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от д-р Ива Апостолова
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Увод
През 2017г бяха проведени две командировки на територията на Атанасовско езеро.
Първата беше през периода 22-24 юни и нейната цел бе проучване на
разпространението и състоянието на местообитания 1410 Средиземноморски солени
ливади. В рамките на предвидената програма и съгласно заданието по проекта, в края
на септември 2017 година, бяха посетени площадките за постоянно наблюдение и бе
направена характеристика на състоянието на растителността и целевите видове. В
полевата работа беше приложен методичният подход, утвърден в рамките на проекта.

Резултати
Резултати от проведеното проучване на местообитание 1410
Цел на това проучване беше :
 Да се картират всички находища на местообитание 1410 в ЗЗ Атанасовско
езеро BG0000270


Да се оцени актуалното природозащитно състояние на местообитанието



Да се генерират достатъчно данни за предложение за актуализация на
стандартния формуляр на защитената зона



Да се анализират заплахите и въздействията върху местообитанието

Обходени бяха всички потенциални места, предоставящи условия за развитие на
местообитанието в крайбрежната зона на Атанасовско езеро. засичани са географски
координати и е направен трак с GPS устройство Juno SB на Trimble. Във всяко
локализирано местообитание е поставяна пробна площадка с размери 0.16m2 за
установяване на видовия състав и количественото присъствие на растителните таксони
и за нуждите на оценката на състоянието на местообитанието. Прилагана е
класическата схема на Браун-Бланке за фитоценологична оценка.
Участъците, в които местообитание 1410 беше регистрирано са типични за него, като се
намират в близост до водното огледало, където нивото на подпочвените води е високо,
но рядко на повърхността на почвата се задържа трайно вода. Без да е извършван
специален 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 местообитанието

граничи и е в пряка пространствена и функционална връзка с местообитания 1150* и
1310.
В резултат от нашето проучване и индикативно картиране на посетените участъци, се
установи, че местообитание 1410 заема по-голяма от досега описваната площ, която е
приблизително 10,5 ha (общо 11,06 ha), което е значително повече от предложеното в
първия стандартен формуляр. Тази площ не е изненадваща, предвид подходящите
екологични условия за развитие на това местообитание в района.
Проведените наблюдения показват, че местообитанието е силно фрагментирано, има
нарушен воден режим и е обхванато от интензивно развиващата се популация от
Phragmites australis. Тези факти свидетелстват, че местообитание 1410 в зоната не е в
благоприятен природозащитен статус. 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. Този участък може да бъде използван като
модел при бъдещи възстановителни работи.
Проведените наблюдения показват, че в отделните участъци местообитание 1410 има
специфични характеристики, които са обусловени от присъствие на определени видове
растения, като например повишено обилие на Limonium latifolium, Bolboschoenus
maritimus, Aster tripolium, Aeluropus littoralis.
В резултат от проведеното проучване е подготвен от Апостолова, Сопотлиева и Узунов
доклад, който е предоставен на проекта.

Резултати от мониторинга на постоянните точки за наблюдение

Точка №1
В тази точка е представено местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни
растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени. Данните от попълнения формуляр
(Приложение 1) сравнени с тези от предходните години показват слаби различия
ограничени само в количественото участие на някои от видовете. Общото проективно
покритие на растителността в площадката слабо се е увеличило. В рамките на
площадката не е установена Bassia hirsutа, но единични индивиди се срещат в близост
до нея.
В рамките на трансекта по дължината на който е описано разпределението на
растителността в посока от изкуствения канал до водното огледало на езерото е
установено следното:
От 0 до 1.3 m върху повишение на терена в резултат на бивша дига се развиват
Artemisia santonicum, Suaeda heterophylla, Atriplex hastata и Aster tripolium, като пелинът
е с най-голямо обилие.

От 1.3 до 3 m се наблюдава покритие от Salicornia europaea, но растениата не са
потопени във вода.
От 3 до 4 m се има покритие от Salicornia europaea потопена във вода.
От 4 до 7 m се развива също солянка, но практически всички индивиди са потопени под
вода.
Наблюдаваното ниво на водното огледало е най-високото от наблюдаваните до сега.

Точка № 2
Данните от попълнения формуляр (Приложение 2, Фиг 1) сравнени с тези от
предходната година свидетелстват, че не са настъпили промени както по отношение на
видовия състав, така и по отношение на тяхната количествена представеност. Прави
впечатление покритието на многочислена популация от солянка в прилежащите
участъци, което е в резултат от дълготрайното задържане на вода в тази зона. По
южната периферия на басейна покрит плътно със солянка има популация от
Petrosimonia brachiata от няколко десетки индивида, която е в отлично състояние.

Фиг. 1 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни
терени в комплекс с Aeluropus littoralis

Точка № 3
Тази точка е избрана като представител на местообитание от типа 1530 Панонски
солени степи и солени блата. Данните от попълнения формуляр (Приложение 3 Фиг. 2),
сравнени с тези от предходната година свидетелстват за възстановяване на популацията
на камфорката. Не са наблюдавани други промени в състава на растителността.
За съжаление, териториите в съседство с площадката отново в настоящата 2017 година
са разоравани(Фиг. 3). Естествената растителност за предходните две години след
първото разораване се беше възстановила почти напълно, но това ново разораване
отново е унищожило територии, които по същество са местообитания на 1340
Вътрешноконтинентални солени ливади.

Фиг. 2 Местообитание от типа 1530 Панонски солени степи и солени блата

Фиг.3 Изглед от разораната през 2017г територия

В съседната точка № 4 е направено описание (Приложение 4) в рамките на
местообитание 1340 Вътрешноконтинентални солени ливади. Не са установени
съществени различия в състава на растителността описана през 2016г (Фиг.4), освен че
не са регистрирани представители на род Trifolium, за разлика от предходната година,
което може да се обясни с по-слабата таситеност на почвата с влага.

Фиг. 4 Местообитание от типа 1340 Вътрешноконтинентални солени ливади

Включените в Червения списък и в Червена книга на България видове Petrosimonia
brachiata (CR), Suaeda heterophylla (CR) и Bassia hirsuta (EN) бяха установени в
посетените находища и тяхното състояние е много добро.

ИЗВОДИ
От проучването на местообитание 1410


Местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади в настоящето проучване
е локализирано в нови 16 ясно разграничими находища с обща площ 10,5 ha.
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
11,06ha.



Относителното покритие на местообитанието спрямо общата площ на ЗЗ
Атанасовско езеро се увеличава от 0,008 % на 0,153%



С новите площи националното покритие на местообитание 1410 се увеличава на
42,11 ha, което е с 33,3 % повече спрямо установените до момента площи.



С новите площи покритието на местообитанието, включено в обхвата на зони от
Натура 2000 се увеличава на 92% от общата национална площ.



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 % .

От наблюденията в постоянните точки за мониторинг
Мониторингът в постоянните площадки за наблюдение на растителност и природни
местообитания, проведен през тази година показа, че в районите разположени в близост
до езерото няма промяна както спрямо предходните години, така и за целия период на
напблюдение. Запазва се стабилен видовият състав на растенията, както и тяхното
относително количествено участие в съобществата. Липсата на сериозна промяна дори
в количествените параметри на видовете, повечето от които са едногодишни растения,
е показател за устойчивост. Това свидетелства също така за добре запазения потенциал
на семенната банка.
По-динамично е състоянието на местообитанията разположени далеч от водното
огледало. Природно местообитание 1530 Панонски солени степи и солени блата се
повлиява от хидрологичния режим най-вече като резултат от интензивността на
валежите. В тези случаи високите нива на сладка вода вероятно са основната причина

за подтискане на халофилните видове. Важно е, обаче, че възстановителните процеси
протичат бързо и в рамките на 1-2 години растителността може да се възстанови.
Наблюдаваното разораване на територии в рамките на тревните съобщества в близост
до точка №3 е второ за периода на наблюдение на същото място, въпреки изпратените
писма до общинската администрация през 2014г.
В района на наблюдение не е регистрирано мащабно навлизане на чужди инвазивни
видове. С най-голяма численост е Conyza canadensis. Единични индивиди от Ailanthus
altissima могат да се видят в района на южния басейн (Фиг.5).

Фиг. 5 Поява на инвазивни видове Ailanthus altissima

Приложение 1
Точка № 1
Местообитание (код, име): 1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и
пясъчни терени
Наблюдател: И. Апостолова
Дата: 27.09.2017

GPS координати на точката на наблюдение
42° 31’ 49.2’’N 27° 28’20.6’’E

Пробна площадка № 1

Изложение:

Тип растителност: еухалофитна от клас TheroSalicornietea

E

Наклон: 1 – 5
Общо проективно покрите на растителността - 85%
Процент открит субстрат – 15%
Почви
Мощност: Мощни
Влажност: С променлива влажност
Вид ползване на земята: защитена местност
Наличие на структури, които фрагментират местообитанието
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу

1

Диги

2

Канал

3
Флористичен състав
В списък се изброяват всички видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Salicornia europaea

3

Suaeda heterophylla

2b

Puccinellia convoluta

2a

Artemisia santonicum

2b

Aster tripolium

1

Atriplex hastata

+

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове – не са наблюдавани
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Наличие на замърсители - не са наблюдавани
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество

Начин на ползване
Наличие на паша
0 – липсва

1 – слаба

Коситба

2 – умерена
Да

3 - интензивна
Не

Друго

Застрашеност:
Прекомерна паша

;

Промишлено замърсяване
Строителство

Пожари

Битово замърсяване Х

Промени в земеползването
Залесяване

Разораване
Отводняване

Настъпление на храсти
Други: промяна във водния режим-1; утъпкване от преминаващи хора -2
(1-потенциална заплаха, 2-налична повлияност)
Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят специфични полеви
протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

0%

Покритие на мъхове и лишеи

0%

Nostoc sp.

+

Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица

не

Маскимална дълбочина

m

Кислородно насищане
pH на водата
Електропроводимост
Соленост на водата
Еутрофизация / мътност

Бележки:

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на
наблюдението]

μS/cm

Точка № 2
Местообитание (код, име): 1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и
пясъчни терени
Наблюдател: И. Апостолова
Дата: 27.09.2017

GPS координати на точката на наблюдение
42° 33’ 03.8’’N 27° 29’11.7’’E

Пробна площадка № 2

Тип растителност: еухалофитна от клас TheroSalicornietea

Изложение: заравнено
Наклон: 0
Общо проективно покрите на растителността - 100%
Процент открит субстрат – 0%
Почви
Мощност: Мощни
Влажност: С променлива влажност
Вид ползване на земята: защитена местност

Наличие на структури, които фрагментират местообитанието - не
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу

1
2
3
Флористичен състав
В списък се изброяват всички видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Aeluropus littoralis

5

Salicornia europaea

+

Puccinellia convoluta

+

Suaeda heterophylla

1

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове в близост – Conyza canadensis
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Наличие на замърсители - не са наблюдавани
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество

Начин на ползване
Наличие на паша
0 – липсва

1 – слаба

Коситба

2 – умерена
Да

3 - интензивна
Не

Друго

Застрашеност:
Прекомерна паша

;

Пожари

Промишлено замърсяване
Строителство

Битово замърсяване

Промени в земеползването
Залесяване

Разораване
Отводняване

Настъпление на храсти
Други: промяна във водния режим -1
(1-потенциална заплаха, 2-налична повлияност)
Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят специфични полеви
протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

0%

Покритие на мъхове и лишеи

0%

Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица

не

Маскимална дълбочина

m

Кислородно насищане
pH на водата
Електропроводимост
Соленост на водата
Еутрофизация / мътност

Бележки:

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на
наблюдението]

μS/cm

Точка № 3
Местообитание (код, име): 1530 * - Панонски солени степи и солени блата
Наблюдател: И. Апостолова
Дата: 28.09.2017

GPS координати на точката на наблюдение
42° 35’ 07.1’’N 27° 29’43.4’’E

Пробна площадка № 3

Тип растителност: субхалофитна от клас
Puccinelietea limosae

Изложение: заравнено
Наклон: 0
Общо проективно покрите на растителността - 75%
Процент открит субстрат – 30%
Почви
Мощност: Мощни
Влажност: с променлива влажност – по време на наблюдението са сухи
Вид ползване на земята: пасище

Наличие на структури, които фрагментират местообитанието
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу

1

Почвен път

2

Разораване в близост проведено през настоящата година

3
Флористичен състав
В списък се изброяват всички видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Camphorosma monspeliaca

2b

Suaeda heterophylla

+

Puccinellia convoluta

3

Hordeum hystrix

2b

Lepidium ruderale

+

Bromus mollis

+

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Наличие на замърсители - не са наблюдавани
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество

Начин на ползване
Наличие на паша
0 – липсва

1 – слаба

Коситба

2 – умерена

3 - интензивна

Да

Не

Друго

Застрашеност:
Прекомерна паша 1;

Пожари

Промишлено замърсяване

Промени в земеползването 2

Строителство 1

Залесяване

Битово замърсяване
Разораване 2

Отводняване

Настъпление на храсти
Други
(1-потенциална заплаха, 2-налична повлияност)
Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят специфични полеви
протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

0%

Покритие на мъхове и лишеи

0%

Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица
Маскимална дълбочина

да/не
m

Кислородно насищане
pH на водата
Електропроводимост
Соленост на водата
Еутрофизация / мътност

Бележки:

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на
наблюдението]

μS/cm

Точка № 4
Местообитание (код, име): 1340 *Вътрешноконтинентални солени ливади
Наблюдател: И. Апостолова
Дата: 28.09.2017

GPS координати на точката на наблюдение
42° 35’ 05.4’’N 27° 29’46.0’’E

Пробна площадка № 4

Тип растителност:

Изложение: заравнено
Наклон: 0
Общо проективно покрите на растителността - 85%
Процент открит субстрат – 20%
Почви
Мощност: Мощни
Влажност: сухи
Вид ползване на земята: пасище

Наличие на структури, които фрагментират местообитанието: не
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу

1
2
3
Флористичен състав
В списък се изброяват всички видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Limonium gmelinii

+

Polygonum rurivagum

+

Bromus mollis

1

Cynododn dactylon

2b

Elymus elongatus

3

Dianthus campestris

+

Achillea millefoilun agg.

+

Torilis nodosa

+

Xeranthemum cylindraceum

+

Allium vineale

+

Festuca valesiaca

2a

Hordeum hystrix

+

Phleum sp.

+

Atriplex sp.

+

Carthamus lanatus

+

Мъх

1%

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове - не
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Наличие на замърсители - не са наблюдавани
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество

Начин на ползване
Наличие на паша
0 – липсва
Коситба
Друго

1 – слаба

2 – умерена
Да

3 - интензивна
Не

Застрашеност:
Прекомерна паша 1;

Пожари

Промишлено замърсяване

Промени в земеползването 1

Строителство 1

Залесяване

Битово замърсяване
Разораване 1

Отводняване

Настъпление на храсти
Други
(1-потенциална заплаха, 2-налична повлияност)
Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят специфични полеви
протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

0%

Покритие на мъхове и лишеи

0%

Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица
Маскимална дълбочина

да/не
m

Кислородно насищане
pH на водата
Електропроводимост
Соленост на водата
Еутрофизация / мътност

Бележки:

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на
наблюдението]

μS/cm

