НАТУРА 2000

ЗОНА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО (BG0000270)
Защитената зона е с площ 7208.89 ха и Атанасовско езеро
е част от нея. Езерото е дълго е близо 9 км, широко 4.3 км.
Пътят Бургас - Варна го разделя на две части, които се
различават по своите характеристики. Северната част е с
лиманен характер, а южната е с белези на лагуна.
Повече от 100 години в езерото се добива сол. Изградените
за нуждите на солопроизводството диги и валове създават
подходящи условия за гнездене и отглеждане на много
видове птици, а различно концентрираната морска вода
(необходима за производството на сол), създава добра
среда за тяхната храна.
Добивът на сол се извършва по традиционен начин, който
е съобразен с природата и е добър пример затова как
стопанската дейност може да подпомага и да създава
благоприятни условия за съществуването на голямо биоразнообразие в района.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
ЗА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО
Най-богатото на птици място в България
(318 вида са установени).
Тук се срещат 14 световно
застрашени вида птици.
Мястото с най-голям добив на морска сол
(средно 50 000 т./годишно).
Най-голямото находище на лечебна кал.

ЗА ВРЪЗКА
С ПРОЕКТА
Актуална информация за
проекта търсете в нашата
интернет страница:
www.saltoflife.biodiversity.bg

КРАЙБРЕЖНА ЛАГУНА –

приоритетно за опазване местообитание
от мрежата Натура 2000
Атанасовско езеро е представително като най-редкия
тип екосистема в България (крайбрежни халофитни
съобщества). Приоритетното местообитание Крайбрежни
лагуни (1150 *) заема 20.6% от цялата площ на защитената
зона. Това е най-голямата компактна площ, заемана от
това местообитание в България, с висока стойност като
относителна площ, представителност и природозащитна
стойност.
Крайбрежните лагуни са плитки крайбрежни басейни,
напълно или частично отделени от морето с пясъчна коса
или с брегови валове. Може да имат връзка с морето чрез
тесен проток. Солеността им варира от леко солена до
хиперсолена в зависимост от валежите, изпаренията,
смесването с морска вода при бури, което е предпоставка
и за различния им организмов свят.
Крайбрежни лагуни се срещат на всички континенти.
С отдалечаване от екватора техният брой намалява.

Както и във

Бургаските езера

Офис на проекта
Бургас 8000, ул. Гурко 53, бл.1, ет.1
тел. 056/987959
е-mail: saltoflife@biodiversity.bg
Дияна Костовска – ръководител проект
е-mail: diyana.kostovska@biodiversity.bg
Централен офис на БФБ
София 1202, ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап.11

www.bbf.biodiversity.bg
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ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Е1: Разработване и поддържане на уеб сайт на проекта
Е2: Поддържане на аудио-визуален архив на проекта
Е3: Подобряване на посетителската инфраструктура
на Атанасовско езеро
Е4: Организиране на Фестивал Солта на живота
Е5: Обществен съвет за Атанасовско езеро
Е6: Национално и международно медийно отразяване
на проекта

