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1. Въведение
Настоящият доклад е изработен в рамките на дейност D2 на проект „Лагуната на живота“
(„Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и
местообитания”/ LIFE17 NAT/BG/000558”), прилагайки разработената в рамките на дейност А1
на същият проект Матрица за интегриран мониторинг и оценка на природозащитното състояние
на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в активни солници в Черноморски биогеографски
регион.
Оценката на местообитание 1150* е на базата на данните от хидрологичния и
хидробиологичнен мониторинг, мониторинг на орнитофауната, макрофити и висши растения,
извършвани в рамките на проекта, както и специално създадените за целта специализирани ГИС
слоеве за отделните параметри, официални доклади на компетентни органи за мониторинг по
РДВ (БДЧР).
Настоящата оценка е базова за състоянието 1150* в началото на проект „Лагуната на
живота“ (2019 г.), преди прилагане на консервационните мерки по проекта.
Оценката прилага Матрица за интегриран мониторинг на местообитание 1150* в активни
солници, разработена в рамките на дейност А1 на проекта. Тя въвежда спецификите на
Атанасовско езеро като силно модифицирано водно тяло за добив на сол при определяне на
референтните стойности за съответните параметри на оценка, както и разделянето на езерото
(местообитание 1150*) на отделни части на база соленост като лимитиращ фактор за процесите
в него.
В крайната оценка на всеки параметър не се отчита оценката на L7 и L8 тип езера. Оценката
за тяхното състояние е информативна, относно процесите и тенденциите в тези части на
Атанасовско езеро. Общата оценка е резултат на оценката на всеки критерий за отделните
типове соленост. Оценката следва сценария за най-лошо състояние на всеки параметър при
оформяне на крайната оценка на критериите. Крайната оценка на местообитанието също е на
база най-лошо състояние.
2. Обща оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150*
Крайбрежни лагуни през 2019
Общата оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни
лагуни в СЗЗ Атанасовско езеро (BG0000270) за 2019 г е Неблагоприятно-лошо (U2). (табл. 1).
Два от трите критерия на оценка – Критерий 2. Специфични функции и структура на
местообитанието и Критерий 3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) са Неблагоприятнолошо (U2).. Единствено по Критерий 1. Критерий 1. Площ в границите на зоната
местообитанието е в благоприятно природозащитно състояние (FV)
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Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни за
2019 г. в СЗЗ Атанасовско езеро
Критерий 1. Площ в границите на зоната
Параметър
оценка 2019
Параметър 1.1. Област на разпространение
Обща оценка по Критерий 1 Благоприятно състояние (FV)
Критерий 2. Специфични структура и функции
Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на
местообитанието
Параметър 2.2. Нефрагментиран екотон
Параметър 2.3. Минимална дълбочина
Параметър 2.4. Кислородно насищане
Параметър 2.5. Активна реакция
Параметър 2.6. Типични видове
Параметър 2.7. Екологично състояние
Обща оценка по Критерий 2 Неблагоприятно-лошо състояние (U2)
Критерий 3 Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)
Параметър 3.1. Замърсяване
Параметър 3.2. Еутрофикация
Параметър 3.3. Строителство и инфраструктура (%)
Параметър 3.4. Промяна характера на дъното (%)
Параметър 3.5. Промени в хидрологичния режим (%)
Параметър 3.6. Интензивен туризъм и водни спортове
Обща оценка по Критерий 3 Неблагоприятно-лошо състояние (U2)
Обща оценка по Критерий 1+ Критерий 2 + Критерий 3 - Неблагоприятно лошо
състояние (U2)
Табл. 1 Обобщена оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150*
Крайбрежни лагуни в BG0000270 Атанасовско езеро за 2019
Тази оценка потвърждава отчасти оценката на местообитанието в Стандартния Нарура 2000
формуляр на СЗЗ BG0000270, както и последната (и единствена досега) оценка на
природозащитното състояние на местообитанието в зоната, извършена в рамките на проект
„Картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни
местообитания“ Фаза 1, 2013 г. Общата оценка на природозащитния статус на местообитанието
в тях е Неблагоприятно – незадоволително (U1). На ниво биогеографски регион оценката (2013
и 2018 г.) за природозащитното състояние на местообитанието е също Неблагоприятно –
незадоволително (U1).
Разликите в тези оценки, спрямо настоящата, се дължат на прилагането на различни
показатели при оценката на отделните параметри, породени от спецификите на Атанасовско
езеро и условията за солодобив и организиране на мониторинга и събиране на информацията
за нуждите конкретно на такова оценяване. Ето защо всеки параметър е оценен обективно на
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база референтни прагови стойности за всяко ниво на природозащитно състояние, прилагайки
резултатите от събраната информация в рамките на мониторинга или създадена специално за
нуждите на оценката.
3. Мониторинг на 1150*
През 2019 г. са извършени 12 мониторингови сесии (от април до декември) в 12 пункта
за мониторинг, разположени, съгласно Матрицата за мониторинг във всеки тип соленост, по
един във двете части на Атанасовско езеро (Фиг 1). Проведени са и двукратни замервания на
проводимостта на вътрешните солени канали и анализи на еутрофикацията (Хлорофил А) в тях.

Фиг. 1 Мониторингови пунктове в Атанасовско езеро 2019 г.
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4. Подробна оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150*
Крайбрежни лагуни в Атанасовско езеро през 2019 г.
Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни за
2019 г. в BG0000270 Атанасовско езеро
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Критерий 1. Площ в границите на зоната
Референтна
Параметър
Стойност 2019
стойност
Параметър 1.1. FV >=
Област на
1458,82
разпространен U1 <1458,82
ие на
> 1371,29
природното U2 < 1371,29
1525,96 ха
местообитани - >1312,94
е в обхвата на
зоната (ха)
Обща оценка по Критерий 1 Благоприятно състояние (FV)
Критерий 2. Специфични структура и функции
FV Повече
от 2/3 от
ХТС са с
проводимос
Параметър 2.1.
т между
Фрагментация
100 и 75%
в рамките на
Повече от 2/3 от ХТС са с проводимост под 50%
U1 Повече
местообитани
от 1/3 от
ето (%)
ХТС са
проводимос
т между 75
и 50%
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Параметър 2.2.
Нефрагментир
ан екотон (%)

Параметър 2.3.
Минимална
дълбочина(см)

Параметър 2.4.
Кислородно
насищане (%)
Параметър 2.5.
Активна
реакция (рН)

Параметър 2.6.
Типични видове

U2 Повече
от 2/3 от
ХТС са с
проводимос
т под 50%
FV >60
U1 <60
U2 <50
FV >60 FV
>30 FV >20
U1 <60 U1
<30 U1 <20
U2 <30 U2
<15 U2 <10
FV 50-200
U1 ±50- ±200
U2 <50 >200
FV >8-9,5>
U1 <7-10,5<
U2 <6-11<
FV
Доминиращ
ият вид и
видовaта
комбинация
са запазени
в повече от
90% от
полигоните
на ниво зона
U1
Доминиращ
ият вид и
видовата
комбинация
са нарушени
в до 25% о
полигоните
на ниво
зона.
Наблюдава
се развитие
на
нетипични
видове,
изместващи
типичните.

>80%

>60

<30

±50- ±200

<50 - >200

<7-10,5<

>8-9,5>

>20

<50 - >200

>8-9,5>

Доминиращият вид и видовaта комбинация са запазени в
повече от 90% от полигоните на ниво зона
Доминиращи видове: Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo,
Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Circus aeruginosus,
Tadorna tadorna
Видова комбинация: Ruppia maritima, Phragmites communis,
Typha spp., Carex spp., Scirpus spp., Alisma plantago - aquatica,
Salicornia europea, Ceratophyllum ssp., Bolboschoenus
maritimus, Schoenoplectus lacustris, Juncus maritimus, Chara
spp., Cladophora spp, Enteromorpha spp., Vaucheria spp.,
Dunaliella salina, Bassia hirsuta, Artemisia santonicum, Aster
tripolium, Gypsophila trichotoma
Hediste diversicolor, Ecrobia ventrosa, Lepadella pontica;
Cerastoderma glaucum, Abra segmentum, Idotea balthica
batery, Gammarus ssp., Cyprideis torosa , Chironomus sp.,
Artemia salina, Knipowitschia caucasica, Recurvirostra avosetta,
Larus melanocephalus, Larus genei, Larus ridibundus, Sterna
albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Charadrius
alexandrinus, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Circus
aeruginosus, Platalea leucorodia, Anser albifrons, Branta
ruficollis, Tadorna tadorna, Cygnus olor, Lutra lutrа
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U2
Доминиращ
ият вид и
видовата
комбинация
са нарушени
в повече от
25% от
полигоните
на ниво
зона.
Масово
развитие на
нетипични,
вкл.
инвазивни и
чуждоземни
видове
Параметър 2.7. FV Отлично
Екологично
- добро
състояние на U1 водното тяло Умерено
съгласно РДВ
(Съгласно
Годишен доклад
Умерено
за
състоянието U2 - Лошо
на
повърхностни
водни тела на
БДЧР за 2017 г.)
Обща оценка по Критерий 2 Неблагоприятно-лошо състояние (U2)
Критерий 3 Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)
Параметър 3.1.
Обща оценка Параметър 3.1.- Неблагоприятно-лошо
Замърсяване
състояние (U2)
FV <0,03
U1 0,03-0,06
N-NO2, mg/l
0,09
0,03
0,06
U2 >0,06
FV <0,8
U1 0,8-2,0
N-NO3, mg/
<0,2
<0,2
<0,2
U2 >2,0
FV <0,1
U1 0,1 - 0,3
N-NH4, mg/l
1,95
0,23
0,23
U2 >0,3
FV 0,01 P-ortho – PO4, 0,025
0,535
0,33
0,4
mg/l
U1 0,025 0,06
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P-ortho – P2O5,
mg/l

U2 >0,06
FV <0,1
U1 0,1 - 0,5
U2 >0,5
FV <50
U1 >50
U2 >100

1,245

0,48

0,86

Параметър 3.2.
211,322
264,154
еутрофикация
Определя се по
N/A
показателя
93,873
109,655
Хлорофил А
(μg/l)
Параметър 3.3. FV <5
Строителство U1 >1 <5
и
4
U2 >10
инфраструкту
ра (%)
Параметър 3.4. FV <1
Промяна
U1 >1<5
0
характера на U2 >5
дъното (%)
Параметър 3.5. FV <1
Промени в
U1 >1-<10
0
хидрологичния U2 >10
режим (%)
Параметър 3.6. FV <1
Интензивен U1 >1-<6
туризъм и
U2 >6
1
водни спортове
по бреговете и
във водата
Обща оценка по Критерий 3 Неблагоприятно-лошо състояние (U2)
Обща оценка по Критерий 1+ Критерий 2 + Критерий 3 - Неблагоприятно лошо
състояние (U2)
Критерий 1
FV
Критерий 2
U2
Критерий 3
U2
Обща оценка
U2
Табл. 2 Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1150* през 2019 г.
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3. Кратък обзор на състоянието на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни по
отделните параметри за оценка
КРИТЕРИЙ 1 ПЛОЩ В ГРАНИЦИТЕ НА ЗОНАТА
Параметър 1.1. Област на разпространение на природното местообитание в обхвата на зоната
(ха)
Референтна стойност: Не по-малка от датата на научно предлагане на зоната и след април
2005 година - 1485,319696 ха (20,604 % от площта на зоната 7208,89 ha)
За площта на местообитанието през 2019 г. е изготвен цифров слой с използване на
висококачествени сателитни изображения. Определена е външната граница на
местообитанието и от площта му са изключени площите на асоциираните местообитание 1310 и
1410, които имат ясна граница с него. Изключени са и площите на солодобивната
инфраструктура – диги, минидиги и валове. Изчертани са всички отделни басейни, следвайки
максималното водно ниво на водното тяло. Определената площ на местообитанието според
този слой е 1525,96 ха. Тази площ е по-голяма от референтната в стандартния формуляр на
зоната (SDF 2018) - 1485,319696 ха или 20,604 % от площта в зоната и се дължи на прилагане на
по-точни методи за картиране, отразявайки възможно най-благоприятното разпространение на
местообитанието. Ето защо за референтна стойност се приема посочената в стандартния
формуляр, а определената със специализиран слой – за базова към началото на проекта (2019
г.)

Фиг. 2 Местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в BG0000270 Атанасовско езеро 2019 г.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
Оценка на критерия: Благоприятно състояние (FV)
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КРИТЕРИЙ 2 СПЕЦИФИЧНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието (%)
Референтна стойност: Повече от 2/3 от ХТС са с проводимост между 100 и 75%
Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на единна свързана територия
покрита с местообитанието има линейни инфраструктури прекъсващи изцяло или частично
връзките между различните части на местообитанието (с изключение на пътищата без настилка
и с изключение на вече съществуващи пътища, които се оценяват в параметър 2.2) или огради,
застрояване прекъсващо връзките между различните части на местообитанието. Това важи и за
случаите, когато бариерите се намират на границата на два физически кадастрални парцела,
които обаче опазват едно и също местообитание, с изключение на съществуващи към датата на
научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища от републиканската пътна мрежа
или друга трайна обществена инфраструктура. Наличието на солодобив в Атанасовско езеро е
свързано с изграждане и поддържане на инфраструктура, разделяща местообитанието на
отделни фрагменти, то този параметър винаги ще бъде в неблагоприятно – лошо състояние в
зоната (Фиг. 3). Общата площ на техническата инфраструктура в Атанасовско езеро в границите
на местообитание 1150* към 2019 г. е 68 ha. Макар, че тази инфраструктура попада в
дефиницията на фрагментиращи структури, тя е от ключово значение за поддържане на водния
режим, осъществяване на циркулацията и миграцията на биомаса и хидробионти в обема на
местообитание 1150* и е атрибут за неговото функциониране като природна система. Ето защо
за оценка на статуса се въвежда измерване на ефектите на фрагментация, породени от
съществуването на инфраструктурата. В тази връзка се мониторира състоянието и
проводимостта на хидротехническите съоръжения (шлюзове, канали, преливници, саваци и др.)
през които се осъществяват хидравличните връзки между отделните фрагменти.

Фиг. 3 Фрагментиране на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в условията на
солодобив
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За нуждите на оценката е създаден специализиран ГИС слой „Фрагментация“, отразяващ
всички съществуващи съоръжения на солодобивната инфраструктура в местообитанието към
2019 г.
Оценката е извършена на база измервания/ изчисления на състоянието на проводимост
на отделните съоръжения – вътрешни солени канали и хидравлични връзки – шлюзове, саваци,
преливници. През 2019 г. е извършено двукратно измерване на проводимостта и скоростта на
водния поток на два вътрешни солени канала, преди и след тяхното почистване в рамките на
дейност С2 на проект „Лагуната на живота“ (Фиг.4). На база на измерванията са определени
максималната и работната (моментна) проводимост на каналите.

Фиг. 4 местоположение на мониторираните вътрешни солени канали през 2019 г.
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Показател

Солен канал 2
Непочистен
Солен канал 2
Почистен
Солен канал 1
Непочистен
Солен канал 1
Почистен

Дълбо
чина

Широчи
на земя

см.

cm

Широчи Максимал
на дъно ен профил
cm

cm2

Активен
профил
cm2

Водно
ниво
cm

Скорост Моментна
макс.
на водния проводим проводи
поток
ост
мост
m/sec

l/sec

l/sec

35

80

70

2625

1595

22

0,01

1,595

2,625

60

105

70

5250

4375

50

0,03

13,125

15,75

20

90

60

1500

877,5

13

0,03

2,63

4,5

65

110

60

5270

3487,5

45

0,04

13,95

21,08

Табл. 3 Мониторинг на проводимостта на вътрешни солени канали
От данните се вижда, че почистването на каналите води до увеличаване на тяхната
максимална проводимост между 4,6 и 6 пъти. Това означава, че повече водни количества могат
да преминат през каналите за единица време, увеличавайки свързаността на отделните части на
местообитанието и увеличавайки способността за пренос на биомаса и миграция на
хидробионти. По този начин се осигурява и възможност за поддържане на солевия градиент в
местообитанието, поради елиминиране на възможността за смесване на различни по соленост
води при големи водни количества (при преливане на каналите в прилежащите басейни).

Фиг. 5 Почистване на вътрешни солени канали в рамките на дейност С2 в проект „Лагуната
на живота“
Дейността за почистване на вътрешните солени канали и възстановяване на хидравличните
връзки през 2019 г. е все още на много ранен етап (Табл. 4) и са изпълнени само 16% от
предвидените за почистване канали, Това определя оценката по този параметър в
неблагоприятно-лошо природозащитно състояние, но се отбелязва възходящата тенденция по
отношение подобряване на състоянието по този параметър. С напредване на дейностите по
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предвидения план в проект „Лагуната на живота“ (фиг. 5) се очаква голяма част от
хидротехническите съоръжения да бъдат почистени и с това увеличена тяхната проводимост,
респ. осигуряване на възможност за пренос на биомаса и миграция на хидробионтите.
Обща дължина
вътрешни солени
канали (км)

Почистени през
годината
(км)

Почистени с
натрупване от
началото на проекта
(км)
36,480
2,595
2,595
Табл. 4 Вътрешни солени канали в Атанасовско езеро

Процент почистени
вътрешни канали

7,11

Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2)

Параметър 2.2. Нефрагментиран екотон на местообитанието (%)
Референтна стойност: >60% от екотона не е фрагментиран
Екотонът представлява границата на местообитанието с други местообитания и ивица
около нея широка минимум 50 м от двете страни на границата – общо 100 м. Нефрагментиран е
всеки участък на екотона, който гранични с естествени и полуестествени местообитания.
Фрагментиран е всеки участък на екотона, където всички или част от местообитанията в 100
метровата ивица са застроени, урбанизирани, прекъснати от линейни инфраструктури (с
изключение на пътищата без настилка) или огради. (Фиг 6). В случаите, когато има съществуващи
към датата на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища от републиканската
пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура (напр. жилищни или други сгради,
паркове), в даден участък граничеща и от двете страни с местообитанието, то това също
формално се приема за екотон (фрагментиран) и не се отчита в рамките на предходния
параметър за фрагментация в рамките на местообитанието.

Фиг. 6 Фрагментиран екотон на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в Южен солник
(сгради и съоръжения за солодобив и инфраструктура)
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През 2019 г. е изготвен слой „Екотон“ на местообитание 1150*, обозначаващ 100
метровата ивица от границата на местообитанието (50 м от вътрешната и 50 м от външната
страна) и е изчислена фрагментацията му от застроени, инфраструктурни или урбанизирани
структури. Стойността на нефрагментираният екотон на местообитание 1150* към 2019 г. е >80%.
Поради факта, че до този момент не е изчислявана стойността на този параметър,
данните към 2019 г. следва да бъдат приети за референтни за местообитанието в зоната.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

Параметър 2.3. Минимална дълбочина (см)Референтна стойност: L7/8 - >60 cm, L9 - > 30
cm, L10 - >20 cm
Дълбочината е ключов параметър за функционирането на местообитанието. То е
функция на водния режим и фактор за оптималната циркулация на водите в границите на
местообитанието, поддържането на солевия градиент и осигуряване на оптимални екологични
условия за хидробионтите. За активни солници е характерна определена дълбочина на
отделните технологични части на солника, свързани с тяхната функция в солодобивния процес.
В процеса на солодобив тези дълбочини се поддържат в сравнително оптимални граници и
нарушаването им е признак за нарушена солодобивна инфраструктура или нарушение на
процеса на солодобив, предизвикан от екстремни метеорологични условия или други фактори.
От друга страна водното ниво е лимитиращ фактор за състоянието на хидробионтите. Ето защо
за местообитанието е важно да бъде измервана минималната, а не максималната дълбочина
(Фиг. 6), която при никакви условия не би следвало да бъде по-малка от референтната за всеки
тип соленост в Атанасовско езеро. Измерва се двукратно в годината (през лятото и зимата) в
пунктовете за мониторинг.

Фиг. 6 Измерване на дълбочина в местообитание 1150* с използване на лата
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През 2019 г. водните нива в отделните пунктове на Атанасовско езеро показват слаби
нива на флуктуация, породени от метеорологичните условия и технологията на солодобива. Не
са отбелязани драстични и трайни намаления на водните нива. Следва да се отбележи обаче пониското водно ниво (>30 см) през летния сезон (от юли до септември) в пунктове N5 и N6,
вероятно причинено от разрушената солодобивна инфраструктура в т.нар. Крайбрежен пояс на
Северно езеро и невъзможността ѝ да осигурява оптималната водна циркулация в тази част на
местообитанието. Възстановяването на тази инфраструктура е основна консервационна дейност
в проект „Лагуната на живота“ и с реализирането ѝ следва да се очаква подобряване на
състоянието на този параметър.
Оценка на параметъра: Неблагоприятно-незадоволително състояние (U1)

Параметър 2.4. Кислородно насищане (%)
Референтна стойност: >50 - <200%
Кислородното
насищане
е
съотношение
между
концентрацията
на
разтворен кислород (O2) във водната среда и максималното количество кислород, който ще се
разтвори в това водно тяло, при температура и налягане, които представляват стабилни условия
на равновесие. Добре аерираната вода (като бързо движещ се поток) без кислородни
продуценти и консументи е 100% наситена. Застоялата вода в определени условия е пренаситена
с кислород (т.е. достига повече от 100% насищане) или поради наличието на фотосинтеза (висши
растения, водорасли и едноклетъчни водорасли), или поради бавно уравновесяване след
промяна на атмосферните условия. Застоялата вода в присъствието на гниеща материя
обикновено има кислородно насищане много по-малко от 100%, което се дължи на това, че
анаеробните бактерии са много по-малко ефективни при разграждането на органичния
материал.
Кислородното насищане във водна среда е важен индикатор за устойчивостта на
екосистемата. Оптималните нива на разтворен кислород в крайбрежни води трябва да са повисоки от 6 mg/l. Недостатъчен кислород (хипоксия), често се причинява от разграждането на
органични вещества и/ или замърсяване с хранителни вещества и може да се появи във водни
тела, като езера и реки, като тенденцията да потиска присъствието на аеробни организми, (напр.
Риби, зоопланктон, зообентос и др.). Хипоксията увеличава популационните характеристики на
анаеробни организми като растения, микроводорасли и някои бактерии, (напр. При цъфтеж на
микроводорасли) и да доведе до масова смъртност на хидробионтите, зависещи от кислорода
и до други нежелани събития. Кислородното насищане е свързано с показателя „Разтворен
кислород“, който отразява абсолютното количество на кислорода във водна среда.
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Фиг. 7 Измерване на кислородното насищане и други физико-химични показатели

Кислородно насищане се измерва ежемесечно във всеки пункт (фиг. 7). Допълнително се
измерва при подходящ случай във всеки отделен басейн с цел натрупване на информация за
състоянието на този параметър във възможно най-голям брой пунктове в Атанасовско езеро.
През 2019 г. кислородното насищане бе наблюдавано на месечна база във всички
пунктове за мониторинг. В L7/L8 се наблюдава периодично хипоксия (насищане под 50%), а в L9
и L10 нива над 200% насищане през деня. Това говори за засилени еутрофикационни процеси
във водите, причинени от нарушената циркулация, както и от натовареността на седимента и
водите с азотни и фосфорни замърсители. Тези фактори причиняват масов цъфтеж на водорасли
в тези части на местообитанието, особено на зелени микроводорасли, които продуцират високи
количества кислород през деня, който се изразходва с дишането им през нощта. Тези нива не са
постоянни и варират в широки граници в зависимост от атмосферните и хидроложките условия.
Макар понякога стойностите да влизат в обхвата на референтния диапазон не може да бъде
определена ясна положителна тенденция за стабилизирането на параметъра. Тези флуктуации
са особено силни в Крайбрежния пояс на Северен солник и часта на местообитанието, попадаща
в т.нар. легла в Северен и в Южен солник. Всичко това говори за определени проблеми, свързани
с водната циркулация и задържането на големи „мъртви“ обеми в тези части. Тези проблеми са
дефинирани и са определени консервационните мерки за отстраняването им, които ще бъдат
приложени в рамките на проект „Лагуната на живота“. Очаква с реализирането им този
параметър да бъде доведен до стойности, попадащи в референтния диапазон.
Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2)

Параметър 2.5. Активна реакция (рН)
Референтна стойност: >8-9,5>
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Водите в местообитание 1150* Крайбрежни лагуни се характеризират със слабо алкален
характер, дължащ се на геоложката основа, водния режим и екологичните процеси във водите.
Активната реакция се измерва ежемесечно във всеки пункт и непрекъснато с автоматичните
мониторингови станции. Допълнително се измерва при подходящ случай във всеки отделен
басейн с цел натрупване на информация за състоянието на този параметър във възможно найголям брой пунктове в Атанасовско езеро.
Данните от мониторинга на параметъра през 2019 г не показват отклонения от
референтния диапазон. Изключение прави временното отклонение в посока киселинен
характер на водите в пункт S1 през летния период, вероятно дължащо се на вливане на
натоварени води в обходния канал през Изгревско дере. Това отклонение не оказва влияние за
оценката на параметъра на ниво зона.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

Параметър 2.6. Типични видове
Референтна стойност: Доминиращият вид и видовaта комбинация са запазени в повече от
90% от полигоните на ниво зона
Типичните видове са списък с характерни таксони, свързани тясно с конкретно
местообитание и зависещи от неговото състояние. В определени случаи някои от видовете
определят и характерния хабитус на местообитанието, напр. В местообитание 1150* такива са
Rupia maritima, Dunaliella salina, Salicornia europaea, Recurvirostra avosetta, Pelecanus onocrotalus
и др. Много често тези видове са най-многочислени или най-едри. Това са т. нар. Доминантни
видове – според критериите, основани на относителното обилие на видовете, доминантни са
тези с численост над 8 и над 8% от общата численост на всички видове в ценозата.
Субдоминантните видове са с численост между 2 и 8%, малочислените – от 0,5 до 2%, а редките
видове – под 0,5,%.
За определяне на типичните видове в местообитание 1150* в СЗЗ Атанасовско езеро е
използвана класификацията на Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28/ 2013,
който е научно рефериран документ за прилагане на ДХ. Списъкът е адаптиран с географските и
климатични особености на Атанасовско езеро и с наличната информация за биоразнообразието
на Атанасовско езеро.
На тази база е създаден списъка на типичните видове на местообитанието в СЗЗ АЕ, който
към 2019 г. е следният:
Растения, вкл. водорасли: Ruppia maritima, Phragmites communis, Typha spp., Carex spp., Scirpus
spp., Alisma plantago - aquatica, Salicornia europea, Ceratophyllum ssp., Bolboschoenus maritimus,
Schoenoplectus lacustris, Juncus maritimus, Chara spp., Cladophora spp, Enteromorpha spp., Vaucheria
spp., Dunaliella salina, Bassia hirsuta, Artemisia santonicum, Aster tripolium, Gypsophila
trichotoma Безгръбначни животни: Hediste diversicolor, Ecrobia ventrosa, Lepadella pontica;
Cerastoderma glaucum, Abra segmentum, Idotea balthica batery, Gammarus ssp., Cyprideis torosa,
Chironomus sp., Artemia salina Pisces - Knipowitschia caucasica Aves - Recurvirostra avosetta, Larus
melanocephalus, Larus genei, Larus ridibundus, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis,
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Charadrius alexandrinus, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Circus aeruginosus, Platalea
leucorodia, Anser albifrons, Branta ruficollis, Tadorna tadorna, Cygnus olor Mamalia - Lutra lutrа.

Фиг. 9 Мониторинг на типичните видове в местообитание 1150* (Макрофити – Ruppia
maritima)
През 2019 г. е извършен двукратен мониторинг (фиг. 9) и е оценено състоянието на този
параметър за всеки тип соленост в Атанасовско езеро. Резултатите показват стабилност на
доминантните видове в отделните части - Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo, Pelecanus crispus,
Pelecanus onocrotalus, Circus aeruginosus, Tadorna tadorna с нормална за отделните видове и
сезонност численост(данни са представени в годишния доклад за състоянието на целевите
видове птици). Видовата комбинация също е съответстваща на типичната за местообитанието,
като в зависимост от солеността присъстват специализираните видове. Не са наблюдавани
нетипични за местообитанието видове, в т.ч. инвазивни и/или чуждоземни.
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Фиг. 10 Розово фламинго (Phoenicopterus roseus) в Атанасовско езеро
Изключение прави розовото фламинго (Phoenicopterus roseus), (фиг. 10) което през 2019
г. редовно поддържаше числености над 300 екз., многократно отбелязвайки национален рекорд
за численост на този вид в Атанасовско езеро. Този вид е типичен за местообитание 1150* в
Средиземноморския биогеографски регион, но в ЧМБР неговото разпространение е ограничено
и по-скоро спорадично и с единични екземпляри. Следвайки тенденцията от 2013-2014 г. този
вид непрекъснато увеличава числеността си в България, най-вече при т.нар. следгнездови
миграции, но и успешно остава да презимува у нас. Не може да се твърди еднозначно дали
причините за разпространението са биологични, климатични или свързани със заплахи в
гнездовите колонии, но е факт, че този вид става все по-обичайна гледка за Атанасовско езеро.
Към 2019 г. видът намира подходящи условия в лагуната, изключително в басейни със соленост
над 40 ‰, дори над 70 ‰ по всяка вероятност свързано с основната хранителна база на вида и
най-вече с разпространението на Artemia salina, Gamarus sp. и др. високоспециализирани
халофитни безгръбначни. С голяма сигурност може да се твърди, че към настоящият момент този
вид не може да доминира в орнитоценозите, поради ниската си численост и високата си
специализация към свръхсолените части, но в бъдеще той може да се окаже в доминиращо
положение, измествайки от ценозите видове като саблеклюна и кокилобегача. Със сигурност
видът следва да се наблюдава и проучва както по отношение на мястото му с ценозите, така и
като влияние върху хранителната база на конкурентните видове в местообитанието.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

Параметър 2.7. Екологично състояние/ екологичен потенциал на водното тяло, съгласно
РДВ (Доклад за състоянието на речните басейни на БДЧР за предходната година на водно
тяло BG2SE900L027)
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Референтна стойност: Отлично-добро екологично състояние/ екологичен потенциал
Екологичното състояние на водното тяло е обща оценка, извършвана по критериите на
РДВ и приложимата правна рамка в България за мониторинг и оценка на водите. То е обобщаващ
параметър за общото състояние на водното тяло, отчитащ хидрологични, физико-химични,
химични и биологични показатели по съответните методики за всяка група индикатори.
Екологичното състояние се определя в рамките на годишните дейности на БДЧР, съгласно ПУРБ
и е част от годишните доклади за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски
район.
За нуждите на настоящата оценка е приложен последният наличен доклад за състоянието на
водното тяло Атанасовско езеро от 2017 г.
(https://www.bsbd.org/UserFiles/File/annual%20reports/Prilojenie_1-1-1-8_2017.pdf)
Водното тяло е оценено в умерено екологично състояние с превишения по показателите
БПК5, N общ, PPO4, P общ, както и Ni, Fe и Mn.
Оценка на параметъра: Неблагоприятно-незадоволително състояние (U1)
Обща оценка на Критерий 2: Неблагоприятно-лошо състояние (U2)

КРИТЕРИЙ 3 БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ)
Параметър 3.1. Замърсяване с NO3-N, NO2-N, N-NH4, mg/l, PO4-P, P2O5 по петобална скала
съгласно РДВ
Референтни стойности за замърсители за L7, L8, L9 и L10 тип езера,
съгласно Наредба Н4/2012 г.
Показател
скала
стойност
FV
<0,03
U1
N-NO2, mg/l
0,03-0,06
U2
>0,06
FV
<0,8
U1
N-NO3, mg/
0,8-2,0
U2
>2,0
FV
<0,1
U1
N-NH4, mg/l
0,1-0,3
U2
>0,3
FV
0,01-0,025
P-ortho – PO4, mg/ U1
0,025-0,06
U2
>0,06
FV
<0,1
P-ortho – P2O5, mg/l U1
0,1-0,5
U2
>0,5
Табл. 5 Референтни стойности за замърсители в местообитание 1150*
В рамките на този параметър се измерва замърсяване, което променя физичните,
физикохимичните и химичните показатели на водата. Концентрацията на мониторираните
вещества във водите на местообитание 1150* е индикатор за състоянието на водното тяло и за
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проявления на външни заплахи, най-вече внасяне на замърсители чрез повърхностни води и/или
дифузно замърсяване чрез подземни води. В този смисъл параметърът се използва и за
индикатор на състоянието на съоръженията за защита заустването на сладки води във водното
тяло на Атанасовско езеро и за използване на пестициди и изкуствени торове в селското
стопанство в околните територии. От друга страна в продължение на десетилетия водите от
водосбора са се зауствали в езерото, вследствие на което има натрупани значителни количества
в седимента, които се освобождават постепенно във времето при реседиментация и
допълнително натоварват водите в местообитанието. Част от натоварването се причинява от
жизнената дейност на хидробионтите, най-вече на птиците.
Екипът е пробонабирал водни проби за физикохимични анализи 12 пъти в 12
предварително индентифицирани пункта в периода април – декември 2019 г. Всеки клас
соленост съгласно разработената матрица за интегриран мониторинг е представен с отделени
мониторингови пунктове. При измерванията на физикохимичните параметри са спазени
стандартите, посочени в таблицата. Параметрите рН, електропроводимост, температура и
разтворен кислород/насищане с кислород са измерени in situ с Multi 3410 SET B TetraCON 952-3
(WTW). Всички биогени (NO3-N, NO2-N, N-NH4, mg/l, PO4-P, P2O5) са измерени в лабораторни
условия на pHotoFlex STD (WTW) в съответствие с посочените международни стандарти
(аналитични методи).
Изчисленията са направени на база средно-годишни стойности за всеки пункт и средни
стойности за съответен тип соленост. Оценката е направена на база най-лошо състояние. В
оценката не се взема предвид състоянието на замърсителите в сладководната част на
Атанасовско езеро (пунктове S1, S2, N1) (табл. 6)
оценка на замърсителите в Атанасовско езеро 2019
S3, S4, S4, N2, S5, S6, N4, N5,
Показател/ пункт
S1, S2, N1
N3
N6
0,09
0,03
0,06
N-NO2, mg/l

N-NO3, mg/

<0,2

<0,2

<0,2

N-NH4, mg/l

1,95

0,23

0,23

P-ortho – PO4, mg/

0,535

0,33

0,4

P-ortho – P2O5, mg/l

1,245

0,48

0,86

Табл. 6 Стойности на замърсителите в местообитание 1150* в Атанасовско езеро през 2019
г.
От данните се вижда, че единствено концентрациите на N-NO3 са в референтния
диапазон във всички класове соленост. Концентрациите на N-NO2, N-NH4 и P-ortho-P2O5 в мезои полихаинни условия са в границите на умерено състояние (неблагоприятно-незадоволително
състояние U1), а на P-ortho-PO4 – в лошо състояние (неблагоприятно-лошо състояние U2). Това
определя общата оценка на параметъра като неблагоприятно-лошо (U2) състояние. Тази оценка
съответства и на оценката на физико-химичното състояние на водното тяло, извършена в
рамките на годишното докладване на състоянието на водното тяло на БДЧР (2017 г.) и
потвърждава заключенията в него.
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Доколкото през 2019 г. не са отбелязани навлизания на повърхностни води от околните
територии в местообитанието може да се заключи, че тези концентрации се дължат на
постепенното ресидементиране на акумулираните количества в седимента на Атанасовско
езеро, дифузен вток на подпочвени води през обходния канал на езерото, както и от жизнената
дейност на хидробионтите. Практически приносът на тези фактори към общото замърсяване е
невъзможно да бъде определен, поради сложната им динамика и механизъм на навлизане във
водите. Тези стойности се очаква да бъдат високи, но намаляващи във времето, доколкото е
елиминирана основната причина за навлизането на замърсители в местообитанието –
повърхностни води от околните територии.
Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2)

Параметър 3.2. Еутрофикация
Референтна стойност: <50 μg/l
Еутрофикация от пренос на високо количество азотни вещества и други биогени в
територии от непосредствения водосбор - торене на обработваеми площи, фермено
животновъдство, заустване на непречистени битово-фекални води и др. на по-малко от 50 м от
местообитанието, водещо до повишаване на биологичната продуктивност. Вследствие на
еутрофикацията обилно се развиват някои видове одорасли и бурно увеличават биомасата си
(над 5000g/m3), в резултат на което водата се оцветява. В местообитание 1150* най-често това
се дължи на някои видове синьо-зелени, зелени и еугленови водорасли - т.нар цъфтеж на
водата. При еутрофикацията настъпват няколко взаимосвързани неблагоприятни ефекта в
екосистемата. Бурното развитие на водораслите на повърхността води до промяна
на светлинните условия за дънните организми и те загиват, отделяйки токсични вещества.
Причина за измиране както на водорасли, така и на риби и други водни обитатели е и
намаленото количество на кислорода във водата, вследствие на повишената му консумация от
„цъфтежа“ (фиг. 11).
За мониториране на параметъра се измерва концентрацията на Хлорофил А във водата.
Той е показател за количеството клетки на зелени водорасли във водата. Мониторингът се
извършва във вътрешни солени канали преди и след почистването им, двукратно в годината.
Стойности над 50 μg/l са индикативни за засилена еутрофикация и нарушена циркулация на
водите в езерото.
Данните през 2019 г. показват високи нива на Хлорофил А в мониторираните канали преди
тяхното почистване (табл. 7). Това се дължи на малкия обем води, протичащи през тях и
възможността за задържане на водните обеми, създавайки предпоставки за масов цъфтеж на
микроводорасли. Макар след почистването на каналите стойностите на Хлорофил А да остават в
референтния диапазон за неблагоприятно състояние те намаляват повече от два пъти в
сравнение с периода преди почистването. Вероятно причината за все още високите нива на
Хлорофил А е малкия период между измерванията, както и спецификите на жизнения цикъл на
микроводораслите. Може да се очаква, че с течение на времето и осигуряване на проводимостта
на каналите нивата на Хлорофил А ще достигнат благоприятни стойности Потвърдение за това
дава подобряването на стойностите на разтрорения кислород и наситеността с кислород, което
свидетелства за засилена циркулация на водите в каналите.
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Географски
координати

Солен канал 1
Непочистен

t ºC на
водата

Разтв. O2

Наситеност
Ел.
O2
Проводимост

ºC

mg/l

%

µS /cm-1

‰

Соленост

Активна
реакция
(рН)

Хлорофил
А
(µg/l)

21,2

>20

>200

46500

43,2

8,09

264,154

Солен канал 1 Почистен
Солен канал 2
Непочистен

24,6

5,81

64,5

54800

56,1

8,24

109,655

19,7

4,11

50,1

34700

26,4

8,11

211,322

Солен канал 2 Почистен

20,9

6,27

71,2

48400

37,1

8,26

93,873

Табл. 7 Физико-химични показатели на водите във вътрешни солени канали

Фиг. 11 Масов цъфтеж на зелени микроводорасли във вътрешни солени канали
Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо състояние (U2)

Параметър 3.3. Строителство и инфраструктура
Референтна стойност: <5%
Строителство и инфраструктура - наличие на временни и постоянни обекти в съседни на
местообитанието територии, които променят естествения характер на бреговата ивица (фиг. 12).
Параметърът е индикатор за засилване на антропогенния натиск върху местообитанието и
свързаните с характера на въздействието негативни промени – загуба на територия,
замърсяване, промяна в хидрологичния режим, фрагментация, загуба на ландшафтни и
функционални характеристики на бреговата ивица. През 2019 г. е изработен цифров слой на
сградите и съоръженията в територията на местообитание 1150*, вкл. на неговия екотон. На тази
база е изчислена площта, заета от сгради и инфраструктура в Атанасовско езеро, която към 2019
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г. е около 4%. Поради липса на предишни оценки по този параметър тази стойност се приема за
базова за BG0000270.

Фиг. 12 Строителство, променящо естествения характер на бреговата ивица
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

Параметър 3.4. Промяна характера на дъното
Референтна стойност: <1%
Всяка промяна на характера на дъното – вид, състав и качество на субстрата и седимента,
разораване, насипване с материали и др. с изключение на отнемането на солния пласт и
валиране на дъната на кристализаторите и изземване на лечебна кал от предвидените за целта
места. Представлява съотношение на площта с променено дъно към общата площ на
местообитанието в %.
През 2019 г. не се наблюдава промяна в характера на дъното в местообитание 1150*.
Необходимото за солодобива валиране на дъната на кристализаторите се извършва в
съответствие с технологията единствено в кристализаторите. Лечебната кал се изземва от
предвиденото за целта място (Фиг. 13). Тези дейности не попадат в обхвата на въздействие,
следователно параметърът се оценява в благоприятно състояние.
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Фиг. 13 Басейн за добив на лечебна кал в Атанасовско езеро
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

Параметър 3.5. Промени в хидрологичния режим
Референтна стойност: <1%
Всяко пресушаване, засипване, прекъсване (или промяна) на връзката с морето,
корекция на бреговете и дъното, изграждане на съоръжения, препятстващи движението на
водата, разрушаване и/или загуба на функционалност на хидравличните връзки, промени в
солевия градиент вследствие на нарушена солодобивна технология или навлизане на сладки
води в местообитанието и нарушена циркулация, Изчислява се като съотношение на засегнатата
територия спрямо площта на местообитанието в %.
През 2019 г. не се наблюдават промени в хидрологичния режим в Атанасовско езеро.
Напротив – консервационните дейности са насочени към неговото поддържане в
местообитанието и осигуряване на оптимална водна циркулация.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

Параметър 3.6. Интензивен туризъм и водни спортове по бреговете и във водата
Референтна стойност: <1%
Наличие на места за интензивен туризъм и водни спортове, изграждане на туристическа
инфраструктура – посетителски и информационни центрове, туристически маршрути, места за
настаняване и обслужване на посетители – хотели, къщи за гости, заведения за обществено
хранене и анимация и т.н, увеличаващи площта, заета от туристическа инфраструктура и натиска
върху местообитанието, вкл. замърсяване, безпозкойство и дискомфорт за организмите и др.
Измерва се като процентното отношение на територия, заета от туризъм в местообитанието и
неговия екотон спрямо общата площ на местообитанието.
През 2019 г. е създаден специализиран слой „Туризъм“ като са идентифицирани местата
с интензивен туризъм и посетителски натиск за местообитание 1150*, вкл. в неговия екотон –
Пътека на Саблеклюна с укритие за наблюдение на птици, Пътека на солта, Басейни с лечебна
луга и кал за посетителите и официалните посетителски маршрути в Поддържан резерват
„Атанасовско езеро“. Все още липсва оценка на посетителския капацитет на маршрутите, която
да определи максималния брой посетители, които могат да посещават резервата. През 2019 г.
„Черноморски солници“ АД като оператор на солниците определя посетителска такса за
използване на басейните за лечебна луга и кал. Това доведе до намаляване на броя на
посетители среднодневно и за сезона, но точни данни не са известни.
Общата площ на тези места е <1% от площта на местообитание 1150* в защитената зона.
До този момент не е извършвана оценка по този параметър, следователно установената към
2019 г. площ следва да бъде приета за базова за състоянието.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

Проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза
на европейско значими видове и местообитания/ LIFE17 NAT/BG/000558”

Обща оценка на Критерий 3: Неблагоприятно – лошо състояние (U2)
Обща оценка на местообитанието: Неблагоприятно – лошо състояние (U2)
4. Изводи
Местообитание 1150* Крайбрежни лагуни през 2019 г.
















Общата оценка на природозащитното състояние е неблагоприятно лошо състояние (U2)
Местообитанието е оценено в неблагоприятно лошо състояние (U2) по два от трите критерия
на оценка – Критерий 2. Специфични функции и структура на местообитанието и Критерий 3.
Бъдещи перспективи (заплахи и влияния). Единствено по Критерий 1. Площ в границите на
зоната местообитанието е в благоприятно природозащитно състояние (FV).
Консервационните дейности по проект „Лагуната на живота“ все още нямат значителен
ефект върху качеството на местообитанието.
Изработените специализирани ГИС слоеве за площ и разпространение на 1150*,
фрагментация, екотон, инфраструктура и строителство, туризъм. позволяват обективното и
коректно оценяване на местообитанието.
Местообитанието е с увеличена площ на база прилагане на по-точни методи за измерване.
Доминантните видове и видовата комбинация в различните части на местообитанието са Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Circus
aeruginosus, Tadorna tadorna, отчитайки толерантността на видовете към съответните типове
соленост в езерото.
Численост на розовото фламинго се увеличава с повече от 3 пъти на годишна база и вероятно
този вид в бъдеще ще има по-важно участие в орнитоценозите.
показателят Фрагментация е подобрен, вследствие на почистване на 2 595 м вътрешните
солени канали и възстановяване на хидравличните връзки в местообитанието, но тази
тенденция все още не се наблюдава за цялото местообитание.
Хидрологичните, екологични и физико-химични условия в местообитанието (насищане с
кислород, минимална дълбочина, замърсяване и еутрофикация) са все още в
неблагоприятните параметри, зарди нарушената циркулация на водите в местообитанието,
вследствие на нарушената инфраструктура. В рамките на проекта са предвидени
консервационни дейности за елиминиране на тази заплаха.
Параметрите еутрофикация (Хлорофил А) и наситеност с кислород са с положителна
тенденция.
5. Препоръки







Да бъде оптимизиран обхвата на мониторинг на физико-химичните показатели чрез
промяна на местоположението на определени мониторингови пунктове с цел осигуряване
на по-голяма представителност на данните за хиперхалинни условия
Параметър „Еуторофикация“ да бъде мониториран най-малко през две последователни
години след провеждане на консервационните дености с цел установяване на
дълготрайното им въздействие.
Да бъде извършена оценка на Посетителския капацитет на маршрутите в ПР „Атанасовско
езеро“

