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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен
маркетинг на дестинация България”
Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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обща информация

България заема изключително благоприятно местоположение –
през територията на страната минават прелетните пътища
на птиците. Тя е една от страните в Европа с най-голямо
биоразнообразие, особено по отношение на птиците, както и
една от страните с най-голяма концентрация на орнитофауна.
Досега в България са регистрирани и записани 397 вида птици,
от които 59 са били видени за първи път през последните 50
години. Два от основните пътища за миграция на птиците: „Виа
Понтика” (Черноморското крайбрежие) и „Виа Аристотелис”
(долината на р. Струма) преминават през страната ни.
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В България има 90 орнитологично важни места. От тях 57 са
влажни зони. Достъпните орнитологично важни места са често
посещавани и фигурират във всяка програма за наблюдение на
птици. Те са около 40 на брой.
Сред най-важните места са езерото Сребърна, дунавските
влажни зони, бургаските езера - Вая, Атанасовското езеро,
местността Пода, Поморийското езеро, резерватите
„Камчия“ и „Ропотамо“, блатото Алепу, черноморският
нос Калиакра, Шабленското и Дуранкулашкото езеро,
местността до гр. Маджарово в Източните Родопи и
много други. На повечето от тези места има изградени
посетителски центрове, както и специални съоръжения за
наблюдение на птиците.
В България Натура 2000 (общоевропейска мрежа от защитени
територии ) включва 114 защитени зони за опазване на дивите
птици, покриващи 20,3% от територията на страната.
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биосферен резерват сребърна
Езерото Сребърна се намира
до брега на река Дунав,
на 16 км западно от град
Силистра. Заради голямото
биоразнообразие е обявено
за резерват. В резервата
„Сребърна“, който е под егидата
на ЮНЕСКО, има колония от над
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200 къдроглави пеликана (найголямата в Европа). Сребърна е
едно от най-важните места в
страната за гнездещите тук
малък воден бик, нощна чапла,
гривеста чапла, блестящ
ибис и лопатарка. Като
зимуващи тук редовно
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могат да се наблюдават
световно застрашените
малък корморан и червеногуша
гъска. През зимата тук се
концентрират в международно
значими количества голямата
белочела гъска, сивата гъска и
хвойновият дрозд.
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природен парк „персина“

Природният парк “Персина” се
намира на северната граница
на Република България, по
поречието на река Дунав.
Обхваща всички български
дунавски острови в тази част
на река Дунав. Едно от найголемите богатства на парка
са птиците - описани са над 200
вида. Беленският комплекс от
острови е определен като един
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от петте най-важни за региона
местообитания на големия
корморан (Phalacrocorax carbo),
малкия корморан (Phalacrocorax
pygmeus), нощна чапла
(Nycticorax nycticorax), гривеста
чапла (Ardeola ralloides) и др.
На територията на парка
са регистрирани 5 гнезда на
морски орел (Haliaetus albicill) и
две двойки от този вид птици.
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В парка има обособени
екомаршрути с кътове за
отдих, както и укрития за
наблюдение на птици.
Беленският комплекс острови
е определен като едно от
петдесетте орнитологично
важни места в България. Обявен
е за Рамсарско място през
септември 2002 г.
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атанасовско езеро

Атанасовското езеро се
намира североизточно от
гр. Бургас. Тук са установени
над 300 вида птици. От тях
14 са световно застрашени:
къдроглав пеликан (Pelecanus
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crispus), малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus),
червеногуша гъска (Branta
ruficollis), малка белочела гъска
(Anser erythropus), тънкоклюн
свирец (Numenius tenuirostris),
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ливаден дърдавец (Crex crex),
белоока потапница (Aythya
nyroca). Над езерото минава
миграционният път „Виа
Понтика“. Атанасовското
езеро не замръзва през зимата,
което го превръща в център
за зимуващите водолюбиви
птици. През лятото езерото
е изпълнено с кокилобегачи
(Himantopus himantopus),
саблеклюни (Recurvirostra
avosetta) и др. видове птици.
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местност пода
Защитената местност Пода
се намира на четири км
южно от гр. Бургас, вляво от
международния път Бургас
– Истанбул. Стопанисва се
от Българското дружество
за защита на птиците. Тя
е една от най-богатите в
орнитологично отношение
местности в Европа – в нея се
наблюдават 265 вида птици,

12

птици

като например единствената
по Черноморското крайбрежие
смесена колония от бяла
лопатарка (Platalea leucorodia),
блестящ ибис (Plegadis falcinellus), нощна, червена, сива,
гривеста и малка бяла чапла
(Ardea). Гнездящите видове са
46, като най-атрактивни са
речните рибарки (Sterna hirundo),
големите корморани (Phalacrocorax carbo), различните видове
потапници (Aythya) и патици
(Anatidaе), тръстиковият
блатар (Circus aeruginosus) и др.
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бургаско езеро (вая)

Бургаското езеро се намира
в сърцето на град Бургас,
между два от жилищните
му квартали – Горно и Долно
Езерово. Наричат го още
езерото Вая. То е най-голямото
естествено езеро в страната.
През различните сезони на
годината тук могат да се
видят около 260 вида птици.
Много от тях са редки за
страната и Европа, а девет
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вида са застрашени от
изчезване в световен мащаб.
Малко са местата в България,
където може да наблюдавате
събрани на едно място колонии
на гнездещи нощни чапли
(Nycticorax nycticorax), малки
бели чапли (Egretta garzetta) и
гривести чапли (Ardeola
ralloides). През зимата тук се
наблюдават малки корморани
(Phalacrocorax pygmeus),
къдроглави пеликани (Pelecanus
crispus), червеногуши гъски
(Branta ruficollis), тръноопашати
потапници (Oxyura),
кафявоглави потапници (Aythya
ferina) и качулати потапници
(Aythya fuligula).
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поморийско езеро
Поморийското езеро
се намира на 25 км от
Бургас и на 2 км северно
от Поморие. Над него
преминава миграционният
път на птиците Via Pontica.
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Това обуславя голямото
разнообразие от птици –
общо 269 вида (гнездящи,
зимуващи, мигриращи).
В района на езерото гнездят
57 вида птици като гривеста
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рибарка (Sterna sandvicensis),
саблеклюн (Recurvirostra
avosetta), кокилобегач
(Himantopus himantopus),
морски дъждосвирец
(Charadrius alexandrinus),
речна рибарка (Sterna hirrundo),
белочела рибарка (Sterna
albifrons) и др. На самия бряг
на Поморийското езеро се
намира единственият в
България Музей на солта.
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блато алепу

Блатото Алепу е разположено
на около 7 км южно от Созопол.
Районът е местообитание
на много редки животински и
растителни видове. Блатото
е гнездово находище и място за
зимуване на малкия корморан
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(Phalacrocorax pygmeus),
различни видове чапли, патици
и лебед. Тук се намира едно от
малкото гнездови находища на
морски орел (Haliaeetus albicilla)
по крайбрежието на Черно
море.
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резерват „ропотамо“
Резерватът „Ропотамо” се
намира на около 50 км южно от
Бургас, около двата бряга на
р. Ропотамо.
Тук се наблюдават 260 вида
птици, сред които бял щъркел
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(C. Ciconia), морски орел
(Haliaeetus albicilla) и
полубеловрата мухоловка
(Ficedula semitorquata), различни
видове чапли, патици, малък
корморан (Ph. Pygmeus).
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камчия

Резерватът „Камчия” обхваща
долното поречие на река
Камчия, на 25 км южно от
гр. Варна. В района са
установени 258 вида птици,
което представлява
около 66% от видовото
многообразие в България.

В резерват „Камчия” се
размножават няколко редки за
България и Европа птици, като
черния щъркел (Ciconia nigra),
малкия креслив орел (Aquila
pomarina), сокол орко (Falco
subbuteo) и др. Оттук минава и
миграционният път Via Pontica.
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нос калиакра

Нос Калиакра се намира на
80 км северно от Варна, на
12 км източно от гр. Каварна
и на 4 км от с. Българево. Над
Калиакра всяка есен от август
до октомври преминават
значителни количества
прелетни птици – повече
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от 29 000 щъркели, пеликани
и жерави, както и над 3000
грабливи птици, включително
световно застрашените
видове степен блатар (Circus
macrourus), ловен сокол (Falco
cherrug) и царски орел (Aquila
heliaca).
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шабленско езеро
Защитената местност
“Шабленско езеро” се
намира в Североизточна
България, на около 5 км от
град Шабла и на 18 км от
границата на България с
Румъния. На територията на
местността са установени
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247 вида птици. С европейско
значение са 137 видове птици.
В Шабленското езеро гнездят
световно застрашени видове
като ливадния дърдавец (Crex
crex) и белооката потапница
(Aythya nyroca). През есеннозимния сезон могат да
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бъдат видени видове като
тръноопашатa потапница
(Oxyura leucocephala),
къдроглав пеликан (Pelecanus
crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). През зимата
в Шабленското езеро подслон
намира 80-90% от световната
популация на червеногушата
гъска (Branta ruficollis).
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дуранкулашко езеро

Дуранкулашкото езеро се
намира на 15 км северно от
град Шабла. Оттук минава
прелетният път Via Pontica. В района на защитената
местност са регистрирани
256 вида птици, като 92 вида
от тях са гнездящи. В езерото
гнездят малкият воден бик
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(Ixobrychus minutus), черночела
сврачка (Lanius minor), белоока
потапница (Aythya nyroca),
морски дъждосвирец (Charadrius
alexandrinus) и др. Тук зимуват
популации на три вида
водолюбиви птици - голяма
белочела гъска, червеногуша
гъска и зеленоглава гъска.
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маджарово
В Източните Родопи, на 10 км
североизточно от град
Маджарово се намира село
Бориславци, а местността
между двете населени места
е една от най-популярните
дестинации за орнитоложки
туризъм в страната.
Установени са 174 вида птици,
от които 78 са от европейско
природозащитно значение. Сред
интересните видове са испанско

каменарче (Oenanthe hispanica),
голям маслинов присмехулник
(Hippolais olivetorum), червеногушо
коприварче (Sylvia cantillans),
малко черноглаво коприварче
(Sylvia melanocephala), скална
зидарка (Sitta neumayer) и
черноглава овесарка (Emberiza
melanocephala), белошипата
ветрушка (Falco naumanni),
белоглав лешояд (Gyps fulvus),
черен щъркел (Ciconia nigra).
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