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РЕЗЮМЕ
Докладът включва резултатите от проведеното през м. Юни 2017 г. картиране на
природно местообитание 1410 в рамките на ЗЗ Атанасовско езеро BG0000270 и оценката за
неговото състояние, заплахи и въздействието на отрицателно действащите фактори върху
състоянието му. Приложени са резултатите от теренните картирания след обработка в
камерална среда, преглед на литературните данни и практиката на управление на солници в
България като елемент за поддържане на състоянието на крайбрежните лагуни и свързаните с
тях местообитания.
УВОД
Местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади е включено е Приложение 1 на
ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за природните местообитания) и в
Приложение 1 на Закон за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл.
изменение ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г. То е обект на опазване чрез включването му в
Националната екологична мрежа (НЕМ), част от паневропейската екологична мрежа Натура
2000. Разпространението на местообитанието в България, неговата площ и процентно покритие
в съответните зони е дадено в Табл. 1. Местообитанието е сравнително широко разпространено
в Средизменоморието и по-рядко по Атлантическото крайбрежие, вътрешността на Иберийския
полуостров и Черноморския регион. То е едно от петте типа местообитания, представителни за
лагунните екосистеми и присъствието им в тях е от изключителна важност за функционирането
им.

Зона

BG0000143
BG0000146
BG0000154
BG0000242
BG0000270
BG0000271
BG0000273
BG0000573

Име на
зоната

Караагач
Плажградина
Златна
рибка
Езеро
Дуранкулак
Залив
Ченгене
скеле
Атанасовско
езеро
МандраПода
Бургаско
езеро
Комплекс
Калиакра

Актуална
% от
Покритие
площ в
националното
в ЗЗ %
ха
покритие
0,56

0,87

1,77

0,7

0,061

2,21

Обща оценка

Неблагоприятно –
незадоволително

Благоприятно
Неблагоприятно1,67
лошо

0,53

0,01

0,68

0,36

2,15

0,56

0,008

1,77

0,44

0,007

1,40

0,79

0,026

0,13

0,0003

Благоприятно
Благоприятно

Благоприятно
Неблагоприятно –
2,50
незадоволително
0,40 Неблагоприятнонезадоволително
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BG0000620

Поморие

2,15

0,10

BG0000622

ВарненскоБелославски
комплекс

1,79

1,00

BG0001001

Ропотамо

19,19

0,15

BG0001007

Странджа

0,56

0,0004

Площи
извън
зоните
Национална
1410
оценка

3,53

6,80 Благоприятно
5,66 Неблагоприятно –
незадоволително
60,67 Благоприятно
Неблагоприятно 1,77
незадоволително
11,16

31,61

Табл. 1 Разпространение на местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади в България
Както се вижда от представената таблица, местообитание 1410 е силно ограничено в
разпространението си в България с малки по площ находища по Черноморското крайбрежие.
Единствено изключение прави ЗЗ Ропотамо, в която са концентрирани повече от 60% от
националната площ на местообитанието. Относителното покритие на местообитанието в
съответните зони е с ниски стойности – от 0,0003 % (Комплекс Калиакра) до 1 % (ВарненскоБелославски комплекс). В обхвата на зоните от НЕМ понастоящем са включени около 89% от
националното покритие на местообитанието. Състоянието в национален мащаб е оценено от
благоприятно до неблагоприятно-лошо, като в 15% от покритието си в рамките на НЕМ
местообитанието е с неблагоприятен статус. Всичко това говори, че местообитание 1410
Средиземноморски солени ливади е рядко за България, с малка площ и покритие и са
необходими прилагане на мерки за опазването и постигането на благоприятно природозащитно
състояние в съответните зони и в национален контекст. В Средиземноморско-черноморския
регион местообитание 1410 е разпространено върху около 357 км2 с участие в елементите на
мрежата Натура 2000 от 4,2% до 0,01% в отделните зони. Природозащитното състояне в
европейски контекст е оценено като „неблагоприятно-лошо“ за периода 2002-2012 г. (EIONET,
2014)
ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
1. Да се картират всички находища на местообитание 1410 в ЗЗ Атанасовско езеро
BG0000270
2. Да се оцени актуалното природозащитно състояние на местообитанието
3. Да се генерират достатъчно данни за предложение за актуализация на стандартния
формуляр на защитената зона
4. Да се анализират заплахите и въздействията върху местообитанието
5. Да се изведат препоръки за опазването и постигане на благоприятно екологично
състояние на местообитанието в зоната
6. Да се повиши стойността на ЗЗ Атанасовско езеро за опазване на местообитание 1410 в
национален мащаб.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В рамките на редовния мониторинг на растителността и местообитанията в периода 2013
- 2016 г., осъществяван по проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на
крайбрежната лагуна Атанасовско езеро“, Солта на живота - LIFE 11 NAT/BG/000362 и при
допълнителни посещения на няколко места в Атанасовско езеро са наблюдавани площи с
растителност, чиито асоциации могат да се причислят към характерните за местообитание 1410
Средиземноморски солени ливади. При справка в Доклада от проект „Картиране и определяне
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” и наличните
слоеве към него бе установено, че това местообитание не е картирано в тези части на Езерото.
През периода 22-24 юни 2017 г е проведено проучване на крайбрежната зона на
северната и южна части на Атанасовско езеро с цел издирване на разпространението и оценка
на състоянието на природно местообитание 1410 от Ива Апостолова и Десислава Сопотлиева –
ИБЕИ, БАН; Владимир Младенов и Ралица Георгиева - БДЗП и Спас Узунов –БФБ – експерти към
проект „Солта на живота“.
Проучването е извършено чрез обхождане на всички потенциални места, предоставящи
условия за развитие на местообитанието в крайбрежната зона на Атанасовско езеро. Използван
е високопроходим автомобил. При локализиране на тревни асоциации, характерни за
местообитание 1410 е извършван обход на мястото, засичани са географски координати и е
направен трак с GPS устройство Juno SB на Trimble. Обхождани са и прилежащите до
установените находища тръстикови масиви с цел определяна на границите на местообитанието
в обрастванията. За всяко локализирано местообитание е организирана пробна площадка за
установяване на състава, покритието и обилието на растителните таксони и за нуждите на
оценката на състоянието на местообитанието. Прилагана е стандартна площадка с размери 4Х4
м и класическата схема на Браун-Бланке за фитоценологична оценка пълен флористичен състав
и комбинирана скала за оценка на обилие и покритие. Генерираните на терен полигони са
обработени в ArcGis за определяне на границите и изчисление на площта им. Анализите на
относителните площи и съотношения между местообитанията са извършвани чрез наслагване
на полигоните в ГИС модел. Извършената интерпретация и анализ на резултатите е авторска и
не е задължително да отразява официалната позиция на организациите и компетентните органи.
Използвани са екологични модели и зависимости, както и опитът в управлението на крайбрежни
лагуни, придобит в рамките на проект „Солта на живота“.
Идентификацията на природно местообитание 1410 е направена въз основа на неговата
характеристика в Interpretation Mannual of European Union Habitats (Eur 28, 2013) и Ръководство
за определяне на местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова и др. 2005).
Екологични критерии на местообитание 1410
Местообитанието представлява високи дзукови, житни и острицови треви в периферията на
Черноморските езера, най-често в солени и свръх солени водоеми (фиг 1.). Не се срещат във
вътрешността на страната. Най-често са потопени в плитка (до 0,5 м) вода, като заемат неголеми
площи и често се редуват със съобщества на типични халофити – солянка, суеда и др. Съобщества
на високи (0,9-1 m) дзуки, житни и острици по окрайнините на солени водоеми по крайбрежието
на Черно море, принадлежащи към разред Juncetalia maritimi. Към това местообитание в
България се отнасят съобществата на Juncus maritimus, Juncus littoralis (syn.: Juncus acutus subsp.
tommasinii), Elymus elongatиs, Phacelurus digitatus (syn.: Rottboellia digitata). Характеризиращи
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таксони са Juncus maritimus, Juncus littoralis (syn.: Juncus acutus subsp. tommasinii), Heleocharis
palustris, Aster tripolium, Plantago cornuti, Elymus elongatus, Phacelurus digitatus (syn.: Rottboellia
digitata), Limonoium latifolium, Puccinellia distans, Polypogon mospeliensis. Заема засолени почви,
солонци, солончаци. Асоциират се други халофитни местообитания – континентални солени
ливади (1340) и съобщества на Cladium mariscus. В Черноморските солени езера образува
комплекси с местообитание 1310. И двете местообитания могат да са част или да се срещат по
границата на приоритетното местообитание 1150 *Крайбрежни лагуни, което е комплексно
местообитание определено по произход, а не по доминиращи съобщества.

Фиг. 1
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Участъците, в които местообитание 1410 беше регистрирано са типични за него, като се
намират в близост до водното огледало, но на отстояние от него, където нивото на подпочвените
води е високо, но рядко на повърхността на почвата се задържа трайно вода. Без да е извършван
анализ на степента на засоляване на почвения субстрат, по предварителна оценка считаме, че е
налице завишена соленост, която също е част от характеристиката на местообитанието.
Установеният видов състав потвърждава това предположение, защото изброените по-горе
видове са толерантни към засоляване на субстратите, а самото местообитание е зависимо от
периодично заливане с бракични до солени води. Екологичните изисквания на местообитанието
са към средно до богати на пясък почви, висока соленост на почвения субстрат и периодично
дълбоко заливане с бракични до солени води през есенно-зимния период и постепенното
осушаване (но с задържане на воден слой) през останалата част на годината. Във всички локации
на местообитание 1410 то граничи и е в пряка пространствена и функционална връзка с
местообитания 1150* и 1310 и се асоциира с тях. Това придава не само допълнителна екологична
стойност на Атанасовско езеро, но и повишава ландшафтното значение и типичността на
лагуната Атанасовско езеро.
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При обявяване на ЗЗ Атанасовско езеро, площта на това местообитание е определена на
1,08 ха (0,015 % от площта на зоната). Дедуктивният модел на местообитанието, направен за
целите на картирането му през 2011 – 2012 г. посочва площ от 26 ха за него. Тази площ може да
се оцени като потенциална за развитие на средиземноморски солени ливади в района, въз
основа на моделирането на екологичните, хидрологичните, почвените и пространствени
условия. В резултат от направеното теренно проучване и картиране на природните
местообитания в района на ЗЗ Атанасовско езеро, проведено през 2012 г. е установено, че
местообитание 1410 е локализирано в един участък в южната част на езерото и заема площ от
0,56 ха (0,008 % от общата актуална площ на зоната - 7204,48 ха). Това по същество е довело до
намаляване на сумарната територия на 1410 както на територията на ЗЗ Атанасовско езеро, така
и в България.
В Доклада подготвен за целите на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” общата оценка на
състоянието на природно местообитание 1410 в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“
по трите критерия е определено като „Благоприятно състояние“. Намалената площ е
аргументирана с „по-точното картиране“ и новата площ е предложена за референтна.
В резултат от нашето проучване и индикативно картиране на посетените участъци
обхванати от 1410, ние установихме, че то заема нова площ от приблизително 10,5 ха, (общо
11,06 ха) (фиг. 2 и 2.1), което е значително повече от предложеното в първия стандартен
формуляр. Тази площ не е изненадваща, предвид подходящите екологични условия за развитие
на това местообитание. Общото покритие в зоната с територии, картирани като природни
местообитания по смисъла на Приложение 1 на Директивата за природните местообитания и
включени като референтни стойности в Стандартния формуляр на зоната е 2605,5836 ха (36,14%).
С идентифициране на настоящите територии като природно местообитание 1410 това покритие
се увеличава реципрочно. Ето защо присъствието на местообитание 1410 в такива размери и
местоположения придава допълнителна екологична стойност на защитената зона, създавайки
мозаечност от различни по тип и екологична функция местообитания, които са тясно свързани
помежду си пространствено и функционално и чието състояние е в пряка връзка от състоянието
на съседните местообитания.
Понастоящем, обаче, не може да се твърди, че местообитание 1410 в границите на ЗЗ
Атанасовско езеро е в благоприятен природозащитен статус, поради:
1. Местообитанието е силно фрагментирано (виж приложените файлове и Фиг. 2 и 2.1);
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Фиг. 2 – локализация на установените в рамките на проучването през 2017 г. находища на
местообитание 1410 в Северен солник на Атанасовско езеро
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Фиг. 2.1 – локализация на установените в рамките на проучването през 2017 г. находища на
местообитание 1410 в Южен солник на Атанасовско езеро
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2. Експанзивното развитие на Phragmites australis води до загуба на териториите, заети от
популацията на Juncus maritimus. (Фиг.3)

Фиг. 3 Развитието на тръстика постепенно завладява териториите с Juncus sp.
3. Налице е нарушен воден режим, което се изразява в невъзможност за характерното
периодично дълбоко заливане на местообитанието с води със средна до висока соленост (10-30
%о) през есенно-зимния период и пълното или частично осушаване през останалата част в много
от локациите на местообитанието. (Фиг. 4)
Основата причина за загуба на местообитание 1410 в района на Атанасовско езеро е
широкото разпространение на Phragmites australis. Наличието на млади издънки от този вид
(Фиг.5) показва, че процесът продължава. Основен фактор, водещ до разпространението на
тръстиката е водният режим. В голяма част от установените площи е видимо нарушаване,
изразяващо се в постепенно натрупване на седимент и ограничаване на възможностите за водна
циркулация. Нарушени са хидравличните връзки между водните местообитания и
местообитание 1410 и то не може да бъде периодично заливано със солена вода и и да
поддържа характерният за Средиземноморско-понтийския регион хидрологичен режим с
прогресивно намаляване на плитките води през пролетта-лятото и повишаване на водното ниво
през есента-зимата. В следствие на това се наблюдава осушаване, постепенно издигане на
субстрата на тръстиковите масиви високо над водното ниво, като в същото време се затруднява
и подпочвеното подхранване. В образуваните масиви се задържа дъждовна вода, постепенно
солеността на субстрата намалява и се създава предпоставка за масово развитие на тръстиката.
В същото време нарушената водна циркулация е причина за интензифициране на
еутрофикационните процеси, благоприятстващи от своя страна развитието на тръстиката. В
условията на доминиране на тръстиката, която силно променя екологичните условия на средата,
предизвиква засенчване и осушаване, останалите подчинени видове постепенно изчезват.
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Фиг. 4 Нарушеният воден режим води до невъзможност за заливане на териториите и
постепенно натрупване на седименти и издигане на субстрата над водното ниво с последващо
развитие на тръстиката
Все пак при определени условия типичните за местообитанието формации на Juncus sp.
се запазват дори при обрастване от тръстика в нейните долни етажи. Вероятно това се получава
при периодичното заливане и поддържане на благоприятен воден режим, но с недостатъчна
соленост на водите. По този начин от една страна се създават предпоставки за развитие на
тръстика, а от друга – на запазване на формациите на дзуката. За това говори изкосяването на
тръстикови масиви в големи участъци в Южен солник (в района на Административните сгради
на „Черноморски солници“) в края на зимата на 2017 г., при което дзуковите съобщества стават
ясно видими. С напредване на вегетацията на тръстиката те отново обрастват, но се запазват в
долния етаж. Твърде вероятно е подобни формации да са запазени в много участъци от
общирните тръстикови масиви, особено в западното крайбрежие, където съществуват подобни
хидрологични условия. Тяхното локализиране трябва да бъде обект на допълнително проучване.
Само в един участък край северния водоем на място от което в миналото, , е изземван почвен
субстрат за ремонтни дейности има запазен много добър образец от местообитанието (Фиг. 6).
Там са развити разнообразни микрохабитати, разнообразни релефни форми (понижения и
издигания), които определено са в резултат на човешката дейност. Тя е и причината за
възстановяване на водния режим в този участък, чрез възстановяване на хидравличната връзка
със съседните солодобивни басейни и създаване на условия за редовно заливане и постоянно
поддържане на водни нива с оптимална соленост. Това вероятно е довело до лимитиране на
условията за развитие на тръстика и тя постепенно е ограничила разпространението си до една
тънка ивица в крайбрежните част.
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Фиг. 5 Така тръстиката завзема територии
В друг участък в Южен солник - около фотоукритието - пък съществуват запазени участъци
от вътрешни канали, използвани в миналото в технологичния цикъл на солопроизводството.
Това осигурява хидравлична връзка със съседния басейн и позволява периодичното захранване
на местообитанието със свежи солени води и поддържане на благоприятен хидрологичен
режим. Твърде показателно за значението на водните нива, тяхната цикличност и
благоприятното състояние на местообитанията са преходите между местообитание 1150* към
1310 и от там към 1410, което е особено видимо в този участък. Обратно - завземането на площи
от тръстика е в неговата периферия, където нахлуването на солени води е възпрепятствано от
физически прегради (наноси) и увеличаване на височината на почвения субстрат. (фиг. 7)
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Фиг.6 Моделен участък на 1410.

Фиг. 7 – ясна граница между местообитания 1150 – крайно дясно, 1310 – по неговото крайбрежие
и 1410 – крайно ляво. По средата – издигнат участък без възможност за заливане и развитие на
тръстика и формации от сухолюбиви многогодишни треви
12

Разпространението на установените в настоящото проучване локации на местообитание
1410 и особено мозайката от последователни петна в северо-източната част на Северен солник
говори, че с много голяма вероятност може да се твърди, че местообитание 1410 в недалечното
минало е било по-широко разпространено в Атанасовеско езеро. То вероятно е обхващало
ивици с различна ширина по цялото крайбрежие на Лагуната, с изключение вероятно на
северната и североизточната част на Северен солник, където условията се доближават до
преходен и сладководен тип водно тяло. Факт е, че всички находища на местообитанието (с
изключение на картираното през 2012 г.) са разположени по периферията на басейни, които в
миналото постепенно са били извадени от технологичния цикъл на солодобива, поради
разрушаване на инфраструктурата и невъзможност за нейното поддържане и възстановяване.
Така постепенно тези части на езерото търпят видима деградация и на много места то е изгубило
напълно лагунния си характер. Възникналите на тези места вторични тревни формации,
характерни за сухоземни местообитания и обширни тръстикови масиви говорят за интензивно и
трайно във времето изменение на обичайния воден режим. В участъците, където местообитание
1410 е видимо формирано и в добро състояние са ясно видими функционалните хидравлични
връзки с местообитание 1150, които осигуряват оптималния воден режим за съществуването му.
Всичко това говори, че основния лимитиращ фактор за разпространението и състоянието на
местообитание 1410 е водния режим и възможността за естетсвена циркулация на водата между
басейните и крайбрежните части. (фиг. 8 и 9). Солевият градиент в прилежащите басейни също
е важен фактор и поддържането му в оптимални граници е от значение за състоянието на 1410.
Съществуването на хидравлична връзка със съседните басейни осигурява опрималното
функциониране на екологичните процеси и благоприятното състояние на местообитанието (фиг.
10). В този смисъл местообитание 1410 се явява индикаторно за състоянието на местообитание
1150* Крайбрежни лагуни по отношение на водния режим и водната циркулация.

Фиг 8.
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Фиг. 9 – периодичното заливане и осигуряване на целогодишно водно ниво е от
първостепенно значение за представителността и типичността на местообитанието.
Изгледи на местообитанието от Южен и Северен солник със запазен воден режим.

Фиг. 10 Хидравлична връзка между местообитане 1150 *Крайбрежна лагуна и
местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади
Нашите наблюдения показват, че

в отделните участъци местообитание 1410 има
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специфични характеристики, които са обусловени от присъствие на определени видове
растения, като например повишено обилие на Limonium latifolium, Bolboschoenus maritimus, Aster
tripolium, Aeluropus littoralis.
ОЦЕНКА НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ
Проследявайки методиката за оценка на природозащитния статус могат да се направят
следните коментари:
Критерий 1. Площ в границите на зоната
Заеманата площ от природното местообитание в обхвата на зоната е по-голяма от
посочваните до сега площи. Това дава основание оценката по този параметър да бъде
„благоприятно състояние“.
Критерий 2. Структура и функции
Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието
Нашето наблюдение показа, че местообитанието е фрагментирано и обхваща най-малко 16
отделни фрагмента. Затова ние считаме, че по този параметър оценката следва да бъде
„неблагоприятно –незадоволително състояние“
Параметър 2.2. Етаж от високи хигрофити
Във всички посетени участъци растителността е представена от високи дзуки, които
формират етаж в над 90 % от площта на местообитанието, което отговаря на оценка по този
параметър „благоприятно състояние“.
Параметър 2.3. Сумарно проективно покритие на ценозите
В посетените участъци сумарното проективно покритие на растителността (ценозите)
надвишава 90 %, което е основание да бъде дадена оценка „благоприятно състояние“.
Параметър 2.4. Типични видове растения
Флористичният състав на съобществата е беден, което е характерно за това
местообитание и включва следните типични видове: Juncus maritimus, Salicornia europaea,Aster
tripolium, Carex extensa. Оценката по този параметър също е „благоприятно състояние“
Параметър 2.5. Слаба рудерализация на местообитанието
В посетените места са установени представители на род Atriplex и Cirsium, които обаче
нямат висока численост. И по този параметър методичните указания предполагат да се постави
оценка „благоприятно състояние“.
Параметър 2.6. Обрастване с храстова и дървесна растителност
Не са установени дървесни и храстови видове в границите на посетените полигони. Тук е
мястото да се подчертае, че основната заплаха е обрастването с тръстика. При това положение
оценката по този параметър следва да е „неблагоприятно – лошо състояние“.
Параметър 2.7. Наличие на инвазивни видове
Не беше установено присъствие на инвазивни видове в местообитанието. Оценка по този
параметър „благоприятно състояние“.
Критерий 3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)
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Параметър 3.1. Интензивност на пашата във всяко находище
Не е установена паша в местообитанието. Оценка по този параметър „благоприятно
състояние“
Параметър 3.2. Хидромелиоративни съоръжения, свързани с промяна на водния режим на
водоемите
Известните ползвания на езерото за солодобив е свързано с изграждане на
хидромелиоративни съоражения и промяна на водния режим. Тук следва да се обърне
внимание на обстоятелството, че повишаване нивото на езерото би довело до промени в
растителността, свързани с разширяване площите заемани от Salicornia и Suaeda. Осушаването
пък е условие за настъпление на Phragmites. Оценката по този параметър, поставена при
последното картиране е била „благоприятно състояние“. Ние към настоящия момент не бихме
могли да изкажем категорично становище. Необходими са допълнителни данни за тази цел.
Параметър 3.3. Използване на торове и пестициди или наличие на замърсители и вносители
на биогени
По време на нашето посещение не са направени специални наблюдения по този
параметър. Като се има предвид, че зоната е заобиколена от обработваеми земи, присъвието на
летище и голям град наблизо е твърде вероятно да има източници на замърсяване. Необходими
са целенасочени проучвания за изясняване на този въпрос.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Изводи:
Резултатите от картиране на природно местообитание 1410 в ЗЗ Атанасовско езеро са дадени в
Таблица 2
покритие
%
Площ 1410
картиране площ на зоната (ха) хабитати
покритие (ха)
% на 1410
2012
7210,0163
2605,5836
36,14
0,56
0,008
2017
7210,0163
2616,0836
36,28
11,06
0,153
Табл. 2
1. Местообитание 1410 Средиемноморски солени ливади в настоящето проучване е
локализирано в нови 16 ясно разграничими находища с обща площ 10,5 ха. Това е
приблизително 19 пъти увеличение на площта спрямо картираната през 2012 г. и се
дължи на систематични теренни наблюдения и замервания в площи, определени в
дедуктивния модел като потенциални за местообитанието. Общата площ на
местообитание 1410 в ЗЗ Атанасовско езеро към 2017 г. възлиза на 11,06 ха
2. Относителното покритие на местообитанието спрямо общата площ на ЗЗ Атанасовско
езеро се увеличава от 0,008 % на 0,153%
3. Общата площ в зоната, картирана като местообитания по смисъла на Директивата за
природните местообитания се увеличава от 2605,5836 ха (36,14%) на 2616,0836 ха
(36,28%)
4. С новите площи националното покритие на местообитание 1410 се увеличава на 42,11
ха, което е с 33,3 % повече спрямо установените до момента площи. (табл. 3)
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5. С новите площи покритието на местообитанието, включено в обхвата на зони от НЕМ се
увеличава на 92% от общата национална площ
6. ЗЗ Атанасовско езеро се явява една от най-важните защитени зони в България за
опазване на местообитание 1410. С новокартираните площи ЗЗ Атанасовско езеро
увеличава делът си в националното покритие на местообитанието от 2,26% на 26,26 % .
(табл. 3)

Зона

Име на зоната

BG0000143

Караагач

BG0000146

Плаж-градина Златна рибка

BG0000154

% от
Покритие
националното
в ЗЗ %
покритие

Актуална
площ в ха
0,56

0,87

1,33

0,7

0,061

1,66

Езеро Дуранкулак

0,53

0,01

1,26

BG0000242

Залив Ченгене скеле

0,68

0,36

1,61

BG0000270

Атанасовско езеро

11,06

0,153

26,26

BG0000271

Мандра-Пода

0,44

0,007

1,04

BG0000273

Бургаско езеро

0,79

0,026

1,88

BG0000573

Комплекс Калиакра

0,13

0,0003

0,31

BG0000620

Поморие

2,15

0,10

5,11

BG0000622

Варненско-Белославски
комплекс

1,79

1,00

4,25

BG0001001

Ропотамо

19,19

0,15

45,57

BG0001007

Странджа

0,56

0,0004

1,33

Площи
извън
зоните
Национална
1410
оценка

3,53

8,38

42,11

Табл. 3
7. Местообитание 1410 е представено в ЗЗ Атанасовско езеро от няколко подтипа,
включващи различни асоциации на Juncus maritimus с други тревни видове като Limonium
latifolium, Bolboschoenus maritimus, Aster tripolium, Aeluropus littoralis и др.
8. В различните участъци, картирани като местообитание 1410 се наблюдават различни
деструктивни процеси, оказващи негативно въздействие върху състоянието на
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местообитанието. Общата оценка на природозащитния статус в зоната следва да бъде
незадоволителна, най-малко по отношение на фрагментацията, водния режим и
наличието на дървесни и храстови видове (тръстика)
9. Местообитание 1410 се явява в пряка пространствена и функционална връзка с
местообитания 1150* и 1310 и състоянието му е функция от техния природозащитен
статус. В тази връзка състоянието на местообитание 1410 може да се разглежда като
индикаторно по отношение състоянието на местообитание 1150* по отношение водния
режим и оптималната водна циркулация
Препоръки:
1. Да бъде подготвено предложение до компетентния орган, съгласно нормативните
процедури за актуализиране на стандартния формуляр на ЗЗ Атанасовско езеро,
отчитайки картираните в настоящето проучване площи
2. Предвид ограничената представеност на местообитание 1410 в България, което според
данни от последните проучвания направени през 2012 г. се намира само в зони
разположени по Черноморското крайбрежие, е необходимо да се предвидят дейности
по възстановяване на неговата площ и природозащитно състояние. Индикативно
мерките могат да бъдат насочени към:
-

Възстановяване и поддържане на водното ниво в оптимални за местообитанието
хидрологични и физико-химични параметри и времева периодичност, вкл.
регулирано заливане;

-

Възстановяване и поддържане на солевия градиент в солниците;

-

Премахване на тръстиката и други нетипични видове;

-

Контрол на разпространението на инвазивни видове;

3. Да продължи мониторинга на състоянието на местообитание 1410 като част от
комплексната екологична схема за мониторинг на Атанасовско езеро, разработена и
прилагана в рамките на проект „Солта на живота“
4. Да бъде извършен сравнителен анализ на състоянието на местообитанието в други зони
от НЕМ и съседни региони в Средиземноморието с цел установяване на спецификите,
заплахите и тенденциите в състоянието му
5. Да бъдат проведени допълнителни проучвания относно хидрологичните и физикохимичните изисквания на местообитанието, филтриращата способност на макрофитите
като елемент за подобряване на състоянието на солени и свръхсолени местообитания и
индикаторната функция на местообитание 1410 по отношение на водния режим и
циркулацията на водите в местообитание 1150*
6. Към настоящия доклад са приложени файлове на отделните картирани участъци, както
и SHP файл, позволяващ по-нанатъшно прецизиране на картите и пространствени
анализи.
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