на островите от водолюбиви птици и успешното им 

гнездене. Достъпа на хищници може да бъде ограничен чрез изграждането на острова далеч от околните диги и/

или чрез поддържане на високо водно ниво около него. Препоръчва се водното ниво да превишава 35 см по време на 

размножителния сезон, тъй като обикновено това предотвратява достъпа на повечето сухоземни хищници (с изклю-

чение на човека и дивата свиня), като ефекта може да се подсили чрез поддържане на висока соленост. Рискът от 

заемане на новосъздадени острови от жълтокраки чайки също трябва да бъде оценен и ако съществува такъв, въз-

можностите за предотвратяване на това трябва да бъдат проучени предварително. Изграждането на нов остров 

често е скъпо, така че е препоръчтелно да се направи внимателна оценка на риска от ерозия. Рискът от островна 

ерозия е тясно свързан с разбега на вълните – разстоянието над което духа вятъра върху водната повърхност, без 

7.3.3.3. Избор и отделяне на басейни, в които да се поддържат плитки води през есента и зимата (от 
откомври до март) с повишаване на водното ниво през зимата (не повече от 15-20 см) с цел 
осигуряване подходящи местообитания за мигриращите и зимуващи птици 1,2

7.3.3.4. Поддържане на стабилни водни нива навсякъде през периода април-юли, като може някои части 
да се оставят да пресъхнат, но никога да не се повишава нивото на водата (и избягване на 
естественото повишаване, причинено от дъжд, осигурявайки оттичане на водата от басейните 
при нужда) 3

7.3.3.5. Заливане на островите най-малко за един месец през зимата, за да се избегне наличието на 
колонии от сив плъх 3

7.3.3.6. Водното ниво да следва естествения хидрологичен режим в Средизменоморието, с прогресивно 
намаляване на плитките води през пролетта-лятото и повишаване на водното ниво през 
есента-зимата в бившите солници превръщайки ги постепенно в лагунни местообитания 3,4

7.3.3.7. Поддържане на различна соленост в отделните басейни, за по-голямо биологично разнообразие. 3,4

7.3.3.8. Промяна на управлението на водите от принудително към естествено движение 3

7.3.3.9. Поддръжка на връзката с морето 1, 2, 3

7.3.3.10. Завършване на пълненето на всички басейни от производствения цикъл в рамките на първата 
половина на април, така, че да се изпревари загнездването по техните дъна 1,2 

7.3.3.11. Изготвяне на план за действие за управление на водните нива във всеки басейн от 
производствения цикъл, за да се предотврати загнездване на птичите колонии върху сухите 
дъна на басейни, които след това трябва да се напълнят 1,2

7.3.3.12. Поддръжка на хидроинженерните съоръжения в системата – помпени станции, канали и шлюзове 
1, 2, 3

7.3.3.13. Подобряване качеството на водите, ползвани за солодобива чрез следене на качеството на 
водите вливащи се в солниците от морето и от сушата. При нужда създаване на естествени 
водоеми нагоре по течението с цел пречистване на вливащите се води от сушата 1, 2, 3

7.3.4. ПОДДРЪЖКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСТРОВИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ГНЕЗДЯЩИ ПТИЦИ 

7.3.4.1. Ежегодна поддръжка на съществуващите острови (както на растителността и почвите, 
така и на бреговете против ерозия), което обикновено се случва рядко в промишлените 
солници. Тези дейности трябва да се извършват само извън размножителния сезон. Контрола 
на растителността може да бъде чрез скубане, изгаряне, подравняване и покриване с черупки, 
пясък или чакъл. При липса на достатъчно солени почви може да се добавя и сол. Поддръжането 
на бреговете трябва да се извършва ръчно за малките острови или механично за по-големите 
острови. Ограничаването на ерозията не трябва да е чрез вертикални склонове (например чрез 
защита с дъски или други прегради), а чрез колкото може по-малък наклон на брега. При най-
тежки условия за ерозия (например в по-големи басейни) е възможно да се използва камъни за 
защита на бреговете 1, 2, 3

7.3.4.2. Създаване на нови острови за да се земенят тези, които са ерозирали или са се покрили с 
растителност и вече не са подходящи за гнездящите птици. Островите трябва да бъдат 
направени в съответствие с нуждите на различните видове 1, 2, 3

Такъв тип управление е прилагано в големи части от бившите солници на Камарг, където водното ниво в отделните 

басейни варира в зависимост от котата на дъната им и разстоянието им до връзките с морето и околните влажни 

зони. Това е от полза за възстановяването на халофитната растителност (местообитания 1310 и 1420) и създава 

подходящи хранителни местообитания за дъждосвирцоподобни през зимата и по време на пролетната миграция.
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да среща пречки. Изграждането на острови за гнездене на места, изложени на вълни от посоката на преобладащите 

ветрове, по възможност трябва да се избягва. Възможностите за достъп на строителна техника, също трябва да 

се преценят. В солниците често мостовете са малки и не позволяват достъп на едрогабаритна техника. Басейни, 

които рядко изсъхват обикновено имат малка носимоспособност, което представлява висок риск от затъване на ма-

шините. Ако е възможно, за извършване на строителството на острова, трябва да се предпочете времето, когато 

басейните са напълно пресушени в края на лятото/началото на есента, въпреки че поради технологични причини, 

във функциониращите солници, такива строителни дейности трябва да се изпълнят през есента или зимата. Във 

функциониращите солници, контролирането на подходящо водно ниво за гнездене на водолюбивите птици може да е 

в конфликт с хидрологичния режим нужен за солодобива. В изоставени солнци, управлявани за опазване на природата, 

поддържането на подходящи водни нива за гнездене на водолюбиви птици може също да е в конфликт с други цели за 

опазване на биологичното разнообразие, като например, опазването на халофитни храсталаци (местообитание тип 

1420) или миграцията на рибите. Съвместимостта между осигуряване на условия за успешно гнездене на колонии от 

птици и други цели, като опазване на природни местообитания и управление на водното ниво за солодобив, трябва 

да бъдат внимателно оценени.

Фокус: За да се вземе решение за местоположението, където да се изгради нов остров, за гнездене на чайки, са-

блеклюни и рибарки в бившите солници в Камарг, Франция Тур дьо Валат и Ами де Маре дю Вигьор са изготвили 

матрица за оценка (виж таблицата по-долу) приложена за избор сред 9 потенциални местоположения. Въпреки, че 

никое от тези места не е идеално за изграждане на острова за гнездене, едно от тях е значително по-подходящо от 

останалите. Силните страни на това местоположение включват: голяма дистанция (>90м) от заобикалящите диги 

(за да се избегне достъпът на хищници); възможност да се пресуши басейна с цел изпълнението на строителните 

работи и да се предотврати, ако е необходимо, настаняването на жълтокраки чайки; контрол на достъпа на хора 

за ограничаване на безпокойството; наличие на подходяща материал (глина) на място; лесен достъп за строителни 

машини и липса на конфликти с другите цели за опазване на биологичното разнообразие. В процеса на проектиране 

бяха намерени решения, за смекчане на потенциалните му слаби страни: тъй като не е възможно да се поддържат 

високо водно ниво и соленост, за предотвратяване атаките на хищници, острова е ограден с мрежа, висока 1,5 м на 

разстояние от 15 м около целия остров. За контрол на ерозията, острова е проектиран с наклон на склона от 10% 

и са поставени дървени вълноломи на разстояние 10 м около острова от страните на преобладаващите ветрове. 

След строителство, острова е покрит с черупки от миди, за да се увеличи привлекателността му. Покривката от 

мидени черупки и дървените вълноломи трябва да се проверяват всяка година и периодично да се извършва поддржка, 

за да се гарантира дългосрочното поддържане и привлекателността на острова.

A. Arnaud / Tour du Valat

Остров за гнездене на рибарки, чайки и саблеклюни в бившите солници в Камарг, южна Франция 
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Точки 3 2 1 0 -1 -2 -3

Защита от хищници и безпокойство от хора

Водно ниво около 
острова през 
размножителния 
сезон

може 
да се 
поддържа 
>35 см 
от април 
до юли 

може да се 
поддържа >35 
см или понякога и 
по-ниско от април 
до юли

може да се 
поддържа само от 
април до юли >35 
см

Водно ниво под 
35 см през по-
голямата част от 
размножителния 
сезон

Водното 
ниво 
винаги е 
под 35 см

Минимално 
разстояние до 
околни диги

> 150 м > 100 м 50-100 м 25-50м < 25 м 

Соленост > 150 г/л 100-150 г/л 50-100 г/л 20-50 г/л < 25 г/л
Присъствие/
отсъствие на дива 
свиня в района

Няма наблюдавани 
следи

Има наблюдавани 
следи

Възможност 
за превенция 
загнездването на 
жълтокраки чайки 
чрез управление на 
водното ниво

Възможно е 
пресушаване 
на басейна или 
заливане на 
острова през ранна 
пролет

Възможно е 
пресушаване 
на басейна или 
заливане на острова 
през ранна пролет, 
но само за кратък 
период

Не е възможно  
пресушаване 
на басейна или 
заливане на острова 
през ранна пролет

Контрол върху 
безпокойството 
от хора

Мястото е далеч 
от зона с често 
присъствие на хора

Мястото е близо 
зони с често 
присъствие на хора 

Мястото е близо до 
натоварена зона

Мястото е в 
натоварена зона

Защита на острова от ерозия и заливане

Изложение на 
острова спрямо 
преобладаващите 
ветрове

Дължината 
на басейна за 
формиране на 
вълните е под 
100 м

Дължината 
на басейна за 
формиране на 
вълните е 100-
200 м

Дължината 
на басейна за 
формиране на 
вълните е 200-300 м

Дължината 
на басейна за 
формиране 
на вълните е 
300- 400  м

Дължината 
на басейна за 
формиране на 
вълните е над 
400 м

Възможност за 
избягване на високо 
водно ниво през 
зимата

Възможно е 
поддържането 
на ниско ниво

Водното ниво се 
контролира, но 
варира

Водното ниво не 
се контролира и е 
потенциално високо

Материал за 
изграждане на 
острова

Глинеста или 
тинесто-
глинеста 
почва

Песъкливо-
глинеста почва

Основно тиня Основно сол

Условия за строителство

Носещ капацитет 
на дъното

Много 
добър 
(глина 
или 
пясък)

Среден Лош

Възможност за 
пресушаване на 
басейна за работа в 
сухи условия

Възможност-
ите са добри 
и не включват 
кора от сол 

Възможностите са 
добри, но за кратък 
период

Възможностите 
са лоши или водят 
до образуване на  
кора от сол

Достъп на големи 
машини

Лесен достъп за 
големи машини

Ограничен достъп 
за големи машини

Възможен е 
достъп, но с 
големи трудности

Не е 
възможен

Съвместимост с други изисквания

Съвместимост с 
други хидрологични 
цели

Добра
Съвместимостта 
изисква адаптиране

Лоша

Съвместимост с 
други биологични 
цели

Добра Лоша

Таблица 1: Схема за оценка за разположение и планиране на острови за гнездене

Коментарите в червено показват критични, потенциално непреодолими пречки.
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7.3.4.3. Изкопаване на обходни охранителни канали, за да се избегне навлизането на хищници в басейни, 
когато са пресушени, както и евентуално с цел създаване на плитчини (изкуствено източване на 
някои басейни), подходящи за гнездене на някои видове 1, 2, 3

7.3.4.4. Поставяне на мрежа, висока 20-30 см по протежение на дигите в басейните-кристализатори, 
върху които гнездят водолюбиви птици, за да се ограничи падането на малките в хиперсолената 
вода 1, 2  

7.3.4.5. Празните басейни да не се пълнят с вода от април до юли, като се препоръчва навсякъде да има 
еднаква соленост, дори в изоставените солници 1,2,3

7.3.4.6. Ограждане с мрежи за защита на колониите от птици, гнездящи на диги 1, 2, 3

7.3.5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ЖЪЛТОКРАКИ ЧАЙКИ

Тези насоки не определят дали жълтокраката чайка е вид, който се нуждае или не се нуждае от план за контрол, за да се 

намали общата им численост. Целта на този документ е определянето на необходими условия за успешното гнездене 

на водолюбивите птици. 

За повече и по-подробна информация за жълтокраката чайка вижте конкретните насоки, изготвени в рамките на про-

екта MC-SALT LIFE.

7.3.5.1. Създаване на островите в басейни, където е възможно точно да се контролира водното ниво; 
снижаване на водното ниво с цел показване на островите от средата на месец април, след 
периода на загнездване на жълтокраките чайки и заливане на островите в периода октомври – 
април, така, че да се ограничи обрастването им с растителност 1, 2, 3

7.3.5.2. Създаване на укрития за малките (малки купчини камъни, керемиди или клони) или оставяне на 
соленолюбива растителност в по-високите части 1, 2, 3

7.3.5.3. Прогонване на колонии жълтокраки чайки в периода януари – март от бреговете на басейни, 
в които има острови, чрез работници в солниците или доброволци, координирани от експерт 
орнитолог или подплашване на жълтокраките чайки с надуваемо автоматично плашило Scarey-
Man® 1, 2, 3

7.3.5.4. Свързване на острови, върку които има колонии на жълтокраки чайки със съседните диги, за да 
се предостави достъп за хищници като лисици и др. 3

7.3.5.5. Покриване със защитна мрежа за ограничаване достъпа на жълтокраки чайки до острови с 
колонии на дребни видове рибарки, чайки и дъждосвирцови 1, 2, 3 

7.3.5.6. Периодично косене на валовете, върху които трябва да бъдат поддържани пътища, за да се 
предотврати загнездване на жълтокраки чайки 1,2 

7.3.5.7. Подобряване на управлението на депа за отпадъци в радиус от 50 км около солниците, за да се 
намали наличието на храна за жълтокраките чайки 1, 2, 3, 4

7.3.6. ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ 

7.3.6.1. Поддържане на площи, подходящи за едногодишни халофитни видове (1310 Salicornia и други 
едногодишни растения, образуващи колонии върху тинести и пясъчни терени), чрез ротация на 
поддържащите дейности по валовете и басейните през различните години върху площ от не 
повече от 30% от заетите площи от тези видове 1, 2

7.3.6.2 Опазване на многогодишни халофитни местообитания (1420 Средиземноморски и 
южноатлантически халофилни храсталаци Sarcocornetea fruticosi) по бреговете чрез поддържащи 
дейности върху не повече от 10% от заетите площи 1, 2

7.3.6.3 Поддържане на връзката между морето и басейните на солниците за опазване на лагунните 
местообитания 1, 2, 3

7.3.6.4 Поддържане на временно пресъхващи площи от втората половина на юни за да се осигурят 
условия за присъствие на временни местообитания 3, 4

7.3.6.5 Поддържане на временно заливани площи напълно сухи през лятото с висока концентрация на 
сол за да се създадат условия за степни местообитания (1510* Средиземноморски солени степи 
Limonietalia) 3, 4

Тези временно заливани местообитания имат специфични изисквания, включително към състав на почвите, соле-

ност и продължителност на периода на заливане (виж глава 1.2.1). По местата, където вече се срещат е важно да 

се поддържат подходящи вариации във водните нива и солеността. Ако се цели възстановяването им ще е нужен 

стандартен процес по възстановяване. Първата стъпка е да се направи първоначална оценка на целевата терито-

рия, включително проучвания на растителността, почвите, хидрологията и топографията. След избора на зони за 

възстановяване е нужно да се изготвят критерии за проектиране по отношение на почвите, хидрологията и рас-
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тителността. Ако не могат да бъдат покрити някои от определените критерии, възстановяването няма да бъде 

възможно. Ако почвите и топографията са подходящи и целевите растителни видове се срещат в зоната за възста-

новяване, процесът може да бъде насочен само върху управление на водните нива и концентрацията на сол. В този 

случай вероятно ще са нужни хидростроителни дейности за поддържане на подходящ хидрологичен режим. Когато 

топографските условия не са подходящи ще са нужни строителни дейности с цел управление периодите на заливане 

и изсушаване, които да отговарят на изискванията на целевите местообитания. Ако индикаторните видове, опре-

делящи типовете местообитания са изчезнали от зоните е нужно да се предвидят дейности по засаждането им.

7.3.7. ОПАЗВАНЕ НА РИБИ И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ 

7.3.7.1. Поддържане на връзка между басейните и морето с цел осигуряване възможност за миграция на 
рибите обратно в морето през есента 1, 2

Басейните, разположени в началото на водния цикъл в солниците обикновено имат добра свързаност с морето и 

по-ниска соленост. В много функциониращи солници, това са лагуните, които са най-близки до добро екологично 

състояние и имат потенциално значение за мигриращите млади риби, които навлизат в солниците. Това значение за 

младите индивиди се счита за една от най-важните функции на крайбрежните лагунни екосистеми, която може да се 

обясни с факта, че са топли, плитки и с висока биологична продуктивност и риска от хищници е сравнително нисък, 

а хранителните ресурси са обилни.

Докато младите на застрашения вид европейска змиорка, които навлизат в солниците обикновено остават в ла-

гуните няколко години преди да се върнат в морето, повечето представители на мигриращи видове риби като 

кефаловите (Liza sp., Mugil sp.), лаврака (Dicentrarchus labrax) и ципурите (Sparus aurata, Diplodus ssp.) навлизат в 

крайбрежните лагуни само сезонно. Обикновено миграцията е най-интензивна през пролетта, когато много млади 

индивиди навлизат в солниците и през есента и началото на зимата, когато обикновено се връщат в морето, тъй 

като температурите в лагуните през зимата са много ниски. В допълнение, когато солеността и температурата 

са твърде високи през лятото, това може да доведе до намаляване на кислорода във водата и да предизвика масово 

напускане на лагуните (Davis 1975). Ако тези условия се комбинират с липса на връзка с морето, лагуните може да се 

превърнат в смъртоносен капан за рибите (Brusle & Cambrony 1992).

Във функциониращи солници, управлението на хидроинженерните съоръжения често възпрепятства миграцията на ри-

бата обрътно в морето. Управляващите трябва да проучат възможности за създаване на възможности за рибата да 

се връща в морето при случай на спадане на кислорода във водата през лятото, както и през есента, когато темпера-

турата на водата се понижава. Докато поддържането на добра връзка с морето през лятото може да бъде проблемно 

и да не съвпада с управленските цели за добива на сол, то през есента и зимата това обикновено не е проблем. Подо-

бряване възможностите за напускане на крайбрежните лагуни от страна на възрастните змиорки и връщането им в 

местата за размножаване в Саргасово море е една от основните цели на Европейския план за опазване на змироката.

7.3.7.2. Поддържане на връзката между басейните на солниците и морето чрез периодично почистване на 
наносите от свързващия канал, но еднократно не повече от една трета от цялата му дължина  1, 2, 3

7.3.7.3. Поддържане на басейни с висока соленост (над 70 ‰) за осигуряване на благоприятни условия за 
екстремни халофилни видове безгръбначни 3

7.3.7.4. Поддържане на зони и канали с различна соленост на водата и водна растителност, подохдяща 
за размножаване на еврихалинни видове риби (Aphanius iberus; Aphanius fasciatus) 3

7.3.8. СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА МОРСКАТА СОЛ

8.3.8.1. Превърнете солниците в зони за наблюдение на птици, така че генерирането на допълнителни 
приходи да накара управителите на солници да обръщат внимание на екологичните нужди на 
птиците 1, 2

7.3.8.2. Осигуряването на достъп на орнитологични организации до солниците за мониторинг на 
птиците води до развитие на еко-туризма, който от своя страна спомага за развитие на 
местната икономика 1, 2, 3

7.3.8.3. Ползване на солниците за екологично образование 1, 2, 3, 4

7.3.8.4. Създаване на добавена стойност за морската сол, чрез свързването и с конкретни храни (месо, 
риба, зеленчуци) и рецепти; подходящо етикетиране на солта за създаване на автентичност; 
ползване на марки за качество, особено такива създадени от независими орагнизации; свързване 
на солта с опазването на защитени територии и ценностите на природата или историята на 
солника 1, 2

7.3.8.5. Предлагане на туристическа услуга „соларство и добив на собствена сол„ за създаване на 
чувство на принадлежност и повишаване стойността на солта 1, 2

7.3.8.6. Наблягане и обяснение на екосистемните услуги от солниците 1, 2, 3, 4

7.3.8.7. Наблягане на факта, че солниците и добива на морска сол са един от най-добрите примери за 
устойчиви дейности 1, 2
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7.3.9. ОПАЗВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ, СЪЩО КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

7.3.9.1. Опазване (чрез културни организации, проучвания, турове с гидове и др.) на традиции, култура, 
кулинария, ландшафти, сгради и всякакви теми свързани с „паметта“ на добива на сол от 
древността, както само по себе си, така и като добавена стойност на продуктите 1, 2, 3

7.3.9.2. Ръчния солодобив, който се подкрепя от добри маркетингови стратегии дава добавена 
стойност на солодобива, което генерира по-висока продажна цена 2

7.3.9.3. Продажба на нерафинирана сол съдържаща специфични микроелементи и физико-химични 
съставки, с цел изтъкване уникалността на солта и повишаване на продажната цена 1, 2

7.3.9.4. Провеждане на събития в солниците като фестивали и панаири и създаването на музеи с цел 
създаване на идентичност на солника 1, 2

7.3.9.5. Определяне на солниците като специално място за кулинария 1, 2

7.3.10. ТУРИЗЪМ

7.3.10.1. Ограничаване на антропогенното въздействие чрез обособяване на зони за научни, 
образователни и рекреационни цели 1, 2, 3

7.3.10.2. Ограничаване достъпа на хора по време на размножителния сезон (април до юли) 1, 2, 3, 4

7.3.10.3. Ограничаване достъпа на хора по време на сезона за миграции и зимуване (септември-януари) в 
солници, около които има ловни полета 1, 2, 3, 4

7.3.10.4. Осигуряване на целогодишни зони на спокойствие за хранене, размножаване и почивка върху поне 
70% от общата площ на зоната 1, 2, 3, 4

7.3.10.5. Развитие на еко-туризъм (наблюдение на птици, турове с водачи, др.) 1, 2, 3, 4

7.3.10.6. Развитие на солниците като туристически дестинации богати на история, култура, природа и 
ландшафти 1, 2, 3, 4

7.3.10.7. Развитие на солниците като места за образование по различни теми, предлагащи широки 
възможности 1, 2, 3, 4

7.3.10.8. Да не се създават еко-пътеки, които напълно обикалят солниците или са разположени близо до 
колонии на птици 1, 2, 3, 4

7.3.10.9. Строго да се ограничи достъпа на хора до зони, които са важни за гнездене на видове, които са 
чувствителни към безпокойство от хора (напр. фламинго, рибарки) 1, 2, 3, 4

7.3.10.10. Внимателна оценка и калкулиране на носещия капацитет за посетители според нуждите на 
видовете, обект на опазване 1, 2, 3, 4

7.3.10.11. Създаване на укрития за наблюдение на птици и паравани или огради от тръстика и друга 
растителност покрай пътеките за да се намали безпокойството от хора 1, 2, 3, 4

7.3.11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

7.3.11.1. Рибовъдството не е устойчива дейност във функциониращи солници, защото създава много 
конфликти както с производството на сол, така и с опазването на природата като променя 
типичните екологични условия 1, 2

7.3.11.2. Стопанския риболов може да е устойчив в първите басейни от производствения цикъл, но само 
след внимателна оценка на ползваните видове мрежи за да се избегне заплитане на птици 1, 2

7.3.11.3. Екстензивното (не полу-интензивното) рибовъдство и стопанския риболов може да са 
устойчиви в бивши солници, но само след внимателна оценка на ползваните видове мрежи за да 
се избегне заплитане на птици 3, 4

7.3.11.4. Създаване на произведения на изкуството от и чрез сол 1, 2

7.3.11.5. Ползване на лугата и калта за лечебни и козметични цели, както и производство на козметика 1, 2

7.3.11.6. Разумно и устойчиво ползване след внимателна оценка на продукти с висока икономическа 
стойност като бета-каротин от Dunaliella salina; Artemia salina и Chironomus salinarius за 
акваристика; водорасли за медицински цели; Salicornia и Sarcocornia за храна или фармацевтични 
цели; екстремни халофитни бактерии (напр. Halobacterium salinarum) за биотехнологични 
приложения 1, 2

7.3.11.7. Подмяна на покривите на сградите в солниците с фотоволтаични панели за намаляване на 
производствените разходи 1, 2

7.3.11.8. Разумно прилагане, след внимателна оценка, на метода за добив на енергия чрез технологията на 
обратна електродиализа 1, 2
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7.3.11.9. Производство на гипсови сувенири 1, 2

7.3.11.10. Намаляване на консумацията на енергия в солниците, чрез ползване или подобрение на 
естествените разлики във водните нива (гравитачно управление на водите) за пълнене или 
изпразване на отделните басейни вместо ползване на помпи.

7.3.12. ПРАВИЛА

7.3.12.1. Забрана за ползване на инсектициди за контол на комари 1, 2, 3, 4

7.3.12.2. Забрана за прелитане на самолети и дронове над солници 1, 2, 3, 4

7.3.12.3. Забрана за ползването на оловни амуниции 1, 2, 3, 4

7.3.12.4. Забрана за ремонти и поддържащи дейности на дигите, валовете и басейните в периода от 
април до средата на август 1, 2, 3

7.3.13. МОНИТОРИНГ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

7.3.13.1. Мониторинг качеството на водите 1, 2, 3, 4

7.3.13.2. Метеорологичен мониторинг (температура, валежи, вятър, слънчева радиация) 1, 2, 3

7.3.13.3. Ежедневен мониторинг на нивото на изпарение през летния сезон 1, 2, 3

7.3.13.4. Мониторинг върху натрупването на наноси 1, 2, 3

7.3.13.5. Мониторинг на гнездящите видове птици (с приоритет за видовете, включени в Директива 
09/147/EC) 1, 2, 3, 4

7.3.13.6. Мониторинг на зимуващите птици (основно видове от Директива 09/147/EC) 1, 2, 3, 4

7.3.13.7. Мониторинг на площта и състоянието на най-важните типове природни местообитания 
(основно тези от Директива 92/43/EC) 1, 2, 3, 4

7.3.13.8. Мониторинг на средното покритие и видовия състав на макрофити 1, 2, 3, 4

7.3.13.9. Мониторинг на плътността и видовия състав на бентосните безгръбначни 1, 2, 3, 4

7.3.13.10. Мониторинг на популациите на видове типични за хиперсолени условия (напр. Aphanius sp. pl., 
Artemia salina, др.)

7.3.13.11. Мониторинг на екологичната еволюция в солниците и по възможност предприемане на 
управленски мерки, в случаи на промени към местообитания и характеристики с по-ниска 
значимост 4

7.3.13.12. Проучвания върху съобществата от безгръбначни и техните промени през годината и според 
екологичното управление на солниците 1, 2, 3

7.3.13.13. Проучване на съобществата от водорасли и техните промени през годината и според 
екологичното управление на солниците 1, 2, 3

7.3.13.14. Проучване върху състоянието на птиците, ползващи солниците като място за почивка по време 
на миграцията 1, 2, 3, 4

7.3.13.15. Проучване на екологичните фактори, определящи параметрите за размножаване на важни 
видове птици (приоритетни видове от Директива 09/147/EC) гнездящи в солници с различно 
управление 1, 2, 3

7.3.13.16. Проучване на екологичните фактори, определящи еволюцията на местообитанията и 
защитените растителни видове от Директива 92/43/EC според различното управление 1, 2, 3

7.3.14. ОБЩО УПРАВЛЕНИЕ

7.3.14.1. Взаимодействие и консултации между професионалните солодобивници, биолози, строителни и 
хидро инженери с цел оптимизиране на екологичното управление в солниците 1, 2

7.3.14.2. Наемане на експерти-еколози в солодобивните фирми, които да могат да реагират адекватно 
при критични ситуации застрашаващи гнездящи видове птици и други проблеми свързани с 
опазване на природата 1, 2

7.3.14.3. Постоянно обучение на работниците, заети в солодобива, с цел да знаят как да откриват 
възникнали проблеми и да вземат правилните решения 1, 2, 3

7.3.14.4. Дейности, насочени към класифицирането на солниците като селскостопанска дейност, а не 
промишлена, така че да се осигури достъп до Земеделския фонд за развитие на селските райони 
на ЕС за финансиране управлението на солниците 1,2

7.3.14.5. Дейности, насочени към освобождаване от данък върху земите, за солници, които са част от еколо-
гичната мрежа НАТУРА 2000 и предприемат мерки за опазване на местообитания и видове 1, 2, 3
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7.3.14.6. Одобрение на споразумения за сътрудничество и съвместно изготвяне на проекти по програма 
LIFE и други инструменти на ЕС (напр. мрежа от солниците в екологичната мрежа НАТУРА 2000) 
1, 2, 3, 4

7.3.14.7. Обучение и периодично повишаване на капацитета по въпроси свързани с опазване на природата 
на заетите в солодобива 1, 2

7.3.14.8. Участие и включване на заинтересованите страни 1, 2, 3

7.4. ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ 

Дейностите описани по-долу са приоритетни за зони, в които се срещат посочените местообитания и видове.

1150* Крайбрежни лагуни

Подходящо място за поддържане на местообитанието са големите басейни

�� Поддържане на връзка с морето

�� Осигуряване на движение на водите в и между басейните и динамика между отделните части на басейните

�� Поддържане на соленост между 10‰ и 35‰

�� Поддържане на разнообразие в морфологията на дъното и бреговете на лагуната

�� Поддържане на различни дълбочини

1310 Salicornia и други едногодишни растения, образуващи колонии върху тинести и пясъчни терени

Местообитанието може да се поддържа по границите на басейните и островите, както и в неизползвани части от 

функциониращи солници или изоставени солници

�� Поддържане на тинести плитчини, покрити с около 3 см бракична вода по време на вегетационния сезон, които да 

са влажни и през лятото, а през зимата да са заляти с не повече от 10-15 см бракична вода

�� Поддръжка на границите на басейните за добив на сол на ротационен принцип върху максимум 30% от площта

1410 Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi)

Местообитанието може да се поддържа в крайните зони на запасните басейни и в пониженията между солниците и 

морето върху песъкливи почви

�� Поддържане на продължителни периоди на заливане на песъкливи почви най-малко от есента до пролетта с води със 

соленост 15‰-20‰ (за да се възпрепятства развитието на Phragmites australis), зимните водни нива да са около 20-

30 см, като не се пресушават напълно даже и през лятото

1420 Средиземноморски и южноатлантически халофилни храсталаци (Sarcocornetea fruticosae)

Местообитанието често е обилно върху глинести почви по бреговете на функциониращи солници, по краищата на 

малки острови и запасните басейни. Местообитанието може да е с различен видов състав според почвените характе-

ристики.

�� Поддържане на наводнени глинести почви с вода с различна соленост – от мезосолена до хиперсолена – и различни 

периоди на изсъхване (но само през есента, пролетта или лятото)

�� Поддржката на бреговете на солниците да бъде на ротационен принцип върху максимум 20% от площта.

1510* Средиземноморски солени степи (Limonietalia)

Това местообитание се среща по краищата на солниците по временно залети площи, които са много сухи и засолени 

през лятото

�� Поддържане на временно влажни почви, които обаче да не бъдат заливани за дълъг период, а за кратко със солена 

вода в райони, където нивото на подпочвените солени води е високо, а през лятото има дълги периоди на засушаване 

и висока степен на засоленост

�� Поддържане на естествени граници на солниците

7.5. ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ

Salicornia procumbens*
�� Законова защита.

�� Създаване и поддържане на солени влажни тинести басейни през пролетта и лятото в изоставени солници.

�� Поддръжка на солени тинести брегови ивици в басейните, ползвани за добив на сол.

�� Мониторинг на суб-популациите и търсене на нови такива, оценка размера на популациите, проучване динамиката 

на популациите, биологията и екологията на вида.

Limonium insulare*

Limonium pseudolaetus*

�� Законова защита.

�� Създаване и поддържане на условия за Sarcocornietea (наводнени глинести почви с хиперсолени води, както и дълго 

засушаване през лятото), типични за малките диги в солниците.
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�� Забрана за нова урбанизация в крайбрежните зони.

�� Мониторинг на суб-популациите и търсене на нови такива, оценка размера на популациите, проучване динамиката 

на популациите, биологията и екологията на вида.

Armeria velutina
�� Законова защита.

�� Поддържане на сухи солени пясъци.

Фламинго Phoenicopterus roseus (Гнездящи, Зимуващи)

�� Строго регулиране на достъпа от туристи и работници в солниците по време на размножителния сезон.

�� Пълна забрана за полети на самолети и дронове над солниците и стриктно следене спазването на забраната.

�� Изграждане и поддръжка на острови.

�� Поддържане на адекватни водни нива (минимум 30-40 см) около гнездовите находища.

�� Поддържане на адекватна соленост за да се осигури достатъчно хранителен ресурс.

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента и зимата.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

�� Подмяна на водата за да се предотврати развитие на болести (напр. птичи ботулизъм).

�� Забрана за ползването на оловни амуниции.

�� Обезопасяване на електропреносни проводници чрез вкопаване. 

�� Забрана за вятърни генератори около гнездящите колонии.

�� Да не се практикува рибовъдство в солниците.

Мраморна патица Marmaronetta angustirostris (Гнездящи, Зимуващи, Мигриращи)

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента и зимата.

�� Забрана на лова в зоните, където се среща вида.

�� Провеждане на редовен мониторинг и проучване екологията на вида.

Тръноопашата потапница Oxyura leucocephala (Гнездящи, Зимуващи)

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента и зимата.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

�� Забрана на лова в зоните, където се среща вида.

�� Провеждане на редовни проучвания и мониторинг (включително маркиране за проучване на миграционни пътища и 

фенология); проучване екологията на вида.

�� Премахване на Oxyura jamaicensis.

�� Реинтродукция на вида в подходящи местообитания.

�� Да не се практикува рибовъдство в солниците.

�� Ограничаване заплитането в рибарски мрежи чрез контрол на риболова.

Стридояд Haematopus ostralegus (Гнездящи, Зимуващи, Мигриращи)

�� Строго регулиране на достъпа от туристи и работници в солниците по време на размножителния сезон.

�� Забрана за ремонти и поддръжка на дигите по време на размножителния сезон.

�� Изграждане и поддръжка на острови.

�� Поддържане на адекватни водни нива (минимум 30-40 см) около гнездовите находища.

�� Поддържане на адекватна соленост за да се осигури достатъчно хранителен ресурс.

�� Да не се повишава водното ниво по време на размножителния сезон.

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента, зимата и пролетта.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

�� Подмяна на водата за да се предотврати развитие на болести (пр. птичи ботулизъм).

�� Ограничаване присъствието на Larus michahellis чрез прилагане на стратегии за прогонване.

�� Контрол върху популацията на Rattus norvegicus и R. rattus (основно чрез заливане на островите през зимата).

�� Забрана за вятърни генератори около гнездящите колонии.

�� Да не се практикува рибовъдство в солниците.

�� Забрана за ловуване на вида.

Кокилобегач Himantopus himantopus (Гнездящи, Мигриращи)

�� Строго регулиране на достъпа от туристи и работници в солниците по време на размножителния сезон.
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�� Забрана за ремонти и поддръжка на дигите по време на размножителния сезон.

�� Изграждане и поддръжка на острови.

�� Поддържане на адекватни водни нива (минимум 30-40 см) около гнездовите находища.

�� Поддържане на адекватна соленост за да се осигури достатъчно хранителен ресурс.

�� Да не се повишава водното ниво по време на размножителния сезон.

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента, зимата и пролетта.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

�� Подмяна на водата за да се предотврати развитие на болести (напр. птичи ботулизъм).

�� Ограничаване присъствието на Larus michahellis чрез прилагане на стратегии за прогонване.

�� Да не се практикува рибовъдство в солниците.

Кафявокрил огърличник Glareola pratincola (Гнездящи, Мигриращи)

�� Строго регулиране на достъпа от туристи и работници в солниците по време на размножителния сезон.

�� Поддържане на сухи басейни през размножителния сезон.

�� Забрана за ползването на хербициди около местата за гнездене.

�� Строг контрол върху ползването на инсектициди около местата за гнездене.

Морски дъждосвирец Charadrius alexandrinus (Гнездящи, Зимуващи, Мигриращи)

Саблеклюн Recurvirostra avosetta (Гнездящи, Зимуващи, Мигриращи)

�� Строго регулиране на достъпа от туристи и работници в солниците по време на размножителния сезон.

�� Забрана за ремонти и поддръжка на дигите по време на размножителния сезон.

�� Изграждане и поддръжка на острови.

�� Поддържане на адекватни водни нива (минимум 30-40 см) около гнездовите находища.

�� Поддържане на адекватна соленост за да се осигури достатъчно хранителен ресурс.

�� Да не се повишава водното ниво по време на размножителния сезон.

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента, зимата и пролетта.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

�� Подмяна на водата за да се предотврати развитие на болести (напр. птичи ботулизъм).

�� Ограничаване присъствието на Larus michahellis чрез прилагане на стратегии за прогонване.

�� Контрол върху популацията на Rattus norvegicus и R. rattus (основно чрез заливане на островите през зимата).

�� Да не се практикува рибовъдство в солниците.

Голям свирец Numenius arquata (Зимуващи, Мигриращи)

Кривоклюн брегобегач Calidris ferruginea (Мигриращи)

Бойник Philomachus pugnax (Зимуващи, Мигриращи)

Пъстроопашат крайбрежен бекас Limosa lapponica (Зимуващи, Мигриращи)

Малък горски водобегач Tringa glareola (Мигриращи)

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента, зимата и пролетта.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

�� Подмяна на водата за да се предотврати развитие на болести (пр. птичи ботулизъм).

Малка черноглава чайка Ichthyaetus melanocephalus (Гнездящи, Зимуващи, Мигриращи)

Дългоклюна чайка Chroicocephalu sgenei (Гнездящи, Зимуващи, Мигриращи)

Средиземноморска чайка Ichthyaetus audouinii (Гнездящи, Зимуващи, Мигриращи)

Дебелоклюна рибарка Gelochelidon nilotica (Гнездящи, Мигриращи)

Гривеста рибарка Thalasseus sandvicensis (Гнездящи, Зимуващи, Мигриращи)

Речна рибарка Sterna hirundo (Гнездящи, Мигриращи)

Белочела рибарка Sternula albifrons (Гнездящи, Мигриращи)

�� Строго регулиране на достъпа от туристи и работници в солниците по време на размножителния сезон.

�� Забрана за ремонти и поддръжка на дигите по време на размножителния сезон.

�� Изграждане и поддръжка на острови.

�� Поддържане на адекватни водни нива (минимум 30-40 см) около гнездовите находища.
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�� Поддържане на адекватна соленост за да се осигури достатъчно хранителен ресурс.

�� Да не се повишава водното ниво по време на размножителния сезон.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

�� Подмяна на водата за да се предотврати развитие на болести (напр. птичи ботулизъм).

�� Ограничаване присъствието на Larus michahellis чрез прилагане на стратегии за прогонване.

�� Контрол върху популацията на Rattus norvegicus и R. rattus (основно чрез заливане на островите през зимата).

�� Да не се практикува рибовъдство в солниците.

�� Забрана за вятърни генератори в морето и крайбрежието около гнездящите колонии.

�� Забрана за ползването на хербициди около местата за гнездене.

�� Строг контрол върху ползването на инсектициди около местата за гнездене.

�� Прилагане на мерки за ограничаване смъртността от рибарски мрежи.

�� Регулиране на риболовния натиск в морето около гнездящите колонии.

�� Мониторинг на гнездящите колонии.

Малка чайка Hydrocoloeus minutus (Мигриращи)

Каспийска рибарка Hydropogne caspia (Мигриращи)

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida (Мигриращи)

Черна рибарка Chlidonias niger (Мигриращи)

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента и пролетта.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

�� Подмяна на водата за да се предотврати развитие на болести (напр. птичи ботулизъм).

Земеродно рибарче Alcedo atthis (Зимуващи)

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента, зимата и пролетта.

�� Поддържане на макрофитна растителност в каналите.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали.

Европейска змиорка Anguilla anguilla

�� Поддържане на екологична връзка между солниците и морето.

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента, зимата и пролетта.

�� Стриктен контрол върху риболова.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали (мастноразтворими химически замърсители).

�� Забрана за улова на малки змиорки.

�� Строг контрол против бракониерство.

Aphanius fasciatus

Aphanius iberus

Aphanius baeticus

�� Поддържане на плитки води (без пресъхвания) през есента, зимата и пролетта.

�� Поддържане на макрофитна растителност в каналите.

�� Поддържане на хиперсолени води и макрофитна растителност в покрайнините и каналите.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали и еутрофикация.

�� Въвеждане забрана за ползването на инсектициди в и около солниците.

�� Ограничаване популацията на Gambusia holbrooki.

Knipowitschia panizzae

Pomatoschistus canestrinii

Pomatoschistus tortonesei

�� Поддържане на макрофитна растителност в каналите.

�� Контролиране качеството на изпусканите води за ограничаване замърсяването с тежки метали или синтетични 

химикали и еутрофикация.

�� Поддържане на връзка между солниците и морето.

�� Мониторинг на P. tortonesei в единственото европейско находище (Станьоне ди Марсала)
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.  СПИСЪК НА СОЛНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 
ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 

I.1. МЕТОДИ

Информацията за европейските солници и крайбрежни лагуни, включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000 в Среди-

земно и Черно море е събирана от тематични публикации и чрез проучване на специализирани интернет източници. 

Включени са само солници, в които солта се добива чрез изпарение на морска вода посредством енергията на слънцето 

и вятъра.

В Европа солта се добива по много различни начини: в страните по Северно море се ползва морска вода, която се изпа-

рява чрез нагряване в специални съдове, а в Северна Франция сол се добива и от крайбрежни пясъци. Има и много солни 

мини, където се добива каменна сол. Места, където се добива сол по някои от тези методи не са включвани в насто-

ящия списък, защото не са в тематичния обхват на документа.

Различните европейски държави са проучвани по отделно, като информация за изготвения списък е събирана следвайки 

тези стъпки:

1. Проучване на налични публикации и тематични статии, налични онлайн относно наличните солници във всяка една 

страна;

2. Търсене на информация за конкретна страна, която вече е идентифицирана;

3. Търсене с карти, налични онлайн. Морските брегове на най-важните страни в Европа за добив на морска сол (Бълга-

рия, Гърция, Хърватско, Словения, Италия, Малта, Франция и Испания) са проучвани чрез Google карти и Google Земя, 

с цел идентифициране на солници, които не са идентифицирани чрез проучването на документи в предните стъпки;

Събраната информация за европейските страни е описана в таблици със следните полета:

�� Пореден номер.

�� Име на солника.

�� Държава.

�� Регион.

�� Провинция.

�� Остров.

�� Община.

�� Географски координати

�� Код и име на зоната от НАТУРА 2000 – съответно специална защитена зона (СЗЗ) по Директива за Птиците или зона 

от значение за общността (ЗЗО) по Директива за местообитанията.

�� Информация за управление на солниците – действащи или изоставени.

�� Дата на спиране на работа (ако е налична) в случаи на изоставени или бивши солници.

За разлика от Средиземно и Черно море, където солниците са големи по размер, в Португалия и Атлантическия бряг 

на Испания и Франция има много на брой, но обикновено малки по размер солници. Множество солници могат да бъдат 

открити в НАТУРА 2000 зоните. Тези малки солници често са малък семеен бизнес и произвеждат малко количество сол, 

като има и такива, които са превърнати в рибарници, ферми за стриди или в други случаи се управляват с природоза-

щитни цели. Ползваните публикации са описани в ползваната литература. 

Важно е да се подчертае, че имайки в предвид реалния брой солници в Европа, които към момента са изоставени или са 

трудни за намиране, този списък на солниците, включени в НАТУРА 2000 в Европа не е изчерпателен или пълен.

I.2. МОРСКИ СОЛНИЦИ В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ, ВКЛ. В НАТУРА 2000: БЕЛЕЖКИ

Броят на солноците в екологичната мрежа НАТУРА 2000 варира значително в отделните държави. Страните от Сре-

диземноморието с дълго крайбрежие (Италия, Испания, Франция, Хърватско и Гърция) или тези по Атлантическото 

крайбрежие в по-южните ширини са единствените с подходящи метеорологични и климатични условия за изпарение на 

морска вода. В Северна Европа (северно от Нормандия) условията не позволяват изпарение и наличие на солници, въпре-

ки че все още се добива сол чрез нагряване.

В много страни солници съществуват от древността, като конкретно в Средиземноморието те са били зони с плитки 

води, където е имало възможност да се събират солени отложения през определени периоди на годината. Тези прими-

тивни солници са записани за първи път в учебниците по история и се появяват в имената на местности („салина“ на 

италиански, „алики“ на гръцки, „салинас“ на испански) като плажове, градове или цели острови (пр. остров Салина от 

Еолийските острови): по този начин показват присъствието на солници.

2.2.1. РУМЪНИЯ

Румъния и България граничат с Черно море. В Румъния няма солници по морето, но има множество мини за добив на 

каменна сол.
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2.2.2. БЪЛГАРИЯ

По крайбрежието са разположени големите солници в Бургас и по-малките в Поморие. И двата солника са действащи и 

са включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Солниците в Бургас са СЗЗ и ЗЗО BG0000270 Атанасовско езеро, дока-

то тези в Поморие са част от ЗЗО BG0000620 Поморие и СЗЗ BG0000152 Поморийско езеро.

 Име Регион Област Община Действащ

1 Солници в Бургас

Българско 

Черноморско 

крайбрежие

Бургас Бургас ДА

2 Солници в Поморие

Българско 

Черноморско 

крайбрежие

Бургас Поморие ДА

 Име
СЗЗ/ЗЗО ЗЗО СЗЗ

1 Солници в Бургас
BG0000270 –  

Атанасовско езеро
  

2 Солници в Поморие  BG0000620 – Поморие
BG0000152 –  

Поморийско езеро

2.2.3. ГЪРЦИЯ

Всичките 16 солника в Гърция са включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Това са модерни солници и 8 от тях все 

още са работещи, докато останалите са изоставени основно през миналия век.

 Име Регион
Регионална 

единица
Община Действащ

1 Солници на Адамас Южно Егейско море Мило Мило НЕ

2 Солници на Лехайна Западна Гърция Елиде Андравида-Килини НЕ

3 Солници на Лефкас Йонийски острови Леукаде Лефкада НЕ

4
Солници на Лефкас – 

Александрос
Йонийски острови Leucade Лефкада НЕ

5 Солници на Лефкими Йонийски острови Корфу Керкира НЕ

6
Солници на 

Месолонги – Аспри
Западна Гърция Етолия-Акарнария Месолонги ДА

7
Солници на 

Месолонги – Турлис
Западна Гърция Етолия-Акарнария Месолонги ДА

8 Солници на Калони
Северно Егейско 

море
Лесбос Лесбос ДА

9 Солници на Китрос
Централна 

Македония
Пиейра Пидна-Колиндрос ДА

10 Солници на Копрайна Западна Гърция Етолия-Акарнария Амфлиохоия НЕ

11
Солници на Мегало 

Емволо

Централна 

Македония
Солун Термаикос ДА

12
Солници на 

Полихинтос

Северно Егейско 

море
Лесбос Лесбос ДА

13 Солници на Меси
Северно Егейско 

море
Самос Самос НЕ

14 Солници на Меси
Източна Македония 

и Тракия
Родопи Комотини ДА

15
Солници на северно 

Кесани

Източна Македония 

и Тракия
Ксанти Авдира ДА

16 Солници на Тигаки Южно Егейско море Коо Коо НЕ
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Гръцките солници са част от общо 20 различни зони от НАТУРА 2000: 3 са СЗЗ/ЗЗО, 8 са ЗЗО и 9 са СЗЗ.

 Име СЗЗ/ЗЗО ЗЗО СЗЗ

1
Солници на 

Адамас
 

GR4220020 –Nisos Milos: 

Profitis Ilias-Evryteri Periochi

GR4220030 – Dytiki Milos, 

Antimilos, Polyaigos Kai Nisides 

2
Солници на 

Лехайна
  

GR2330009 – Limnothalassa 

Kotyki – Alyki Lechainon

3
Солници на 

Лефкас

GR2240001 – 

Limnothalasses Stenon 

Lefkadas (Palionis 

– Avlimon) Kai Alikes 

Lefkadas 

  

4

Солници на 

Лефкас – 

Александрос

GR2240001 – 

Limnothalasses Stenon 

Lefkadas (Palionis – 

Avlimon) Kai Alikes

  

5
Солници на 

Лефкими

GR2230003 – Aliki 

Leffkimmis (Kerkyra)
  

6

Солници на 

Месолонги – 

Аспри

 

GR2310001 – Delta Acheloou, 

Limnothalassa Mesolongiou – 

Aitolikou, Ekvoles Evinou, Nisoi 

Echinades, Nisos Petalas – 

Aitolikou, Ekvoles Evinou, Nisoi 

Echinades, Nisos Petalas

GR2310015 Delta Acheloou, 

Limnothalassa Mesolongiou – 

Aitolikou, Ekvoles Evinou, Nisoi 

Echinades, Nisos Petalas – 

Dyticos Arakynthos Kay Stena 

Kleisouras 

7

Солници на 

Месолонги – 

Турлис

 

GR2310001 – Delta Acheloou, 

Limnothalassa Mesolongiou – 

Aitolikou, Ekvoles Evinou, Nisoi 

Echinades, Nisos Petalas 

GR2310015 – DELTA Acheloou, 

Limnothalassa Mesolongiou – 

Aitolikou, Ekvoles Evinou, Nisoi 

Echinades, Nisos Petalas – 

Dyticos Arakynthos Kay Stena 

Kleisouras 

8
Солници на 

Калони
 

GR4110004 –Lesvos: Kolpos 

Kallonis Kai Chersaia Paraktia 

zoni 

GR4110007 – Levsos: Paraktioi 

Ygrotopoi Kolpou Kallonis

9
Солници на 

Китрос
 

GR1250004 – Alychi Kitrous – 

Ecryteri Periochi 

GR1220010 – Delta Axiou – 

Loudia – Aliakmona – Alyki 

Kitrous

10
Солници на 

Копрайна
 

GR2110001 – Amvrakikos 

Kolpos, Delta Lourou Kai 

Arachthou (Petra, Mytikas, 

Evryteri Periochi)

GR2110004 – Amvrakikos 

Kolpos, Limnothalassa 

Katafourko Kai Karokonisia

11
Солници на 

Мегало Емволо

GR1220005 – 

Limnothalassa 

Angelochoriou

  

12
Солници на 

Полихинтос
 

GR4110004 – Lesvos: Kolpos 

Kallonis Kai Chersaia Paraktia 

zoni

GR4110007 – Lesvos: Paraktioi 

Ygrotopoi Kolpou Kallonis

13
Солници на 

Меси
 

GR4120001 – Samos: Paralia 

Alyki

GR4120007 – Samos: Aloke 

Psilis Ammou

14
Солници на 

Меси
 

GR1130009 –Limnes Kai 

Limnothalasses Tis Tharakis – 

Evryteri periochi kai paraktia 

zoni 

GR1130010 – Limnes Vistonis, 

Ismaris – Limnothalasses Porto 

Lagos, Alyki Ptelea, Xirolimni, 

Karatza

15
Солници на 

северно Кесани
 

GR1130009 – Limnes Kai 

Limnothalasses Tis Tharakis – 

Evryteri periochi kai paraktia 

zoni 

GR1130010 – Limnes Vistonis, 

Ismaris – Limnothalasses Porto 

Lagos, Alyki Ptelea, Xirolimni, 

Karatza 

16
Солници на 

Тигаки
 

GR4210008 –Kos: Akrotirio 

Louros – Limni Psalidi – Oris 

Dikaios – Alyki Paraktia 

Thalassia Zoni 

GR4210027 – Kos: Limni Psalidi 

– Alyki
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2.2.4. ХЪРВАТСКО

7 marinesaltworks were recorded in the Natura 2000 Network, most of them located on the principal Croatian and Dalmatian islands: 

only 3 of them are still active, whilst the rest is not in use anymore. This applies in particular to thesaltworks of the Bay of Soline and 

to those of Supetarska Draga, which can be considered of historical value.

 Име Регион Остров/Община Действащ

1 Солници на Валдаура Истрийски Регион Острови Бриони, Пола НЕ

2 Солници на залив Солине Регион Крайбрежни планини Остров Велиа, Добрино НЕ

3
Солници на Супетарска 

Драга
Регион Крайбрежни планини Остров Арбе НЕ

4 Солници на Паг Регион Зара Остров Паго ДА

5 Солници на Динийска Регион Зара Остров Паго НЕ

6 Солници на Нин Регион Зара Нона ДА

7 Солници на Стон Регион Рагусан-Наретан Стагно ДА

В екологичната мрежа НАТУРА 2000 са включени 7 ЗЗО и 6 СЗЗ.

 Име ЗЗО СЗЗ

1 Солници на Валдаура HR2000604 – Nacionalni park Brijuni HR1000032 – Akvatorij zapadne Istre

2 Солници на залив Солине HR4000029 – Zaljev Soline – otok Krk HR1000033 – Kvarnerski otoci

3 Солници на Супетарска Драга HR2001359 – Otok Rab HR1000033 – Kvarnerski otoci

4 Солници на Паг HR3000450 – Solana Pag HR1000023 – SZ Dalmacija i Pag

5 Солници на Динийска HR2001384 – Solana Dinjiška HR1000023 – SZ Dalmacija i Pag

6 Солници на Нин HR3000421 – Solana Nin HR1000023 – SZ Dalmacija i Pag

7 Солници на Стон HR3000167 – Solana Ston  

2.2.5. СЛОВЕНИЯ

4 солника са включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Солничците на Сермино и Семедела в района на Копер са 

почти напълно изчезнали поради урбанизиране и разширение на търговското пристанище. Останала е само бракична 

влажна зона, която е припокриващи се ЗЗО и СЗЗ. От друга страна двата солника в района на Пиран са действащи и 

представляват важна туристическа атракция.

 Име Регион Община Действащ

1 Солници на Семедела Карстов бряг Копер НЕ

2 Солници на Сермино Карстов бряг Копер НЕ

3 Солници на Струнянo Карстов бряг Пиран ДА

4 Солници на Сечовле Карстов бряг Пиран ДА

Словенските солници са включени в 6 зони от НАТУРА 2000, 3 ЗЗО и 3 СЗЗ.

 Име ЗЗО СЗЗ

1 Солници на Семедела SI3000252 – Škocjanski zatok SI5000008 – Škocjanski zatok

2 Солници на Сермино SI3000252 – Škocjanski zatok SI5000008 – Škocjanski zatok

3 Солници на Струнянo SI5000031 – Strunjan
SI3000238 – Strunjanske soline s 

Stjužo

4 Солници на Сечовле
SI3000240 – Sečoveljske soline in 

estuarij Dragonje
SI5000018 – Sečoveljske soline
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2.2.6. ИТАЛИЯ

В настоящото проучване са идентифицирани 20 солника в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-много са на о-в Сици-

лия (8), следвана от о-в Сардиния (6) и област Пулия (3) и накрая са Емилия-Романя (2) и Лацио (1). Броя на солниците 

в Италия е бил по-висок през миналите векове: описани са солници в Триест, Остиа, Венеция и Кьоджа, но днес не съ-

ществуват.

Шест от 20 италиански солника са действащи (солници на Червия, солници на Маргерита ди Савоя, солнци на Трапани, 

солници на Марсала, солници на Макиареду, солници на Сант Антиоко). Трябва да се почертае, че 3 от солниците (сол-

ници на Исола ди Салина, солници на Колостреи и солници на Стинтино) може да се определят като исторически. Те са 

примитивни и са били използвани в древността, като са изоставени преди стотици години.

 Име Регион Провинция Действащ

1 Солници на Червия Емилия-Романя Равена ДА

2 Солници на Комакио Емилия-Романя Ферара НЕ

3 Солници на Таркиниа Лацио Витербо НЕ

4 Солници на Моначи Пулия Таранто НЕ

5 Солници на Регие ди Пунта Контеса Пулия Бриндизи НЕ

6 Солници на Маргерита ди Савоя Пулия Барлета-Андриа-Трани ДА

7 Салина (остров) Сицилия Месина НЕ

8 Солници на Трапани Сицилия Трапани ДА

9 Солници на Марсала Сицилия Трапани ДА

10 Солници на Сиракуза Сицилия Сиракуза НЕ

11 Солници на Приоло Сицилия Сиракуза НЕ

12 Солници на Аугуста Сицилия Сиракуза НЕ

13 Солници на Моргела Сицилия Сиракуза НЕ

14 Солници на Мардзамеми Сицилия Сиракуза НЕ

15 Солници на Колостреи Сардиния Каляри НЕ

16 Солници на Макиареду Сардиния Каляри ДА

17 Солници на Молентарджус Сардиния Каляри НЕ

18 Солници на Стинтино Сардиния Сасари НЕ

19 Солници на Сант Антиоко Сардиния Карбония-Иглесиас ДА

20 Солници на Карлофорте Сардиния Карбония-Иглесиас НЕ

Солниците в Италия са включени в 27 зони от НАТУРА 2000: 7 са ЗЗО/СЗЗ, 13 са ЗЗО и 7 са СЗЗ.

Име СЗЗ/ЗЗО ЗЗО СЗЗ

2 Солници на Комакио
IT4060002 – Valli di 

Comacchio
  

3 Солници на Таркиниа
IT6010026 – Saline di 

Tarquinia
  

4 Солници на Моначи  
IT9130001 – Torre 

Colimena
 

5
Солници на Регие ди 

Пунта Контеса

IT9140003 – Stagni e saline di 

Punta della Contessa
  

6
Солници на 

Маргерита ди Савоя
  

IT9110006 – Saline di 

Margherita di Savoia

7 Салина (остров)  
ITA030029 – Isola di 

Salina (Stagno di Lingua)
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Име СЗЗ/ЗЗО ЗЗО СЗЗ

8 Солници на Трапани  
ITA010007 – Saline di 

Trapani

ITA010028 – Stagnone di 

Marsala e Saline di Trapani – 

area marina e terrestre

9 Солници на Марсала  
ITA010021 – Saline di 

Marsala

ITA010028 – Stagnone di 

Marsala e Saline di Trapani – 

area marina e terrestre

10 Солници на Сиракуза
ITA090006 – Saline di Siracusa 

e Fiume Ciane
  

11 Солници на Приоло ITA090013 – Saline di Priolo   

12 Солници на Аугуста ITA090014 – Saline di Augusta   

13 Солници на Моргела  
ITA090004 – Pantano 

Morghella

ITA090029 – Pantani 

della Sicilia sud-orientale, 

Morghella, di Marzamemi, di 

Punta Pilieri e Vendicari

14
Солници на 

Мардзамеми
 

ITA090005 – Pantano di 

Marzamemi

ITA090029 – Pantani 

della Sicilia sud-orientale, 

Morghella, di Marzamemi, di 

Punta Pilieri e Vendicari

15
Солници на 

Колостреи
 

ITB040019 – Stagni di 

Colostrai e delle Saline

ITB043025 – Stagni di 

Colostrai

16
Солници на 

Макиареду
 

ITB040023 – Stagno 

di Cagliari, Saline di 

Macchiareddu, Laguna di 

Santa Gilla

ITB044003 – Stagno di 

Cagliari (solo parte delle 

saline sono incluse)

17
Солници на 

Молентарджус
 

ITB040022 – Stagno di 

Molentargius e territori 

limitrofi

ITB044002 – Saline di 

Molentargius

18
Солници на 

Стинтино
 

ITB010002 – Stagno di 

Pilo e di Casaraccio

ITB013012 – Stagno di Pilo, 

Casaraccio e Saline di Stintino

19
Солници на Сант 

Антиоко
 

ITB042223 – Stagno di 

Santa Caterina (solo 

parte delle saline sono 

incluse); ITB042226 – 

Stagno di Porto (solo 

parte delle saline sono 

incluse)

 

20
Солници на 

Карлофорте
 

ITB040027 – Isola di San 

Pietro
 

2.2.7. МАЛТА

В Малта, в близост до Салини е идентифициран модерен промишлен солник. От 1998 г. не е действащ, но през 2011 г. е 

възстановен. Този солник е част от НАТУРА 2000 като СЗЗ MT0000007 Is-Salini.

На о-в Гозо има примитивни солници, които представляват изкопани в скалата басейни и са солници Xwejni, но не са 

включени в НАТУРА 2000.

 Име Регион Община Действащ СЗЗ

1 Солници на Салини Малта Мажистрал Наксар НЕ (възстановяват се) MT0000007 – Is-Salini

2.2.8. ФРАНЦИЯ

14 морски солници или групи от тях са включени в НАТУРА 2000 по Средиземноморския бряг. От тях само 5 са действа-

щи, докато останалите 9 са изоставен, основно през последните десетилетия на миналия век. Средиземноморските 

солници са основно модерни и механизирани, от промишлен тип.
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 Име Регион Департамент Община Действащ

1 Солници на Жиро Прованс-Алпи-Лазурен бряг Буш-дю-Рон Арл ДА

2 Солници на Бер Прованс-Алпи-Лазурен бряг Буш-дю-Рон Бер-Етанг ДА

3 Солници на Ейг-Морт Лангедок-Русийон Гард Ейг-Морт ДА

4 Солници на Иер  Прованс-Алпи-Лазурен бряг Вар  Иер НЕ

5
Солници на Ил Сен 

Мартен
Лангедок-Русийон Од Грюсан ДА

6 Солници на Вилньов Лангедок-Русийон Еро 

Вилньов-лес-

Магелон, Миревал, 

Вик-ла-Гардиол

НЕ

7 Солници на Ла Палм Лангедок-Русийон Од Ла Палм ДА

8 Солници на Сен Луси Лангедок-Русийон Од Порт-Ла-Нувел НЕ

9 Солници на Кензием Лангедок-Русийон Еро Marseillan НЕ

10 Солници на Вилероа Лангедок-Русийон Еро Сет НЕ

11 Солници на Фронтинян Лангедок-Русийон Еро Фронтинян НЕ

12
Солници на Фос-сюр-

Мер
Прованс-Алпи-Лазурен бряг Буш-дю-Рон Фос-сюр-Мер НЕ

13 Солници на Расуен Прованс-Алпи-Лазурен бряг Буш-дю-Рон Истър НЕ

14 Солници на Баня Лангедок-Русийон Еро Агд НЕ

Френските Средиземноморски солници, по отделно или в групи са включен в 22 различни зони от НАТУРА 2000: 12 ЗЗО, 

13 СЗЗ.

 Име ЗЗО СЗЗ

1 Солници на Жиро FR9301592 – Camargue FR9310019 – Camargue

2 Солници на Бер
FR9301597- Marais et zone umides lièes 

à l‘étang de Berre
FR 9312005. Salines de l’Etang de Berre

3 Солници на Ейг-Морт FR9101406 – Petite Camargue FR9112013 – Petite Camargue laguno-marine

4 Солници на Иер FR9301613 – Rade d‘Hyères
FR9312008 – Salins d‘Hyères et des 

Pesquiers

5
Солници на Ил Сен 

Мартен

FR9101440 – Complexe lagunaire de 

Bages-Sigean
FR9112007 – Étangs du Narbonnais

6 Солници на Вилньов FR9101410 – Étangs palavasiens
FR9110042 – Étangs palavasiens et étang de 

l‘Estagnol

7 Солници на Ла Палм
FR9101441 – Complexe lagunaire de 

Lapalme
FR9112006 – Étang de Lapalme

8 Солници на Сен Луси
FR9101440 – Complexe lagunaire de 

Bages-Sigean
FR9112007 – Étangs du Narbonnais

9 Солници на Кензием
FR9101411 – Herbiers de l‘étang de 

Thau

FR9112018 – Étang de Thau et lido de Sète 

à Agde

10 Солници на Вилероа
FR9101411 – Herbiers de l‘étang de 

Thau

FR9112018 – Étang de Thau et lido de Sète 

à Agde

11 Солници на Фронтинян FR9101410 – Étangs palavasiens  

12
Солници на Фос-сюр-

Мер
 FR9312015 – Étangs entre Istres et Fos

13 Солници на Расуен  FR9312015 – Étangs entre Istres et Fos

14  Солници на Баня FR9101412 – Étang du Bagnas FR9110034 – Étang du Bagnas
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2.2.9. ИСПАНИЯ

16 солници са включени в настоящия списък.

 Име

Регион/ 

Автономна 

област

Провинция Община Действащ

1 Солници на Тринидад Каталуня Тарагона
Сант Карлос де ла 

Рапита
ДА

2 Солници на Ес Тренк Балеарски острови
Балеарски острови, 

Майорка
Сес Салинес/Кампос ДА

3 Солници на Савал Балеарски острови
Балеарски острови, 

Майорка
Сес Салинес ДА

4 Солници на Ен Мароиг Балеарски острови
Балеарски острови, 

Форментера
Форментера ДА

5 Солници Ейвиса Балеарски острови
Балеарски острови, 

Ибиса

Сант Хосеп де са 

Талая
ДА

6 Солници Ен Ферер Балеарски острови
Балеарски острови, 

Форментера
Форментера ДА

7 Солници на Форнелс Балеарски острови
Балеарски острови, 

Менорка
Форнейс ДА

8 Солници на Адая Балеарски острови
Балеарски острови, 

Менорка
Ес Меркадал НЕ

9 Солници на Санта Пола Валенсия Аликанте Санта Пола ДА

10
Солници на Торевиеха и 

ла Мата
Валенсия Аликанте

Торевиеха, Лос 

Монтесинос
ДА

11
Солници на Сан Педро 

дел Пинатар
Мурсия Мурсия

Сан Педро дел 

Пинатар, Сан Хавиер
ДА

12 Солници на Ло Пойо Мурсия Мурсия Картахена НЕ

13 Солници на Марчамало Мурсия Мурсия Картахена НЕ

14
Солници на Расал и 

Калбланке
Мурсия Мурсия Картахена ДА

15 Солници на Кабо де Гата Андалусия Алмерия Алмерия ДА

16
Солници на Серийос и 

Виехас
Андалусия Алмерия

Рокетас де Мар, Ел 

Ехидо
НЕ

Испанските солници са включени в 21 зони от НАТУРА 2000.

Име СЗЗ/ЗЗО ЗЗО СЗЗ

1 Солници на Тринидад ES0000020 – Delta de l‘Ebre   

2 Солници на Ес Тренк ES0000083 – Arxipèlag de Cabrera   

3 Солници на Савал ES0000083 – Arxipèlag de Cabrera   

4 Солници на Ен Мароиг
ES0000084 – Ses Salines d‘Eivissa 

i Formentera
  

5 Солници Ейвиса
ES0000084 – Ses Salines d‘Eivissa 

i Formentera
  

6 Солници Ен Ферер
ES0000084 – Ses Salines d‘Eivissa 

i Formentera
  

7 Солници на Форнелс
ES0000232 – La Mola i s‘Albufera 

de Fornells
  

8 Солници на Адая ES0000233 – D‘Addaia a s‘Albufera   

9
Солници на Санта 

Пола 
 

ES0000120 – Salinas de 

Santa Pola

ES0000486 – Salines de 

Santa Pola

10
Солници на Торевиеха 

и ла Мата
 

ES0000059 – Lacunes 

de la Mata i Torrevieja

ES0000485 – Lagunas 

de la Mata y Torrevieja
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Име СЗЗ/ЗЗО ЗЗО СЗЗ

11
Солници на Сан Педро 

дел Пинатар

ES0000175 – Salinas y Arenales 

de San Pedro del Pinatar
  

12 Солници на Ло Пойо  

ES6200006 – EСЗЗcios 

Abiertos e Islas del Mar 

Menor

ES0000260 – Mar 

Menor

13 Солници на Марчамало  

ES6200006 – EСЗЗcios 

Abiertos e Islas del Mar 

Menor

ES0000260 – Mar 

Menor

14
Солници на Расал и 

Калбланке
 

ES6200001 – 

Calblanque, Monte de 

las Cenizas y Peña del 

Águila

ES0000260 – Mar 

Menor

15
Солници на Кабо де 

Гата
ES0000046 – Cabo de Gata-Nijar   

16
Солници на Серийос и 

Виехас

ES0000048 – Punta Entinas-

Sabinar
  

I.3. СПИСЪК НА ЗОНИТЕ ОТ НАТУРА 2000 С ФУНКЦИОНИРАЩИ ИЛИ ИЗОСТАВЕНИ СОЛНИЦИ

В таблицата отдолу е представен списък по държави на зоните от НАТУРА 2000 включващи солници. Включва 116 зони, 

19 са застъпващи се ЗЗО и СЗЗ, 44 са ЗЗО по Директива за Местообитанията (92/43/EC) и 53 са СЗЗ по Директива за 

Птиците (2009/147/EC).

Държава Зона Код и име назоната от НАТУРА 2000

1 България СЗЗ/ЗЗО BG0000270 – Atanasovsko ezero

2 България ЗЗО BG0000620 – Pomorie

3 България СЗЗ BG0000152 – Pomoriysko ezero

4 Гърция СЗЗ/ЗЗО GR2240001 – Limnothalasses Stenon Lefkadas (Palionis – Avlimon) Kai Alykes Lefkadas

5 Гърция СЗЗ/ЗЗО GR2230003 – Alyki Lefkimmis (Kerkyra)

6 Гърция СЗЗ/ЗЗО GR1220005 – Limnothalassa Angelochoriou

7 Гърция ЗЗО GR4220020 – Nisos Milos: Profitis Ilias – Evryteri Periochi

8 Гърция ЗЗО
GR2310001 – Delta Acheloou, Limnothalassa Mesolongiou – Aitolikou, Ekvoles Evinou, Nisoi 

Echinades, Nisos Petalas

9 Гърция ЗЗО GR4110004 – Lesvos: Kolpos Kallonis Kai Chersaia Paraktia Zoni

10 Гърция ЗЗО GR1250004 – Alyki Kitrous – Evryteri Periochi

11 Гърция ЗЗО
GR2110001 – Amvrakikos Kolpos, Delta Lourou Kai Arachthou (Petra, Mytikas, Evryteri 

Periochi)

12 Гърция ЗЗО GR4120001 – Samos: Paralia Alyki

13 Гърция ЗЗО GR1130009 – Limnes Kai Limnothalasses Tis Thrakis – Evryteri Periochi Kai Paraktia Zoni

14 Гърция ЗЗО
GR4210008 – Kos: Akrotirio Louros – Limni Psalidi – Oros Dikaios – Alyki – Paraktia Thalassia 

Zoni

15 Гърция СЗЗ GR4220030 – Dytiki Milos, Antimilos, Polyaigos Kai Nisides

16 Гърция СЗЗ GR2330009 – Limnothalassa Kotychi – Alyki Lechainon

17 Гърция СЗЗ
GR2310015 – Delta Acheloou, Limnothalassa Mesolongiou – Aitolikou Kai Ekvoles Evinou, 

Nisoi Echinades, Nisos Petalas, Dytikos Arakynthos Kai Stena Kleisouras

18 Гърция СЗЗ GR4110007 – Lesvos: Paraktioi Ygrotopoi Kolpou Kallonis

19 Гърция СЗЗ GR1220010 – Delta Axiou – Loudia – Aliakmona – Alyki Kitrous

20 Гърция СЗЗ GR2110004 – Amvrakikos Kolpos, Limnothalassa Katafourko Kai Korakonisia

21 Гърция СЗЗ GR4120007 – Samos: Alõké Psilis Ammou

22 Гърция СЗЗ
GR1130010 – Limnes Vistonis, Ismaris – Limnothalasses Porto Lagos, Alyki Ptelea, Xirolimni, 

Karatza

23 Гърция СЗЗ GR4210027 – Kos: Limni Psalidi – Alyki
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Държава Зона Код и име назоната от НАТУРА 2000

24 Хърватско ЗЗО HR2000604 – Nacionalni park Brijuni

25 Хърватско ЗЗО HR4000029 – Zaljev Soline – otok Krk

26 Хърватско ЗЗО HR2001359 – Otok Rab

27 Хърватско ЗЗО HR3000450 – Solana Pag

28 Хърватско ЗЗО HR2001384 – Solana Dinjiška

29 Хърватско ЗЗО HR3000421 – Solana Nin

30 Хърватско ЗЗО HR3000167 – Solana Ston

31 Хърватско СЗЗ HR1000032 – Akvatorij zapadne Istre

32 Хърватско СЗЗ HR1000033 – Kvarnerski otoci

33 Хърватско СЗЗ HR1000023 – SZ Dalmacija i Pag

34 Словения ЗЗО SI3000252 – Škocjanski zatok

35 Словения ЗЗО SI5000031 – Strunjan

36 Словения ЗЗО SI3000240 – Sečoveljske soline in estuarij Dragonje

37 Словения СЗЗ SI5000008 – Škocjanski zatok

38 Словения СЗЗ SI3000238 – Strunjanske soline s Stjužo

39 Словения СЗЗ SI5000018 – Sečoveljske soline

40 Италия СЗЗ/ЗЗО IT4070007 – Salina di Cervia

41 Италия СЗЗ/ЗЗО IT4060002 – Valli di Comacchio

42 Италия СЗЗ/ЗЗО IT6010026 – Saltworks of Tarquinia

43 Италия СЗЗ/ЗЗО IT9140003 – Stagni e Saline di Punta della Contessa

44 Италия СЗЗ/ЗЗО ITA090006 – Saline di Siracusa e Fiume Ciane

45 Италия СЗЗ/ЗЗО ITA090013 – Saline di Priolo

46 Италия СЗЗ/ЗЗО ITA090014 – Saline di Augusta

47 Италия ЗЗО IT9130001 – Torre Colimena

48 Италия ЗЗО ITA030029 – Isola di Salina (Stagno di Lingua)

49 Италия ЗЗО ITA010007 – Saline di Trapani

50 Италия ЗЗО ITA010021 – Saline di Marsala

51 Италия ЗЗО ITA090004 – Pantano Morghella

52 Италия ЗЗО ITA090005 – Pantano di Marzamemi

53 Италия ЗЗО ITB040019 – Stagni di Colostrai e delle Saline

54 Италия ЗЗО ITB040023 – Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla

55 Италия ЗЗО ITB040022 – Stagno di Molentargius e territori limitrofi

56 Италия ЗЗО ITB010002 – Stagno di Pilo e di Casaraccio

57 Италия ЗЗО ITB042223 – Stagno di Santa Caterina

58 Италия ЗЗО ITB042226 – Stagno di Porto

59 Италия ЗЗО ITB040027 – Isola di San Pietro

60 Италия СЗЗ IT9110006 – Saline di Margherita di Savoia

61 Италия СЗЗ ITA010028 – Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – area marina e terrestre

62 Италия СЗЗ
ITA090029 – Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e 

Vendicari

63 Италия СЗЗ ITB043025 – Stagni di Colostrai

64 Италия СЗЗ ITB044003 – Stagno di Cagliari (solo parte delle saline sono incluse)

65 Италия СЗЗ ITB044002 – Saline di Molentargius

66 Италия СЗЗ ITB013012 – Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
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Държава Зона Код и име назоната от НАТУРА 2000

67 Малта СЗЗ MT0000007 – Is-Salini

68 Франция ЗЗО FR9301592 – Camargue

69 Франция ЗЗО FR9301597 – Marais et zone umides lièes à l‘étang de Berre

70 Франция ЗЗО FR9101406 – Petite Camargue

71 Франция ЗЗО FR9301613 – Rade d‘Hyères

72 Франция ЗЗО FR9101440 – Complexe lagunaire de Bages-Sigean

73 Франция ЗЗО FR9101410 – Étangs palavasiens

74 Франция ЗЗО FR9101441 – Complexe lagunaire de Lapalme

75 Франция ЗЗО FR9101411 – Herbiers de l‘étang de Thau

76 Франция ЗЗО FR9101412 – Étang du Bagnas

77 Франция СЗЗ FR9310019 – Camargue

78 Франция СЗЗ FR 9312005 – Salines de l’Etang de Berre

79 Франция СЗЗ FR9112013 – Petite Camargue laguno-marine

80 Франция СЗЗ FR9312008 – Salins d‘Hyères et des Pesquiers

81 Франция СЗЗ FR9112007 – Étangs du Narbonnais

82 Франция СЗЗ FR9110042 – Étangs palavasiens et étang de l‘Estagnol

83 Франция СЗЗ FR9112006 – Étang de Lapalme

84 Франция СЗЗ FR9112018 – Étang de Thau et lido de Sète à Agde

85 Франция СЗЗ FR9312015 – Étangs entre Istres et Fos

86 Франция СЗЗ FR9110034 – Étang du Bagnas

87 Франция СЗЗ FR7212018 – Bassin d‘Arcachon et banc d‘Arguin

88 Франция СЗЗ FR7210065 – Marais du Nord Médoc

89 Франция СЗЗ FR5412020 – Marais et estuaire de la Seudre, île d‘Oléron

90 Франция СЗЗ FR5410028 – Marais de Brouage, Ile d‘Oléron

91 Франция СЗЗ FR5412025 – Estuaire et basse vallée de la Charente

92 Франция СЗЗ FR5410013 – Anse de Fouras, baie d‘Yves, marais de Rochefort

93 Франция СЗЗ FR5410012 – Anse du Fier d‘Ars en Ré

94 Франция СЗЗ FR5410100 – Marais poitevin

95 Франция СЗЗ FR5200657 – Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d‘Olonne et Jard-sur-Mer

96 Франция СЗЗ FR5212010 – Dunes, forêt et marais d‘Olonne

97 Франция СЗЗ FR5212009 – Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts

98 Франция СЗЗ FR5210090 – Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes de Pen Bron

99 Франция СЗЗ FR5212007 – Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang du Pont de Fer, île Dumet

100 Франция СЗЗ FR5310092 – Rivière de Pénerf

101 Франция СЗЗ FR5310086 – Golfe du Morbihan

102 Испания СЗЗ/ЗЗО ES0000020 – Delta de l‘Ebre

103 Испания СЗЗ/ЗЗО ES0000083 – Arxipèlag de Cabrera

104 Испания СЗЗ/ЗЗО ES0000084 – Ses Salines d‘Eivissa i Formentera

105 Испания СЗЗ/ЗЗО ES0000232 – La Mola i s‘Albufera de Fornells

106 Испания СЗЗ/ЗЗО ES0000233 – D‘Addaia a s‘Albufera

107 Испания СЗЗ/ЗЗО ES0000175 – Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

108 Испания СЗЗ/ЗЗО ES0000046 – Cabo de Gata-Nijar

109 Испания СЗЗ/ЗЗО ES0000048 – Punta Entinas-Sabinar
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Държава Зона Код и име назоната от НАТУРА 2000

110 Испания ЗЗО ES0000120 – Salinas de Santa Pola

111 Испания ЗЗО ES0000059 – Lacunes de la Mata i Torrevieja

112 Испания ЗЗО ES6200006 – EСЗЗcios Abiertos e Islas del Mar Menor

113 Испания ЗЗО ES6200001 – Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila

114 Испания СЗЗ ES0000486 – Salines de Santa Pola

115 Испания СЗЗ ES0000485 – Lagunas de la Mata y Torrevieja

116 Испания СЗЗ ES0000260 – Mar Menor

Таблицата долу показва разпространение на зоните от НАТУРА 2000 включващи солници в страните от ЕС по брега на 

Средиземно и Черно море.

Държава СЗЗ/ЗЗО ЗЗО СЗЗ Общо

България 1 1 1 3

Гърция 3 8 9 20

Хърватско 0 7 3 10

Словения 0 3 3 6

Италия 7 13 7 27

Малта 0 0 1 1

Франция 0 9 25 34

Испания 8 4 3 15

Общо 19 45 52 116

Бележки по таксономията

Латинските имена на видовете растения и животни са по http://www.catalogueoflife.org/

Следните имена, ползвани в официални документи като Директива 92/43/ЕС и Директива09/147/ЕС, но вече променени 

са подменени както следва:

Директиви The Catalogue of Life

Salicornia veneta Salicornia procumbens Sm.

Knipowitschia (Padogobius) panizzae Knipowitschia panizzae Verga, 1841

Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus canestrinii Ninni, 1883

Egretta alba (Ardea alba) Ardea alba Linnaeus, 1758

Phoenicopterus ruber Phoenicopterus roseus Pallas, 1811

Larus genei Chroicocephalus genei Breme, 1839

Larus melanocephalus Ichthyaetus melanocephalus Temminck, 1820

Larus audouinii Ichthyaetus audouinii Payraudeau, 1826

Larus minutus Hydrocoloeus minutu Pallas, 1776

Sterna caspia Hydroprogne caspia Pallas, 1770

Sterna sandvicensis Thalasseus sandvicensis Latham, 1787

Sterna albifrons Sternula albifrons Pallas, 1764

Chlidonias hybridus Chlidonias hybridа Pallas, 1811

http://www.catalogueoflife.org/


Проект LIFE10 NAT/IT/000256 MC-SALT „Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници 

и крайбрежни лагуни”, www.mc-salt.eu

Основна цел на проекта е опазването и достигането на благоприятно природозащитно състояние на видове 

и природни местообитания в 10 защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 разположени в 

Италия, Франция и България. Това са основно местообитания тясно обвързани с човешката дейност по добив 

на морска сол. 

Партньори по проекта са Регионален природен парк „Делтата на р. По – Емилия Романя“ (Италия), Регионален 

природен парк „Солници Молентарджус“ (Сардиния, Италия), Регионален природен парк „Камарг“ (Франция), 

Биологична станция „Тур дьо Валат“ (Франция), компания CSME, част от Salins Group (Франция) и Сдружение 

„Зелени Балкани“ в България. 

Типовете местообитанията от Натура 2000, които са обект на мерки за опазване включват 1150* 

Крайбрежни лагуни; 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria (бели дюни); 1310 Salicornia и други едногодишни 

растения колонизиращи тинести и пясъчни терени; 1410 Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi); 
1510* Средиземноморски солени степи (Limonietalia) и др. 

Целевите видове птици на територията на различните защитени зони, обект на проекта са: саблеклюн 

(Recurvirostra avosetta); белочела, речна и гривеста рибарки (Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis); 

бял ангъч (Tadorna tadorna); морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus); кокилобегач (Himantopus himantopus); 

фламинго (Phoenicopterus roseus) и др. 

Дейностите на „Зелени Балкани“ (България) включват изграждане и поддържане на островни местообитания 

за гнездене на видовете белочела, речна и гривеста рибарки (Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis), 

морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) и саблеклюн (Recurvirostra avosetta), както и изграждането и 

поставянето на гнездилки за бял ангъч (Tadorna tadorna) в Поморийско езеро. Премахването на инвазивните 

растителни видове като аморфа (Amorpha fruticosa) и спарциум (Spartium junceum) цели подобряване състоянието 

на дюните на Поморийско езеро и специфичната растителност по тях. 

Проект LIFE10 NAT/IT/000256 MC-SALT „Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и 
крайбрежни лагуни“ се осъществява с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейската Общност. 

Продължителността на проекта е от 1 октомври 2011 г. до 31 декември 2016 г. 

Общия бюджет на проекта е 4 949 869 евро, от които ЕК съфинансира 2 395 663 евро.

Project LIFE10 NAT/IT/000256 MC-SALT “Environmental Management and Conservation in Mediterranean Saltworks 

and Coastal Lagoons” 

The main project goal is conservation and achievement of favouravle conservation status of species and habitats in 10 

sites from the pan-European ecological network Natura 2000 situated in Italy, France and Bulgaria. These are mainly 

habitats closely associated with human activities for sea salt production. 

Project partners are: Regional Nature Park “Parco del Delta del Po – Emilia Romagna” (Italy), Regional Nature Park 

„Molentargius - Saline” (Sardinia, Italy), Green Balkans NGO (Bulgaria), Regional Nature Park “Camargue” (France), 

Biological Station “Tour du Valat” (France) and CSME of Salins Group (France). 

Habitat types subject to conservation measures within the project include 1150* Coastal lagoon; 2120 Shifting dunes 

along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes); 1310 Salicornia and other annuals colonizing mud and sand; 

1410 Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi); 1510* Mediterranean salt steppes (Limonietalia) and others.

Target bird species are: Avocet (Recurvirostra avosetta); Little, Common and Sandwich terns (Sterna albifrons, Sterna 
hirundo, Sterna sandvicensis); Shelduck (Tadorna tadorna); Kentish plover (Charadrius alexandrinus); Black-winged stilt 

(Himantopus himantopus); Flamingo (Phoenicopterus roseus); etc. 

The activities of Green Balkans NGO (Bulgaria) include creation and maintenance of islet nesting habitats for the 

species Little Tern (Sterna albifrons), Common Tern (Sterna hirundo), Sandwich Tern (Sterna sandvicensis), Kentish Plover 

(Charadrius alexandrinus) and Pied Avocet (Recurvirostra avosetta), as well as production and installation of nestboxes for 

Common Shelduck (Tadorna tadorna) in the Pomorie Lake. Activities for removal of invasive plant species as the False 

Indigo Bush (Amorpha fruticosa) and Spanish broom (Spartium junceum) aim improvement of the sand dunes habitat 

status and the native rare plants associated with these along the sand spit separating the lagoon from the Black Sea. 

Project LIFE10 NAT/IT/000256 MC-SALT “Environmental Management and Conservation in Mediterranean Saltworks and 
Coastal Lagoons” is being implemented with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community. 

Duration of the project is from 1 October 2011 to 31 December 2016.  

Total costs of the project are 4 949 869 euro, and EC co-financing amounts to 2 395 663 euro. 

http://www.mc-salt.eu/en/index.html
http://www.mc-salt.eu
http://www.mc-salt.eu/en/index.html
http://www.mc-salt.eu/en/index.html
http://www.mc-salt.eu/en/index.html
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