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1.

Увод

Настоящата оценка е изготвена в рамките на дейност D2 Мониторинг на въздействието на
дейностите по проекта върху крайбрежните местообитания 1150*, 1310 и 1410 по проект
„Лагуната на живота“.
Целите на мониторинга са:
•

да направи оценка на въздействието на извършваните в рамките на проекта
консервационни дейности върху целевите местообитания;
• да оцени природозащитното състояние на целевите местообитания;
• да определи тенденциите в развитието на местообитанието и въздействието от
възникването на заплахи и влияния
Природозащитното състояние на едно природно местообитание се смята за благоприятно
(БПС), когато:
•
•
•

Естественият му ареал и площта, които заема от него, не се променя или се увеличава;
Специфичните структура и функции, необходими за дългосрочното му съществуване, са
налице и е възможно, вероятно да съществуват в близко бъдеще;
Природозащитният статус на типичните видове е благоприятен.

Местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi) включва 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, респективно Juncion maritimae.
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). Асоциира се с други крайбрежни местообитания (1150, 1310, 1340), оформяйки единни
крайбрежни комплекси и преливайки едно в друго без ясно очертана граница (фиг.1). За
функционирането си се нуждае от периодично дълбоко заливане с води със средна до висока
соленост (10-30 ‰) през есенно-зимния период и пълното или частично осушаване през
останалата част на годината.

Фиг. 1 Асоциация на природни местообитания 1310 и 1410 без ясна граница помежду им
В СЗЗ Атанасовско езеро (BG0000270) местообитанието е разпространено в крайбрежните части
на водоема в поне 20 отделни фрагмента с малка площ – от 0,ооо1 ха до 3,92 ха, разделени
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помежду си с обширни тръстикови масиви. В миналото местообитанието вероятно е обхващало
в единен комплекс цялата брегова ивица. В зоната местообитанието е представено от подтип Pal.
15.51 – солени блата с висока растителност, доминирани от Juncus maritimus и/ или J. аcutus. В
отделни фрагменти като субдоминант се явява Limonium gmelinii, рядка разновидност на
местообитанието в България.
Местообитание 1410 е включено е Приложение 1 на Директива за хабитатите, в Приложение 1 на
Закон за биологичното разнообразие и в Червена книга на България, том 3 под наименованието
04А2 Средиземноморски халофитни съобщества от високи дзуки, острицови и житни треви с
категория „Критично застрашено“.

2. Избор на пробни площадки
Фиг.
2.
Карта
на
мониторинговите пунктове
– пробни площадки на
местообитание 1410 през
2021
Избраните площадки за
мониторинг
са
същите,
използвани за оценка на
местообитанието в периода
2013-2018 в рамките на
проект „Солта на живота“, с
цел
съпоставимост
с
наличните данни (Фиг 2).
Допълнително през 2020 г. е
разположен пункт (№4) във
фрагмент в Северен солник,
който се очаква да бъде
повлиян от дейност С1 на
проекта.

– естествен фрагмент в Северен солник


Пробна площадка № 1
(42°31'5.77"N; 27°29'2.69"Е) естествен фрагмент близо до
басейн Двора;

Пробна площадка № 2
(42°31'49.89"N; 27°29'27.61"E)
- естествен фрагмент, близо
до басейните с луга и кал за
посетители;

Пробна площадка № 3
(42°32'3.12"N; 27°28'17.68"E) естествен фрагмент, близо
до
фотоукритието
за
заснемане на птици

Пробна площадка № 4
(42°35'7.68"N; 27°26'47.84"Е)
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3. Използвана методика
За провеждане на мониторинга и извършване на оценката на природозащитното състояние е
използвана „Схема за мониторинг на природно местообитание 1410“, разработена през 2013 г. 1
В пробните площадки са ситуирани стационарни площадки за фитоценологичен анализ с размери
4Х4 м, които се използват при всяка мониторингова сесия. Използва се класическа скала на BraunBlanquet за оценка обилието и покритието на видове (фиг. 3). Общото проектно покритие се
определя окомерно. Отбелязва се присъствието на типични за местообитанието видове,
нетипични (но типични за други местообитания в зоната) видове, рудерални и инвазивни видове.
Отбелязват се негативно действащи фактори – фрагментация, замърсяване, паша, обрастване с
мъхове и тръстика, и др. както и промени във водния режим (водно ниво) в обхвата на пробната
площ. (фиг. 4)
Фиг. 3 Скала на оценката по метода
на Braun-Blanquet (източник Francius,
E. 2019)

Фиг. 4 Оценка на фитоценологичните характеристики на растителните съобщества по BraunBlanquet в пробна площадка 2
В периода на оценка се отбелязват наличие на нови фрагментиращи структури, изграждане на
пътища и урбанизиране, туризъм и посещения, събиране на растителни видове за лечебни и/или
декоративни цели, разораване или друго ползване на териториите, замърсяване и промяна на
водния режим (липса или недостатъчно оводняване в площта на местообитанието на ниво зона.
Извършва се анализ на физикохимичните показатели на водите във всяка пробна площадка.
1

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Reports?reportType=Habitats
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Типичните видове и доминантите в съобществото са определени, съгласно „Ръководство за
определяне на местообитания от европейска значимост в България“ 2 и Interpretation Mannual of
European Union Habitats (Eur 28, 2013) 3
4. Мониторингови сесии
През 2021 г. е проведен еднокартен мониторинг на местообитанието в 4-те пробни площадки
през м. септември. Това е най-подходящото време за мониторинг, предвид максималното
развитие на растителността през този период. Направено е двукратно измерване на
хидрологичните и физико-химичните показатели на водите в местообитанието – юни и
септември.
•

Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1410 Средиземноморски
солени ливади (Juncetalia maritimi) в СЗЗ Атанасовско езеро през 2020 г.

Обобщената оценка на природозащитното състояние на местообитанието в СЗЗ Атанасовско
езеро през 2021 г. е неблагоприятно-лошо (U2). Тази оценка изцяло се дължи на параметрите 2.1.
Фрагментация и 2.6 Обрастване с тръстика. Състоянието по отделните критерии на оценката е
както следва:
 Критерий 1 е в благоприятно природозащитно състояние (Fv),
 Критерий 2 е в неблагоприятно – лошо състояние (U2)
 Критерий 3 е в благоприятно природозащитно състояние (Fv),
Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1410 Средиземноморски солени
ливади (Juncetalia maritimi) в СЗЗ Атанасовско езеро за 2021 г.
Критерий/
параметър

Референтна стойност

ПП1 ПП2 ПП3 ПП4

Оценка
2021

Критерий 1 Площ на разпространение
Fv - Равна или повече от 0,56 ha
1.1. Площ

U1 - Намалява с до 1% годишно или до
6% за 6-годишен период

N/A N/A N/A N/A

Fv

U2 - Намалява с повече от 1% годишно
и над 10% за 6-годишен период
Критерий 2 Структура и функции
Fv - Нови фрагментиращи структури
след картирането, до 1% от площта на
полигоните
2.1 Фрагментация

U1 - Нови фрагментиращи структури
след картирането от 1,1 до 10% от
площта на полигоните

U2

U2

U2

U2

U2

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

U2 - Нови фрагментиращи структури
след картирането, над 10,1% от площта
на полигоните
2.2. Типични
видове, вкл.
типични

Fv - Нарушение на типичната видова
комбинация и доминиращи видове в
до 10% от площта на полигоните

Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Второ, преработено и допълнено издание.
София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”
3
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
2
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доминантни
видове

U1 - Нарушение на типичната видова
комбинация и доминиращи видове в
от 10,1% до 20% от площта на
полигоните
U2 - Нарушение на типичната видова
комбинация и доминиращи видове в
над 20,1% от площта на полигоните
Fv - Рудерални и/или инвазивни
видове формират самостоятелни
обраствания в до 10% от площта на
полигоните

2.3.Рудерализация
на
местообитанието
и наличие на
инвазивни видове

U1 - Рудерални и/или инвазивни
видове формират самостоятелни
обраствания в от 10,1% до 20% от
площта на полигоните

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

U1

Fv

U1

U1

U1

U2 - Рудерални и/или ивазивни видове
формират самостоятелни обраствания
в над 20,1% от площта на полигоните

2.4.Етаж от
високи хигрофити

Fv -Наличие на етаж от високи
хигрофити в местообитанието със
средна височина 1 м, оценявано по
полигони
U1 - липсва ясно изразен етаж от
хигрофити и средната височина е под
1м, оценявано по полигони
U2 - Липсват хихрофити, оценявано по
полигони

2.5. Сумарно
проективно
покритие на
ценозите

Fv - Над 80% проективно покритие на
фитоценозите за полигона
U1 - Покритието на фитоценозите е под
50% за полигона
U2 - покритието на фитоценозите е под
30% за полигона
Fv - Тръстиката, дървесната и/или
храстовата растителност не покриват
повече от 5% от площта на полигона,
заето от местообитанието

2.6. Обрастване с
тръстика,
храстова и/или
дървесна
растителност

U1 - Тръстиката, дървесната и/или
храстовата растителност не покриват
повече от 5 до 20% от площта на
полигона, заето от местообитанието
U2 - Тръстиката, дървесната и/или
храстовата растителност не покриват
повече от 20% от площта на полигона,
заето от местообитанието и доминират
в него
Критерий 3 Влияния и заплахи
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3.1.Интензивност
на пашата във
всяко находище

Fv - 0,3-1,5 Животински единици/ха
U1 - 1,5 - 5 животински единици/ ха
U2 - над 5 животински единици/ха

Fv - Въздейства върху площ на
3.2. Отстраняване местообитанието <20%.
на тревни площи
U1 - Въздейства върху 20-30% от
за земеделски
площта на местообитанието.
нужди
U2 - Въздейства върху площ на

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

местообитанието >30%

3.3.Пътища,
шосета ( Пътища,
пътеки,
железопътни
пътища и
свързаната с тях
инфраструктура
(напр. Мостове,
виадукти, тунели)

Fv - Въздейства върху площ на
местообитанието <20%.
U1 - Въздейства върху 20-30% от
площта на местообитанието.
U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%
Fv - Въздейства върху площ на
местообитанието <20%.

3.4.Урбанизирани
U1 - Въздейства върху 20-30% от
райони, обитавани
площта на местообитанието.
от човека
U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%
Fv - Въздейства върху площ на
местообитанието <20%.
3.5.Конструкции,
сгради в пейзажа

U1 - Въздейства върху 20-30% от
площта на местообитанието.
U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%

3.6.
Реструктиране
(преобразуване) на
собствеността
върху земите

3.7. Използване на
торове и
пестициди или
наличие на
замърсители

Fv - Въздейства върху площ на
местообитанието <20%.
U1 - Въздейства върху 20-30% от
площта на местообитанието.
U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%
Fv - Не се ползват в полигона в рамките
на периода за оценка и няма
замърсители, които са на разстояние
по-малко от 100 м от полигона, които
могат да се акумулират в
местообитанието
U1 - Не се използват в полигона, но на
разстояние по-малко от 100 м са
налични замърсители, които могат да
се акумулират в местообитанието
U2 - използват се в полигона и се
акумулират в местообитанието
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3.8. Премахване на
малки
характеристики
на ландшафта за
укрепване на
земеделски
парцели (живи
плетове, каменни
стени, бърнаут,
открити канавки,
извори, самотни
дървета и др.)

Fv - Въздейства върху площ на
местообитанието <20%.
U1 - Въздейства върху 20-30% от
площта на местообитанието.
Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%

Fv - Въздейства върху площ на
3.9. Преобразуване местообитанието <20%.
от друго
предназначение на
земята в
жилищни, селищни
или рекреационни
U1 - Въздейства върху 20-30% от
зони (с изключение
площта на местообитанието.
на отводняване и
изменение на
бреговата ивица,
крайбрежните и
крайбрежните
условия)
U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%
Fv - Въздейства върху площ на
местообитанието <20%.
3.10. Земеделски
дейности

U1 - Въздейства върху 20-30% от
площта на местообитанието.
U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%
Fv - Естествена или близка до
естествената циркулация на водите във
водоема

3.11.Нарушение на
водния режим на
водоемите

U1 - водната циркулация е нарушена и
местообитанието не се залива за поне
6 месеца/ годишно
U1 - водната циркулация е нарушена и
местообитанието не се залива през
годината

3.12. Интензивен
туризъм
(посещения) в
границите на
местообитанието

Fv - Въздейства върху площ на
местообитанието <20%.
U1 - Въздейства върху 20-30% от
площта на местообитанието.
U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%
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3.13. Събиране на
лечебни видове
и/или
колекциониране на
видове с
декоративна
стойност

Критерий 1 Площ
на
разпространение
Критерий 2
Структура и
функции
Критерий 3
Влияния и заплахи

Обща оценка

Критерий 1
Площ на
разпространение
Критерий 2
Структура и
функции
Критерий 3
Влияния и заплахи

Обща оценка

Fv - Въздейства върху площ на
местообитанието <20%.
U1 - Въздейства върху 20-30% от
площта на местообитанието.

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

U2 - Въздейства върху площ на
местообитанието >30%
Обобщена оценка по пунктове
Fv - всички параметри са в Fv
U1 - поне един параметър е в U1, но не
в U2

Fv

Fv

U2 - поне един параметър е в U2
Fv - всички параметри са в Fv
U1 - поне един параметър е в U1, но не
в U2

U2

U2

U2

U2

U2

U2 - поне един параметър е в U2
Fv - всички параметри са в Fv
U1 - поне един параметър е в U1, но не
в U2
U2 - поне един параметър е в U2
Fv - всички критерии са в Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

Fv

U2

U2

U2

U1 - поне един критерий е в U1, но не в
U2 U2
U2
U2 - поне един критерий е в U2
Обобщена оценка за цялото местообитание
Fv - всички параметри са в Fv
U1 - поне един параметър е в U1, но не
в U2
U2 - поне един параметър е в U2
Fv - всички параметри са в Fv
U1 - поне един параметър е в U1, но не
в U2
U2 - поне един параметър е в U2
Fv - всички параметри са в Fv
U1 - поне един параметър е в U1, но не
в U2
U2 - поне един параметър е в U2
Fv - всички критерии са в Fv
U1 - поне един критерий е в U1, но не в
U2

Fv

U2

Fv

U2

U2 - поне един критерий е в U2
Табл. 1 Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1410 през 2021 г.
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Кратък обзор на състоянието на местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади в СЗЗ Атанасовско езеро за 2021 г. 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 – 0,56 ха (0,0008 % от площта на зоната 7208,89 ha)
картиране
2012

Нова картирана площ (ха)
0,56

Площ 1410 (ха)
0,56

% на 1410 в ЗЗ
0,008

2017

10,5

11,06

0,153

2019
2020
2021

2,44
0,67
-

13,5
14,17
14,17

0,187
0,196
0,196

Табл. 2 Площ на местообитание 1410 в СЗЗ Атанасовско езеро към 2021 г.
През 2021 г. не са наблюдавани нови, некартирани до момента фрагменти на местообитанието.
Неговата площ остава непроменена. До актуализацията на SDF с картираните в рамките на
проектите „Солта на живота“ и „Лагуната на живота“ фрагменти за референтна площ се приема
0,56 ха. На фиг. 5 е представено картираното до момента разпространение на местообитание
1410 в BG0000270.
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Фиг. 5 разпространение на местообитание 1410 в BG0000270 Атанасовско езеро
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
Оценка на критерия: Благоприятно състояние (FV)

11

Критерий 2 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
 Параметър 2.1 Фрагментация
Референтна стойност: Нови фрагментиращи структури след картирането, до 1% от площта
на полигоните
Местообитание 1410 в СЗЗ Атанасовско езеро е силно фрагментирано – известни са поне 20
отделни фрагмента. Макар тази фрагментация да не се дължи на антропогенни структури тя е
резултат от антропогенна дейност – управление на водния режим в езерото за нуждите на
солодобива. Това влияе на периодите и интензивността на заливане на местообитанието през
годината, съотв. създава условия за неговото осушаване и последващо нахлуване на тръстика,
разделяща го с обширни масиви на отделни фрагменти – остатък от вероятно някога единен
комплекс на местообитанието по протежение на цялата брегова ивица на езерото. Освен това,
всеки отделен фрагмент може да бъде допълнително фрагментиран с фрагментиращи
структури, напр. тръстики, земни маси, възпрепятстващи водната циркулация и т.н. (Фиг. 6). Така
отделните сегменти са изолирани помежду си и уязвими от развитието на тръстиката.

Фиг. 6 Вторична фрагментация в местообитание 1410 в ПР „Атанасовско езеро“
Оценка на параметъра: Неблагоприятно-лошо (U2)

 Параметър 2.2. Типични видове, вкл. типични доминантни видове
Референтна стойност: Нарушение на типичната видова комбинация и доминиращи видове в до
10% от площта на полигоните
Местообитанието е представено от мозаечно разположени или надлъжно разположени покрай
крайбрежието на езерото различни по размер халофитни ценози с доминация на Juncus maritima.
Таксономичният състав на растителността в местообитание 1410 с оценките за обилие и проектно
покритие от проведеният през 2021 г. фитоценологичен мониторинг, съгласно 5-степенната скала
на Braun-Blanquet са представени в табл. 3.
Фитоценологичен мониторинг 2021 г.
Таксон
Тип растителност - халофитна Juncetalia maritimi
Juncus maritima
Juncus littoralis
Heleocharis palustris
Plantago cornuti

ПП1 ПП2 ПП3 ПП4
2а
+
+
0

3b
1а
+
+

3b
1а
+
0

3а
+
+
0
12

Elymus elongatus
+
0
0
+
Phacelurus digitatus
0
0
0
0
Heleocharis palustris
+
+
0
0
Puccinellia distans
+
+
+
+
Spergularia marina
0
r
r
+
S. media
0
0
r
0
Bolboschoenus maritimus
1a
+
1b
1а
Salicornia europaea
+
+
+
0
Suaeda maritima
+
+
+
0
Artemisia santonicum*
1a
1a
+
+
Aster tripolium
1a
1a
1a
+
Atriplex sp.
+
+
0
0
Salsola soda
+
0
0
0
Chenopodium botrys
+
+
0
0
Phragmites australis
2a
1b
1а
2b
Cirsium sp.
0
+
+
+
Aeluropus littoralis*
0
1a
+
+
Camphorosma monspeliaca*
0
+
+
0
Hordeum hystrix
0
0
+
+
Bromus mollis
+
0
+
+
Limonium gmelinii*
0
1b
r
0
Gypsophila trichotoma*
0
+
r
r
Табл. 3 Таксономичен състав и обилие на растителността в местообитание 1410 в СЗЗ
Атанасовско езеро през 2019 г.
От таблицата е видно, че в състава на растителността присъстват всички растителни таксони,
типични за местообитанието с вариации в тяхното обилие и покритие в пробните площадки, т.е.
налице е запазване на типичната видова комбинация за всички площадки. Някои от типичните
видове не са локализирани през годината, но това се дължи вероятно и на специфичния
флористичен състав на местообитанието в различни части на ареала му.
Във всички пробни площадки доминантен вид е Juncus maritima (фиг. 7). В площадка 1 той е
равностойно доминиращ заедно с Phragmites australis, което е признак на нередовно оводняване
на местообитанието и неговото издигане, бележещо признаци на деградация. Това се
потвърждава и от присъствието в тази площадка на рудерални и нетипични видове, които макар
и в незначително обилие участват в относително голямо разнообразие.
В площадки 2 и 3 тръстиката е с по-ниско обилие и покритие, основно в периферните части на
фрагментите, които вероятно не се оводняват редовно и достатъчно. В площадка 2
субдоминацията е на Juncus littoralis, но със значително участие на Aeluropus littoralis (фиг. 8)
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Фиг. 7 Juncus maritima – доминант в местообитание 1410

Фиг. 8 Aeluropus littoralis – уязвим вид (VU), защитен от ЗБР
и Limonium gmelinii. В площадка 3 е значително присъствието на Bolboschoenus maritimus, който
се характеризира с по-ниска толерантност към солеността. И в трите площадки се наблюдават
таксони, характерни за местообитание 1310 в участъците, в които двете местообитания си
граничат и асоциират едно в друго.
14

Следователно може да се приеме, че видовата комбинация и доминантните видове са типичните
за местообитание 1410 във всички пробни площадки. Консервационно значимите видове са
представени в съответствие със сукцесията на съобществата в отделните площадки. В площадка
№ 2 се наблюдава представително за СЗЗ находище на Limonium gmelinii (фиг. 9), а също
присъствие на Gypsophila trichotoma и Aeluropus littoralis - консервационно значими видове. В
останалите площадки консервационно значимите видове са представени от единични
екземпляри или липсват.

Фиг. 9 Limonium gmelinii – застрашен вид (EN), защитен от ЗБР
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (Fv)

 Параметър 2.3. Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове
Референтна стойност - Рудерални и/или инвазивни видове формират самостоятелни
обраствания в до 10% от площта на полигоните
Като рудерални видове (от посочените в табл. 3) могат да се определят Atriplex hastata,
Chenopodium botrys и Polygonum rurivagum. Тяхното участие в съобществата обаче е
незначително – с единични екземпляри и без изразено пространствено покритие, с което да
въздействат отрицателно на типичните видове. Присъствието на рудерални видове в площадка
№ 2 може да се обвърже с близостта на басейните за посетители, паркинг, ж.п. линия на
теснолинейката и служебен път на „Черноморски солници“ АД, които благоприятстват
разпространението им. Не са локализирани инвазивни видове.
Въздействието се оценява на по-малко от 1% от площта, съотв. параметърът се оценява в БПС (Fv).
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
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 Параметър 2.4.Етаж от високи хигрофити
Референтна стойност: Наличие на етаж от високи хигрофити в местообитанието със средна
височина 1 м, оценявано по полигони
Във всички пробни площадки се наблюдава ясно изразен етаж на хигрофитната растителност със
средна височина поне 1 м. (фиг. 10)

Фиг. 10 Ясно изразена етажност на високи хигрофити с височина повече от 1 м.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

 Параметър 2.4. Сумарно проективно покритие на ценозите
Референтна стойност: Над 80% проективно покритие на фитоценозите за полигона
Във всички пробни площадки проективното покритие на ценозите е над 80% . В площадка № 2
това покритие е близо до 100%, в площадка № 3 и 4– ок. 90%, а в площадка № 1 – ок. 80%.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

 Параметър 2.6. Обрастване с тръстика, храстова и/или дървесна растителност
Референтна стойност: Тръстиката, дървесната и/или храстовата растителност не покриват
повече от 5% от площта на полигона, заето от местообитанието
Нахлуването на тръстика и обрастването на местообитание 1410 е една от най-големите заплахи
за нарушаване на естествените му структура и функции. Това се дължи се на нередовно
оводняване, което благоприятства нахлуването на тръстика. Нарушаването на хидравличните
16

връзки (затлачване, обрастване, разрушаване) с основното крайбрежно местообитание 1150*
Крайбрежни лагуни са причина високите води на лагуната през зимата да не достигат до
периферните части и да не заливат 1410. Така постепенно тръстиката се настанява и нарушава
пространствената структура на ценозите и постепенно започва да доминира в тях.
През 2021 г. се запазват пропорциите на проектното покритие на тръстиката в пробна площадка
№ 1 и тя е субдоминант на морската дзука в това място (фиг. 11) Вероятно тази тенденция ще бъде
преустановена с възстановяване на водния режим в тази част на езерото и неговото регулиране
чрез изграждане на минидиги и почистване на вътрешни солени канали. Очаква се водата през
зимния период да се задържа достатъчно и да има висока соленост, което ще доведе до
потискане на развитието и разпространението на тръстика. Такова е състоянието и в пробна
площадка 4, където тръстиката също е субдоминант със значително присъствие.
Подобна тенденция, но с по-слабо участие на тръстиката се наблюдава в пробна площадка № 3.
В пробна площадка № 2 участието на тръстиката е най-слабо, основно в периферните части на
местообитанието и оформя външната му граница. Тези части са и най-издигнати над терена и това
препятства наводнението им през зимата.
И в трите пробни площадки не се наблюдава присъствие на храстова и дървесна растителност.

Фиг. 11 Тръстиката субдоминира в пробна площадка 1
Оценка на параметъра: неблагоприятно-незадоволително състояние (U1)
Оценка на критерия: неблагоприятно-лошо състояние (U2)

Критерий 3 ВЛИЯНИЯ И ЗАПЛАХИ
 Параметър 3.1.Интензивност на пашата във всяко находище
Референтна стойност: 0,3-1,5 Животински единици/ха
В границите на местообитанието не се наблюдава паша, нито следи от навлизане на
селскостопански животни. Вероятно пашата (напр. на биволи) може да е един от инструментите
за намаляване на обрастването с тръстика, но до този момент не съществува механизъм за
контролирана паша на територията на поддържан резерват „Атанасовско езеро“. Още по-трудно
това може да се осъществи в Южното езеро, поради урбанизацията на района.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
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 Параметър 3.2. Отстраняване на тревни площи за земеделски нужди
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%.
През 2021 г. не се наблюдава отстраняване на растителност в границите на местообитание 1410 за
земеделски нужди.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

 Параметър 3.3.Пътища, шосета) Пътища, пътеки, железопътни пътища и свързаната
с тях инфраструктура (напр. мостове, виадукти, тунели)
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%
През 2021 г., в обхвата на разпространение на местообитание 1410 в СЗЗ Атанасовско езеро не се
наблюдава изграждане на нови пътища и шосета, нито разширяване на съществуващи.
Съществуващите такива не са в обхвата на разпространението му и не му въздействат.
Започналото строителство на Северния обходен път на гр. Бургас няма да засегне площи от
местообитанието.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

 Параметър 3.4.Урбанизирани райони, обитавани от човека
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%
През 2021 г. , в обхвата на разпространение на местообитание 1410 в СЗЗ Атанасовско езеро не се
наблюдава ново урбанизиране, нито разширение на съществуващото. Предвиденото застояване
на източния бряг на Южно езеро е възможно да окаже неблагоприятно въздействие върху
местообитанието и следва да бъде внимателно оценено.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
 Параметър 3.5.Конструкции, сгради в пейзажа
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%
През 2021 г., в обхвата на разпространение на местообитание 1410 в СЗЗ Атанасовско езеро не се
отбелязва строителство на нови конструкции и сгради. Съществуващите сгради и съоръжения за
солодобив са изградени преди обявяването на СЗЗ Атанасовско езеро.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

 Параметър 3.6. Реструктиране (преобразуване) на собствеността върху земите
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%
През 2021 г., в обхвата на разпространение на местообитание 1410 в СЗЗ Атанасовско езеро не се
наблюдава преобразуване на собствеността на земите, нито има информация за такава.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
 Параметър 3.7. Използване на торове и пестициди или наличие на замърсители
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Референтна стойност: Не се ползват в полигона в рамките на периода за оценка и няма
замърсители, които са на разстояние по-малко от 100 м от полигона, които могат да се
акумулират в местообитанието
В границите на полигоните не се наблюдава използване на пестициди и торове, вкл. в 100 метрова
ивица около тях. Няма наличие на дейности, генериращи замърсители, които могат да се
акумулират в местообитанието.
Данните от мониторинга на хидрологични и физико-химични показатели във водите на
местообитанието са представени в табл. 4
Пробна
площадка

Ден

Месец

Година

Дълбочина

t ºC на
водата

Разтв.
O2

Наситеност
O2

Ел.
Проводимост

Соленост

см.

ºC

mg/l

%

µS /cm-1

‰

Активна
реакция
(рН)

Физико-химичен мониторинг 2021 г.
1

3

6

2021

15

20,6

9,24

101,6

21200

13,1

8,11

1

17

9

2021

8

22,4

6,12

71,3

36200

22,3

8,04

2

3

6

2021

18

21,6

8,03

85,6

28200

17,4

8,24

26,2

5,31

62,8

43900

28,5

7,83

2

17

9

2021

15

3

3

6

2021

22

19,6

7,09

74,3

17300

10,2

8,09

3

17

9

2021

16

21,5

6,01

63,7

37300

23,2

7,91

4
4

3
17

6
9

2021
2021

25

24,6

9,54

104,6

16800

10,1

7,88

15

21,4

7,82

84,7

27300

16,8

7,90

Табл. 4 Стойности на физико-химичните показатели на водите в местообитание 1410 през 2021
Данните не се различават особено от тези за водите в прилежащите басейни на местообитание
1150*, което е белег, че водния режим на местообитанието е в пряка връзка с този на
местообитание 1150* и качеството на водите зависи от качеството в основното местообитание.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
 Параметър 3.8. Премахване на малки характеристики на ландшафта за укрепване на
земеделски парцели (живи плетове, каменни стени, бърнаут, открити канавки, извори,
самотни дървета и др.)
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%.
Не се наблюдават
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

 Параметър 3.9. Преобразуване от друго предназначение на земята в жилищни, селищни
или рекреационни зони (с изключение на отводняване и изменение на бреговата ивица,
крайбрежните и крайбрежните условия) извори, самотни дървета и др.)
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%.
Не се наблюдават и няма информация или данни за това.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)

 Параметър 3.10. Земеделски дейности
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%.
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Не се наблюдават и няма информация или данни за това.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
 Параметър 3.11.Нарушение на водния режим на водоемите
Референтна стойност: Естествена или близка до естествената циркулация на водите във
водоема.
През януари вследствие на интензивни валежи (ок. 30% от годишната норма) водното ниво в
цялото езеро се повиши средно с около 30%, което позволи заливане на периферните части, в
които са разположени фрагментите на местообитание 1410. По този начин се постигна много
близка до естествената циркулация на водите между асоциираните местообитания, вкл. тяхната
времева и пространствена динамика. Високото водно ниво повлия благоприятно както върху
солеността и сезонната ѝ динамика, така и върху развитието на растителните съобщества. Така
например във фрагмент, разположен на източния бряг на Южно езеро като субдоминант се
отбелязва Bolboschoenus maritimus (Фиг. 12). Този вид е с важно значение за Lestes macrostigma
(Фиг. 13) – силно чувствителен към пространствената и количествена структура на съобществото
на B. maritimus, както и със специфични изисквания към водното ниво и солеността през
отделните стадии на жизнения цикъл. Не случайно именно в тази част през 2021 г. бе локализиран
за пръв път за BG0000270 L. macrostigma с голяма степен на достоверност за размножаване в
Атанасовско езеро.
Същите фактори повлияха и на присъствието на Ruppia maritima в тази част на езерото (Фиг. 14).
През 2021 бе локализирана малка колония (около 40 м2), на границата на 1150* и 1410. Тази
колония обаче не успя да плодоноси, поради пресъхването на местообитанието през юли.

Фиг. 12 Bolboschoenus maritimus
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Фиг. 13 Брачни игри на Lestes
macrostigma в Атанасовско езеро,
юни 2021 г.
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Фиг. 14. Ruppia maritima на границата на
местообитания
1150*
и
1410
в
Атанасовско езеро, юни 2021 г.
През 2021 г. параметърът се оценява в
благоприятно състояние. Това обаче се
дължи на наличие на благоприятни
климатични и метеорологични условия
през годината и все още няма да бъде
устойчиво състояние до реализирането
на конкретни консервационни мерки по
управление на водния режим.
Оценка на параметъра: Благоприятно
състояние (FV)

 Параметър 3.12. Интензивен туризъм (посещения) в границите на местообитанието
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%.
Пробна площадка № 2 се намира в близост до басейните с луга и кал, ползвани от ок. 2000-4000
посетители на ден през летния период (юни - септември). Някои от тях навлизат в
местообитанието, което води до уплътняване на субстрата, утъпкване на растителността и
замърсяване с битови отпадъци (най-вече опаковки).
В края на 2020 г. в този участък бе изградена дървена ограда, възпрепятстваща навлизане на
посетителите в местообитанието и не се забелязва негативно въздействие от тях. Районът
периодично се почиства от битови отпадъци.
На границата на пробна площадка 3 в рамките на проект „Солта на живота“ е монтирано дървено
разглобяемо укритие за фотография на диви птици. То се използва ограничено (до 1о човека
годишно), и натискът от посетители е незначителен. Не се наблюдават отрицателни въздействия
върху местообитанието.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
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 Параметър 3.13. Събиране на лечебни видове и/или колекциониране на видове с
декоративна стойност
Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%.
През 2021 г. не е наблюдавано събиране на растителни видове с декоративна или лечебна цел.
Местата, в които през 2019 г. е наблюдавано събиране на видове (пробна площадка № 3) са
оградени с ограда и достъпът на посетители до тях е ограничен.
Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV)
Оценка на критерия: Благоприятно състояние (FV)

Изводи
•

•

•

•
•
•
•

Общата оценка на състоянието на местообитание 1410, на принципа на найнеблагоприятен сценарий е неблагоприятно-лошо състояние (U2); Критерий 1 и 2 са в
благоприятно състояние (Fv), критерий 2 – в неблагоприятно-лошо състояние (U2).
Тази оценка се дължи изцяло на лошото състояние по параметри 2.1. Фрагментация и 2.6.
Обрастване с тръстика и няма да бъде променена, нито дори с благоприятна тенденция
до извършване на конкретни консервационни дейности върху тези фактори в
местообитанието.
Критерий 3 Влияния и заплахи за пръв път, откакто се извършва оценка на това
местообитание в Атанасовско езеро (от 2017 г. насам) е в благоприятно състояние (Fv).
Промяната се дължи на благоприятни климатични и метеорологични условия в началото
на 2021 г., както и на реализиране на мярка, която въпреки че няма консервационна цел
постига консервационен резултат (монтиране на ограда до местообитанието). Това
състояние обаче не може да бъде прието за устойчиво и следва да бъдат планирани
консервационни дейности за намаляване на заплахите.
Местообитание 1410 има изразени типичните видови комбинации и доминантни видове и
не се наблюдава значително участие на рудерални и инвазивни видове в съобществата;
Фрагментацията и обрастването с тръстика са отрицателно действащите фактори с найголямо въздействие върху местообитанието;
Туризмът и събирането на растителни видове са потенциални отрицателно действащи
фактори с относително голяма тежест за състоянието на местообитанието
През годината са наблюдавани всички консервационно значими растителни видове
(Aeluropus littoralis, Saueda hetrophyla, Gypsophila trichotoma, Bassia hirsuta, Limonium
gmelinii, Camphorosma monspeliaca ) с добри популационни характеристики

Препоръки
Да бъдат проучени възможностите и необходимите ресурси за прилагане на възстановителни
мерки и поддържане на водния режим в местообитанието, вкл. чрез изграждане и/или
възстановяване на диги и валове, шлюзове и преливници, мерки срещу фрагментацията и
обрастванията с тръстика.
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