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Въведение
Атанасовско езеро е активен солник, където ръчното
събиране на солта по традиционен метод все още изисква
човешки труд. Превръщането на езерото в солници през
1906 г. е довело до разделянето му на отделни басейни чрез
изграждане на землени диги и дървени валове. Адаптацията
към нуждите на солодобива силно модифицира екологичните
процеси, протичащи във водното тяло. Поддържането на
баланса между природозащитни и производствени дейности
е огромно предизвикателство за опазването на тази
природна територия.
Проект „Солта на живота“ се изпълнява в границите на
защитена зона „Атанасовско езеро“ (BG 0000270), обявена по
Директивата за птиците (ДП) и по Директивата за хабитатите
(ДХ). 27% от територията е защитена по националното
законодателство (ЗЗТ) (фиг. 1).
ЗЗ Атанасовско езеро е най-значимото място в България и
второ в Черноморския биогеографски регион на ЕС за
опазване на приоритетното местообитание тип 1150*
Крайбрежни лагуни. С него са свързани и други важни
крайбрежни местообитания:
•
1310 Salicornia и други едногодишни растения,
колонизиращи тинести и пясъчни терени;
•
1410 Средиземноморски солени ливади;
•
1530* Панонски солени степи и солени блата;
Проект „Солта на живота“ е насочен към постигане на
благоприятно природозащитно състояние на местообитание
1150*, което в Атанасовско езеро е застрашено от
наводнения, нарушен воден режим, замърсяване и
фрагментация. Именно унищожителните последици от
наводненията през 2006 г. и 2010 г. станаха причина за
разработване на проектното предложение през 2011 г.
Друга цел пред екипа на проекта е създаване на
благоприятни условия за застрашени видове птици от
Приложение 1 на ДП, които след последиците от
наводненията през 2010 г. са с ограничени по площ и
качество места за гнездене, нощувка и почивка:

Фиг. 1: Местоположение и защитен статут на Атанасовско езеро

•
•
•
•
•
•

Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)
Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus)
Кокилобегач (Himantopus himantopus)
Белочела рибарка (Sterna albifrons)
Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis)

Проектът има пет основни цели, като три от тях са свързани с постигане на пряк природозащитен ефект. Настоящият
„Консервационен план“ разглежда постигнатите резултати и ефекти от изпълнените дейности и дава препоръки за мерките,
които трябва да се прилагат и след края на проекта.

Стратегически, административни и планови документи за територията на
защитена зона Атанасовско езеро
Съществуват редица документи, които определят цели, мерки на опазване и начини на ползване на територията на ЗЗ
Атанасовско езеро, а изброените по-долу са взети под внимание, както при подготовката и изпълнението на проект
„Солта на живота“, така и при създаването на настоящия план.
A. Действащи:
•
ПУ за ПР „Атанасовско езеро“ и ЗМ „Бургаски солници“ –2003-2012 г.;
•
Заповед No.РД-839 от 17.11.2008 г. за обявяване на ЗЗ BG 0000270 по ДП;
•
ПУРБ – 2016-2021 г.;
•
ПУРН – 2016-2021 г.;
•
Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022
•
Планове за действие за опазване къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малка белочела гъска, голям воден бик,
малък корморан, белоока потапница, тръноопашата потапница, сухоземни костенурки и други видове;
•
Национална приоритетна рамка за Натура 2000 в България –2014-2020 г.;
•
Общински план за развитие на община Бургас – 2014-2020 г.;
•
Общ устройствен план на община Бургас – 2017 г.
B.

В процес на утвърждаване:

•
Заповед за обявяване на ЗЗ BG 0000270 по ДХ;
•
Актуализиран ПУ за ПР „Атанасовско езеро“ и ЗМ „Бургаски солници“ – 2015-2024 г.;
•
Национална стратегия за
управление на мрежата Натура
2000 и защитените зони в
България
C.

Нестартирали:

•
Интегриран план за
управление на ЗЗ BG 0000270
Атанасовско езеро

Кратък преглед на изпълнените консервационни дейности и резултатите,
постигнати в рамките на проект „Солта на живота“
Дейност С1. Възстановяване на местообитания и места за почивка и гнездене чрез ремонт на диги и валове
•
Състоянието на местообитание 1150* е подобрено и сега на 46% от площта му (708,5 ха) са постигнати стойности на
хидрологични, физикохимични и хидробиологични показатели, съответстващи на БПС. Данните от мониторинга показват
силни сезонни и пространствени динамики, по-силно изразени в северната част на езерото. Това се дължи в най-голяма
степен на нарушената циркулация на водата, която влияе на възможността за поддържане на оптимални сезонни нива на
водите и свързаните параметри;
•
Местообитание 1310 е в БПС и площта му е увеличена с 10,9 ха (10% от площта му в зоната спрямо началото на
проекта);
•
Възстановени са 12 000 м диги и 6 000 м валове, подходящи места за гнездене и почивка от ключовите видове птици
от Приложение 1 на ДП;
•
За пръв път в България е въведена е технологията на възстановяване на валове чрез минидиги, заимствана от опита
на природен парк „Солници Сечовле“ в Словения. Тя е по-ефективна, бърза и евтина, намалява ефектите на фрагментация на
местообитание 1150* и предоставя подходящи условия и по-голяма площ за гнездене. Възстановени са 2 500 м минидиги на
мястото на старите валове;
•
Проучено е възстановяването на местообитание 1310 върху изградените минидиги и е изготвен доклад за
състоянието;
•
Установени са нови площи на местообитания 1410 (10,5 ха – увеличение с близо 19 пъти на площта в зоната) и 1530* с
мозаечно разположени петна в ЗЗ Атанасовско езеро;
•
Локализирано е ново за ЗЗ Атанасовско езеро и ЧМБР приоритетно местообитание – 1340* Континентални солени
ливади с площ 240 ха (3,3% от площта на ЗЗ);
•
Локализирано е присъствие на типичния за 1150* соленолюбив макрофит Ruppia maritima в определени басейни в
северен солник – видът е считан за изчезнал в Атанасовско езеро в предпроектния период;
•
Научна публикация „Ecological Status Assessment of a Hypersaline Lake: a Case Study of Atanasovsko Lake, Bulgaria“,
публикувана в Acta Zoologica Bulgarica разглежда екологичното състояние на Атанасовско езеро в периода 2012-2017;
•
Научна публикация „Additional data on distribution of Mediterranean salt meadows in Atanassovsko Lake“ за
разпространението на местообитание 1410 е под печат в Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences;
•
Иновативна дрон-технология за наблюдение на влиянието на заплахите в Атанасовско езеро е тествана е за първи
път в България в защитена територия. Тази технология се доказа като подходяща и
приложима, особено в труднодостъпни места. В бъдеще с развитието й тя ще бъде
използвана все по-широко за различни природозащитни цели.

Възстановяването на инфраструктурата (диги, валове, минидиги) по дейност С1 в рамките на
проект „Солта на живота“ позволява по-ефективно управление на водния режим в Атанасовско
езеро. Това води до подобряване на състоянието на приоритетното за опазване местообитание
1150* и се отразява положително на ефективността на традиционния солодобив. Въпреки
извършената дейност, все още се наблюдават резки колебания на водното ниво. Затруднената
циркулация в периферните части на лагуната водят до невъзможност от тяхното заливане с
вода и постепенното им плътно обрастване с тръстика, и до деградация и загуба на
природозащитни функции.
В рамките на проекта екипът установи причините за това – невъзстановени ключови за
поддържане на водния режим солодобивна инфраструктура (три броя землени диги в северната
част на езерото и нарушени хидравлични връзки между отделните изпарителни басейни, заради
непочистени вътрешни солени канали). Тяхното възстановяване в бъдеще се очаква да доведе до
поддържане на оптимален воден режим в езерото, да ограничи фрагментацията на
местообитание 1150* и да подобри природозащитното му състояние в цялата му площ, както и да
осигури устойчивост на благоприятното състояние във времето.
Солеността, температурата на водата и кислородното съдържание са лимитиращите фактори
за екологичното състояние на местообитание 1150*. Поддържането на оптималните им
стойности е от ключово значение за постигане и поддържане на БПС на местообитание 1150*.
Разделянето на Атанасовско езеро от солодобивната инфраструктура на множество басейни го
прави твърде разнородно по тези показатели. Ето защо екипът на проекта предложи
диференциране на водното тяло на 3 езерни типа на база соленост и разработване на метрики за
интегрирана оценка на природозащитния статус/екологичното състояние по ДХ и РДВ.

Дейност С2. Опазване на лагуната на Атанасовско езеро срещу наводнения и намаляване на замърсяванията чрез
почистване на обходен канал и на защитна дига
•
Изготвени са технически планове и проекти за успешно осъществяване на консервационните дейности. Те ще бъдат
използвани и при продължаване на поддържащите дейности в следпроектния период;
•
Установена е успешна координация с компетентните органи при провеждане на нормативните процедури, която ще
бъде използвана и в бъдеще;
•
Обходният канал в цялата си дължина (22 930 м) е почистен от наноси, утайки и растителност, като по този начин е
увеличена два пъти проводимостта му в сравнение с началото на проекта;
•
Преустановени са 8 броя нерегламентирани зауствания в обходния канал;
•
Защитната дига с дължина 22 930 м е възстановена и укрепена с 172 хил. куб. м наноси. Възстановен е авариен път по
цялата ѝ дължина за бърз достъп при аварийни ситуации;
•
Подобрени са хидрологичните и физико-химичните условия в канала по показатели разтворен кислород (13,9 мг/л),
насищане с кислород (повече от 150%), електропроводимост и концентрация на биогени;
•

•

•
Осигурена е специализирана техника и обучен персонал за периодично
почистване и поддържане на проводимостта на канала;
•
Образуваната нова отворена водна площ от 27 ха на сладководното
местообитание на обходния канал благоприятства свързаните с него организми;
•
1459 ха (100%) от площта на местообитание 1150* са защитени от наводнения и е
преустановен втокът на замърсени с биогени води от р. Азмак, р. Курбардере и р.
Дермендере към водното тяло. В резултат концентрацията на биогени във водите на
Атанасовско езеро намалява, но въпреки извършената дейност остава висока, поради
дифузен подпочвен вток от околните селскостопански земи;
•
Осигурена е необходимата проводимост на обходния канал за захранване с
морска вода на местообитание 1150*;
•
Локализирани са рисковите съоръжения като морските шлюзове и
ретензорните водоеми, чието недобро състояние носи висок риск за наводнения при
екстремни климатични явления;

В рамките на проекта е осъществено първото цялостно почистване на обходния канал от неговото
изграждане в началото на XX век. Сега каналът може да проведе безопасно към морето водните обеми
при максимални количества валежи, като вследствие на това водното ниво в Атанасовско езеро няма
големи колебания при интензивни валежи.
Липсата на регламент за изпускане на язовирите във водосбора на Атанасовско езеро при интензивни
валежи е нова заплаха за поддържане на БПС на 1150*, за която трябва да се прилагат мерки в бъдеще,
за да не застрашава местообитание 1150* при наводнения.

Дейност С3. Прилагане на алтернативни мерки за гарантиране на редовното захранване с морска вода на
местообитание 1150* (дейност без проектен бюджет)
„Черноморски солници“ АД със собствени инвестиции изпълнява ограничени дейности по поддържане и възстановяване на
водовземното съоръжение – укрепване на бреговата част, изгребване на наноси в заустието и осигуряване на проводимост.
„Черноморски солници“ АД извършва ежегоден мониторинг на качеството на морската вода, за да гарантира чистотата на
постъпващите в местообитание 1150* води. Все още обаче съоръжението за захранване с морска вода се нуждае от основен
ремонт, за да се гарантира неговата функционалност.

Дейност С4. Създаване на места за нощувка за ключовите видове птици в Атанасовско езеро, за да се гарантира
благоприятния им природозащитен статус
•
Постигнати са заложените в проектното предложение индикаторни числености за ключовите видове птици от
Приложение 1 на ДП (табл. 1):

Табл. 1 Ключови видове птици и техните числености (в гнездящи двойки)
•
Създадена е нова благоприятна територия за гнездене и почивка на ключовите видове птици чрез изграждане на 4
дървени платформи и 1 насипен остров с обща площ 304 м2. Осигурена е допълнителна площ от 172 м2 чрез ремонт и
поддръжка на изградени по-рано изкуствени острови;
•
Изградена е най-голямата изкуствена платформа в България с площ 144 м2 за гнездене и почивка на къдроглавите
пеликани. Платформата се посещава от над 100 индивида (ок. 15% от максималната численост на вида в Атанасовско езеро) за
почивка и нощувка през 2017 и 2018 г.;
•
Създадена е нова благоприятна територия за гнездене и почивка на ключовите видове птици чрез изграждане на 4
дървени платформи и 1 насипен остров с обща площ 304 м2. Осигурена е допълнителна площ от 172 м2 чрез ремонт и
поддръжка на изградени по-рано изкуствени острови;

• Изградена е най-голямата изкуствена платформа в

България с площ 144 м2 за гнездене и почивка на
къдроглавите пеликани. Платформата се посещава от над
100 индивида (ок. 15% от максималната численост на вида
в Атанасовско езеро) за почивка и нощувка през 2017 и
2018 г.;
• Изградените изкуствени острови осигуриха благоприятни
условия за речната рибарка и тя увеличи числеността си
около 10 пъти от началото на проекта. Сега Атанасовско
езеро е най-важната територия за този вид в България;
• Дебелоклюната рибарка се завърна като гнездящ вид в
България след осемнадесетгодишно отсъствие и
популацията ѝ в Атанасовско езеро достига 3% от
европейската популация;

• Всички ключови видове отбелязват възходяща тенденция при гнездене. За някои от тях обаче се проявяват колебания в
числеността, свързани с биологичните и екологични особености на видовете и метеорологичните условия през гнездовите
периоди;
• Изготвен е пространствен и хабитатен анализ, който показва значението на различните басейни на Атанасовско езеро за
осигуряване на храна на негнездящите видове птици за периода от 2012 до 2015 г. Получените резултати са важен източник на
информация при управлението на Атанасовско езеро с цел по-добро опазване на птиците и биоразнообразието като цяло;
• Пилотната за България системата за защита от наземни хищници е надграждана, развивана и тествана ежегодно на площ от 2,5
ха (3 100 м диги). Тя защитава най-ценните гнездови територии за птиците в Атанасовско езеро и е важна дейност за
лимитиране на заплахата от наземни хищници. Тествани бяха и фотокапани за идентифициране на вида, числеността и
поведението на наземните хищници, както и улов с живоловен капан. И двата метода се нуждаят от развитие и адаптиране към
спецификите на Атанасовско езеро;
• Чрез организирани доброволчески акции над 350 доброволци са обучени в изграждане на изкуствени острови, поддържане
на гнездови местообитания, мониторинг на птици и елементи на биоразнообразието;
• Установено е партньорство с Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и местни училища за въвличане на студенти и
ученици в доброволчески дейности;
• Разработена е и тествана пилотна програма за обучение по управление на влажни зони с теоретичен и практически модули,
предназначена за студенти еколози в бакалавърски програми и ученици от средното образование в специализирани
паралелки по природни науки;
• Изготвен е доклад за състоянието на инвазивните растителни видове по време на проекта;
• Изготвен е доклад, обобщаващ опита в България и чужбина от изграждането и
значението за птиците на изкуствени острови;
• Разработената по проекта цялостна схема за мониторинг може да бъде прилагана
при мониторинга и на други лагуни в ЧМБР в бъдеще като може да се адаптира за
конкретни цели на мониторинга и към наличните финансови ресурси за
прилагането ѝ;
• Създадената база данни с резултатите от мониторинга на хидробиологичните,
хидрохимичните и орнитологичните параметри може да се използва и за в
бъдеще;
• Въведено е използване на приложението SmartBird Pro – електронна база данни
за съхранение на записи от орнитологичния мониторинг, което значително
подобрява събирането и анализа на данните.
В резултат на изпълнените дейности по време на проект „Солта на живота“ са постигнати съществени
увеличения на численостите на приоритетните видове птици. Продължаването на възстановителните
дейности и поддържането на БПС на местообитание 1310 като най-важното за гнездене на птиците,
изграждането и поддържането на изкуствени острови ще осигури дългосрочно поддържане на благоприятния
статус на най-уязвимите видове.
Необходимо е да бъдат оценени механизмите на хищничеството върху гнездящите видове и да продължи
прилагането на мерки за неговото ограничаване.
Поддържането на базата данни, анализирането на генерираната информация и публикуването на статии е
важен инструмент при планиране на консервационни дейности в бъдеще.

SWOT анализ на ситуацията
в края на проекта

През месец април 2018 г. бе проведена работна
среща между екипа на проекта и
заинтересованите страни – представители на
БДЧР, РИОСВ - Бургас, БФБ, БДЗП, Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“, Университет
"Проф. д-р Асен Златаров" и „Черноморски
солници“ АД. На нея е извършен съвместен
SWOT анализ на дейностите и резултатите,
постигнати в проектния период и е очертана
рамката на бъдещите дейности в периода
2018-2023 г. Резултатите от анализа са
представени във фиг. 2.

Преглед на институциите и организациите, имащи отношение към
управлението и изпълнението на консервационни мерки в Атанасовско езеро
Както е видно от т. 3 управлението на Атанасовско езеро не се извършва от единно специализирано звено, а към него имат
отношение различни институции и организации. В табл. 2 е представен кратък преглед на техните функции и капацитет през
2018 г. Този анализ спомага за начертаването на целите и дейностите за бъдещо развитие, най-вече на тези свързани с цел 3
Устойчиво управление на защитените територии и зони чрез повишаване на експертния и административния капацитет и
прилагане на административни мерки (виж табл. 3).

Консервационен план след края на проект „Солта на живота“ –
цели и необходими за постигането им дейности
Консервационният план след края на проект „Солта на живота“ търси да постигне следните цели:
1. ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БПС НА МЕСТООБИТАНИЕ 1150* ЧРЕЗ:
• Ефективно управление и поддържане на водния режим в Атанасовско езеро
• Опазване на местообитание 1150* от наводнения
• Подобряване на качеството на водите
2. ОПАЗВАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ДП:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)
Голям воден бик (Botaurus stellaris)
Кокилобегач (Himantopus himantopus)
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)
Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus)
Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)
Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus = Microcarbo pygmaeus)
Белочела рибарка (Sternula albifrons = Sterna albifrons)
Дебелоклюна рибарка (Sterna nilotica = Gelochelidon nilotica)
Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis = Thalasseus sandvicensis)

•
•
•
•

Речна рибарка (Sterna hirundo)
Тънкоклюна чайка (Chroicocephalus genei)
Бял ангъч (Tadorna tadorna)
Стридояд (Haematopus ostralegus)

3. ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ДХ В ЗОНАТА ЗА ПОСТИГАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА БПС:






1150* Крайбрежни лагуни
1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени
1340* Континентални солени ливади (Puccinellietalia distantis)
1410 Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi)
1530* Панонски солени степи и солени блата

4. УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
В табл. 3 са представени дейностите, които следва да бъдат изпълнявани в периода след края на проекта. Те са
определени на база консервационните цели на настоящия консервационен план, постигнатите резултати и
генерираната информация в хода на проект „Солта на живота“. Отчетени са новите заплахи за постигане и поддържане
на БПС на местообитание 1150* и другите местообитания и видове, предмет на опазване, както и резултатите от
SWOT-анализа и проведените консултации със заинтересованите страни.

Табл. 3: Индикативна програма на дейностите след края на проекта в периода 2018 – 2023,
представени по цели
Легенда:
Финансиране: € = до 5000 евро; €€ = 5 000 до 10 000 евро; €€€ = 10 000 до 50 000 евро; €€€€ = 50 000 до 100 000 евро; €€€€€ - над 100 000
евро. Приоритетност: ***= задължително трябва да се направи (от решаващо значение за постигане на целите); **= трябва да се
направи (увеличаване обхват и ефективност); * = може да направи (допълнителна дейност, ако има средства)

Уебсайт на проекта: http://saltoflife.biodiversity.bg
Facebook Солта на живота / Salt of Life

