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Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие се финансира 

от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и се реализира в партньорство с 
българското Министерство на околната среда, български неправителствени организации, Pro 
Natura -България и Швейцарската лига за защита на природата, Birdlife Switzerland- Швейцарската 
асоциация за защита на птиците и Световния съюз за защита на природата. 

Основната цел на програмата е да подпомага опазването на българската природа, като 
помага за изпълнението на Националната стратегия за опазване на най-значимите влажни зони в 
България чрез институционално укрепване и конкретни действия. Програмата работи в следните 
области: опазване, администрация и политика; обучение на мениджъри за защитените територии; 
екологично обучение и програми за връзки с обществеността и засилване на сътрудничеството; 
създаване на Информационни центрове; разширяване и укрепване на мрежата на защитените 
територии; разработване на Планове за управление на съществуващи защитени територии и 
предложения за нови защитени територии; насърчаване на екологичното селско стопанство и 
стимулиране на взаимодействието между селско стопанство и защитата на природата; помощ при 
устойчивото развитие в районите на проектите; разработване на политика за екотуризма; 
екомониторинг. 

Програмата включва проекти на територията на Централния Балкан, Източните Родопи, 
Добруджа, Странджа, влажните зони край Черноморското крайбрежие и провеждането на 
биологичен мониторинг и опазване на природните ресурси в различни региони на България. 
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РЕЗЮМЕ 

Име: Атанасовско езеро (= Лъджа, Бургаски солници). 
Координати: 420 34’ 00’’ N и 270 28’ 00’’ E, UTM грид: NH 31, NH 30. 
Местоположение: в непосредствена близост до черноморския бряг, 4 кm северно от град 

Бургас, Бургаска област, България. 
Статут: поддържан резерват, Рамсарски обект, Глобално орнитологично важно място 

(GIBA), Зона А на Министерството на здравеопазването. 
Площ на резервата: 1,002.3 ha, с буферна зона с площ около 900 ha; изключителна 

държавна собственост. 
Лимнологични данни за Атанасовското езеро: 
 

ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ 
Надморска височина (m) -1.5 
Водосборен басейн (km 2)  109 
Дължина на бреговата линия (km) 23.7 
Площ (km 2) 16.9 
Обем (km 3) 3.2 
Средна дълбочина (m) 0.3 
Годишен приток (m 3) 6,870,000 
Брой езерни обеми, които се сменят за 1 г. 10 

 
Стопанисване: Черноморски солници AД (на солодобивните басейни); Министерство на 

околната среда и водите (на резервата). 
Предмет на настоящия проект: Атанасовското езеро и неговата буферна зона. 
Описание на обекта: хиперxaлинно крайбрежно езеро, разделено на две части от пътя 

Бургас - Варна. Северната част е подобна на естуарий (лиман) и е обявена за природен резерват 
през 1980 г. Южната част е буферна зона на резервата. За буферната зона е обявена и 
територията с ширина около 200 m по източната, северната и източната част на резервата. Двете 
части са солници от 1906 г. (по примитивен начин морска сол е била добивана в Атанасовското 
езеро още през 19-ти век като солта е била изнасяна от солниците с помощта на камили - Reiser, 
1894). За целта се използва по- ниското водно ниво на езерото с около 1 m от морското. Според 
типовете биотопи на проекта Корине езерото се отнася към: тип 1.15 - крайбрежни и xaлофитни 
съобщества - солени блата, солени степи, солени храсталаци, солени гори (12 % от общата площ); 
тип 23 - стоящи бракични и солени води (80%) и тип 50 - крайбрежна водна растителност (8 %). 
Езерото е заобиколено от по-малки сладководни водоеми, както и от система от канали, обрасли с 
блатна растителност. Сладката вода от водосборния басейн се събира в обиколен канал и се 
отвежда в морето. Част от същия канал обслужва солниците като ги захранва с морска вода от 
Бургаския залив. По този начин водите в канала през първата половина от годината сладки и 
солени през останалото време. В Атанасовското езеро са установени повече от 233 вида висши 
растения. Доминанти сред тях са: солянката (Salicornia herbacea), Salicornia europaea, Sueda 
maritima, тръстиката (Phragmites australis), тънколистният папур (Typha angustifolia), полската виция 
(Vicia campestris), морският пелин (Artemisia maritima) и др. В езерото са представени и следните 
видове висши растения от Червената книга на България: извит фолиурус (Parapholis incurva), 
тройновилужна мишорка (Gypsophilia trichotoma), черноморско плюскавиче (Silene euxina), 
обикновено халимионе (Halimone pedunculata), късолистна петросимония (Petrosimonia brachiata), 
разнолистна суеда (Sueda heterophyla). В Атанасовското езеро са установени 314 вида птици (от 
над 400 вида за България). От тях глобално застрашени са 12 вида птици, като най-често срещани 
са: къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), царски орел 
(Aquila heliaca), степна ветрушка (Falco naumanni), ливаден дърдавец (Crex crex). 

От всичките 100 вида птици, включени в Червената книга на България, 17 са гнездещи в 
Атанасовското езеро, а 60 други се срещат през различни периоди на годината. Тъй като езерото е 
разположено в най-западната част на Черноморското крайбрежие, в него се наблюдават големи 
концентрации на водолюбиви, грабливи, пойни и други птици. Пиковата численост на есенната 
миграция над Атанасовското езеро за периода 1978 - 1994 г. е до 60,000 грабливи птици и до 
240,000 щъркели, пеликани и жерави. Атанасовското езеро е едно от малкото места в България, 
където се срещат изключително редките етруска земеровка (Suncus etruscus) и водната земеровка 
(Neomys fodiens). 
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Атанасовското езеро представлява: 
един от редките и представителни типове  влажни зони (№ 5 с антропогенен характер) в 
Черноморския биогеографски район; 
най-редкият тип екосистема в България; 
най-голямото находище на лечебна кал в България; 
най-високия добив на морска сол в България; 
най-голямото находище на саликорнията и елегантната орхидея в България; 
единственото значимо находище на артемията в България; 
най-голямото видово разнообразие на птици в България (306 вида от над 400 за цялата 
страна); 
най-големия брой видове птици от Червената книга на България; 
най-голямата гнездова численост в България на: 

саблеклюна 
кокилобегача 
речната рибарка 

единственото гнездово находище в България на: 
малката черноглава чайка 
дългоклюната чайка 
дебелоклюната рибарка 

най-голямата зимна численост на белия ангъч в България 
най-северното находище от ареала на полевката на Гюнтер 
най-ниско разположеното находище на голямата водна земеровка в България. 
 
 
 
ГЛОБАЛНО ЗАСТРАШЕНИ ПТИЦИ 

14 ВИДА 
ПТИЦИ С ЧИСЛЕНОСТ НАД РАМСАРСКИЯ 

КРИТЕРИЙ ОТ 1% - 17 ВИДА 
Къдроглав пеликан –Pelecanus crispus Къдроглав пеликан – Pelecanus crispus 
Малък корморан – Phalacrocorax pygmeus Розов пеликан – Pelecanus onocrotalus 
Малка белочела гъска - Anser erythropus Голяма бяла чапла – Egretta alba 
Червеногуша гъска - Branta ruficollis Черен щъркел – Ciconia nigra 
Мраморна патица – Marmaronetta angustirostris Бял щъркел – Ciconia ciconia 
Белоока потапница - Aythya nyroca Блестящ ибис – Plegadis falcinellus 
Тръноопашата потапница – Oxyura leucocephala Лопатарка – Platalea leucorodia 
Голям креслив орел – Aquila clanga Ням лебед – Cygnus olor 
Царски орел – Aquila heliaca Малък лебед – Cygnus columbianus 
Белошипа ветрушка – Falco naumanni Сива гъска - Anser anser 
Ливаден дърдавец - Crex crex Бял ангъч – Tadorna tadorna 
Голяма дропла – Otis tarda Момин жерав – Antropoides virgo 
Тънкоклюн свирец - Numenius tenuirostris Саблеклюн – Recurvirostra avosetta 
Водно шаварче – Acrocephalus paludicola Морски дъждосвирец – Charadrius 

alexandrinus 
 Тънкоклюн свирец – Numenius tenuirostris 
 Дебелоклюна рибарка – Gelochelidon nilotica 
 Гривеста рибарка – Sterna sandvicensis 

С повдигнати латински имена са обозначени видовете птици, запазването на чиято 
численост в Атанасовското езеро е особено желателно. 
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ГЛАВНА УПРАВЛЕНСКА ПОЛИТИКА 

1. Управлението и охраната на резервата да се извършва от МОСВ, респ. РИОСВ - Бургас. 
2. Запазват се традиционните начини на солодобив, но всички дейности по поддържането 

на дигите да бъдат съобразявани не само с нуждите на солодобива, но и с гнезденето, миграцията 
и зимуването на птиците в резервата и опазването на биологичното разнообразие в него.  

3. Научно-изследователската дейност в резервата и биологичният мониторинг да се 
извършват по програми, съгласувани с МОСВ. Улавянето на птици с научно-изследователски цели 
се измества вън от границите на резервата. 

4. Инвентаризацията на основните компоненти на околната среда да се извършва на три 
нива: 

• Водосборен басейн (109 кm2); 
• Езеро; 
• Местообитания. 
5. За образователната и посетителска дейност, свързана с резервата да бъде разработена 

стратегия.  
Ключовото туристическо местоположение на Атанасовското езеро да бъде използвано по-

ефективно. 

НАЙ-ЗНАЧИМИ ПРЕДПИСАНИЯ И ДЕЙНОСТИ 

1. Да бъде назначен (определен) управител (отговорник) за резервата.  
2. Да бъдат извършени промени в статута, границите, режимите и ползването на природни 

ресурси в резервата и буферната зона (вкл. и част от Южните солници) съгласно настоящия План 
за управление. 

A) Към поддържания резерват и към рамсарското място “Атанасовско езеро” да бъдат 
присъединени части от мерите, разположени северно и североизточно от резервата. 
Първоначално тези територии да бъдат обявени за защитена местност. 

Б) Съгласно чл. 27 (1) от ЗЗТ в поддържания резерват “Атанасовско езеро“ се забраняват 
всякакви дейности, с изключение на: 

• Тяхната охрана; 
• Посещения с научна цел; 
• Преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 
• Събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места; 
• Провеждането на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни 

мерки . 
В) Съгласно чл. 17, ал. 2 и 3 от ЗЗТ горепосочените дейности се извършват само с 

разрешение на МОСВ. Маркираните пътеки се определят със заповед на министъра на околната 
среда и водите. За резервата се определя една маркирана пътека, която започва от Автосервиза, 
преминава по западната дига на север и по Бетонния вал достига Седма помпена станция. 

Г) В резервата да бъдат провеждани следните по-важни поддържащи, направляващи, 
регулиращи или възстановителни мерки съгласно чл. 27 (1), точка 5 от ЗЗТ: 

• Поддържане на дигите и солеността на водите в резервата чрез технологията на 
традиционния солодобив; 

• Ремонтни работи по дигите и каналите през периода 30 юли -1 април; 
• Повишаване на водното ниво в изпарителните басейни; 
• Предпазване на изпарителните басейни в резервата от нахлуване на сладки води; 
• Дейности, които подпомагат гнезденето на птиците; 
• Регулиране числеността на лисици, чакали, енотовидни кучета, диви котки; черни 

порове, белки, скитащи домашни кучета и котки; 
Извършването на последните четири от горепосочените дейности да става само след 

писмено съгласуване с МОСВ. 
Поддържащите, направляващите, регулиращите и възстановителните мерки са развити по-

подробно в част 3.1. Зони, режими и норми. 
3. Да бъде разширен в западна посока басейна “Толбухин” (вътрешния ретензор) с оглед 

възстановяване на основното езерно огледало; да бъде създаден стабилен насипен остров в 
средата на езерното огледало; да бъде повишено водното ниво в околовръстния канал и 
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сладководните водоеми около него в северната и източна част на резервата, за да се обезпечи 
създаването на нови гнездови колонии.  

4. Да бъде построен Административно-информационен център към резервата (Прил. 2, 
карта 14). 

5. Кариерата за глина, разположена североизточно от резервата, да бъде придадена към 
него и да бъде превърната в сладководен водоем, за да се образуват нови привлекателни 
местообитания за гнездене, хранене и почивка на различни видове водолюбиви птици. Този 
водоем да се свърже със съществуващите блато и друга бивша кариера в общ сладководен 
водоем. За нуждите на керамичния завод да бъде разкрита нова кариера северно от старата. 

6. Да бъде организиран мониторинг на ключовите видове растения и животни в резервата. 
7. Съществуващите изкуствени гнездови платформи за саблеклюни, гривести рибарки, 

малки черноглави чайки и др. водолюбиви птици да бъдат заменени с насипен остров в средата на 
най-големия басейн “Толбухин” (вътрешния ретензор), посочен в т. 3. До неговото построяване 
платформите да бъдат ремонтирани ежегодно. 

8. Да бъде построено укритие за наблюдаване на птици източно от бензиностанцията на 
пътя за Варна. 

9. Да продължи провеждането на ежегоден летен семинар за определяне и броене на 
реещите се птици; като за целта да бъде използван наблюдателния пункт в близост до 
Атанасовското езеро с над 20 годишна традиция. 

10. Да се ограничи влизането на фотографи, любители-орнитолози, научни работници, 
опръстенители и др. по време на размножителния период (1 април – 1 август). За всяко влизане с 
такава цел да се издава писмено разрешение от МОСВ. 

11. Към РИОСВ – Бургас да бъде създаден Консултативен съвет за обсъждането на 
проблеми, свързани с управлението и опазването на резервата. В него да бъдат включени 
представители на държавни и научни институции, промишлени предприятия, частния сектор и 
неправителствени организации.  
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ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ 

От десетилетия влажните зони в България са били обект на драстични промени и 
пресушавания  най-вече за нуждите на земеделието. Поради това общата им площ понастоящем е 
значително по-малка в сравнение с тази в началото на настоящия век. Сега най-много влажни 
зони в България са запазени по Черноморското крайбрежие, където има 26 лимана и 5 лагуни с 
обща площ от 27,000 ha.  

Значението на влажните зони за запазването на биологичното разнообразие започва да се 
осъзнава през 70-те години, когато части от Атанасовското и Бургаско езеро са обявени за 
защитени територии, а Сребърна и Аркутино - за Рамсарски обекти. Значителен напредък в това 
отношение е постигнат през 80-те години с поставянето на почти всички значими влажни зони под 
закрилата на Закона за защита на природата. Тогава е допълнен и списъкът на рамсарските 
обекти в България с Атанасовското и Дуранкулашкото езеро. Понастоящем само някои по- големи 
влажни зони като Мандренското и Бургаското езеро все още остават незащитени изцяло. 

Всички тези мерки са част от екологичната политика на Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ), което съгласно нормативната уредба на страната отговаря за стопанисването на 
защитените природни обекти в България. Стратегията и политиката на МОСВ по отношение на 
народните паркове, резерватите, защитените местности и природните забележителности са 
разработени изчерпателно в Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие 
в България реализирана с помощта на Американската агенция за международно развитие.  

МОСВ с финансовата помощ на френското правителство и Бюрото на Рамсарската 
конвенция е разработило и Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в 
България. В него са посочени приоритетните дейности, начините и необходимите средства за 
тяхното опазване. 

Приемането на Закона за защитените територии (ЗЗТ) през 1998 г. бележи нов етап в 
българското природозащитно дело. Съгласно този Закон резерватите преминават към 
стопанисване от МОСВ. През 1999 г. МОСВ изготвя и Наредба за Плановете за управление. 

През 1999 г. от МОСВ е разработен и Национален план за опазване на биологичното 
разнообразие, в който са застъпени и влажните зони. 

0.1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА 
Разработването на настоящия План за управление е на основание чл. 53 от ЗЗТ, съгласно 

който за поддържаните резервати се разработват Планове за управление в срок до две години от 
обявяването им. 

0.2. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ 
Настоящият План за управление е изготвен на основата на научни доклади от 15 експерта 

от различни научни области и дисциплини (вж. Сборник “Екология и опазване на резервата 
Атанасовско езеро” – в приложение). Използван е така наречения “Формат на Eurosite”, прилаган и 
при изпълнението на други проекти на БШПОБ. 

Разработването му е осъществено на два етапа. По време на първия етап (1995-1997) е 
извършено събиране на данните, оформяне на временен План и изготвяне на окончателен План 
за управление на български и английски език и съгласуван с Община Бургас и Черноморски 
солници АД. Този етап съвпада с Първата фаза от Българо-швейцарската програма за опазване 
на биологичното разнообразие (БЩПОБР). 

По време на втория етап (= на Втората фаза от БШПОБР) е извършено актуализиране на 
Плана за управление. В него са направени промени и допълнения съгласно новите 
природозащитни нормативни документи: Закон за защитените територии и Наредбата за 
разработване на планове за управление на защитени територии (НПУЗТ). Взети са предвид и 
бележките на Националната служба за защита на природата (НСЗП) при МОСВ, на екипа на 
проекта “Бургаски влажни зони”, на отделни експерти и пр. При окончателното оформяне на Плана 
са направени някои отклонения от формата на Eurosite, за да може той да се приближи до 
изискванията на новата Наредба за Планове за управление на МОСВ. 

От март 2001 г. Планът за управление на резервата “Атанасовско езеро” навлиза в 
процедура по окончателно приемане от МОСВ съгласно раздел III от Наредбата за Планове за 
управление. 

На 31 юли 2001 г. в град Бургас е проведено публично обсъждане на Плана за управление 
(протокол от ХХ., Прил. ХХ). 
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Във връзка с обезпечаването на документ за собственост на името на МОСВ и изготвеното 
предложение на БШПОБ за разширяване на резервата възникват спорове относно границите му. 
Междувременно на 16 декември 2002 г. е проведено обществено обсъждане на предложението  
(протокол от 16.12.2003 г.).  Със заповед № РД – 241б13.03.2003 г. на Министъра на околната 
среда е назначена комисия със задача да разгледа документацията на предложението  на БШПОБ 
за промени в границите на резервата. Комисията  се е събрала на 10.04.2003 г. и е изработила 
становище, включено в Протокол от 10.04.2003 г. 
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ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЕКТА 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.0. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ С ГРАНИЦИТЕ НА ОБЕКТА 
Име: Атанасовско езеро (=Лъджа, Бургаски солници). 
Координати: 420 34’ 00’’ N и 270 28’ 00’’ E, UTM грид: NH 31, NH 30. 
Местоположение: в непосредствена близост до западния черноморски бряг, 4 km северно 

от град Бургас, Бургаска област. 
Площ на езерото: 1,690 ha. 
Площ на резервата: 1,002.3 ha (кадастрални номера 27 и 312 от КВС на гр. Бургас, имот № 

285, 10024 и 10025 от КВС на с. Рудник). 
Площ на буферната зона: около 900 ha. 
Статут: поддържан резерват, Рамсарски обект, IBA обект, Зона А на Министерството на 

здравеопазването. 

1.1. ЗАКОНОВ СТАТУС 

1.1.1. Законов статус на обекта 
Съгласно Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/ 1998 г.), за поддържани резервати 

се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински 
видове и местообитанията им. 

Съгласно чл. 8 и Приложение 2 на същия закон, територията на резервата “Атанасовско 
езеро” е изключителна държавна собственост. Земята на северозапад, север, североизток и изток 
от него е общинска собственост; малка част от буферната зона северно и западно от езерото е 
частна собственост. Северната половина на Атанасовското езеро е обявена за поддържан 
резерват (ДВ, бр. 99/1999 г.) с разрешени следните дейности до утвърждаването на Плана за 
управление: 

а/ поддържане на дигите и солеността във водите на резервата чрез технологията на 
традиционния солодобив; 

б/ ремонтни работи на дигите и каналите през периода 30-юли-1 април; 
в/ мероприятия, подпомагащи гнезденето на птиците; 
г/ регулиране числеността на хищните бозайници-лисици, чакали, порове, белки, 

енотовидно куче; 
д/ пашата на крави и овце в Азмак дере; 
е/ добив на артемия на определени места след 30 юли; 
ж/ добив на медицинска кал в югозападния край на резервата. 
Южната част на Атанасовското езеро, заедно с ивица от около 200 m около северната част 

е обявена за буферна зона на резервата (ДВ, бр. 85/1981 г.). 
В границите на буферната зона се забраняват: 

а/ строителството на сгради и пътища; 
б/ разкриването на кариери, изменянето на водния режим, замърсяването с химични 

вещества, промишлени и битови отпадъци; 
в/ създаването на лични и помощни стопанства за домашни животни; 
г/ ловуването, гърменето и използването на водоемите за развъждане на домашни птици; 
д/ събирането на яйца и развалянето на гнездата на птиците; 
е/ засипването на крайбрежната езерна ивица; 

В границите на буферната зона се разрешават: 
а/ обработването на селскостопанските земи; 
б/ пашата на домашни животни, с изключение на свине; 
в/ осъществяването на солодобив и калодобив, без да се нарушават екологичните условия 

на резервата; 
г/ изграждането на Административно-информационен център към резервата; 
д/ изграждането укритие за наблюдаване на птици в южната част на Атанасовското езеро. 
Резерватът “Атанасовско езеро” е обявен на 28.11.1984 г. за влажна зона с международно 

значение въз основа на критериите 1 (предишен 1d), 4 (предишен 2c) и 6 (предишен 3c) на 
Рамсарската конвенция; разширена през 2003 г. до 1,404 ha. 
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От 1989 г. Атанасовското езеро е обявено за “Важно орнитологично място” от мрежата на 
международната организация Birdlife International. От 1997 г. то вече е Глобално важно 
орнитологично място (Global Important Ornithological Area). 

Резерватът е обявен за защитена територия с международно значение (ДВ, бр. 97/1993 г.), 
която съгласно Конституцията на България се третира като изключителна държавна собственост. 

Резерватът и буферната зона са обявени за обект на проекта “Корине” (“Corine Site”) под 
No 77. 

Цялото Атанасовско езеро е обявено за Санитарна зона “А” на Министерството на 
здравеопазването. 

1.1.2. Предназначение на обекта 
Резерватът “Атанасовското езеро” има двойно предназначение: 
а. получаване на вода с голяма соленост за нуждите на солодобива; 
б. запазване на изключителното му биологично разнообразие. 
Тези две предназначения взаимно се допълват и само в редки случаи влизат в конфликти, 

които при умела и гъвкава икономическа и екологична политика може да бъдат избегнати. 

1.1.3. Статус и предназначение в миналото 
Солници - от 1906 г. южната половина и от около 1940 г. - част от северната половина 
Защитена местност - малка част от 80 ha в северната половина на езерото, обявена със 
заповед на бившия КОПС (ДВ бр. 57/1976 г.). 
Резерват - северната част на Атанасовското езеро, обявена със заповед на МОС (ДВ, бр. 
70/1980 г.).  

1.1.4. Закононарушения в резервата: 
Най-големите закононарушения в резервата са: 
• Отстрелване на водолюбиви птици през ловния сезон; 
• Събиране на яйца от артемия; 
• Поставяне на укрития за фотографиране в гнездовите колонии и местата за гнездене 

на редките видове птици. 
В буферната зона: 
• Нарушаване на водния режим; 
• Създаване на лични помощни стопанства за домашни животни; 
• Паша на свине. 

1.1.5. Справка за база данни 
• База данни за среднозимната численост на водолюбивите птици в Атанасовското 

езеро за периода 1977 – 1996 г.; съхранява се в ЦЛОЕ при БАН; 
• База данни за есенната миграция на реещите се водолюбиви и грабливи птици над 

Атанасовското езеро за периода 1978 –1993 г.; съхранява се в ЦЛОЕ при БАН; 
• База данни за ежемесечен мониторинг на водолюбивите птици в района на Бургаските 

езера за периодите януари 1996 – март 1997 г. и март 1998 .- декември 2000 г.; 
съхранява се в БШПОБ. 

1.2. УПРАВЛЕНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.2.1. Организационна структура и администрация 
За резервата “Атанасовското езеро” понастоящем съществуват следните организационни 

структури: 
• Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите при МОСВ; 
• Промишлено предприятие “Черноморски солници” АД; 
• БШПОБ с проекта “План за управление на Атанасовското езеро” през първата фаза 

(1995-97 г.) и проекта “Бургаски влажни зони” през втората фаза (1998-2000 г.) третата 
фаза (2001-2004 г.); 

• Екологична станция на Централна лаборатория по обща екология при БАН; 
• Стационар на Института по зоология при БАН. 

1.2.2. Персонал и неговите отговорности 
Персоналът на “Черноморски солници” АД осигурява производството на сол и поддържане 

на дигите.  
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Персоналът на РИОСВ-Бургас чрез специално назначен младши инспектор отговаря за 
управлението и охраната на резервата. 

Персоналът на проекта “План за управление на Атанасовското езеро” (един човек) през 
периода 1995-97 г. е бил отговорен за изготвянето на Плана за управление. 

1.2.3. Сгради 
В границите на резервата няма сгради. В буферната зона съществуват няколко помпени 

станции на “Черноморски солници” АД. В югоизточната част на буферната зона са разположени 
административни и складови помещения, работилници и жилищни сгради на “Черноморски 
солници”, известни като Солници-юг, а в източната – административни и складови помещения, 
работилници и други сгради, известни като Солници-север. Там се намира и Екологичната станция 
на ЦЛОЕ, която се помещава в малка двуетажна постройка източно от резервата на територията 
на буферната зона. От 1999 г. тази сграда е ограбена и полуразрушена. 

XAРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 

1.3. КЛИМАТ 

1.3.1. Климат на района около Атанасовското езеро. 
Средните валежи са 520-580 mm. Най-високите стойности са през юни и ноември, а най-

ниските- през август и септември. Средната годишна температура на въздуха е 12-130 С, а 
годишното й колебание е 20.5- 21.50 С. Районът е между местата с най-мек климат през зимата. 
Само през 20 дни от годината температурата е под нулата, а само през драстично студени 
периоди абсолютният температурен минимум достига 21- 220 С (И в а н о в  и  д р., 1964). 

1.3.3. Климат на Атанасовското езеро 
Много подробна информация за това се съхранява в Метеорологичната станция при 

Аерогара Бургас (разположена на по-малко от километър от резервата). Друга първокласна 
метеорологична станция се намира в гр. Бургас. Само малка част от тази информация е включена 
в Прил. 4, табл. 1. 

1.4. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ: XAРАКТЕРИСТИКА И ПРОЦЕСИ 

1.4.1. Геология 
В тектонско отношение районът на Атанасовското езеро принадлежи към Бургаския 

синклинорий, който се отнася към Източното Средногорие. Това е голяма, сложно устроена 
структура, която на запад започва от района на Нова Загора и Ямбол като на изток постепенно се 
разширява. Оста има посока изток - запад. Той постепенно затъва, като около Бургаския залив е 
най-понижен. По геофизични данни е установено, че синклинорият продължава и в черноморския 
шелф, като тук част от зоната завива на югоизток. На сушата част от южното бедро на този 
участък от синклинория се разкрива по Черноморското крайбрежие между Бургас, Ахтопол и 
Резово, където преминава в турска територия. 

Бургаският синклинорий е запълнен с разнообразни, дебели, на места над 2000 - 3000 m 
горнокредни (ценоман, турон и сенон) седименти и вулканогенни скали. Горнокредният седименто-
вулкански комплекс, който запълва Бургаския синклинорий, е доста нагънат, като в него са 
образувани многобройни антиклинални и синклинални структури от Панагюрската и 
Старозагорската структурна ивица. По-хaрактерни структури от участъка между Ямбол и Бургас са 
напр. Палаузовската антиклинала, Нейчевската антиклинала и др. На юг от Бургас, където 
структурите, които изграждат синклинория, имат посока северозапад-югоизток, по-хaрактерни са 
Росенската антиклинала, в ядката на която се разкриват Росенския плутон и Бродиловската 
антиклинала. (С т р а ш и м и р о в, З а ф и р о в, 1981). 

Черноморският бряг, който огражда от север Бургаския залив между Атанасовското езеро и 
н. Лахна на около 2 km източно от кв. Сарафово на Бургас, е засегнат от интензивна свлачищна 
дейност. Сарафовското свлачище е едно от най-големите и най-активните в България. То обхваща 
голяма  част от северния бряг на Бургаския залив, намираща се на около 10 km северно от град 
Бургас. Разположено е в непосредствена близост до кв. Сарафово. На малко разстояние от 
полосата на свлечената брегова ивица се намират Атанасовското езеро и летище “Бургас”. Над 
свлечените терени преминава първокласният път “Бургас – Варна” и електропроводът за високо 
напрежение “Бургас – Поморие”. Последните две съоръжения заедно с телефонния кабел “Бургас 
– Слънчев бряг” и голяма площ обработваема земя са силно застрашени от разширяващото се 
свлачище. То до голяма степен е формирало морфоложкия облик на крайбрежната зона от 
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Бургаските солници до нос Лахна. От активно свличане е засегнат район, имащ обща дължина 4,5 
km и ширина до 280 м. Свлачището може да бъде условно разделено на три части (североизточна, 
централна и югозападна) в зависимост от положението им спрямо кв. Сарафово. С цел защита на 
бреговата ивица пред населеното място (в рамките на първите два участъка) през различни 
периоди са изградени серия от брегоукрепителни съоръжения – предимно буни.  

В района се наблюдават няколко, образуващи непрекъснати ивици, свлачищни стъпала. Те 
са покрити с млада (до 10-годишна) нискодървесна и храстова растителност, носеща белезите на 
активно развиващия се в района свлачищен процес (т.нар.“пияна гора”). Стъпалата са отделени 
едно от друго посредством вторични отстъпи с височина до 7 м. В горните им части са формирани 
характерните за свлачищните терени негативни форми. Там са се образували и заблатявания, 
които се подхранват, както от валежите, така и от изходища на подземните води. Те рядко 
пресъхват. С тях е свързана и развитата в района влаголюбива растителност. В рамките на 
първите 600 м от страна Сарафово стъпалата са заличени след проведената вече планировка на 
терена, явяваща се част от предвидените укрепителни и отводнителни мероприятия. 

От страничните бортове на свлачището е запазен само южният. Той ясно маркира края на 
зоната на съвременни свличания и се изразява в отстъп, достигащ на места 3м. Северният ляв 
борт не е добре оформен. Там теренът е значително променен в резултат на осъществените 
брегоукрепителни мероприятия (Denev, 2001). 

1.4.2. Геология на наносите 
Под Атанасовското езеро съществуват въгленосни пластове, в които обаче няма галерии 

на близко разположените рудници от минното селище Черно море. 

1.4.3. Хидрология и хидрография 
По-долу представените данните са разработени от Н а й д е н о в (1997). Водосборният 

басейн на Атанасовското езеро е показан на карта 5 от Прил. 2. 

А. ХИДРОЛОЖКА XAРАКТЕРИСТИКА НА РЕЗЕРВАТА 

Обемът на езерото е 3.2 мln m3, средната дълбочина е 0.30 m, а водната площ заема 10.9 
km2. Интегрален показател за изменението на обема на езерната призма са колебанията на 
водното ниво в резултат на въздействието на комплекс от фактори, най-съществените от които са 
морфометричните особености на езерото, притокът и оттокът, вътрешната динамика на водните 
маси. Високата информативност на наблюденията за динамиката на нивото на езерните води и 
относителната простота са ги наложили като задължителен показател от изследванията. 
Водообменните процеси в изпарителните басейни са изучавани чрез субстанции - индикатори и 
чрез измерване на солеността и проследяване на нейната динамика. Определени са теченията в 
района, както и някои части с много слабо движение на водите(например в някои изпарителни 
басейни, басейна “Толбухин” (вътрешния ретензор), и крайбрежните райони). Динамиката на 
водните течения е определяна за всеки басейн. Характерна особеност на изпарителните басейни 
от технологична гледна точка е постъпателното движение на водните маси в тях, при което се 
получава постепенно сгъстяване на морската вода. За осигуряване на това технологично 
изискване на солодобива е необходимо да се поддържа система от преградни диги, затворни 
съоръжения и канали. В различните части на резервата водното ниво се колебае както следва: 

В басейна “Толбухин” (пункт 8):   от 50 до 70 cm; 
В крайбрежните пояси (пункт 9 и 10):  от 30 до 50 cm; 
В основното езеро (пункт 11):   от 10 до 35 cm; 
Във вътрешния ретензор (пункт 6 и 7):  от 20 до 50 cm. 
В отводнителния канал при шлюза за сладки води(пункт 3): от 100 до 200 сm. 
Сравнително малката дълбочина на изпарителните басейни оказва съществено влияние 

върху водообменните процеси, които се причиняват от крайбрежните ветрове. Водообменните 
процеси от своя страна оказват съществено влияние върху състоянието на водните екосистеми в 
резервата. 

б. Хидрология на водосборния басейн на Атанасовското езеро 
Отводняването на водосборната зона на резервата се осъществява главно от няколко 

дерета в северната част - Азмак, Местели дере, Руднишко дере, Дермен дере, Марин дере и 
Житаровска река. В миналото всички те са имали постоянен дебит. През последните години те са 
пресушени в резултат на и голямо водочерпене за напояване, както и от построяването на 13 
микроязовира с общ обем от 3192.103 m3. (Прил. 2, карта 5). Най-големият от тях е яз. 
“Минерални бани” с обем 1250. 103 m3. Те се използват главно за напояване и промишлено 
водоснабдяване. Тази интензивна експлоатация на водите съответства на предназначението на 
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солниците - да се използват за промишлен солодобив. Във връзка с технологичните изисквания на 
солодобива притокът на сладки води е ограничен максимално. 

Най-големият отводнителен канал опасва езерото (нарича се още и обиколен канал). Той 
започва от морския бряг при Солници - юг и продължава до шлюза северно от Седма ПС, откъдето 
преминава изцяло в сладководен до вливането му в морето южно от административните сгради на 
”Черноморски солници” АД. Този шлюз не позволява на морската вода да прониква по-нататък. 
Периодичното постъпване на морска вода от Бургаския залив по обиколния канал в двете части на 
езерото (северна и южна) довежда до периодичното колебание на водното ниво в отделните 
изпарителни басейни. Отводнителният канал събира сладките води от целия водосборен район на 
Атанасовското езеро и ги отвежда в морето. 

Когато шлюзът в началото на обиколния канал при морето е отворен, морската вода 
започва да тече по гравитачен път към езерото. Когато той е затворен и сладките води в 
северната част се увеличават, те потичат отново по гравитачен път към морето. По този начин 
водите в отсечката от обиколния канал между морския бряг и шлюза при Седма ПС изменят 
своята соленост в зависимост от постъпленията на сладки води от водосборния район и от морски 
води от Бургаския залив. Описаното движение на водите е причина за сложността на схемата за 
разпространението на различни замърсяващи субстанции, както и за флуктуацията на солеността 
в изпарителните басейни. 

Дължината на бреговата линия на Атанасовското езеро и оттам на обиколния канал 
възлиза на 23.7 km. Дълбочината на канала в различните участъци се колебае широки граници в 
зависимост от интензивността на повърхностния отток. При шлюза до Седма ПС (пункт 3) 
дълбочината му е около 1.2 m. Ширината му е също не е еднаква в различните участъци. 
Преобладаващата ширина е 2.5 – 3.0 m, като при шлюза достига до 10 m. При средна дълбочина 
1.5 m и средна ширина 3.0 m обемът на водната маса в отводнителния канал възлиза на 108000 m 

3, което е значително по-малко от този на водите в езерото (3.2 млн m 3). Обиколният канал никога 
не е пресъхвал, с изключение на лятото на 2001 г., когато вследствие на интензивно директно 
водочерпене отсечка от близо 600 m в западната част на резервата беше изцяло пресъхнала. 

Водосборният басейн на Атанасовското езеро възлиза на 109 km2. При отточен модул, 
подобен на този на реките, които се вливат в Черно море северно и южно от езерото, годишният 
приток към него възлиза на 6 870 000 m 3. Около 10 % от този отток се вливат в езерото. 
Определени количества се вливат в кариерата за глина (пункт 3), а останалите остават в канала. 

Атанасовското езеро има сложна и уникална хидравлична картина, която се определя от 
смесването на солени и сладки води, от морфометричните особености на отделните басейни и от 
технологичните изисквания на солодобива. 

В западната част на резервата няма вток на повърхностни води. От тръба, която идва от 
Автосервиза се просмукват известни количества минерализирана вода с миризма на сероводород. 
В местността “Славови брести” има няколко тръбопровода с неизяснени функции. 

В района северно от резервата от хидрологична точка са интересни няколко 
водоизточника: 

Ветренска река - минава край село Ветрен (бившо Житарово) и събира водите от изворите 
на минералните бани, разположени в края на селото. Реката е зависима от дъждовете. 
Сезонното и годишно разпределяне на оттока е неравномерно, което е хaрактерно за 
реките в този район. За периода 1988-1991 г. са установени скорости на течението от 1 300 
до 1 600 m3/денонощие. Непосредствено преди вливането на реката в обиколния канал е 
изграден микроязовир, който се използва главно за напояване на овощните градини, 
разположени край пътя Бургас - София. До микроязовира има помпена станция с 3 тръби 
по 400 mm в диаметър. Напояването се извършва през лятото. Количествата изпомпвани 
води не са измервани. Освен за напояване микроязовирът се използва за рекреационни 
цели. В него се вливат отпадните води от с. Ветрен и няколко ферми; 
Местели дере - през 1995 г. в него е измерен отток 80-120 m 3, а през 1994 г. то е било сухо. 
Установено е биогенно натоварване от свинеферма и пасища. Нагоре по течението на 
дерето е изграден микроязовир, чиито води се използват за напояване; 
Дермен дере - пресъхнало и без постоянен отток. То приема водите от Местенското дере. 
След заустването на отпадни води от минно селище Черно море, оттокът му се е увеличил. 
През октомври 1995 г. е измерен дебит в размер на 3 200 - 3 600 m 3/ денонощие; 
Руднишко дере - отток има само след дъждове. 
В източната част на обиколния канал на резервата се вливат няколко дерета: 
Марин дере - зауства се в р. Азмака на около 500 m от римския мост. През юни 2001 г. 
беше установено, че битово-фекални води от мс Черно море се заустват директно в Марин 
дере; 
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река Азмака - тече през с.Лъки и се зауства в блатото в североизточната част на 
резервата. Използва се за напояване. Тя е с отток през цялата година и флуктуациите му 
са както на другите малки реки в района. Не е пресъхвала от няколко години. Измереният 
отток през юли 1995 г. е 4 000 - 4 500 m 3 / денонощие. По данни от предишни изследвания, 
проведени през периода 1988 - 91 г., средните измерени стойности на оттока варират от 1 
500 до 2 000 m 3 / денонощие. 
Нивото на подземните води през 1995 г. е било високо. Измерванията са направени и 

сравнени с нивото на терена. За контролиране на водното ниво на подземните води са използвани 
съществуващи кладенци. Тяхното местоположение е посочено на карта 5. 

1.4.4. Хидрохимия 
Хидрохимията на Атанасовското езеро е проучена от Б о т е в (1997), който през август и 

септември 1995 г. е анализирал проби от пунктовете 7 – 11. Получените стойности са по-ниски от 
приведените от  

Л ю д с к а н о в а (1974), но са близки до данните от предишните изследвания на Р о ж д е 
с т в е н с к и (1957). 

През 1996 г. хидрохимичните изследвания на езерото са извършени на 18 станции в 
различните басейни, разположени северно и южно от зоните на промишлено производство на сол 
и също в кристализационните басейни на солници. Резултатите са представени на табл. 2 и табл. 
3. 

Колебанията на солеността, изчислена по Knudsen (S t r I c k l a n d, P a r s o n s, 1965) за 
бракичните станции през различните месеци на пробовземане, са твърде високи. В резултат на 
намаляване на валежите и непрекъснатото изпаряване на водата в отделните кристализационни 
басейни на солниците, има почти двойно увеличение на солеността от пролетните месеци към 
месеците юли и септември. Подобни промени се потвърждават от данните съобщени от И в а н о в 
и др. (1964). Само за станции 12 и 16 има слабо намаление през м. септември в сравнение със 
стойностите през м. юли. 

Изключително висока стойност за соленост, от порядъка на 169 0/00, е определена на 
станция 12 a, където е намерено голямо количество от солничното раче (Artemia salina), един от 
най-толерантните по отношение на солеността организъм. Голямото увеличение на този 
показател в изкуствено прокопания околовръстен канал, снабдяващ кристализационните басейни 
на солниците с морска вода от Черно море (станции 17 и 18), между месец май и месеците юли и 
септември, се дължи на факта, че имаше вток на такава вода през последните два месеца на 1996 
г.. Това се потвърждава от стойностите за солеността на тези станции през това време - между 
16.03 0/00 и 18,30 0/00 - стойности идентични с колебанията в морската вода на Бургаският залив (Р 
о ж д е с т в е н с к и й, 1980). 

Съдържанията на бикарбонатния, калциевия, и магнезиевия йони, които формират 
минерализацията на водата и от които практически зависи солеността, показват сходни промени 
както и солеността. Стойностите на алкалността и твърдостта на водата варират по същия начин. 
Съдържанието на магнезиевия йон превишава това на калциевия в бракичните станции в 
сравнение с сладководните (табл. 2, 3). Тези данни са близки до резултатите, получени от И в а н 
о в и др. (1964). 

Колебанията на водородния йон, който xaрактеризира равновесието между въглеродния 
двуокис, бикарбонатите и карбонатите, не са големи. През септември има по-голяма разлика за 
pH, в сравнение с предишните месеци на станциите в южните солници. 

Съдържанието на разтворен кислород и процентът на насищане варира и на различните 
станции на пробовземане и през отделните месеци за определена станция. Особено големи 
колебания има на станциите 8, 12, 13 и 16. Най-високи стойности на кислороден дефицит са 
установени през м. юли на станция 8 (27,4 %), и през м. май на станция 12 (24.5%). Много ниско 
количество за разтворения кислород е определено в канала от близката свинеферма - 0,20 mg/l 
при насищане 2.3 % и една ниска в канала от летището на Бургас, съответно 3.36 mg/l и 39.4 %. 

На всички станции има твърде високи стойности за перманганатната окисляемост, което е 
резултат от високото съдържание на органични вещества (разтворени и фино суспендирани) във 
водата на езерото. На бракичните станции тези стойности са почти двойно по-високи отколкото на 
сладководните. Увеличение на окисляемостта има в посока от пролетта към лятото и есента. 

Абсолютните количества на нитритния азот (NO2-N) през целия период на изследването са 
ниски. Значителни количества на този компонент се втичат в езерото с водите от летището на 
Бургас и свинефермата - съответно 0.399 and 0.155 mgN/l (табл. 3). 

Както и амониевия азот, съдържанието на нитратен азот (NO3-N) варира в широк диапазон 
през различните месеци. Абсолютните му количества значително превишават тези на нитритния в 
езерото през целия период въпреки факта, че много често беше установявано състояние на 
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кислороден дефицит. Нитратен азот се внася също с пролетните води от почвите във водосборния 
басейн на езерото. Това е очевидно от съдържанието на нитратен азот на станциите 1, 2 и 3 
(Прил. 4, табл. 2). 

Колебанията в абсолютните количества на фосфатния фосфор (PO4-P) са твърде големи и 
през различните месеци и по отношение на определена станция. Така както и при нитратния азот, 
големи количества фосфатен фосфор се втича заедно с пролетните води от почвите във 
водосборния басейн на езерото. Това показват и големите съдържания на този компонент в 
сладководните станции 1, 2 и 3 (Прил. 4, табл. 2). Има и едно голямо втичане на фосфати с 
водите на канала от свинефермата – 0.977 mg P/l (Прил. 4, табл. 3). Съдържанието на силиций в 
езерото е високо и варира в значителна степен през отделните месеци и също между различните 
станции. И тук най-високото съдържание на силиций е установено в канала от свинефермата. 

Езерото има нестабилен газов режим на почти всички бракични станции за разлика от 
сладководните. На станции 17 и 18, които през май са сладководни (има вток на сладка вода), 
запазват стабилен газов режим даже през месеците юли и септември, когато те вече са бракични 
заради втока на морска вода, както беше споменато по-горе. 

Като се вземат под внимание високите стойности на окисляемостта в канала с мръсни 
вози, който се влива от свинефермата – 56.0 mgO2/l (Прил. 4, табл. 3) може да се предположи, че 
високото съдържание на органични вещества се продуцира не само в самото езеро, но че те се 
втичат в него и с тези мръсни води. 

От данните за амониевия азот ние може да се направим извод, че бактериалните процеси 
на амонификация и денитрификация се извършват в различна степен в зависимост от 
натрупването на органика и интензификацията на фотосинтезата придружено с интензификация 
на амониевите йони. Тук има място и ефект на близката свинеферма от чийто канал влизат 
постоянно животински продукти, съдържащи едно голямо количество (14.58 mg N/l) амониеви 
съединения. 

Големи количества на нитратен азот и фосфатен фосфор постъпват заедно с пролетните 
води от почвите във водосборния басейн на езерото, които са били третирани с азотни и 
фосфорни торове. 

Въпреки факта, че много често е установявано състояние на кислороден дефицит, 
абсолютното количество на нитратния азот значително превишава този на нитритния през целият 
период на изследването. Вероятно, бактериалните процеси на амонификация, нитрификация и 
денитрификация, комбинирани с вечспоменатото вливане на нитрати от почвите, са от по-голямо 
значение от химическите на редукция и окисление. 

Заедно със замърсените води на каналите от свинефермата и летището в езерото се 
вливат значителни количества органични вещества, амониеви, нитратни и фосфатни съединения. 
Това допринася за неговото по-голямо сапробно натоварване. 

1.5. ПОЧВИ И ПОЧВЕНИ ПРОЦЕСИ 

1.5.1. Почвена xaрактеристика 
Атанасовското езеро е заобиколено от слабо излужени алувиални и алувиално- ливадни 

почви (Прил. 2, карта 6), които представляват органични почви с маломощен профил, представен 
от оглеен хумусно-торфен хоризонт, ограничени на дълбочина 40-50 cm ог подпочвените води. 
Съдържанието на хумуса в повърхностния хоризонт е 4.5-5.5 % и в дълбочина намалява. 
Почвената реакция е слабо алкална до алкална (рН 8.2 - 8.9). На изток и запад от езерото се 
простират излужени черноземни смолници. Тези почви притежават черно оцветен хумусно- 
акумулативен хоризонт с мощност 50-60 cm, който преминава постепенно в тъмнокафяв преходен 
“В” хоризонт с дебелина 25-35 cm. Карбонатният хоризонт се установява на дълбочина 80-90 cm, 
оцветен в жълто-кафяви тонове и изпъстрен с меки бели карбонатни конкреции. Почвената 
реакция е слабо кисела до алкална (рН 6.8-7.2). На север от Атанасовското езеро има и малки 
площи със слабо излужени канелени горски почви. 

Към почвите следва да се отнесе и лечебната кал, която покрива дъното на Атанасовското 
езеро и представлява особено ценен природен ресурс. Ценността му се определя от лечебните 
качества, ограничените количества (само в Поморийското и Атанасовското езеро) и бавното 
получаване (1 сm слой за около 100 г.). Лечебна кал от Атанасовското езеро използват лечебни 
заведения от гр. Бургас и гр. Поморие. 

1.5.2. Почвено плодородие 
Съдържанието на органичното вещество в орния хоризонт е 2.5 - 3.0 % и в дълбочина 

постепенно намалява. Поради доброто си естествено плодородие тези почви отдавна се 
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използват интензивно за отглеждане на различни селскостопански култури. Те попадат в II - III 
категория земи. 

1.5.3. Пресушавания 
В резервата и неговите околности няма пресушени земи. Хидрогеоложки проучвания за 

нивото на подпочвените води са извършвани от “Черноморски солници” EАД в някои части на 
резервата. 

БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.6. СЪОБЩЕСТВА, ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ БИОТОПИ (КОРИНЕ БИОТОПИ) 
Съгласно класификацията на проекта “Корине” в Атанасовското езеро са установени 

следните типове местообитания: 
 
КОД 

 
МЕСТООБИТАНИЕ 

% ОТ 
ПЛОЩТА 

15 Солени блата, солени степи и соленолюбиви храсти 12 
23 Стоящи бракични и солени водоеми 80 

23.113 Понто-паноникови солени езера  
3.8 Мезофилни ливади 0 

3.8.2521 Мезотракийски мезофилни заливни ливади  
53 Крайбрежна растителност 8 

53.1112 Солени води; тръстикови масиви  
53.131 Големи тръстикови масиви  
53.132 Малки тръстикови масиви  

 
По други данни в Атанасовското езеро са представени с малки площи и следните типове 

местообитания: 
2.22. Стоящи сладки води 
2.24 Течащи води 
8.89. Индустриални водоеми и канали 
Според C o s t a e t a l. (1996) рамсарската класификация на типовете местообитания в 

противовес на системата “Корине” е специализирана за влажните зони и по-добре ги 
характеризира. Въз основа на нея в Атанасовското езеро може да се разграничат следните типове 
местообитания: 

Н. Солени блата, вкл. засолени ливади, солници и др. 
Ts. Сезонни сладководни блата или водоеми с неорганични почви, вкл. мочурища, сезонно 

заливани ливади, тръстикови масиви. 
А Изкуствени влажни зони, които са интензивно обработвани или използвани за паша. 
Места за солодобив: солници и др. 
Изкопи: кариери за чакъл, глина, други изкопи, водоеми от минни разработки. 
Канали и дренажни канали, канавки и ровове. 

1.7. СТРУКТУРА НА РАСТИТЕЛНОСТТА 
Информацията за растителността на Атанасовското езеро е по В е л е в (1997). 

1.7.1. Приземен етаж. 
Не е проучван. 

1.7.2. Тревен етаж. 
Характерът на фитоценологичната обстановка на районите, които са в непосредствена 

близост до резервата има значение и за неговото екологично определяне, тъй като не само 
водната площ е предпоставка за развитието на богатото биоразнообразие. Атанасовското езеро е 
разположено сред мезофитните тревни формации представени от Festuceta pratensis, Lolieta 
perennis, Agrostideta stoloniferae и др. на мястото на бивши гори от бряст (Ulmus campestris), летен 
и дръжкоцветен дъб (Quercus robur и Q. pedunculiflorae) и др. Те оказват косвено въздействие 
върху растителността на резервата. 
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Свързани с изброените по-горе специфични екологични условия, ценозите на резервата са 
представени от ксеромезофитна, мезофитна и хигрофилна микротермна растителност (Прил. 2,  
карта 8), която може да се подели на: 

Хигрофитна растителност с преобладаване на тръстика (Phragmites australis), теснолистен 
и широколистен папур (Typha angustifolia и Typha latifolia), камъш (Schoenoplectus lacustris) и др. 
Ценозите на тръстиката са предимно монодоминантни, като на места обрастват целите диги, 
обграждащи отвън и отвътре обходния канал. Почти изцяло са обрасли отдавна незаливаните 
най-външни басейни от северната страна на резерватната територия и от югозападната страна на 
буферната зона. Там тръстиката е заела слабо засолените влажни почви и се е оттеглила само в 
зоните на инфилтрирани води с отпадни петролни продукти. В непосредствена близост до дигите 
на следващите действащи басейни, където водата е с относително по висока соленост, няма 
тръстикови обраствания. Това важи и за някои други части с повишена соленост на субстрата. В 
тези съобщества участва и широколистен папур (Typha latifolia) и по-слабо, на относително по-сухи 
места и теснолистен папур (Typha angustifolia). Единично, на малки рехави групи, сред тръстиковия 
масив се срещат Salix alba и Salix eleagnus. Пак в тези ценози на някои места в канала и в 
сладководното езеро се сре-щат значитени обраствания от висши водни растения с преобладание 
на Lemna minor, Ceratophyllum demersum, Najas marina, Potamogeton crispus и Potamogeton 
pectinatus, Spirodella polyrrhiza и други; 

Халофитни тревни ценози. Представени са от съобществата на отделни халофити с 
преобладаване на Salicornia europaea, Sueda maritima, Limonium gmelinii, Salsola soda и др. Те 
заемат местата при най-засолени почви при сезонните, инцидентни и по-продължителни 
засушавания на басейните с по-висока концентрация на соли във водата, както и в подножието на 
дигите при значителни понижения на релефа. Основното участие в тези ценози е на Salicornia 
europaea, като на места този вид образува чисти обраствания и особено при новонасипаните диги 
се явява в качеството си на пионерен елемент (В е л е в, 1995). Примесени с други тревни видове, 
предимно по дигите се срещат и други типични халофити - Sueda maritima, Festuca pseudovina, 
Chenopodium botris, Artemisia campestris, Lepidium draba, Salsola cali, Limonium gmelinii, Parapholis 
incurva, Aeluropus litoralis и др.; 

 
 
 
                                              4        3        4       4 ......................... .…1. Salicornia europaea 
                                                                                                            2. Sueda maritima 
                                   3                                            5 ................…..  3. Festuca pseudovina 
                                                                                                            4. Chenopodium botris 
                              6   ……………………………….….. 6............     5. Artemisia campestris 
                                                                                                            6. Lepidium draba......... 
                            2 
                     1.................................................................2 
....................... 
                                  N                                                   S 
 
Напречен разрез на землена дига с растителната покривка по нея. 
 
Мезоксеротермни тревни ценози. Това са съобщества, формирали се при рязката промяна 

на екологичните условия, след разработването на солниците и експлоатацията им за промишлен 
солодобив. Преграждането на езерото с насипни диги с внесена отвън пръст е предизвикало 
рудерализация на терените, което е условие за установяване на производни съобщества, 
формирали се на базата на коренната растителност, разпространена в околностите на 
Атанасовското езеро. Сега те заемат средните и високи зони на старите диги, части от 
периферните площи на резервата и буферната зона и някои басейни, претърпяли продължително 
засушаване. Представени са от съобществата Agropyreta intermediae, Festuceta pseudovinae, 
Leymeta racemosae, Elimeta elongatae, Poaeta bulbosae, Lolieta perennae и др. при участието на 
троскот (Cynodon dactilon), на места с белизма (Dichantium ischaemum) и садината (Chrysopogon 
gryllus). На второ място по значение за резервата и свързани с екологичните условия на тези 
местообитания са съобществата на полския и морски пелин (Artemisia campestris и Artemisia 
maritima), както и тези в които преобладават Centaurea arenaria и Jurinea albicaulis. В понижените и 
значително по-овлажнени места се срещат съобщества със значително участие на Erianthus 
ravenae и с доста голямо обилие Juncus maritimus и Juncus atratus. Пясъчният субстрат, който е 
задължителен на места в района на езерото е предпоставка за развитието там и на типични 
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псамофити, някои от които образуват и не голeми чисти съобщества. Така, макар и относително 
по-рядко тук се срещат и съобществата на класника (Leymeta racemosae), песъчарът (Amophylleta 
arenariae), пясъчната метличина (Centaureeta arenariae) и др. 

Посочените горе ценози приютяват най-голямо количество синантропни видове. Това са 
местата при най-активно участващите в солодобива райони - кристализатори, работни диги, 
релсови пътища, навеси, други постройки, пътеки. Особено чести са там, където се извършват 
някакви строително-ремонтни дейности по съоръженията на солниците или недалеч от тях. В 
северните части на буферната зона синантропното присъствие е свързано с обикновени 
антропофити поради близостта им със селскостопански земи, а в южните и югоизточни части на 
места се чувства значителна рудерална инвазия. Тя е добре изразена в тази част от буферната 
зона, която само допреди няколко години бе използвана за отглеждане на домашни животни и 
тази, която е в непосредствена близост до нея. Това са и бивши овощни градини и малки ниви - 
места, в които човешкото присъствие е продължавало дълги години и е дало своето отражение. 

Ремонтираните диги, чрез насипване с инертна маса изваждана от двете им страни от 
басейните, в продължение на две-три години се обитават само от рудерални растения, в 
“прибойната” зона проникват и сполучливо се развиват само халофити - предимно 
монодоминантните ценози на Saliucornieta europaeae. По тези места се формират нетрайни 
съобщества на Chenopodium botris. 

Културна растителност. В буферната зона на резервата влизат 4 откъснати една от 
друга малки ниви (североизточна част) и значителна част от голям селскостопански масив 
(югозападна част). Ежегодно се обработват и засяват предимно с житни култури. Няколко 
малки парцелчета, засявани сезонно със зеленчукови култури са раз-работени в тази южна 
част на зоната, която е в непосредствена близост до кв. Изгрев на гр. Бургас. 

1.7.3. Подраст и храстов етаж 
Храстовата растителност в резервата и буферната му зона е силно ограничена. Дивите 

автохтонни видове са представeни единично в традиционните тревни ценози (Amygdalus nanna, 
Astragalus cicer, Genista tinctoria, Ononis arvensis, Ononis spinosa и др.) На рудерализираните 
терени единично са проникнали видове непретенциозни към специфични условия (Clematis vitalba, 
Prunus spinosa, Rosa cannina, Rosa pontica, Rubus snguineus, Tamarix tetrandra и др.) По варовитите 
терени в североизточния край на езерото и недалеч от морския бряг в югоизточната част на 
буферната зона в малки групи са развити Syringa vulgaris, Tamarix tetrandra и Hedera helix, а тук-
там в резерватната територия и в бившите овощни градини, намиращи се сега в буферната му 
зона, чести са Ficus carica, Prunus sativa, Hedera helix и др. 

1.7.4. Дървесен етаж 
Коренна дървесна растителност на територията на резервата и буферната му зона не е 

запазена. Много рядко сред тръстиковия масив и по бреговете на сладководното езеро се срещат 
остатъци от хигрофилната дървесна растителност - единично Salix alba, Salix eleagnus, Salix fragilis 
и частично Populus tremula. Останалата дървесна растителност е представена от вторично 
проникнали и засадени във вече бивши овощни градини Amygdalus communis, Armeniaca vulgaris, 
Cerasus avium, Cerasus fruticosa, Cerasus machalep, Cerasus vulgaris, Cydonia ablonga, Juglans regia, 
Malus domestica, Malus sylvestris, Prunus cerastifera, Prunus domestica и др. 

В заключение може да се обобщи, че растителността на резервата “Атанасовско 
езеро” и неговата буферна зона е представена от хидрофилни, хигрофилни, мезофилни и 
мезоксерофилни съобщества, някои от които вторично възникнали на мястото на някогашни 
смесени широколистни равнинни гори и храсталаци, примесени с халофилни ксеромезофилни 
тревни съобщества. Значителната антропогенизация на района в последните 50-60 години е 
причина за промени в коренните съобщества. Ползването на части от бившето 
полусоленоводно езеро за солодобив и съпровождащите преустройството му дейности са 
довели до екологични промени. Настъпилите изменения в растителността там са свързани с 
промени в хидрологичния и солеви режим, с рязкото рудерализиране от разработки на дигите, 
продължителното отглеждане на домашни животни в сегашната буферна зона, използването 
на части от нея за пашуване и сега и общото замърсяване от близостта на големия град, 
промишлените предприятия, интензивен шосеен и ж.п. трафик, летище Бургас и др. 

Независимо от явната антропофитна инвазия, не се наблюдава деградация на типичните 
за резервата ценози, които са дислоцирани предимно в канала, опасващ резервата, площите в 
най- външните басейни и по старите диги. Рудерална-та растителност, която бързо се настанява 
по “склоновете” и “билните” части на новонасипаните диги има значение до известна степен като 
пионерна растителност и като хранителна база и убежище на животинските обитатели на 
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резервата. Като пионерни се явяват и съобществата на халофитите Salicornia europaea и Sueda 
maritima, които се настаняват първи в подножието на дигите. 

При тази обстановка на почти непрекъснат антропогенен натиск, растителността там е в 
състояние на трайна сукцесия, с изключение на водната и влаголюбива растителност, тъй като 
обходния канал осигурява почти непроменлив хидрологичен и солеви режим. Постоянното 
разработване на селскостопанските земи, включени в буферната зона на резервата не се 
отразява драстично върху коренните ценози там. Негативно отражение от ползването на 
селскостопанските земи има паленето на стърнищата в края на лятото, когато се запалват и 
площи от диворастяща местна растителност. Това води до бърза рудерализация на опожарените 
терени и качествени промени в типичната растителност. 

Растителността в резервата “Атанасовско езеро” и буферната му зона не търпи трайни 
деградационни промени, независимо от периодичните или инцидентни антропогенни 
вмешателства. Поради ползването на обекта за солодобив и косвеното и пряко участие на частта 
от естествения водоем в него се чувства позитивното влияние върху сукцесионните процеси. 

Приложената към този раздел фитоценологична карта (Прил. 2, карта 8) е изготвена чрез 
компютърна обработка на топографска карта на местността в мащаб 1: 25 000, което гарантира 
точност и прецизност на данните в нея. 

1.8. ФЛОРА 

1.8.1. Алгофлора. Фитопланктон 
Алгофлората на Атанасовското езеро е слабо проучена (П е т к о в, 1919, 1932; И в а н о в  

и  д р., 1964; K o m a r e k, 1969, В о д е н и ч а р о в  и  д р, 1971), а фитопланктонът в него като 
съобщество не е бил изследван. В рамките на този проект фитопланктонът е разработен от С т о й 
н е в а (1997), въз основа на която е следващата информация. 

Пунктовете на пробовземане са показани на карта 11 (Прил. 2). Сред тях пунктовете 1, 2 и 
3 представят сладководната част на резервата, а пунктовете 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 - соленоводната 
част на резервата “Атанасовско езеро”. 

Пунктовете на пробовземане 12, 12A, 14 - 16 са от различни соленоводни басейни от 
южната част на влажната зона, която не е включена в територията на резервата.  

Пунктовете 4, 13, 17 и 18 са от различни части на канала, обикалящ около основните 
соленодобивни басейни и свързан с морето. Водата в този канал е с променлива соленост - от 
сладка до морска. 

Във фитопланктона общо са установени 120 таксона водорасли от 102 рода на 7 отдела и 
подотдела (Прил. 1). Повечето от установените видове се отнасят към отделите Chorophyta 
(главно Euchlorophytina), Chrysophyta (главно Bacillariophytina) и Cyanophyta - съответно с по 47, 41 
и 36 таксона. 

Подробни данни за разпространението на видовете в различните пунктове са посочени в 
Прил. 1. Тези данни ясно показват наличието на различни условия във всеки от изследваните 
пунктове. Само в сладководната част на влажната зона са установени 41 вида от 34 рода. 
Останалите 74 вида са представени и в сладките и солените води. Като общи за всички пунктове 
могат да бъдат посочени родове като Navicula и Aulacosеira, но те се появяват през различни 
периоди. 

Според изследването на качеството и количеството на фитопланктона в единадесетте 
пункта, разположена на територията на резервата, може да се твърди, че замърсяването и 
еутрофикацията като проблеми са по-съществени в сладководната част на резервата. Промените 
във фитопланктонните групировки в соленоводната част най-вероятно са свързани със солевия 
режим в басейните. Еутрофикацията на водите на Черно море, които навлизат в системата чрез 
обиколния канал също трябва да се има пред вид, но изглежда, че нейният ефект намалява при 
специфичния характер на движение на водата през солниците. В басейните с променливи 
хидрохимични условия фитопланктонът има различна хранителна стойност през различните 
изследвани периоди и може да бъде сравнен с хранителна каскада в пространството и времето. 

За няколко рода, определени по време на изследването е съобщавано наличие на 
токсични видове (напр. Coelosphaerium, Microcystis, Peridinium), но наблюденията по време на 
полевата работа не позволяват категорично да се твърди, че токсични явления са съществували 
във влажната зона през периода на изследването. Единственото изключение в това отношение е 
пункт 10 през юли, където във водната колона беше установена червено-кафява ивица, 
образувана от цъфтежа на Peridinium и бяха намерени много мъртви риби. Понякога обаче, такива 
замори на рибата могат да се дължат на изчерпването на кислорода, причинено от гниенето на 
водораслите след период на цъфтеж. 



План за управление на поддържания резерват “Атанасовско езеро” 
 

Част 1. Описание и оценка на Атанасовското езеро 
 

24

Новообразуваният водоем в кариерата за глина (североизточно от резервата) е с бракична 
вода с изключително беден фитопланктон, но с начало на развитие на фитобентос, представен от 
харофитинни съобщества. Оогониите на тези видове са посочвани като храна с голяма стойност 
за водолюбивите птици. Тази новообразувана влажна зона се намира в много дълбоко понижение 
(повече от 30 m) и през годината (1995) с изключително големи валежи и високо ниво на 
подпочвените води,  а дъното й беше покрито с вода.  

В заключение може да се посочат следните основни моменти: 
Качествената структура на фитопланктона може да бъде посочена като интересна, 
представена от различни групи водорасли и от различни стратези. Повечето от видовете 
(особено флагелатите) изискват по-точно определяне в живо състояние. Само след такова 
точно определяне ще бъде възможно да се даде по-точна и прецизна информация за 
трофичната стойност на фитопланктона и неговата роля в хранителната верига и да се 
препоръчат повече дейности и мерки за биоманипулация и управление на влажната зона; 
Във фитопланктона на повечето изследвани пунктове не е установен известният вид 
Dunalliella salina, който се посочва от много автори като най-важното водорасло в храната 
на Artemia salina. Цъфтежи от Dunaliella са наблюдавани само в някои части на резервата. 
В басейна, разположен до пунктове 5 и 6 беше установен силен гъбен паразитизъм върху 
Dunaliella и инцистиране на флагелатните клетки. Това явление може да се оцени като 
негативно за бъдещото развитие на Dunaliella и Artemia. През 1996 в пункт 12А е установен 
цъфтеж от зелени флагелати от типа на Dunaliella, като един от видовете беше близък до 
Dunaliella viridis; 
Промените във фитопланктонните количества във всеки от пунктовете могат да се 
окачествят като значителни. Но те не могат да бъдат обяснени само на базата на 6 
пробовземания и се нуждаят от прецизиране в резултат на по-често събиране на 
материали. Като цяло, соленоводните басейни са с по-обилен фитопланктон през летния 
период; 
Данните за редуването на видовете и различното количествено представяне на 
водорасловите групи показват наличието на различни условия във всеки от изследваните 
пунктове. В соленоводната част на резервата най-важният фактор изглежда е режимът на 
соленост и солеността на водата, а в сладководната част - замърсяването и 
еутрофикацията на пунктовете; 
Данните за трофичната ситуация в отделните пунктове ясно показват, че трофичните 
условия се променят и в соленоводната част на езерото има каскада от хранителни бази. 
Сладководната част на резервата е с малка хранителна стойност, а в някои от пунктовете 
продукцията не може да се придвижва по хранителните вериги; 
Ефектът на разреждането (чрез повишаване на водното ниво) се предлага за получаване 
на по-богат на видове фитопланктон без да има водораслови цъфтежи в сладководните 
пунктове, Това предложение е валидно само в случай, че може да се спре замърсяването 
от свинарника и да се предотврати внасянето на фосфати и нитрати; 
Увеличаването на територията, покрита с вода в сладководната част на резервата 
значително ще увеличи биоразнообразието в нея и специално ще увеличи броя на 
фитопланктонните видове. Дълбочини повече от 1 m ще предотвратят настъпването на 
тръстиката. Връзката между сладководната част на резервата и новообразуваната влажна 
зона се предлага като най-евтината, но най-значима управленска мярка за решаване на 
еутрофикационните проблеми в сладководната част. 

1.8.2. Висши растения 
Тази група е проучена от В е л е в (1997), който посочва 241 вида висши растения за 

резервата (Прил. 1). От тях 10 са защитени, 27 са включени в Червената книга на България (от тях 
2 изчезнали, 3 застрашени и 22 редки). Един вид – лъскава камилска трева (Corispermum nitidum) е 
включен в Списъка на редките, застрашените и ендемични растения в Европа и два - Nonea atra и 
Silene thymifolia са балкански ендемити. 

Установено е голямо находище на елегантна орхидея (Orchis elegans) западно от бившето 
хвостохранилище при мс Черно море. Това е едно от най-големите находища на вида в България 
(от екипа на проект “Бургаски влажни зони са преброени повече от 10000 екз.”). Според д-р 
Антоанета Петрова видът не се влияе от косене, но не се препоръчва промяна на хидрологичния 
режим на находището, както и паша на едър добитък. 

1.9.ФАУНА 

1.9.1. Безгръбначни животни 
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1.9.1.1. Зоопланктон и зообентос 
Зоопланктонът и зообентосът в резервата и буферната му зона са проучени от К о в а ч е в 

(1997) и А н д р е е в (1997 - вж. по-долу). Първите данни върху водната безгръбначна фауна от 
Атанасовското езеро и прилежащите му водоеми са публикувани от Ш и ш к о в (1909) и В ъ л к а н 
о в (1934, 1936). Те се отнасят до няколко вида ракообразни. Много по-късно Ц в е т к о в (1955) 
споменава два халофилни вида от сем. Chironomidae. Същият автор извършва количествено 
изследване на мейобентоса. В своето обобщение на наличните по онова време данни, В о д е н и 
ч а р о в (1964) посочва всичко 15 вида безгръбначни животни с бележката, че до момента са 
известни твърде малко животни. Н а й д е н о в (1967) съобщава три вида кладоцери и толкова 
копеподи, намерени от него в канала край езерото. За безгръбначните в Атанасовско езеро няма 
никаква информация дори в монографията на М а р и н о в (1990) върху черноморския зообентос, 
в която специална глава е посветена на крайморските езера. Проучванията са проведени 
шесткратно в 11 пункта от резервата през 1995-96 г. и трикратно в 7 пункта в буферната зона на 
резервата през 1996 г. с помощта на стандартни хидробиологични методи. 

Качествената структура на зоопланктона е разработена поотделно за резервата и 
буферната зона. Основният видов състав на еупланктона е представен от 20 вида ротатории, 6 
кладоцери и 8 вида копеподи, общо 34 вида. Освен тях като перопланктон са установени 
трохофорни и велигерови ларви, а като случайни компоненти- остракоди, харпатикоиди и 
фораминифери. Около половината от тези видове са установени и в буферната зона. В т. 1 
поради замърсяване и видимо течение типичен зоопланктон не е намерен. Значителен брой 
видове идват от точки 2 - 4 (когато последната е сладководна). Те са източник на видове за 
останалите басейни. Там преобладават ротаториите, които са способни да понасят повишена 
соленост. В останалите басейни зоопланктонът е представен от бракични, типично морски и 
хиперхалинни видове, предимно ракообразни. Този състав е сравнително богат в сравнение с 
подобното Поморийско езеро, откъдето са известни около 15 вида. 

Зоопланктонното съобщество изглежда количествено бедно, но това е привидно, тъй като 
установените по време на проучването биомаси са остатъчни след като част от вторичната 
продукция е консумирана от хищници (риби и птици с прецеждащ начин на хранене). При това 
положение езерото трябва да се оцени като продуктивно. Висока е и способността му да 
произвежда зообентос, който има голямо значение като пряк трофичен ресурс както за риби, така 
и за газещи и гмуркащи се птици, вкл и за дошлите от други влажни зони. 

В зообентоса са установени общо 35 вида: 7 от различни групи червеи, 8 мекотели, 7 
ракообразни и 13 вида насекомни ларви от няколко разреда (Прил. 1). Те се поделят на две 
обособени групи. Първата включва сладководните обитатели на точки 1 -4 и 16; тя е бедна 
качествено поради замърсяване и силно напреднала еутрофикация. Втората група видове, 
обитаващи солените басейни, се състои от халофилни видове с постоянен състав. Сред най-
типичните за тези характерни условия са някои ракообразни (Corrophium, Gammarus, Sphaeroma), 
мекотели Hydrobia, Cardium, Syndesmia), както и ларвите на солничната муха Ephydra и 
Chironomus salinarius. Като случайно попаднали с морските води през юли 1996 г. трябва да се 
разглеждат двата вида морски скариди Crangon crangon и Leander sp. В някои басейни на 
буферната зона покрай пътя е намерен недетерминиран вид заравяща се актиния. Сравнението с 
Поморийско езеро, където са установени около 20 зообентосни вида, отново е в полза на 
изследвания район. 

По време на изследванията са събирани и висши ракообразни от разредите Amphipoda, 
Isopoda и Decapoda. В резултат са установени видовете Gammarus aequicanda, Gammarus 
subtypicus, Corophium volutator от разред Amphipoda, Idothea baltica basteri, Sphaeroma serratum от 
разред Isopoda и два вида скариди - Palaemon serratus и Palaemon elegans от разред Decapoda. 

Видовете от разред Amphipoda са различно представени през отделните периоди на 
годината и в отделните басейни на езерото. Видът Gammarus subtypicus преобладава в басейни 
със сравнително ниска соленост и се среща заедно с артемията в басейни 9 и 10, но в по-малки 
количества отколкото в станции 5 и 6, където се установяват до 246 екз /m2 (1995 г.). Подобна 
картина се наблюдава и през втория период от изследванията. 

През 1996 г. в станции 7, 8 и 9 успоредно с предходния вид е намерен и видът Gammarus 
aequicanda, който отстъпва по количество в басейни 9 и 10, но е в изключително голямо 
количество в станция 7 и прехода към басейна на станция 8. Там са установени до 1600 екз/ m2. 
Общото за двата вида е, че отсъстват от станциите със соленост над 80-90 о/оо. Това са морски 
видове, които понасят добре по-високата соленост в условията на Атанасовското езеро. Видът 
Gammarus aequicanda е способен да издържа на сравнително по-слаба соленост до 8 о/оо. 

Видът Corophium volutator е характерен обитател на бракични води и крайморски езера. 
Той се явява като един от най- приспособените за живот в солниците видове. Той е от най-
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масовите представители през всички сезони в станции 8, 9 и 10. Липсва в басейни с по-висока 
соленост като станция 12 а, където се среща само артемия. 

Двата вида от разред Isopoda- Idothea baltica basteri и Sphaeroma serraum са типично 
морски обитатели от крайбрежието на Черно море, но явно са постоянни видове в Атанасовското 
езеро в сравнително ограничени количества. Намирани са в станциите 8, 9 и 10. 

През 1996 г. след пускането на морски води в обходния канал на езерото са намерени 3 
вида представители на разред Decapoda. Това са видовете Palaemon serratus и Palaemon elegans 
от семейство Palaemonidae и Crangon crangon от семейство Crangonidae. Видът Crangon crangon е 
установен в станция 4 в североизточната част на езерото. Останалите два вида са намерени в 
станция 17 в близост до втока от морето. Не може да се приеме, че това са постоянни 
представители на езерната фауна, а по-скоро случайни попаднали с притока на морски води. 
Обикновено тези видове са привързани към крайбрежни води с обраствания от водорасли. 

Проучванията върху зоопланктона и зообентоса в Атанасовското езеро може да се 
обобщят по следния начин: 

Зоопланктонът в резервата “Атанасовско езеро” и буферната му зона по време на 
двегодишното проучване (1965-1966) е представен с 34 вида, а зообентосът - с 35 вида. Този 
видов състав е сравнително богат, в сравнение с подобното Поморийско езеро, откъдето са 
известни съответно около 15 и 20 вида. 

Това биоразнообразие се дължи на няколко взаимно свързани фактори (сезонни явления, 
взаимно влияние на различни условия на средата, променящо се ниво на солеността).Това 
многообразие на средата, обаче, поддържа във висока степен стабилността на системата. 

Бързата промяна в средата при навлизане на морска вода е стрес за безгръбначните 
обитатели (впрочем, и за рибите), и е последвана от рязко понижаване на количествените 
показатели. 

Установените по време на проучването количества зоопланктон са остатъчни, след като 
голяма част от него е изядена от консументите (риби и т. н.). Като се има това предвид, езерната 
система трябва да се оценява като продуктивна. Висока е и способността и да продуцира 
зообентос, който е добър пряк трофичен ресурс, както за рибите, така и за газещи и гмуркащи 
птици, с което ги привлича и от съседни влажни зони. 

1.9.1.2. Артемия (Artemia salina) 
Популацията на този важен за резервата вид е изследвана от А н д р е е в (1997). 

Артемията представлява важен хранителен ресурс за редица водолюбиви птици, които обитават 
Атанасовското езеро през различни сезони на годината. Поради това проучването на нейната 
популация е от съществено значение за запазването на биологичното разнообразие в него. 

В южната част на Атанасовското езеро е установен беден качествен и количествен състав 
на макробентоса и липса на артемия. Причините за това са в силното влияние на технологичните 
процеси на солодобива върху нормалното протичане на хидрологичните процеси в езерото, а 
оттам и върху развитието на зоопланктона и зообентоса. Несъмнено има влияние и урбанизацията 
на югозападната част на езерото, която обхваща 30 % от цялата крайбрежна ивица на Солници- 
юг 

В началото на вегетативния сезон през пролетните месеци за пръв път се отбелязва 
наличие на артемия в резервните басейни в сравнително малки количества като достигат до 17 
възрастни и 360 ювенилни екземпляри на литър вода. С повишаване на температурата на водата 
през м. май до 20° - 22° и особено на солеността, която достига до 24 - 26 о/оо се установява 
значително повишаване на количеството от артемии, като достигат от 300 до 458 екз./l възрастни 
екземпляри в различните басейни и 800 до 1000 екз./l ювенилни. 

През летните месеци юли, август и септември се наблюдава рязко повишение на 
числеността, като в ст. 11 са установени до 1800 възрастни екземпляри и до 2500 - 3000 ювенилни 
на литър вода. За отбелязване е, че в този период видът напълно изчезва от басейни 9 и 10 
въпреки относително по-високата соленост. В същото време в засушените участъци на тези 
станции се намират изключителни количества от отложени яйца, които остават за презимуване до 
следващия вегетативен сезон, когато басейните се напълват отново. 

Разпространението и разпределението на количествата на вида в отделните басейни е в 
зависимост от движението на водите, което се обуславя от технологичните процеси за добив на 
сол. Водата от резервните басейни последователно се прелива през няколко изпарителни басейни 
и достига до басейните на ст. 12 и 12А, където солеността достига високи стойности до 168.9 о/оо. 
Интензивните размножителни процеси през лятото довеждат до създаването на изключителна 
биомаса на вида, като достигат до 3,400 екз./l вода, които съответствуват на 17 g/l вода. Това 
масово развитие се дължи както на оптималните условия, създавани от температурата и 
солеността, така и на подобряване на трофичната база с развитието и цъфтежа на някои видове 
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водорасли. Това са и основните фактори, които влияят върху появата и масовото развитие на 
артемията. 

Известно е, че оптималните условия на вида са в граници на соленост 40 о/оо - 100 о/оо. При 
такива условия благодарение на сравнително краткия период на размножаване на вида (една 
женска се размножава до 3 пъти на сезон) за кратко време се развиват изключителни количества 
от артемия. Преминавайки в басейни с по-висока соленост до 240 о/оо - 260 о/оо все още се 
поддържат стабилни жизнени процеси. Едва при соленост 340 о/оо се забелязва забавяне на 
движението на индивидите и масово измиране на популациите, докато размножителните процеси 
се потискат и спират още при 170 - 180 о/оо. 

В края на активния вегетативен период в пресъхналите или силно засушени басейни се 
намират големи струпвания от яйца на артемия. Яйцата обикновено плават на повърхността на 
водата, носени от ветрове и течения. При условията на Атанасовско езеро след пресъхване на 
басейните те обикновено се намират в южните подветрени части, където са били отнесени от 
преобладаващите северни и североизточни ветрове. Това са “презимуващи” яйца, които 
независимо от неблагоприятните условия с настъпването на пролетта дават начало на развитие 
на нови поколения от артемия. За количеството на отложените яйца може да се съди от 
събираните за търговски цели яйца, които в предишни години са достигали до 60 - 80 кg на сезон. 

В Атанасовското езеро артемията се явява като един от най-масовите му обитатели. 
Специфичният характер на хиперхалинния водоем създава добри условия за размножаването на 
вида, който заедно с останалите видове, чийто качествен състав сравнително беден, създават 
условия за поддържане на хранителна верига за рибното население и птиците в езерото. 

1.9.1.3. Разред Водни кончета (Odonata) 
Одонатната фауна на Атанасовското езеро е изследвана от г-н Милен Маринов, 

предоставил настоящата информация. В резултат на неговите проучвания в резервата и неговите 
околности са установени 19 вида водни кончета (или 29.7% от известните 64 вида общо за 
страната), които са включени в табл. 4 (Прил. 4). 

От установените досега водни кончета в Атанасовското езеро интерес представляват: 
Chalcolestes viridis - рядък за страната вид, известен главно от Ю. България; 
Anax parthenope - сравнително рядък вид, разпространен главно по Черноморското 
крайбрежие; 
Hemianax ephippiger - много рядък вид, улавян предимно по Черноморското крайбрежие; 
Libellula fulva - много рядък за страната, съобщаван предимно за Южна България. 

1.9.2. Риби  
Ихтиофауната на Атанасовското езеро е изследвана от П оп о в (1997), според който в 

ихтиологично отношение резерватът “Атанасовско езеро” не е проучван системно, вероятно 
поради използването му за промишлен добив на сол. Началото на солодобиването от езерото 
датира от 1912 г., а от 1922 г. започва усилена експлоатация. Тази промишлена дейност обуславя 
своеобразния характер на проучвания обект в хидробиологично отношение. Разделянето на 
водната площ на голям брой изпарителни и кристализационни басейни с различна соленост (от 
0,12 о/оо до 168 о/оо), заедно с дренажните канали превръщат резервата в сложен комплекс от 
водоеми, което не позволява установяването на устойчив ихтиофаунистичен комплекс. Голямата 
разлика в условията, преди всичко в солеността, се проявява и през различните сезони, което 
допълнително затруднява развитието на богата ихтиофауна в качествено отношение. В 
количествено отношение, обаче, се наблюдава масово развитие на еврибионтните видове 
кавказко попче (Knipowitschia caucasica) и бодливките Gasterosteus aculeatus и Pungitius platigaster. 
Наблюдава се масово развитие и на аклиматизирания през 1924 г. у нас живороден вид Gambusia 
affinis holbrooki, който е сладководен, но понася соленост до 7-8 о/оо. Той се среща в околовръстния 
канал на северните солници. В северозападната част на резервата има бивша кариера, завирена с 
прясна вода, в която масово се развива каракудата Carassius auratus gibelio, и в по-малки 
количества - шаранът (Cyprinus carpio). Всички изброени дотук видове се размножават на 
територията на резервата. В големите изпарителни басейни със соленост, варираща от 5 до 60 о/оо 
освен постоянно обитаващите видове кавказко попче и бодливки, се срещат кефалови риби, 
навлизащи през лятото с морски води и оставащи за отхранване в басейните. Този процес в 
миналото е бил подпомаган от рибарите, които са излавяли по крайбрежието еднолетки от 
кефалови риби и са ги прехвърляли в големите басейни за отхранване. При тези манипулации в 
Поморийското езеро са получавани годишни добиви от 40 т. В източната част на канала, свързващ 
солниците с морето, се срещат морски видове, които не играят съществена роля в ихтиокомплекса 
на резервата. Качествена и количествена характеристика на ихтиофауната е дадена на табл. 5 
(Прил. 4). 
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През двете години на изследването е наблюдавано масово измиране през лятото на риба в 
канала и някои басейни, вероятно свързано с рязката промяна на солеността при постъпването на 
морска вода. Така например, в един от басейните (станция 10) през юли 1996 г. е наблюдавано 
петно от умряла риба (попчета и бодливки в съотношение 10 към 1) около 100 m2 край брега. 
Приблизителното количество риба е 6000 екз/ m2.Това показва, че запасите от двата вида са 
значителни и играят важна роля като трофичен ресурс за някои видове птици в резервата. Същото 
явление се наблюдава и в канала между морето и шлюза, затварящ канала към станции 1 и 2. Тук 
смъртността е предимно по гамбузията. В североизточната и северната част на канала, където 
водата постоянно е сладка, това явление не е наблюдавано.  

Приблизителна оценка на трофичната стойност на рибните популации за птиците може да 
се направи, ако се знае хранителния спектър на рибоядните видове, които са постоянни или 
временни обитатели на резервата, размерите на рибите, както и техните местообитания. 
Например, бодливките и гамбузията имат приблизително еднакви размери - до 50-60 mm, 
кавказкото попче е по-дребно и е по-скоро мезобентосен вид, а кефаловите и каракудите са едри 
видове и по-скоро пелагични, така че те са обект на по-едри и типично рибоядни видове като 
пеликани, корморани и чапли.  

Напоследък в Атанасовското езеро от Михов (in litt.) са установени още два вида риби: 
Syngnathus abаster Risso, 1926, (сем. Syngnathidae) – черноивичеста морска игла  
Намерена е в Северните солници в обрастванията на Ruppia maritima. Рядък постоянен 
вид, който се размножава в резервата. Досега са уловени само два млади екземпляра. 
Първично морски, еврихалинен и средиземноморски имигрант. Включен е в Бернска 
конвенция анекс III и Червеният списък на IUCN-1996. 
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758), (сем. Centrarchidae) – слънчева рибка. Установена е в 
новото водно тяло с ниска численост. Първично сладководен. Стенохалинен. Постоянен, 
размножава се в резервата. Интродуциран вид, който застрашава автохтонната 
ихтиофауна. Засега не съществува опасност от разпространение в резервата поради 
чувствителността на вида към повишената соленост на водата.  
По данни на Михов  (in litt.) в езерната част на резервата се срещат три вида риби. Най-

масов вид е кавказкото попче който се среща във всички басейни с изключение на 
кристализаторите, числеността му през април, преди първото поколение достига 6-8 екз./м2. 
Другите два вида постоянно обитаващи езерната част - триигла бодливка и черноивичеста морска 
игла, поради специфичните си биологични особености се срещат само в басейните, в които се 
развива някаква растителност – Ruppia maritima или тръстика и папур. 

На 26 октомври 1999 г. в кариерата в североизточната част на резервата от проекта 
“Бургаски влажни зони” е извършено зарибяване с 2200 екз. полово зрели сребристи каракуди 
(Carassius gibelio), доставени от езерото Вая чрез Сладководно рибовъдство АД - Бургас. 

1.9.3. Земноводни и влечуги 
Информацията за тази група гръбначни животни и относително оскъдна. Специални 

проучвания върху херпетофауната в резервата не са извършвани. Според М и ч е в (1995) там са 
установени 7 вида земноводни и 8 вида влечуги (Прил. 4, табл. 6). 

Два от посочените видове – жълтокоремник (Ophisaurus apodus) и смок мишкар (Elaphe 
longissima) са включени в Червената книга на България като застрашени. Изключително голяма и 
необичайна концентрация на попови лъжички от обикновена чесновница (Pelobates fuscus) е 
наблюдавана в околовръстния канал между Седма ПС и моста на администрацията на Солници- 
Север през май 1996 г. 

1.9.4. Птици 
Птиците са най-богатата и най-добре проучената група животни в Атанасовското езеро. Те 

са разработени от Профиров ,  Димитров ,  Няголов  (1997). В резервата, буферната зона и по 
черноморския бряг пред езерото са установени 296 вида птици (или над 75 % от всички видове 
птици, регистрирани в България), от които 62 вида са гнездещи (Прил. 5). Атанасовското езеро 
заема първо място в България по брой на установените видове птици.∗ 

Природозащитният статус на птиците в Атанасовското езеро е представен на таблица, 
включена в края на Прил. 1. При обобщаване на данните от таблицата се установява, че: 

• 255 от всичките 296 вида птици в Атанасовското езеро са обявени за защитени по 
Закона за защита на природата; 

                                                      
∗ Според M i c h e v  e t  a l (1999) техният брой е нарастнал до 306 . 
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• 86 от всичките 100 вида птици включени в Червената Книга на България са 
регистрирани в Атанасовското езеро: 29 от тях са редки, 52 са застрашени и 5 са 
изчезнали като гнездещи видове.  

• 7 редки и 11 застрашени вида гнездят в Атанасовското езеро; 
• 18 вида отговарят на Рамсарските количествени критерии за влажни зони с 

международно значение - 3 като гнездещи (Recurvirostra avosetta, Sterna sandvicensis и 
Gelochelidon nilotica) и 16 като мигриращи и зимуващи; 

• 12 вида, обявени за глобално застрашени, са установени за Атанасовското езеро; 
• 102 вида, установени в Атанасовското езеро са включени в проекта “Корине” (16 от тях 

са гнездещи); 
• 170 вида са включени в 4 от специалните категории на BirdLife:  

видове със световно природозащитно значение(Spec. 1)- 13 вида; 
видове, концентрирани в Европа и с неблагоприятен природозащитен статус 
(Spec. 2) - 20 вида; 
видове, не концентрирани в Европа, но с неблагоприятен природозащитен 
статус (Spec.3) - 78 вида; 
видове, концентрирани в Европа и с благоприятен природозащитен статус 
(Spec. 4) - 59 вида; 

• 283 вида според BirdLife International имат следния статут в Европа: 
застрашени (E)  16 вида  Намаляващи (D)    32 

вида 
уязвими (V)  43 вида   Локализирани (L)      7 

вида 
редки (R)  13 вида  Сигурни (S)   172 

вида  
• 183 мигриращи вида са от включените в Бонската Конвенция: 4 - в Приложение I и 179 

в Приложение II. 
Всички тези данни ясно показват голямото международно, национално и регионално 

природозащитно значение на Атанасовското езеро. 
На табл. 7 (Прил. 4) са представени промените в гнездовата популация на най-типичната 

птица за Атанасовското езеро - саблеклюна през настоящия век. От нея се вижда, че видът 
започва да в Атанасовското езеро след около 1910 г., т. е. когато езерото е превърнато в солници. 
След 1960 г. броят на гнездовите бройки се колебае от 250 до 2,200.  

През 1995 и 1996 г. в Атанасовското езеро са установени 8 вида колониално гнездещи 
птици (Прил. 4, табл. 8). Те имат флуктуираща численост, с изключение на гривестата и речната 
рибарка, чиято численост е намаляваща, и на кокилобегача, чиято численост постепенно се 
увеличава. Възможно е намаляващата численост на първите два вида да се дължи на 
влошаващите се условия за гнездене на изкуствените платформи, където е цялата популация на 
гривестата рибарка и почти цялата- на речната рибарка. Обобщените данни са представени на 
фиг. 1 (Прил. 4). 

Най- многобройните гнездещи птици в резервата са гривестата рибарка и саблеклюнът. 
Първият вид е установен в резервата като гнездещ за първи път през 1984 г. (С и м е о н о в, 
1986). Тогава е имало 12 двойки в смесена гнездова колония с малки черноглави чайки, 
саблеклюни и речни рибарки. Колонията е била на дига в северната част на езерото. Следващото 
гнездене е установено на изкуствените острови през 1991 г. (Е н е в, 1996). Оттогава гривестата 
рибарка мъти редовно и понастоящем е най-многобройният гнездещ вид в Атанасовското езеро. 

Както вече беше посочено (табл. 7) другият многоброен вид - саблеклюнът - е установен 
като гнездещ в началото на века, но по-значителна числеността му става след 1955 г. Причините 
за това не са известни. Може само да се предполага, че са свързани с превръщането и на 
северната половина в солници. 

Важно е да се отбележи и значението на Атанасовското езеро като място за хранене на 
лопатарките, които гнездят в ЗМ “Пода” и на няколко вида чапли, които гнездят в ЗМ “Пода “ и ЗМ 
“Вая”. И обратно - къдроглавите пеликани, които нощуват и почиват в Атанасовското езеро, се 
хранят в Мандренското и Бургаско езеро. Всичко това доказва тесните връзки между влажните 
зони около Бургас и необходимостта всички те да бъдат разглеждани като общ екологичен 
комплекс. 

Миграцията на птиците е много добре проучена по два начина: 
• Чрез улавяне и опръстеняване предимно на пойни и дъждосвирцови видове птици от 

1977 г. насам; 
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• Чрез наблюдения на видимата есенна миграция на реещите се птици през периода 10 
август - 30 октомври от 1977 до 1993 г. 

Получените резултати показват, че Атанасовското езеро и най- богатото място в Европа по 
отношение есенната миграция на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus), розовия пеликан 
(Pelecanus onocrotalus), тръстиковия блатар (Circus aeruginosus) и вечерната ветрушка (Falco 
vespertinus). Езерото заема второ място при есенната миграция на малкия креслив орел (Aquila 
pomarina). Пиковата численост на миграцията за периода 1978 - 94 г. е до 60 000 грабливи птици и 
до 240 000 щъркели, пеликани и жерави. 

Атанасовското езеро има голямо значение и като място за зимуване на много видове 
патици, дъждосвирци и пеликани. Редовни среднозимни преброявания на тези групи птици са 
извършвани ежегодно от 1977 г. насам. 

През януари на 1995, 1996 и 1997 г. в резервата, буферната зона и морето пред тях са 
установени 41 вида водолюбиви птици с максимална численост над 20000 екз. през 1997 г. 

Осреднената среднозимна численост на водолюбивите птици в Атанасовското езеро през 
периода 1977 - 86 г. е около 10 000 екз., а за 1987 - 96 г. - под 6 000 екз., т. е. намалена почти два 
пъти. През зимата на 1997 и 1998 г. обаче е регистрирано значително увеличение на зимуващите 
водолюбиви птици в езерото.  

Среднозимната численост на следните видове птици в Атанасовското езеро има 
международно значение: 

 
 

ВИД 
 

МАКСИМАЛНА 
ЧИСЛЕНОСТ 

(в екз.) 

ГОДИНА НА 
МАКСИМАЛНАТА 
ЧИСЛЕНОСТ 

СРЕДНА 
ЧИСЛЕНОСТ  

(в екз.) 
Бял ангъч (Tadorna tadorna) 4141 1982 1987 
Фиш (Anas penelope) 6014 1976 326 
Белоока потапница (Aythya nyroca) 91 1967   - 

 
През периода 1977-86 г. Атанасовското езеро е заемало трето място (след Мандренското и 

Бургаското езеро) по значение за зимуването на водолюбивите птици по Южното черноморско 
крайбрежие. Среднозимната численост на водолюбивите птици в него през втория период - 1987 -
96 г. е близо два пъти по-висока и то вече заема второ място след Мандренското езеро. (фиг. 2). 
Най-висока среднозимна численост в Атанасовското езеро и през двата периода е имал белият 
ангъч, следван от зеленоглавката и лиската. Намаление в числеността е установено при белия 
ангъч, саблеклюна и сребристата чайка, а увеличение - при големия гмурец, къдроглавия пеликан, 
голямата бяла чапла, голямата белочела гъска и немия лебед. Особено голямо е то при 
къдроглавия пеликан (фиг. 3). Като се вземат предвид и данните от среднозимното преброяване 
през януари 1997 г. може да се заключи, че три вида проявяват ясна тенденция за увеличение на 
среднозимната численост: къдроглавият пеликан, голямата белочела гъска и червеногушата гъска. 

Както се вижда от всички посочени данни за птиците, Атанасовското езеро се отличава с: 
Най-голямото видово разнообразие на птици в България 
Най-големия брой видове птици от Червената книга на България 
Най-голямата гнездова численост в България на: 

Саблеклюна (Recurvirostra avosetta) 
Кокилобегача (Himantopus himantopus) 
Малката белочела рибарка  (Sterna albifrons) 
Речната рибарка (Sterna hirundo) 

Единственото гнездово находище в България на: 
Малката черноглава чайка (Larus melanocephala) 
Дългоклюната чайка (Larus genei) 
Дебелоклюната рибарка (Gelochelidon nilotica) 
Гривестата рибарка (Sterna sandvicensis) 

Най-голямата миграционна численост в Европа на: 
Розовия пеликан (Pelecanus onocrotalus) 
Къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) 
Тръстиковия блатар (Circus aeruginosus) 
Вечерната ветрушка (Falco vespertinus) 

Най-високата зимна численост в България на белия ангъч (Tadorna tadorna) 

1.9.5. Бозайници 
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При изследване върху хранителния спектър на забулената сова (Tyto alba) в Атанасовското 
езеро са установени 11 вида гризачи, 5 вида насекомоядни и 2 вида прилепи (С и м е о н о в  и  к о 
л, 1981). По-късно списъкът на видовете е допълнен с етруската земеровка, установена по един 
екземпляр, намерен на дига в езерото (P o p o v & N y a g o l o v, 1991). Това е второто съобщение 
за присъствието на този вид в България, последвало публикацията на V o h r a l i k (1985). 

В рамките на настоящия проект видовият състав на бозайниците (без прилепите) и 
състоянието на популациите им в резервата и буферната зона са проучени от С т е ф а н о в 
(1997) и са представени на табл. 9 (Прил. 4). 

При използването на метода на ловните линии са улавяни 5 вида дребни бозайници: 
източноевропейската полевка (Microtus rossiaemeridionalis), домашна мишка (Mus spicilegus), 
горска мишка (Apodemus sylvaticus), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) и малка 
белозъбка (Crocidura suaveolens).  

Данните за териториалното им разпределение и относителната численост са представени 
на табл. 10 (Прил. 4). Установените видове са масови за страната и представляват интерес главно 
от гледна точка като част от екосистемите на резервата и/или като хранителна база на хищниците. 
По-особен интерес за опазването на видовото разнообразие представляват следните  видове: 

Етруска земеровка (Suncus etruscus). Видът не е установен при изследванията по проекта, 
което може да се дължи на недостатъчната ефективност на използваните капани. За сега в 
литературата са съобщени две находища на вида в България, едното от които е резерватът 
Атанасовско езеро.  

Полевка на Гюнтер (Microtus guentheri). Видът не е установен нито при улавяне с капани, 
нито по следи от жизнената дейност (колонии), а само по погадки и би представлявал интерес като 
най-северно находище, ако се потвърди наличието на постоянна популация. 

Европейски лалугер (Spermophilus citelus). В България е широко разпространен и не се 
счита за застрашен, но по предварителни данни от наши проучвания през последните две 
десетилетия вида е с намаляваща численост, като същевременно намаляват и обитаваните от 
него територии, поради което изисква повишено внимание и евентуално взимане на мерки за 
опазването му. Видът е включен в Бернската конвенция, ратифицирана от България (ДВ, бр.23, 
1995 г., приложение II.). 

По анкетни данни в района са установени 9 вида едри бозайници, но проучванията 
показват, че от тях в резервата и около границите му присъстват само следните бозайници: 

Лисица (Vulpes vulpes). Проведените отчети по следи от жизнената дейност в резервата 
показват, че лисицата постоянно присъствува в резервата. Въз основа на анкетни данни и 
собствени проучвания са установени 3 обитавани дупки на лисици. От тях в две е имало котила, 
като едното е в границите на резервата.  

Невестулка (Mustela nivalis). Наблюдавана е постоянно от работници в солниците и са 
регистрирани следи по дигите и извън езерото. Може да се счита, че постоянно присъства в 
резервата и прилежащите територии в ниска численост - не повече от 2-3 индивида. 

Дива свиня (Sus scrofa). Анкетните данни свидетелствуват за присъствието на относително 
голям брой диви свине в предидущите години в границите на резервата, обитаващи тръстиките на 
западната част на езерото. През 1995 г. обаче обследването на дигите в резервата за следи през 
месец октомври позволяват да се твърди, че в границите на резервата е имало не повече от 3-4 
екз.  

Освен дивите животни, за опазването на резервата интерес представляват скитащите 
кучета и котки. 

Скитащи кучета. Те може да бъдат разделени на две категории:  
Кучета, които имат стопани, но са с предоставена свобода на предвижване и поради тази 

причина могат свободно да влизат в резервата.; 
Напълно безстопанствени кучета. Наблюденията показват, че в резервата не се 

наблюдава навлизане на кучета, освен един случай в района на езерото около Седма ПС. В 
буферната зона обаче в района на промишлените предприятия, солниците и жилищата, както и 
при овчарниците и свинарника северозападно от езерото практически всички отглеждат кучета, 
като правило безпородни и свободно излизащи извън територията която те трябва да пазят. 
Регистрирана е група кучета, редовно обхождаща северната част на буферната зона. Единични 
бродещи кучета са отбелязани по западната част на буферната зона. 

Домашни котки. Състоянието е аналогично на това на бездомните кучета. В границите на 
резервата са регистрирани следи и едно животно в района на Седма помпена станция. 
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КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.10. НАСТОЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ В ГРАНИЦИТЕ НА РЕЗЕРВАТА 

1.10.1. Селско стопанство 
В границите на резервата няма обработваеми площи. Новите собственици на 

разположените частни парцели в непосредствена близост до западната граница на резервата 
използват нерегламентирано водите на обиколния канал за напояване. 

1.10.2. Горско стопанство 
В границите на резервата няма гори. 

1.10.3. Почивно дело и туризъм 
Атанасовското езеро се посещава от любители-орнитолози, фотографи на диви животни, 

учени, опръстенители и природолюбители главно през летните месеци и есента. За съжаление 
липсват елементарни улеснения като информационни табели, укрития и др. Едва напоследък е 
построено специално укритие за наблюдение на птици в буферната зона на резервата при 
бензиностанцията на Лукойл на изхода за Варна.  

1.10.4. Лов 
Ловът в резервата е забранен. Независимо от това по време на ловния сезон в 

отдалечените му северни и северозападни части се стреля по водолюбиви птици. Няма точни 
оценки за негативното влияние на тази ловна преса върху популациите на птиците, но може да се 
предполага, че то не е малко. 

1.10.5. Риболов 
По някои данни Атанасовското езеро е било използвано за рибовъдни цели до Втората 

световна война. От 1995 г. насам започва спортен риболов в сладководното езеро североизточно 
от резервата, където след отстраняване на замърсяването се появява шаран и каракуда. Налице е 
и тенденция за въдичарство по околовръстния канал в източната част на резервата. В резервата 
се събират незаконно яйца от артемия, като отнетите от него количества не са известни. 

1.10.6. Образование 
Есенната миграция на реещите се птици над Атанасовското езеро като значимо природно 

явление привлича много любители на природата от цялата страна и чужбина. Наблюдателният 
пункт е разположен в буферната зона и в непосредствена близост до офиса на БШПОБ. От 1978 г. 
насам стотици ученици, студенти и др. от България и чужбина са участвали във визуалното 
проследяване на есенната миграция на реещите се птици, като са усвоявали методите за 
определяне на проблемните видове грабливи птици и за броенето на големи ята от водолюбиви 
птици. Първият такъв летен семинар е проведен през есента на 1997 г. от Българското 
орнитологично дружество с финансовата помощ на РЕК - България и БШПОБ. В него са участвали 
над 30 студенти от различни университети в България и членове на няколко природозащитни 
неправителствни организации. Следва да се подчертае обаче, че големите възможностите на 
Атанасовското езеро за екологично и природозащитно образование и възпитание все още се 
използват твърде малко. 

Съществена роля за екологичното образование и възпитание имат и проведените през 
есента на 1999 и 2000 г. екологични студентски бригади, организирани от проекта “Бургаски 
влажни зони”. 

1.10.7. Научни изследвания 
Научните изследвания в резервата се извършват в: 
• Екологичната станция при Централната лаборатория по обща екология при БАН. 

Провежда се мониторинг на гнездовата и среднозимна численост на водолюбивите 
птици, проследява се видимата миграция на реещите се птици и др.; 

• Опръстенителният стационар на Института по зоология при БАН, който се помещава в 
постройката на Седма помпена станция в източния край на резервата. Персоналът на 
стационара и доброволци улавят пойни и дъждосвирцови птици с помощта на японски 
мрежи, поставени в резервата и по неговите граници. Дейността на стационара не е 
регламентирана съгласно съществуващите нормативни документи. 

1.10.8. Демонстрации 
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Изкуствените платформи за гнездене на саблеклюни, редки видове чайки и рибарки, 
построени с доброволен труд на членове на БДЗП и бригадири от БШПОБ, са показвани често на 
орнитолози- професионалисти и любители. По техен пример впоследствие са построени няколко 
изкуствени платформи с различна конструкция в ЗМ “Пода”, езерото “Узунгерен” и Поморийското 
езеро. 

Интересен обект за демонстрации е и есенната миграция на грабливи и водолюбиви птици 
над Атанасовското езеро. Тя добива популярност у нас и в Европа и привлича все повече чужди и 
наши любители на птиците. 

1.10.9. Жилища 
На територията на резервата няма жилищни сгради. 

1.10.10. Промишленост 
На територията на резервата са разположени изпарителните басейни на Черноморски 

солници АД, чиято основна дейност е добиването на морска сол. По Българското черноморско 
крайбрежие то има вековни традиции. Жителите на древния град Анхиало, (сега Поморие) са 
получавали сол от Поморийското езеро още през III век преди н.е., а от Атанасовското езеро - от 
VIII в.  

Постоянното използване на Атанасовското езеро за добиване на сол е започнало от 1906 г. 
Първата продукция е получена през 1908 г. До Втората световна война солниците са заемали 
цялата южна половина на езерото и малка част от северната (Прил. 2, карта 1). През 50-те 
години последните естествени езерни акватории са превърнати също в басейни. През 60-те 
години е построена индустриалната зона източно от резервата, без да се отчита изключителното 
биологично разнообразие на езерото. През 70-те години започва трансформирането на ниските 
диги във високи. Това оказва силно отрицателен ефект върху гнездещите популации на птиците, 
защото високите диги стават незаливаеми от вълните на езерото и започват да обрастват с буйна 
висока растителност, където хищните бозайници намират сигурно убежище. Вече незабележими, 
те започват да унищожават яйцата и малките на гнездещите по дигите птици. През същия период 
са построени и няколко диги от етернитови плоскости със съдържание на азбест, който е силно 
канцерогенен. 

Водните площи на резервата се използват от Черноморски солници АД само за изпаряване 
на морската вода, която постъпва от Бургаския залив през пролетта. Там не се извършват никакви 
производствени дейности, поради което те се посещават рядко от единични работници. Водите се 
придвижват в отделните басейни по определена технологична схема с помощта на електрически 
помпи. След повишаването на концентрацията на водите до определена степен, те постъпват в 
кристализаторите (които се намират вън от резервата), откъдето през есента получената сол се 
изгребва. Голяма част от водите, останали в изпарителите през зимата се съхраняват в запасен 
басейн, откъдето напролет отново постъпват в изпарителите. 

Съоръженията за управляване движението на водите в отделните басейни в резервата са 
диги, шлюзове, канали. В миналото дигите са строени от дървен материал и кал. По финансови 
съображения от 60-те години този начин за строеж на диги е заменен с изграждането на високи и 
широки насипни диги, материал за изграждането на които се взима от дъното на басейна. 
Понастоящем нови диги не се строят, а се ремонтират само изградените такива. За целта се 
представя проект, който се одобрява от МОСВ. Обикновено разрешение за ремонтни работи се 
дава за време извън размножителния период.  

Средногодишното производство на морска сол от Атанасовското от 1908 г. насам е 
представено на табл. 11, Прил. 4. Максималният годишен добив е бил през 1950 г. -73414 t. За 
периода 1954 - 96 г средният добив от цялото Атанасовско езеро е бил над 41 000 t, като добивът 
от Солници - Север е превишавал около 2 пъти този от Солници- Юг. Установено е, че 
производството на сол е право пропорционално на среднозимната численост на водолюбивите 
птици в Атанасовското езеро. 

Поради запасите от лечебна кал цялото Атанасовско езеро е обявено за Санитарна зона 
“А” на Министерството на здравеопазването. Изгребване на такава кал се извършва само в един 
басейн от южната част на резервата. Не са известни количествата, добивани годишно там. 
Изгребването се извършва ръчно от един човек периодично през летните месеци.  

1.10.11. Други 
От околовръстния канал и сладководното блато в североизточната част на резервата се 

черпя сладки води за промишлени цели и за напояване от: 
Керамичният завод (от сладководен водоем в североизточната му част); 
Земеделска кооперация (от сладководното блато в североизточната му част); 
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Земеделска кооперация (от обиколния канал в западната му част). 

1.11. НАСТОЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ РАЙОНИ 

1.11.1. Използване на земята 
Земята около Атанасовското езеро се използва предимно за земеделски цели. До 

промените през 1989 г. тя е била общинска или кооперативна собственост. През последните 
години в непосредствена близост до западната граница на резервата се появяват и частни 
парцели (Прил. 2, карта 18). В тях започва строителство на временни постройки и усилено 
водочерпене за поливане.  Източно и северно от резервата земите са предимно общинска частна 
и общинска публична собственост (Прил. 2, карта 18). 

Земеделските земи западно и северно от резервата са предимно мери,неизползвани 
ливади и ниви. с житни култури и люцерни (Прил 2, карта 19). На част от територията източно от 
резервата е разположена индустриалната зона “Север”. Около Атанасовското езеро има и няколко 
населени места. 

1.11.2. Характеристика на съществуващите селища 
В околностите на Атанасовското езеро са разположени следните селища, които оказват 

влияние в различна степен върху езерото: 
Град Бургас с около 200,000 жители, основан през 1885 г. - индустриален и 

административен център с големи нефтени рафинерии. Той е и второто по големина пристанище 
в България, където се разтоварват и много танкери. Градът граничи с Атанасовското езеро по 
почти цялото протежение на западния бряг на южната му половина. 

Село Ветрен (бивше Житарово) с 2180 жители, основано през 1931 г. Разположено е 
северозападно от Атанасовското езеро. В неговото землище има минерални извори, които се 
посещават най-вече през лятото. 

Минно селище Черно море с 2,520 жители, основано през 1957 г. Намира се северно от 
Атанасовското езеро. Около него има подземни рудници за черни каменни въглища и предприятие 
за преработка на нефтопродукти. Отпадъците от него до неотдавна бяха събирани в примитивно 
хвостохранилище, което e причинило голямо замърсяване в северните части на резервата през 
80-те години. Въпреки взетите мерки за преустановяване на замърсяването, то все още влияе 
отрицателно върху околовръстния канал и площите южно от него. Селището има изградена 
канализация, която обаче се зауства директно в Мартин дере, а оттам и в  сладководното блато в 
североизточната част на резервата. 

Село Лъка с 239 жители, основано през 1934 г. Разположено е североизточно от 
Атанасовското езеро. В близост до него има подземен рудник за черни каменни въглища. 

Село Сарафово с 3 182 жители, основано след 1920 г. Намира се източно от Атанасовското 
езеро и все повече се оформя като курортен център. 

Международното летище на Бургас е третото по големина в България и е разположено на 
1 кm източно от Атанасовското езеро. То е построено след Втората световна война, преди което 
се е намирало северозападно от езерото. Летище Бургас поддържа връзки с редица европейски и 
др. градове. 

Автосервиз Ситроен (бивш Лада) - построен през 70-те години в непосредствена близост 
до югозападната част на резервата. 

Гара Сарафово - разположена на ж п линията Бургас - Поморие, по която почти няма 
трафик и е със затихващи функции. В района на гарата до 2001 г. бе разположено разтоварище за 
каменни въглища, което замърсяваше силно околните терени с въглищен прах. Понастоящем то е 
ликвидирано и замърсяването е преустановено. 

Индустриална зона “Север” на гр. Бургас. Изградена е през 60-те години без да се отчита 
негативното влияние, което ще оказва върху Атанасовското езеро и неговите уникални природни 
ресурси и изключително биологично разнообразие. Състои се от керамичен завод, складове на 
няколко предприятия и свинеферми. Тази индустриална зона има колекторна система за 
отпадните води, която се зауства в сладководното блато в североизточната част на резервата.  

Курортен комплекс “Слънчев бряг” е разположен на около 30 km северно от Атанасовското 
езеро. Почти целият туристически поток за и от Слънчев бряг преминава покрай Атанасовското 
езеро. Този факт е от съществено значение при изготвянето на Плана за управление на резервата 
и най-вече при определяне местоположението на бъдещия Административно-информационен 
център. 

1.11.3. Политика на планиране 
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На територията около Атанасовското езеро в миналото са извършени някои грешки по 
отношение планирането на инфраструктурата като не са отчетени уникалните природни ресурси 
на Атанасовското езеро (изключително биологично разнообразие, медицинска кал, морска сол, 
луга, яйца на артемия), както и големите възможности за развитие на познавателния туризъм. 

През последните са изготвени следните проекти, които засягат пряко или косвено 
Атанасовското езеро: 

• За нова кариера за глина североизточно от резервата; 
• За запасен басейн в северната част на резервата; 
• За изграждането на карго терминал при летище Бургас. 
За всички от тези проекти са изготвени оценки за въздействието на обектите върху 

околната среда (ОВОС), които отчитат и влиянието върху Атанасовското езеро. За втория проект 
оценката е била отрицателна и той не е реализиран. 

1.11.4. Икономически аспекти 
Поради дълбоката икономическа криза в България през последните години е налице 

тенденция за ликвидиране на някои губещи промишлени дейност като напр. мина “Черно море”, 
разположена в непосредствена близост до северните части на резервата. Вече е премахнато 
разтоварището за въглища при гара Сарафово, причиняващо силно замърсяване с въглищен 
прах. Съществува и идея за демонтиране на линията Бургас- Поморие. При реализиране на 
всичко горепосочено ще се получи спокойна и сравнително чиста зона източно от резервата. 

1.11.5. Други (пътят Бургас - Варна) 
Тази магистрала преминава по южната граница на резервата. Движението по нея е с 

натовареност 293 МПС /час (Б р а т а н о в а, 1994). Влиянието на замърсяването от тях е 
разгледано в част 2.2.3.3. 

1.12. ИЗПОЛЗВАНЕ В МИНАЛОТО 

1.12.1. Праистория и археология 
Няма сведения за съществуването на археологически обекти в района на Атанасовското 

езеро, с изключение на тракийска гробница от римската епоха при къмпинг “Европа”. Тя е открита 
за посещение само през летния сезон. 

1.12.2. История 
Френският пътешественик S. Seige, посетил околностите на Бургас на 3 декември 1829 г. 

пише: “… преминахме провлак, който разделя залива о Атанасовското езеро. Това езеро беше 
покрито с лебеди и неизброимо количество диви гъски с чудесен вкус. Лебедовият пух за 
българите е предмет на значителна търговия..”(по Ц в е т к о в а, 1981).  

Традицията за добив на морска сол от хиперхалинните езера по българското Черноморско 
крайбрежие съществува от векове. Както вече беше посочено жителите на древния град Анхиало 
(сега Поморие) са получавали сол от Поморийското езеро още през III век преди н.е., а добивът на 
сол по примитивен начин от Атанасовското езеро датира от VVIII в.  

През 1906 г. започва използването на Атанасовското езеро като солодобивен обект. 
Първата продукция от морска сол е получена през 1908 г. До началото на Втората световна война 
солодобивните басейни са заемали само южната половина на езерото и само малка част от 
неговата северна половина. През 50-те години и последните естествени езерни акватории в 
северната и северозападна част на езерото са превърнати в солници.  

1.13. ЛАНДШАФТ И ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА 
Ландшафтът около Атанасовско езеро е открит и разнообразен. В северна посока се 

виждат южните склонове на Айтоска Стара планина. На юг се очертава силуета на град Бургас. 
Северно от Атанасовското езеро ландшафтът е силно повлиян от човека и не притежава 
естетически качества. Особено грозни са табаните, разположени между Атанасовското езеро и мс 
Черно море. Заедно с изоставения и полуразрушен ТЕЦ те накърняват съществено ландшафта на 
север от езерото. Напоследък се забелязва положителна тенденция за премахване на особено 
грозните елементи като табаните и разтоварището на гара Сарафово.  

Уникален характер има изгледът на десетките огромни купчини със сол южно от резервата. 

1.14. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИСАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ 

1.14.1. Бази данни 
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База данни за среднозимната численост на водолюбивите птици в Атанасовското езеро от 
1977 г. насам; 
База данни за числеността на реещите се птици по време на есенната миграция над 
Атанасовското езеро от 1978 г. насам. 

1.14.2. Географски карти 
Атанасовско езеро 1 : 5,000  
Атанасовско езеро 1 : 10,000  
Атанасовско езеро 1 : 25,000  
Атанасовско езеро 1 : 50,000  

1.14.3. Архивни карти: 
Bourgas Bay 1 : 100,000); 
Bulgarien 1: 100,000, Blast VI 8, Kergestelt im Reichsamt fur Landsaufnahme, Berlin, 1940  

1.14.4. Фотоснимки 
Черно-бели аерофотоснимки от 1941 г. насам  
Цветни диапозитиви. Налице е богат избор на цветни диапозитиви от местообитания, 
растения и животни (най-вече птици).  
Цветни космически снимки в мащаб 1: 100,000, собственост на МОСВ; 
Въздушни цветни снимки и диапозитиви на Атанасовското езеро и на влажните зони по 
Черноморското крайбрежие от н. Емине на юг. 

1.14.5. Публикувани пропагандни материали, филми и др. 
Поредица от научно-популярни статии в български вестници и списания; 
Диплянки, цветни пощенски картички, специален пощенски плик , стикер; 
Рекламна брошура на Черноморски солници АД; 
Научно-популярен филм за Атанасовското езеро, заснет от Николай Райков и Георги Стоев 
в началото на 80-те години (на разположение в БНТ); 
Научно-популярен филм “Сините очи на Земята” - автор Ж. Спиридонов (на разположение 
в МОСВ); 
Сериен научно-популярен филм “Зеленото квадратче с режисьор Венета. Серкеджиева на 
разположение в БНТ); 
Научно-популярен филм “Миграцията на птиците” (на разположение в БНТ); 
Плакат за езерата около Бургас, издаден от проект “Бургаски влажни зони” през 1999 г. 
Плакат “Бургас и пеликаните”, издаден от проект “Бургаски влажни зони” през 2000 г. 
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ПЪРВА ОЦЕНКА 

1.15. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

1.15.1. Крехкост 
Голяма поради факта, че водното ниво в езерото е с около 1 m под морското и всички 

замърсени води от водосборния район се събират в обиколния канал. Много от безгръбначните 
животни, които обитават езерото са стенобионти и поради това са много чувствителни дори 
спрямо малки промени в местообитанията. Гръбначните животни и особено птиците са пряко 
зависими от тяхната численост и плътност. 

1.15.2. Рядкост 
Голяма поради факта, че Атанасовското езеро принадлежи към най-редкия тип екосистема 

в България – солените и свръхсолените стоящи водоеми. Такова е само Поморийското езеро. 
Атанасовското езеро един от редките и представителни типове  влажни зони (№ 5 с 

антропогенен характер) в Черноморския биогеографски район; 
Атанасовското езеро е и единственото гнездово находище в България на: 
Малката черноглава чайка (Larus melanocephala) 
Дългоклюната чайка (Larus genei) 
Дебелоклюната рибарка (Gelochelidon nilotica) 
Гривестата рибарка (Sterna sandvicensis)  

Атанасовското езеро се отличава с: 
Най-голямото находище на лечебна кал в България; 
Най-големия добив на морска сол в България; 
Най-голямото находище на саликорнията (Salicornia europaea) и елегантната орхидея 
(Orchis elegans) в България; 
Най-голямото видово разнообразие на птици в България; 
Най-големия брой видове птици от Червената книга на България; 
Най- северното находище от ареала на полевката на Гюнтер (Microtus guеntheri). 
Най- ниското находище в България на голямата водна земеровка (Neomys fodiens). 
Най- голямата гнездова численост в България на: 

Саблеклюна (Recurvirostra avosetta) 
Кокилобегача (Himantopus himantopus) 
Белочелата рибарка (Sterna albifrons) 
Речната рибарка (Sterna hirundo) 

Най-голямата миграционна численост в Европа на: 
Розовия пеликан (Pelecanus onocrotalus) 
Къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) 
Тръстиковия блатар (Circus aeruginosus) 
Вечерната ветрушка (Falco vespertinus) 

Най-голямата зимна численост в България на белия ангъч (Tadorna tadorna). 

1.15.3. Естественост 
Малка, поради превръщането на природно езеро в солници с басейни, диги и канали; също 

поради урбанизацията и индустриализацията на територията източно от резервата. 

1.15.4. Типичност 
Голяма, поради наличието на много типични за такъв солен водоем видове растения, 

животни и съобщества. 

1.15.5. Специални интереси 
Големи и насочени към: 
• Наблюдения на редки видове водолюбиви птици; 
• Mиграцията на птиците - заедно с Босфора и Гибралтар Атанасовското езеро е едно от 

най-известните места в Европа за проследяване на визуалната миграция на реещите 
се птици; 

• Фотографирането на птици - поради голямото видово богатство на птиците. 
Атанасовското езеро е привлекателен обект в това отношение; 

• Събирането на яйца от артемия - Атанасовското езеро е почти единственото място за 
събиране на тази много търсена храна за аквариумни рибки. 
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Докато първите три дейности може да бъдат осъществявавани и извън границите на 
резервата, то последната не е разрешена в него и се счита за бракониерство. 

1.15.6. Размери 
Недостатъчно големи, понеже резерватът не може да задоволи всички изисквания на някои 

видове птици (напр. лопатарките се хранят в него, където засега няма подходящи места за 
размножаване; дебелоклюните рибарки гнездят в резервата, но ловуват вън от него, къдроглавите 
пеликани само нощуват и почиват в него, без да имат възможности за хранене и гнездене и т. н.). 

1.15.7. Разнообразие 
Разнообразие на местообитанията - голямо (6 различни местообитания по типовете 
местообитания на проекта Корине); 
Разнообразие на структурата на местообитанията – средно; 
Разнообразие на биологичните групи - голямо (представени са почти всички); 
Видово разнообразие - голямо (120 таксона водорасли, 233 вида висши растения, 13 вида 
риби, 10 вида земноводни и влечуги, 306 вида птици и 25 вида бозайници). 

1.15.8. Стабилност и нестабилност 
Умерена стабилност, тъй като през последните десетилетия от резервата няма изчезнали 

видове въпреки негативните фактори, които от дълги влияят върху езерото. Нещо повече-2 вида 
птици са започнали да гнездят в него за първи път. Съществуват обаче известни колебания както 
в числеността на гнездещите популации, така и в числеността на зимуващите популации от 
водолюбиви птици. В някои случаи (саблеклюн) гнездовата популация е намаляла значително. 

1.16. СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ  

1.16.1. Потенциална стойност 
Екологични подобрения: големи възможности за увеличаване на площта на откритите 

водни площи, за създаване (всъщност възстановяване) на нови сладководни водоеми на мястото 
на бившата кариера за глина и на мрежа от сладководни водоеми и канали; 

Ландшафтни подобрения / визуални подобрения: възможности за създаване на пояс и 
петна от подходящи видове местни дървета и храсти в буферната зона; 

Образование: големи възможности (благодарение на ключовата туристическа позиция на 
езерото) чрез изграждането на Административно-информационен център (с асфалтиран достъп, 
паркинг, скривалища за наблюдения, пътеки, тоалетни и пр.); чрез използване ключовата позиция 
на езерото (което лежи на втория по големина миграционен път в Европа) като се организират 
ежегодни летни семинари.  

Научно-изследователска дейност: големи възможности чрез провеждане мониторинг на 
есенната миграция на реещите се птици за проследяване на тенденциите в тяхната численост в 
Източна Европа; мониторинг на колониално гнездещите саблеклюни, кокилобегачи, малки 
червеноноги водобегачи, дебелоклюни рибарки, блатни лястовици и др, мониторинг на 
зимуващите водолюбиви птици; опръстеняване на птици. Демонстрации за други стопанисващи 
органи: понастоящем има възможности за показване начина на построяване и функциониране на 
изкуствените платформи за над 1000 гнездещи двойки от саблеклюни , гривести рибарки и малки 
черноглави чайки; 

Възможности за финансови постъпления: големи поради близостта на големия 
международен курорт “Слънчев бряг” и ключовото туристическо местоположение на обекта, но 
след изграждането на Административно-информационен център, укрития за наблюдения и пр.; 

Ползване от обществеността и посетителите: големи възможности за любители- 
орнитолози, фотографи и приятели на природата, но след създаването на необходимите условия. 

1.16.2. Международно или национално предназначение  
Рамсарско място;  
Глобално важно орнитологично място (IBA) от международната мрежа на BirdLife 
International; 
Поддържан резерват от мрежата от защитени територии в България; 
Зона А по класификацията на Министерството на здравеопазването като място със 
значителни запаси от лечебна кал. 
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ЧАСТ 2. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ 

2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

2.1.1. Основна дългосрочна цел 
Съхраняването на природното наследство на Атанасовското езеро (природни ресурси, 

редки или ценни съобщества, растителни и животински видове, места за отдих и др.), което да се 
използва пълноценно от обществото за екологично и природозащитно образование и възпитание, 
както и за добив на сол, но без да се накърнява изключителното биологично разнообразие на 
езерото: 

 
ЗНАЧЕНИЕ  

 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, СЪОБЩЕСТВА И ВИДОВЕ 

Между 
народно 
или 
национа
лно 

 
Регионално

 
Местно 

Почви  Медицинска кал Голямо   
Водни 
площи 

Свръхсолени стоящи водоеми Голямо   

Съобщества Шест вида растителни съобщества Средно   
Висши 
растения  

Извит фолиурус-Parapholis incurva Голямо   

 Тройновилужна мишорка-Gipsophilia trichotoma Голямо   
 Черноморско плюскавиче-Silene euxina Голямо   
 Обикновено халимионе-HalimIone pedunculata Голямо   
 Халимионе-Halimione portulacoides Голямо   
 Късолистна петросимония-Petrosimonia 

brachiata 
Голямо   

 Разнолистна суеда-Suaeda heterophyla Голямо   
 Лъскава камилска трева-Corispermum nitidum Средно   
 Лепидотрихум-Lepidotrichum uechtritzianum Средно   
Риби Бодливка-Gasterosteus aculeatus  Голямо  
 Деветигла бодливка-Pungitius platigaster  Голямо  
Влечуги Жълтокоремник-Ophisaurus apodus Голямо   
 Смок мишкар-Elaphe longissima Голямо   
Птици: 
А.гнездещи 

    

 Малък воден бик-Ixobrychus minutus   Средно 
 Червена чапла-Ardea purpurea Средно   
 Бял щъркел-Ciconia ciconia   Голямо 
 Бял ангъч-Tadorna tadorna Голямо   
 Сива патица-Anas strepera  Голямо  
 Зеленоглавка-Anas platyrhynchos   Малко 
 Лятно бърне-Anas querquedula   Голямо 
 Шилоопашата патица-Anas acuta   Голямо 
 Клопач-Anas clypeata Голямо   
 Тръстиков блатар-Circus aeruginosus Голямо   
 Воден дърдавец-Rallus aquaticus   Голямо 
 Голяма пъстра водна кокошка-Porzana porzana   Средно 
 Ливаден дърдавец-Crex crex Голямо   
 Стридояд-Haematopus ostralegus Средно   
 Кокилобегач-Himantopus himantopus Голямо   
 Саблеклюн-Recurvirostra avosetta Голямо   
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ЗНАЧЕНИЕ 

 
 

 
 

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, СЪОБЩЕСТВА И ВИДОВЕ 
Междуна
родно 
или 

национал
но 

Регионално
 

Местно 

 Совоок турилик-Burhinus oedicnemus Средно   
 Ръждивокрил огърличник-Glareola pratincola Голямо   
 Морски дъждосвирец-Charadrius alexandrinus Голямо   
 Калугерица-Vanellus vanellus   Средно 
 Малък червеноног водобегач-Tringa totanus Средно  Голямо 
 Малка черноглава чайка-Larus 

melanocephalus 
Голямо   

 Речна чайка-Larus ridibundus Средно   
 Дебелоклюна рибарка-Gelochelidon nilotica Голямо   
 Гривеста рибарка-Sterna sandvicensis Голямо   
 Речна рибарка-Sterna hirundo Средно   
 Белочела рибарка-Sterna albifrons Средно   
 Забулена сова-Tyto alba  Голямо  
 Чер бързолет-Apus apus   Средно 
 Земеродно рибарче-Alcedo atthis   Голямо 
 Папуняк-Upupa epops   Средно 
 Малка чучулига-Callandrella brachydactyla   Средно 
 Полска бъбрица-Anthus campestris   Малко 
 Жълта стърчиопашка-Motacilla flava   Малко 
 Свилено шаварче-Cettia cetti  Средно  
 Мустакат синигер-Panurus biarmicus  Голямо  
 Торбогнезден синигер-Remiz pendulinus   Голямо 
Б. 
Мигриращи 
и зимуващи 

Малък корморан-Phalacrocorax pygmeus Средно   

 Розов пеликан-Pelecanus onocrotalus Голямо   
 Къдроглав пеликан-Pelecanus crispus Голямо   
 Бял щъркел-Ciconia ciconia Голямо   
 Малка белочела гъска-Anser erythropus Голямо   
 Червеногуша гъска-Branta ruficollis Голямо   
 Бял ангъч-Tadorna tadorna Голямо   
 Мраморна патица-Marmaronetta angustirostris Малко   
 Белоока потапница-Aythya nyroca Средно   
 Тръноопашата потапница-O. leucocephala Средно   
 Малък креслив орел-Aquila pomarina Голямо   
 Голям креслив орел-Aquila clanga Малко   
 Кръстат орел-Aquila heliaca Средно   
 Белошипа ветрушка-Falco naumanni Средно   
 Тънкоклюн свирец-Numenius tenuirostris Голямо   
 Саблеклюн-Recurvirostra avosetta Голямо   
Бозайници Етруска земеровка-Suncus etruscus Голямо   
 Голяма водна земеровка-Neomys fodiens  Голямо  
 Лалугер-Citellus citellus   Голямо 
 Видра-Lutra lutra Голямо   
 Дива котка-Felis silvestris  Голямо  

2.1.2. Определяне на главните цели: 
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А) Съхраняване на природния характер и разнообразието от 6 типа местообитания в 
Атанасовското езеро. 

Б) Запазване и при възможност увеличаване числеността на гнездещите, мигриращите и 
зимуващите популации от следните световно застрашени видове или видове, чиято численост 
превишава Рамсарските критерии: 

 
 

В И Д 
 

ГНЕЗДЕЩИ
ДВОЙКИ 

МИГРИРА 
ЩИ ИЛИ 

ЗИМУВАЩИ 
(екз) 

 
КАТЕГОРИЯ 

Малък корморан-Phalacrocorax pygmeus  600 Глоб. застрашен 
Къдроглав пеликан-Pelecanus crispus  500 Глоб. застрашен 
Блестящ ибис-Plegadis falcinellus  400 Рамсар 
Лопатарка—Platalea leucorodia  200 Рамсар 
Ням лебед-Cygnus olor  770 Рамсар 
Голяма белочела гъска-Anser albifrons  16,000 Рамсар 
Малка белочела гъска-Anser erythropus  1 – 10 Глоб. застрашен 
Червеногуша гъска-Branta ruficollis  420 Глоб. застрашен 
Бял ангъч-Tadorna tadorna 1-10 4,000 Рамсар 
Шилоопашата патица-Anas acuta  4,000 Рамсар 
Белоока потапница-Aythya nyroca 1-10  Глоб. застрашен 
Мраморна патица-Marmaronetta angustirostris  1 – 10 Глоб. застрашен 
Тръноопашата потапница-O. leucocephala  1 – 10 Глоб. застрашен 
Голям креслив орел-Aquila clanga  10 - 100 Глоб. застрашен 
Кръстат орел-Aquila heliaca  1 – 10 Глоб. застрашен 
Белошипа ветрушка-Falco naumanni  10 - 100 Глоб. застрашен 
Ливаден дърдавец-Crex crex 1-10  Глоб. застрашен 
Саблеклюн-Recurvirostra avosetta 500 – 1,500 3,100 Рамсар 
Кокилобегач-Himantopus himantopus 10 – 100 420 Рамсар 
Морски дъждосвирец –Ch. alexandrinus 10 –100 700 Рамсар 
Тънкоклюн свирец-Numenius tenuirostris  1 – 10 Глоб. застрашен 
Гривеста рибарка-Sterna sandvicensis 100 - 1000 1,200 Рамсар 
Водно шаварче-Acrocephalus paludicola  1 – 10 Глоб. застрашен 

 
В) Подобряване на условията за: 
Природозащитно възпитание и образование;  
Научно-изследователска работа. 
Г) Запазване на традиционния добив на морска сол и медицинска кал и луга. 

2.1.3. Определяне на второстепенните цели 
А) Подобряване на ландшафта северно и източно от езерото чрез премахване или 

залесяване на табаните, натрупани в резултат от минните работи в района; 
Б) Извършване на хидрологични подобрения: 
Увеличаване на водния обем на сладководното блато в североизточната част на 
резервата чрез изграждане на малък шлюз при съществуващия мост на бившето трасе на 
теснолинейката и изгребване на около 2 m от дъното на блатото; 
Свързване на западната част на обиколния канал с морето и периодично почистване на 
обиколния канал от тръстика и друга висша водна растителност по определена схема. 
Повишаване на водното ниво в западната част на обиколния канал и сладководното блато 
в северозападната част на резервата; 
Рекултивиране на бившата кариера за глина чрез превръщането й в сладководен водоем с 
полегато дъно и намалена дълбочина. Бъдещият водоем да се свърже със съседното 
блато, сладководното езеро и обиколния канал в обща система, привлекателна птици и 
хора (Прил. 2, карта 15); 
В) Създаване на пояс и на отделни петна с местни видове дървета и храсти в източната 

част на буферната зона (Прил. 2, карта 9).  

2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ 
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2.2.1. Тенденции от естествен характер на територията на резервата и буферната 
зона 

Навлизане на наземни хищници по дигите във всички части на резервата; 
Относително бърза сукцесия на сладководното блато в североизточната част и в 
обиколния канал, поради което се налага неговото често почистване от растителността. 

2.2.2. Тенденции от естествен характер вън от резервата и буферната зона 
Поява на чакала и енотовидното куче в резултат от разширяването на ареала им на 

Балканския полуостров. 

2.2.3. Тенденции от антропогенен характер на територията на резервата и 
буферната зона 

2.2.3.1. Използване на земята и икономически тенденции 
Земята в резервата е малко. Състои се от отделни разпръснати и малки участъци с тревна 

растителност, които не се използват . В буферната зона западно от резервата има земеделски 
площи, които са в процес на приватизация. Северно от него са разположени пасища и люцерни на 
земеделска кооперация в мс Черно море. Източно от него има общинска земя, на която до 90- те 
години е съществувало незаконно вилно селище и многобройни свинарници. Понастоящем земята 
там не се използва. 

2.2.3.2. Използване на водите 
A) Използване на води с различна соленост  
Големи количества солени води от Бургаския залив постъпват ежегодно в резервата по 

гравитачен път за нуждите на солодобива. Сегашното производството на морска сол от 
Атанасовското езеро е съвместимо с опазването на богатото биологично разнообразие в него и с 
другите цели на Плана за управление, но съществуват три конфликтни точки между нуждите на 
солодобива и опазването на биологичното разнообразие: 

Доказано е, че гнездещите птици предпочитат малки, ниски и тесни диги, направени от 
чамови дъски и недостъпни за наземни хищници. За нуждите на солодобива обаче се 
изграждат големи, високи и широки диги от почвен материал, които са лесно достъпни за 
наземни хищници и хора; 
Внезапното покачване на водното ниво в някои басейни в началото на лятото и 
изпразването им през есента не винаги е съобразено с нуждите на гнездещите и 
хранещите се птици. Това би могло да се избегне чрез изготвянето на съгласувана 
програма за тези дейности; 
Проектиране на запасен басейн в едни от най-ценните водоеми в северната част на 
резервата. Евентуалното реализиране на този проект ще доведе до съществено 
накърняване на местообитанията на редица видове растения и животни. 
В) Използване на сладки води 
Сладки води постъпват в обиколния канал от водосборния басейн. Те се събират и в 

сладководното блато и бившите кариери за глина в североизточната част на резервата.  
Тези води се използват за напояване от земеделска кооперация “Хр. Ботев” – Бургас и 

земеделска кооперация в мс Черно море.  
За индустриални цели се използват сладки води от Керамичния завод, разположен източно 

от резервата. Това се осъществява чрез помпена станция, която черпи вода от бившата кариера 
за глина. 

Напоследък се забелязва и ползване на сладки води от обиколния канал западно от 
резервата, където вече се появяват малки частни земеделски стопанства. Собствениците на тези 
стопанства  използват водите на канала без какъвто и да било регламент, поради което през 2001 
г. отсечка от около 600 m беше изцяло пресъхнала. 

Досега не са издавани разрешителни за ползването на сладки води от района на резервата 
и не са събирани такси. При липсата на регламент и ограничения прекомерното изпомпване на 
сладки води може да се превърне в значително ограничение. 

Ограничение е и заустването на отпадни води от автосервиз “Ситроен” в обиколния канал. 

2.2.3.3. Влияние на пътя Варна - Бургас върху Атанасовското езеро 
Тази магистрала разделя Атанасовското езеро на две части и безспорно оказва влияние 

върху резервата и буферната му зона в две насоки: 
А. Като екологична преграда (бариера). През 1 km пътя има отвори, през които протичат 
водите в обиколния канал. През тях може да се извършва и преминаване на ларви на 
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водни насекоми, риби, земноводни и  влечуги от резервата в буферната зона. Няма данни, 
които да показват значимо негативно влияние върху земноводните, влечугите и птиците в 
резервата и буферната зона, поради което в бъдеще се налага проследяване дали има 
такова влияние и в какви размери е то. При наличие на средства и възможности в бъдеще 
този път следва да бъде премахнат. 
Б. Като източник на замърсяване на въздуха и водите. Резултатите от направените 
анализи та замърсяването на въздуха и на шумовото замърсяване засега показват 
относително ниски стойности на проучените замърсители и тяхното слабо влияние върху 
резервата. С увеличаването на трафика това влияние ще расте все повече. Изграденият 
пътен възел южно от резервата по наше предложения има съоръжения за отвеждане и 
събиране на водите от пътната настилка в специални басейни, с което се избягва 
замърсяването на обиколния канал. 

2.2.3.4. Влияние на далекопроводите в района на резервата (вкл. далекопровода 
между северната и южна половина на Атанасовското езеро) 

В района на резервата има няколко далекопровода от 20 kv (Прил. 2, карта 4), както и 
няколко изоставени стълба от стари далекопроводни линии. Те се използват от някои видове 
птици за почивка и дори гнездене. По време на миграции (особено през есента) те стават причина 
за загиването на редица мигранти, особено бели щъркели. Няма данни, които да показват значимо 
негативно влияние върху птиците в резервата и буферната зона, поради което в бъдеще се налага 
проследяване в какви размери е то. Относително гъстата мрежа от далекопроводи влияе 
негативно и върху ландшафтните и естетически качества на района около резервата. За 
смекчаване на негативното влияние на далекопроводите, те следва да бъдат съоръжени със 
средства за защита от птици. 

Най-силно изразено негативно влияние има далекопроводът между северната и южна 
половина на Атанасовското езеро. Той е разположен напречно на посоката на миграцията, поради 
което през пролетта и особено през есента в него се удрят и загиват десетки птици от различни 
видове. .При наличие на средства и възможности в бъдеще този далекопровод следва да бъде 
премахнат. 

2.2.4. Тенденции от антропогенен характер вън от територията на резервата 
Използване на земята: земята около резервата се използва предимно за земеделски цели. 

Употребяваните изкуствени торове най-вече в земите, западно от резервата замърсяват водите в 
обиколния канал и сладководните водоеми. В резултат се наблюдават процеси на еутрофикация.  

Влияние на летище Бургас: разположено в непосредствена близост източно от резервата, 
то оказва отрицателно влияние върху екосистемите, съобществата и популациите на различните 
видове растения и животни в две насоки: 

• Замърсяване на водите в източната част на обиколния канал с химически вещества, 
употребявани за отстраняване обледеняването на самолетите и пистата за излитане. 
Точни данни не са на разположение, но явно е, че замърсяването най-вече рано 
напролет е значително.  

• Шумово замърсяване особено през лятото и есента, когато трафика е голям. Няма 
данни за степента на влияние на това замърсяване върху биологичното разнообразие 
и популациите на птиците. 

Икономически тенденции: намаляване на промишленото производство и минното дело; 
възможно закриване на мина “Черно море” и ж. п. гара Сарафово, разположена в непосредствена 
близост до резервата. 

Технологични промени през последните години: 
Построяване на нова далекопроводна линия, която пресича североизточната част на 
резервата  
Удвояване на пътя Варна – Бургас с надлез “тромпетен” тип.  
Ограничения в планирането: В Генералния план за развитието на град Бургас териториите 

източно от резервата са определени за така наречената “Промишлена зона Север” Тя се състои от 
керамичен завод, складове, свинарници и др., които нямат канализационна система и замърсяват 
от години обиколния канал и оттам резервата. 

2.2.5. Ограничения от административно – финансов характер 
Важно ограничение е липсата на достатъчен персонал, който да поеме изцяло 

стопанисването и охраната му, да бъде в течение на неговите проблеми и да следи отблизо хода 
на тяхното решаване. 
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Съществено влияние върху цялостното състояние на резервата оказва и липсата на 
средства за неговото стопанисване и поддържане от МОСВ. Възможности за обезпечаването им 
се създават с публикуването на “Правилник за възлагане на дейности в защитени територии 
изключителна държавна собственост” през 1999 г., чийто възможности следва да бъдат 
използвани в по-голяма степен. 

Отрицателното въздействие на главните фактори е дадено на следващата таблица: 
 
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Промени в методите на солодобив Използване на изкуствени торове 
Строеж и ремонт на диги Замърсяване на  водоемите 
Черпене на големи количества сладки води за 
индустриални цели 

Влияние на летище Бургас 

Незаконени лов, фотографиране, улавяне и 
опръстеняване на птици; маркиране на яйца 

Липса на канализация на промишлена зона 
“Север”и мс Черно море; замърсяване на 
обиколния канал 

 Замърсяване на Бургаския залив 
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ВТОРА ОЦЕНКА 

2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 

2.3.1. Върху опазване на разнообразието от местообитания  
Ограничаващите фактори, които биха могли да препятстват ефективното опазване на 

разнообразието от местообитания са:  
Липсата на финансови средства 
Липсата на управител на резервата 

2.3.2. Върху опазване на видовото разнообразие 
Имат се предвид най-вече гнездещите, мигриращите и зимуващи популации на световно 

застрашени видове и видове с численост, която превишава Рамсарските критерии (вж. и 2.1.2) 
Ограничаващите фактори, които биха могли да препятстват ефективното опазване на 

видовото разнообразие са  
• Строителство и ремонти на землени валове (диги) по време на размножителния 

период; 
• Липса на фактора “спокойствие”; 
• Замърсяване на водите; 
• Бракониерство. 
Тези ограничаващи фактори могат да бъдат отстранени чрез: 
• Внимателна и съгласувана реконструкция на старите диги, избягване строителство на 

нови диги (големи, високи и широки, направени само от пръст) и неизползването на 
нови материали за тази цел; 

• Засилване на охраната на езерото и ограничаване на достъпа на фотографи, 
опръстенители, научни работници и др.;  

• регулиране числеността на енотовидното куче, чакала, лисицата, дивата свиня и 
скитащите кучета и котки; 

• Ликвидиране на незаконното заустване на отпадни води в североизточната част на 
резервата; 

• Повишаване на природозащитната и екологична култура на местното население и най-
вече на ловците от съседните селища. 

2.4. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЗЕРВАТА “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 

2.4.1. За увеличаване на разнообразието от местообитания 
Атанасовското езеро и неговите околности са подложени на силно антропогенно 

въздействие в продължение на близо сто години. Независимо от това то е запазило, макар и 
накърнено, изключителното си биологично разнообразие. Досега не са прилагани почти никакви 
мерки за частично възстановяване на силно засегнатите от човешката дейност местообитания в 
него и околностите му. 

Поради всичко това Атанасовското езеро предлага големи възможности за 
възстановителни и консервационни дейности. Тези дейности следва да бъдат насочени към: 

• Възстановяването на основното езерно огледало чрез разширяване в западна посока 
на басейна “Толбухин” (вътрешния ретензор) като се премахне западната му дига; 

• Изграждането на стабилен  насипен остров в средата на езерното огледало; 
перспективата е той да се превърне в основно, постоянно и сигурно място за почивка, 
нощуване и евентуално гнездене на пеликани, които сега често сменят местата за 
почивка и нощуване поради безпокойство; 

• Превръщането на кариерните езера в пълноценни водоеми, което ще създаде условия 
за поява на нови гнездови колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки, корморани; 

• Създаването на нови водни площи със сладки води в североизточната част на 
резервата чрез свързването на обиколния канал, бившите кариери за глина и 
сладководното блато в обща водна система; 

• Възстановяването на затлачени и напълно обрасли с водна растителност водоеми; 
• Превръщането на овощните градини по източния бряг на резервата в  пояс с дървесна 

и храстова растителност; 
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• Подобряването на ландшафта чрез премахване или залесяване на табаните северно 
от резервата; премахване на остатъците от ТЕЦ-Черно море; рекултивация на терена в 
района на разтоварището при гара Сарафово. 

2.4.2. За увеличаване на биологичното разнообразие 
Определени възможности за увеличаване на биологичното разнообразие в резервата има 

по отношение на сладководни видове растения и животни, които поради наличието на 
относително малки сладководни водоеми, са слабо представени. 

Съществува възможност за интродуциране на бялата водна лилия във водоемите около 
обиколния канал в северната и североизточна част на резервата. От своя страна това ще даде 
възможност на белокрили, белобради и черни рибарки да образуват гнездови колонии. 

При създаване на спокойни зони около обиколния канал в северната и североизточна част 
на резервата е напълно възможно образуването на гнездова колония от малки корморани, чапли, 
блестящи ибиси и лопатарки. 

При създаването на подходящи условия за гнездене, хранене и почивка, редица видове 
птици ще увеличат своите популации. Понастоящем съществуващите и потенциалните размери на 
популациите на някои видове птици и бозайници в Атанасовското езеро са както следва: 

 
 

ВИД 
ГНЕЗДЕЩИ ДВОЙКИ

(мин-макс) 
МИНИМАЛНА 

ЖЕЛАНА ЧИСЛЕНОСТ 
(в двойки) 

ПТИЦИ   
Малък корморан-Phalacrocorax pygmeus* * - 10 – 50 
Малка бяла чапла-Egretta garzetta* * - 10 – 50 
Гривеста чапла-Ardeola ralloides** - 10 – 50 
Нощна чапла-Nycticorax nycticorax** - 10 – 50 
Блестящ ибис-Plegadis falcinellus** - 10 – 50 
Червена чапла-Ardea purpurea** 1 – 5 10 – 20 
Тръстиков блатар-Circus aeruginosus 1 – 5 1 – 5 
Червен ангъч – Tadorna ferruginea  1 - 5 
Бял ангъч-Tadorna tadorna 1 – 10 10 – 50 
Белоока потапница-Aythya nyroca 1 – 10 10 – 20 
Ливаден дърдавец-Crex crex 1 – 10 10 – 50 
Совоок турилик-Burhinus oedicnemus 1 – 2 1 – 10 
Стридояд-Haematopus ostralegus 1 – 10 10 – 20 
Саблеклюн-Recurvirostra avosetta 500 – 1500 1000 – 2000 
Кокилобегач-Himantopus himantopus 10 – 100 100 – 200 
Малък червеноног водобегач-Tringa totanus 1 – 10 10 – 50 
Морски дъждосвирец-Ch. alexandrinus 10 – 100 100 – 200 
Кафявокрил огърличник-Gl. pratincola 3 – 20 50 – 100 
Малка черноглава чайка-L. melanocephalus 4 – 35 50 – 100 
Дългоклюна чайка-Larus genei 0 – 1 10- 100 
Белочела рибарка-Sterna albifrons 10- 100 100 – 500 
Гривеста рибарка-Sterna sandvicensis 0 – 772 500 – 1000 
Дебелоклюна рибарка-Gelochelidon nilotica 1 – 36 50 – 100 
Каспийска рибарка-Sterna caspia 0 1 – 10 

БОЗАЙНИЦИ   
Етруска земеровка-Suncus etruscus ? 10 – 50 
Голяма водна земеровка-Neomys fodiens ? 50 – 100 
Лалугер-Citellus citellus ? 1000 – 2000 
Видра-Lutra lutra* 1- 5 5– 10 

 
* Почти всички тези видове са ихтиофаги и тяхното бъдещо съществуване в резервата е 

тясно свързано със значителното увеличаване на видовия състав и продуктивността на рибите, 
както и на площта на сладководните водоеми за обезпечаване на фактора спокойствие. 

** Видове, които при определени условия могат да образуват гнездови колонии. 

2.4.3. За увеличаване използването на Атанасовското езеро от обществеността 
за нуждите на природозащитното възпитание и образование и познавателния туризъм 
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В сравнение с много други защитени територии поддържаният резерват “Атанасовско 
езеро” има големи потенциални възможности по отношение на екологичното и природозащитно 
възпитание и образование и познавателния туризъм. Една от основните предпоставки за това е 
ключовото му месторазположение: 

• На 5 кm от големия черноморски град Бургас и неговото международно летище; 
буферната зона на резервата граничи с жилищните комплекси Изгрев и Зорница; 

• В непосредствена близост на магистралата Констанца-Истанбул; 
• На 25 кm южно от големия курортен комплекс “Слънчев бряг”, както и курортните 

градове Несебър и Поморие;  
• На пътя за курортните комплекси и курортни селища по Южното черноморско 

крайбрежие.  
За съжаление досега тези възможности остават почти неизползвани. Те биха се увеличили 

значително с построяването на Административно-информационен център към резервата, на 
специални укрития за наблюдения на птици от близко разстояние, с поставянето на 
информационни табели и пана, с оформянето на туристически пътеки, с рекламиране на 
изключителното му биологично разнообразие и богатство на пернати видове, със създаването на 
нови гнездови колонии от рибоядни видове птици и др.
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ЧАСТ 3. ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ И НОРМИ ЗА РЕЗЕРВАТА И БУФЕРНАТА ЗОНА 

3.1. ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ И НОРМИ ЗА РЕЗЕРВАТА 
Режимите в поддържаните резервати се определят от чл. чл. 17 (2, 3), 27 и 28 на ЗЗТ. 

Съгласно тях и с оглед на по-рационалното стопанисване и охрана на поддържания резерват 
“Атанасовско езеро” територията му се разделя на три зони. 

РАЗДЕЛ 1. ЗОНА “А” (ЯДРО НА РЕЗЕРВАТА)  
Чл. 1. Зона “А” обхваща всички стоящи и течащи, естествени и изкуствени, сладки, 

полусолени или свръхсолени водоеми (без обиколния канал и площите между него и границата на 
резервата), както и всички видове диги, построени за нуждите на солодобива, земни или дървени 
валове и всички останали видове прегради, шлюзове, преливници и др. съоръжения за солодобив 
в чертите на резервата (Прил. 2, карта 9). Към нея принадлежат и малките площи суша, покрити 
с тревна растителност в южната и западна част на резервата. 

Чл. 2. Функционалното предназначение на зона А е да съхрани местообитанията на 
растенията и животните в нея, както и да обезпечи нормални условия за размножаването, 
храненето и пребиваването на птиците по време на гнездовия период, миграциите и зимуването. 

Чл. 3. В зона “А” се забранява: извършването на  всякакви дейности, без посочените по-
долу. 

Чл. 4. В зона “А” се разрешава: (1) Влизането за охрана, с научна цел, за събиране на 
проби и за провеждане на мониторинг по реда на чл. 28 и чл. 17(3) от ЗЗТ, както и за 
извършването на ремонтни работи по съоръженията за солодобива. Влизането да става само през 
моста при управлението на “Солници север” и по обиколната дига при автосервиз “Ситроен”. С 
оглед прекратяването на неконтролирано влизане в резервата се премахва моста при Седма 
помпена станция, а на шлюза северно от Седма помпена станция се поставя врата, която се 
заключва. 

(2) Преминаване на хора и превозни средства по следните съществуващи пътища: 
1. От Автосервиз “Ситроен” по дигата, разположена между обиколния канал и езерото, до 

“Бетонния вал”, по него до басейна “Толбухин” (вътрешния ретензор), Седма помпена станция и 
шлюза северно от нея. 

2. По “Бетонния вал” от западния му край при обиколния канал до 7-ма помпена станция. 
3. Провеждането на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки 

съгласно чл. 27 (2) от ЗЗТ. 
Чл. 5. В зона “А” се осъществяват следните поддържащи мерки: (1) Вкарване на морска 

вода за нуждите на солодобива по определена схема, съгласувана с РИОСВ-Бургас. Пълненето 
на басейните да се извършва координирано с отговорника на резервата с оглед предотвратяване 
наводняването на гнездовите колонии. 

(2) Ремонтиране на съоръженията за солодобив в резервата (диги, валове, шлюзове и др. 
подобни) си извършва извън размножителния период (1 април-30 юли) и съгласувано с РИОСВ-
Бургас. Горната хоризонтална част на новонасипаните диги се заравнява още с насипването. 
Спешни и аварийни ремонти се извършват веднага, за което се уведомява РИОСВ-Бургас.  

(3) Недопускане пълното пресушаването на басейни през зимата; оставяне на минимални 
количества “екологични води” в тях. 

(4) Поддържане на такава соленост на водите в отделните басейни, която се определя от 
методите на традиционния солодобив. 

(5) Предотвратяване на замърсяването в резервата чрез контрол на водите, които се 
вкарват в него. Контролът се извършва от Черноморски солници АД. 

Чл. 6. В зона “А” се осъществяват следните направляващи мерки: (1) Запазване и 
увеличаване числеността на: 

1. Световно застрашените и редки видове птици: къдроглав пеликан, малък корморан, 
малка бяла чапла, червена чапла, лопатарка, блестящ ибис, бял и червен ангъч, тръстиков 
блатар, чрез обезпечаване на фактора “спокойствие”, чрез подобряването на хранителната им 
база, чрез поставяне на изкуствени гнезда и изкуствени платформи, острови и островчета на 
подходящи места, и др. 

2. Сладководните видове риби: шаран, карас, червеноперка чрез изкуствено зарибяване на 
бившите кариери за глина в североизточната част на резервата. 

3. Европейски застрашените и редки видове бозайници: видра, лалугер. 
4. Артемията. 
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5. Интродуциране на бялата водна лилия в северната част на обиколния канал и бившите 
кариери за глина в североизточната част на резервата. 

Чл. 7. В зона “А” се осъществяват следните регулиращи мерки: (1) Регулиране числеността 
на наземните хищници (чакал, лисица, дива свиня и енотовидно куче) чрез отстрел извън 
размножителния период. 

(2) Съгласуване и с МОСВ водочерпенето на сладки води за земеделски и индустриални 
нужди от обиколния канал и другите сладководни водоеми в резервата и буферната му зона.  

Чл. 8. В зона “А” се осъществяват следните възстановителни мерки: (1) Премахване на 
дигата по западната част на басейна “Толбухин” (вътрешния ретензор) с оглед възстановяване на 
част от основно езерно огледало с относителна голяма площ. Почвеният й материал да бъде 
използван за изграждането на изкуствен насипен остров в средата на басейна. 

РАЗДЕЛ 2. ЗОНА “Б” 
Чл. 9. Зона “Б” обхваща обиколния канал от автосервиз “Ситроен” насевер и наизток до 

пресичането му с пътя Бургас-Варна, прилежащата дига от вътрешната страна на канала и 
площите между обиколния канал и границата на резервата в северозападната и североизточна 
част (Прил. 2, карта 9). 

Чл. 10. Функционалното предназначение на зона Б е да предпазва зона А от влизане на 
хора и добитък, да спомага за запазването в естествено състояние местообитанията на 
растенията и животните и да обезпечи нормални условия за пребиваването на птиците по време 
на размножителния период, миграциите и зимуването в резервата.  

Чл. 11. В зона “Б” се забранява: (1) Извършването на всякакви дейности, без посочените 
по-долу. 

Чл. 12. В зона “Б” се разрешава: (1) Влизането за охрана, за извършването на ремонти, с 
научна цел, за събиране на проби и за провеждане на мониторинг по реда на чл. 28 и чл. 17 (3) от 
ЗЗТ, както и за извършването на ремонтни работи по съоръженията за солодобива и периодично 
почистване на обиколния канал. Влизането се извършва само през моста при управлението на 
“Солници север” и по обиколната дига при автосервиз “Ситроен”.  

(2) Преминаване на хора и превозни средства по дигата, разположена между обиколния 
канал и езерото. Единственият вход и изход при автосервиза “Лада” да бъде съоръжен със 
стабилна бариера. Той се определя и за официален вход за резервата. Посоченият маршрут да 
бъде маркиран с информационни и указателни табели. По него се движат само превозни средства 
с писмено разрешение на МОСВ. Този маршрут се използва и за образователни цели. 

(3) Извличане на кал за медицински цели от средния от най-южните басейни в резервата с 
писмено разрешение на МОСВ.  

(4) Провеждането на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки 
съгласно чл. 27 (2) от ЗЗТ. 

Чл. 13. В зона “Б” се осъществяват следните поддържащи мерки: (1) Поддържането 
(ремонта) на дигите, валовете, шлюзовете и другите съоръжения за нуждите на солодобива извън 
размножителния период (април-юли).  

1. При ремонта на валовете и дигите да се използва само почва от резервата и дървен 
материал. 

2. След ремонта на валовете да се извършва изравняване и заглаждане на връхната им 
част. 

Чл. 14. В зона “Б” се осъществяват следните направляващи мерки: (1) Увеличаване 
гнездовата численост на застрашени и редки видове птици: бял и червен ангъч, саблеклюн, 
кокилобегач, стридояд, кафявокрил огърличник и др. 

Чл. 15. В зона “Б” се осъществяват следните регулиращи мерки: (1) Регулиране 
числеността на наземни хищници: дива свиня, чакал, лисица и енотовидно куче извън 
размножителния период. 

 (3) Вкарване на морска вода по обиколния канал от Бургаския залив до Седма помпена 
станция за нуждите на солодобива след уведомяване Управлението на резервата. 

Чл. 16. В зона “Б” се осъществяват следните възстановителни мерки: (1) Възстановяване 
проточността на водите в обиколния канал чрез периодичното му изгребване. Дейностите по тази 
точка се извършват извън размножителния период. 

(2) Възстановяване на водното огледало в сладководното блато, разположено в 
североизточната част на резервата. 

(3) Възстановяване чистотата на водите в сладководното блато и обиколния канал чрез 
преустановяване замърсяването, причинено от заустването на отпадни води от мс Черно море и 
от индустриалната зона на източния бряг на резервата. 
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РАЗДЕЛ 3. ЗОНА “С” (СПЕЦИАЛНА ЗОНА) 
Чл. 17. Зона “С” се състои от относително постоянни и временни петна с различна площ, 

пръснати сред зона “А” и зона “Б” (Прил. 2, карта 16). 
Чл. 18. Функционалното предназначение на тази зона е да обезпечи спокойствието и да 

гарантира запазването на гнездилищата на колониално мътещите саблеклюни, кокилобегачи, 
малки, речни, гривести и дебелоклюни рибарки и др. Гнездилищата на някои от тях са относително 
постоянни, на други се преместват през една или няколко години. 

Чл. 19. Ежегодно в началото на размножителния период отговорникът на резервата 
отбелязва промените в разположението и големината на гнездовите колонии в зона “С”,  които се 
отразяват в специална заповед на началника на РИОСВ-Бургас. 

Чл. 20. В зона “С” се забранява извършването на  всякакви дейности, без посочените по-
долу. 

Чл. 21. В зона “С” по време на размножителния период (април-юли) се разрешава 
влизането: (1) С научна цел (събиране на проби, провеждане на мониторинг и опръстеняване на 
малки в гнездовите колонии по реда на чл. 28 и чл. 17 (3) от ЗЗТ) 1-2 пъти на сезон, с максимален 
престой до 1 час в слънчево обедно време. Опръстеняването се провежда само под ръководство 
на орнитолог-професионалист със стаж над 10 г. Видът и броят на събраните научни материали и 
данните за опръстенените птици се отразяват в Дневник за влизане в зона “А” и “С". 

(2) След природни бедствия и стихии, силни застудявания, масови отравяния, нарушения 
на режима в зоната, спешни ремонтни и възстановителни дейности за нуждите на солодобива и 
др. инцидентни случаи. Извършените дейности и наблюдения се отразяват в Дневник за влизане в 
зона “А” и “С". 

(3) В зона “С” се разрешават следните поддържащи, направляващи, регулиращи или 
възстановителни мерки извън размножителния период (април –юли): 

1. Поставяне на изкуствени гнездови платформи с оглед предпазването на гнездилищата 
от наводнения и за увеличаване на гнездовата площ.  

2. Ограждане на гнездилищата при заплаха от наземни хищници.  
3. Провеждане на мониторинг на видовия състав, числеността и гнездовия успех 1-2 пъти 

на сезон, с максимален престой до 1 час в слънчево обедно време. 
4. Монтиране на апаратура за дистанционно предаване на картина и звук.  
5. Ремонтни дейности за нуждите на солодобива. 
С влизането в сила на настоящия План за управление се прекратява действието на 

заповед № РД 392 от 15.10.1999 г. на МОСВ (публикувана в ДВ, 99/1999 г.) в частта й за 
определяне временни режими и норми в резервата. 

3.2. ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ И НОРМИ ЗА БУФЕРНАТА ЗОНА 
Режимите в буферната зона се запазват без изменение съгласно Заповед № 930/8 

октомври 1981 г. (ДВ бр. 85/1981 г.). Не се предвижда зониране и определяне на норми в нея.  
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ЧАСТ 4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 

4.1. СТРАТЕГИИ ЗА СТОПАНИСВАНЕТО НА АТАНАСОВСКОТО ЕЗЕРО 

4.1.1. Управление на видовете 
Резерватът “Атанасовско езеро” притежава изключително биологично разнообразие през 

всички сезони на годината. За неговото съхраняване са необходими както данни за процесите и 
връзките в сложните водни екосистеми, така и добре обоснована и ясна стратегия. Тя трябва да 
следва и основните принципи на консервационната биология и резерватното дело. 

Стратегията за управление на видовете в резервата “Атанасовско езеро” включва: 

4.1.1.1. Привличане към гнездене 
Да се разработят отделни проекти за привличане към гнездене на следните видове птици: 
Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)  Малка бяла чапла (Egretta garzetta) 
Гривеста чапла (Ardeola ralloides)   Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) 
Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)   Лопатарка (Platalea leucorodia) 
Малка черноглава чайка (Larus melanocephala) 

4.1.1.2. Увеличаване на гнездещи популации 
Да се разработят отделни проекти за увеличаване на гнездовата численост на следните 

видове птици 
Червена чапла (Ardea purpurea)  Бял щъркел (Ciconia ciconia) 
Бял ангъч (Tadorna tadorna)    Забулена сова (Tyto alba) 
Саблеклюн (Recurvirostra avosettа)   Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola) 
 Кокилобегач (Himantopus himantopus)   Морски дъждосвирец (Ch. alexandrinus)  
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) Белочела рибарка (Sterna albifrons)  
Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis)  Торбогнезден синигер (Remiz pendulinus) 
Мустакат синигер (Panurus biarmicus)   

4.1.1.3. Увеличаване на популациите на бозайници и риби 
Да се разработят отделни проекти за опазването и евентуално увеличаване числеността 

на следните видове риби и бозайници 
Деветигла бодливка (Pungitius platigaster)  Видра (Lutra lutra) 

4.1.1.4. Контрол или намаляване размера на популациите  
Извън размножителния период да се извършва регулиране на следните видове бозайници: 
Чакал (Canis aureus)    Лисица (Vulpes vulpes) 
Енотовидно куче (Nyctereutes procionoides) Дива свиня (Sus scrofa) 
Скитащи кучета и котки 
Допълнително следва да бъде разработена стратегия по отделно за всеки посочен вид. 

4.1.2. Използване от обществеността 
Новопостроеното укритие за наблюдения на птици и бъдещият Административно -

информационният център да се превърнат в места за природозащитно и екологично възпитание и 
образование. За другите части на буферната зона се предвижда ограничена, по-слаба 
посещаемост.  

4.1.3. Научно-изследователска дейност  
• Да продължи научно-изследователската работа в резервата по проучване миграцията 

на птиците, динамиката на числеността им, тяхната гнездова биология и екология. 
• Да се извършва само регламентирано улавяне и опръстеняване на птици вън от 

резервата на място, одобрено от Министерството на околната среда и водите. 
Желателно е процедурата по опръстеняването да бъде използвана за целите на 
образованието и природозащитното възпитание. Поради това мястото за улавяне и 
опръстеняване на птици би следвало да се намира в близост до бъдещия 
Административно-информационен център. 

4.1.4. Улеснения за посещения 
В резервата може да се влезе от 3 места, основното от които се намира при 

администрацията на “Солници- север”. За посетителите на резервата се предвиждат няколко 
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подхода в зависимост от разположението на бъдещия Административно-информационен център. 
Понастоящем за посетителите се препоръчва вход откъм автосервиз “Ситроен” и изход през 
шлюза при Седма помпена станция (и двата следва да бъдат заключвани от охраната на 
резервата). 

4.1.5. Стопанисване на сгради 
Почти всички сгради в буферната зона се стопанисват от Черноморски солници АД. 

Централната лаборатория по обща екология ползва една малка постройка и част от друга, като и 
двете се намират в буферната зона източно от резервата. В едната се помещава Екологичната 
станция при ЦЛОЕ, а другата се ползва съвместно с проекта “Бургаски влажни зони”. 

Новопостроеното укритие за наблюдение на птици в западната част на буферната зона се 
стопанисва от МОСВ. 

4.2. ПРОГРАМИ  
Резерватът притежава значителен потенциал за научно-изследователска, образователна, 

възпитателна, природозащитна и туристическа дейност. За съжаление този потенциал досега 
остава почти неизползван. Основната цел на включените по-долу програми и проекти е по-
активното привличане на неправителствени, научни и образователни организации в различни 
дейности, свързани с резервата с оглед превръщането му в център за екологично и 
природозащитно образование и възпитание от национален и международен мащаб. 

 
При описанието на проектите от различните програми със звездичка са обозначените 

онези от тях, които са с голям приоритет. 

4.2.1. Програма за опазване на разнообразието от местообитания в резервата с някои 
по-значими проекти: 

1. Проект за разширяване на Рамсарското място “Атанасовско езеро” с бъдещата 
защитена местност. 

2. Проект за регулиране ползването на сладки води от резервата и буферната му зона* 
3. Проект за повишаване на водното ниво в сладководното блато в североизточната част 

на резервата (вече реализиран частично). 
4. Проект за увеличаване площта на съществуващи и създаване на нови сладководни 

водоеми в западната част на резервата:; превръщане на бившата кариера за глина в сладководен 
водоем и свързването й със сладководното блато и кариерното езеро в единна водна система. 

5. Проект за повишаване на водното ниво в обиколния канал. 
6. Проект за заравняване на вече построените диги и възстановяване на някои диги от 

дъски и пръст като места за гнездене за няколко вида водолюбиви птици. 
7. Проект за залесяване на част от буферната зона. 

4.2.2. Програма за увеличаване числеността на застрашените и редки видове птици в 
резервата  

1. Проект за изграждане на стабилен насипен остров в басейна “Толбухин” (вътрешния 
ретензор)*. 

2. Проект за ремонтиране на изкуствени платформи за гнездене. 
3. Проект за предпазване на гнездовите колонии по дигите от наземни хищници. 
4. Проект за увеличаване на видовия състав и обилието от риби в буферната зона. 
5. Проект за привличане на малки и големи бели, гривести и нощни чапли, малки 

корморани, блестящи ибиси, лопатарки и червени ангъчи към гнездене.  
6. Проект за подобряване на гнездовите условия за белия ангъч, чиято зимна численост в 

резервата има международна значимост. 

4.2.3. Програма за научно-изследователска дейност и мониторинг 
1. Проект за хидрологичен мониторинг съгласно Наредба № 5 зо реда и ночина на 

създаване на мрежите и на дейността на Националната система за мониторинг на водите (ДВ бр. 
95/2000 г.). 

2. Проект за биологичен мониторинг (без птиците). 
3. Проект за орнитологичен мониторинг: 
• Гнездова численост 
• Видов състав, численост и концентрации на водолюбивите птици (от 1 април до 31 

октомври веднъж месечно и от 1 ноември до 31 март веднъж на 15 дни). 
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4. Проект за създаване на База данни за цялостна инвентаризация на Атанасовското 
езеро.  

5. Проект за проследяване влиянието на пътя Бургас-Варна (в отсечката между резервата 
и буферната зона) върху земноводни и влечуги.  

6. Проект за проследяване на влиянието на далекопровода при пътя Бургас-Варна (в 
отсечката между резервата и буферната зона) върху мигриращите птици, както и на самия път 
върху земноводни и влечуги. 

4.2.4. Програма за развитие на туризма, екологичното образование и обучение. 
1. Проект за построяване на Административно-информационен център. 
2. Проект за построяване на укритие (английски тип) източно от бензиностанцията на 

изхода за Варна (вече реализиран). 
3. Проект за построяване на екологична пътека от автобусната спирка за кк Слънчев бряг, 

по вътрешната страна на обиколния канал през новопостроеното укритие; отново по вътрешната 
страна на обиколния канал до бъдещо укритие за наблюдение на птици на бъдещ насипен остров; 
оттам до полуострова в северната част на южните солници и оттам през подлеза до бъдещия 
Информационен център.  

4. Проект за образователна и възпитателна работа с ученици от Бургаска област. 
5. Проект за организиране на летни семинари за определяне и броене на грабливи и 

водолюбиви птици. 
6. Проект за изработване на информационни табели, пана, укрития и пр. 

4.3. ПРОЕКТИ  
В настоящия план са включени 25 проекта, обособени в 4 програми (вж. 4.2). От тях 9 

(предимно с голяма приоритетност) са разработени в детайли и са представени в настоящия 
План. 

4.3.1. Разширяване и уточняване на границите на буферната зона на ПР “Атанасовско 
езеро” 

Задачи и стратегия: Сегашната площ и граници на резервата са определени през 1980 г., а 
на буферната зона - през 1981 г. Оттогава не са извършвани никакви промени в това 
отношение, въпреки че необходимостта от някои корекции е очевидна. Целта на проекта 
да се обяви южната част на Атанасовското езеро (понастоящем част от буферната зона на 
резервата) за защитена местност да се определят  нови, по- подходящи граници на 
буферната зона. С оглед привеждането режима в резервата в съответствие с изискванията 
на ЗЗТ, от територията на резервата следва да се изключи средният от най-южните 
басейни, където традиционно се извлича лечебна кал. Южната част на Атанасовското 
езеро да бъде предложена за защитена местност. Към Рамсарското място “Атанасовско 
езеро” да бъде присъединена предлаганата нова защитена местност (Прил. 2, карта 17). 
Местоположение: (Прил. 2, карта 13), както и топографска карта в мащаб 1: 25,000).  
Приоритетност: голяма. 
Начини на действие: изготвяне на обосновано предложение. 
Необходима екипировка и кога да се достави: топографска карта в мащаб 1: 25,000 и 
стопанска карта 1:5,000 на района на Атанасовското езеро; дигитална карта на 
собствеността на земята. 

4.3.2. Поддържане на високо водно ниво в сладководното блато в североизточната 
част на резервата “Атанасовско езеро” 

Задачи и стратегии: сладководното блато в североизточната част на резервата (в 
миналото неразделна част от Атанасовското езеро и със солени води) понастоящем е 
плътен тръстиков масив без никаква свободна водна повърхност, поради което вече не 
представлява място за размножаване на редки видове птици. Неговата дълбочина е много 
малка и не предлага възможности за обитаване от рибни популации. Целта на проекта е да 
се увеличи водния обем, да се оформят места с открита водна повърхност и канали, както 
и да се свърже с бившата кариера за глина. По този начин ще се получи нова сладководна 
влажна зона, привлекателна за много видове птици. 
Приоритетност: голяма  
Местоположение: Прил. 2, карта 15. 
Начини на действие: използване на специализирани машини. 
Кога: през летните месеци, когато размножителният период е завършил и водното ниво е 
най-ниско. 
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Забележка: Проектът е реализиран през пролетта на 1999 г., когато водното ниво е 
повишено значително. Ефектът е много голям. Съществуват добри оценки и отзиви за 
създаването на този нов водоем. Той вече привлича стотици и хиляди птици от редки и 
застрашени от изчезване видове, както и туристически групи от любители-орнитолози. За 
съжаление преливникът не е построен добре, поради което пропуска значителни количества вода. 
За отстраняването на този недостатък е направен сондаж и е изготвен нов проект за преливника. 
Предстои реализацията му. След изчерпване възможностите на повишеното водно ниво и 
евентуално обрастване с папур и тръстика, следва да се пристъпи към удълбаване дъното на 
водоема чрез отстраняване на 2-3 m от тинестия слой. 

4.3.3. Залесяване на части от буферната зона 
Задачи и стратегия: част от буферната зона източно от резервата е собственост на община 
Бургас и преди около 30 г. е била незаконно усвоена за вилни цели.Тогава са създадени 
малки овощни градини, които сега са изоставени и постепенно се изсичат и унищожават. 
Целта на проекта е залесяването на тези площи с местни видове диви дървета и храсти. 
Стратегията при това е след години там да се образува гора.  
Приоритетност: голяма  
Начини на действие: организиране на доброволни бригади. 
Кога: през есента или пролетта 
Необходими съоръжения и материали: залесителен материал, машина за копаене на дупки 
и пр. 

4.3.4. Ремонтиране на изкуствени платформи за гнездене в резервата 
Задачи и стратегия: да бъдат ремонтирани построените преди няколко години изкуствени 
платформи в резервата и южната част на буферната зона. На тях са гнездили успешно 
саблеклюни, черноглави чайки и рибарки, но вълните са отнесли натрупаната пръст от 
основите на платформите и гнездовите условия са влошени силно. 
Приоритетност: голяма 
Начини на действие: ще бъдат използван само ръчен труд, без никакви машини. Всички 
необходими материали ще бъдат транспортирани до Седма помпена станция с камион и 
след това с помощта на малък сал. Необходимата кал ще бъде взета от дъното на 
езерото. 
Кога: през август, когато времето е най-горещо (почти цялата работа се извършва във 
солена вода с дълбочина 0.5 m).  
Необходими съоръжения и кога са необходими: дъски, пирони, тесли, чукове, малък сал и 
пр.; в началото на август. 
Забележка: Този проект е реализиран успешно през август 1996 г. В резултат са били 

ремонтирани изкуствени платформи с обща площ над 250 m2. През есента на 1999 г. и 2000 г. са 
организирани студентски бригади, които са извършили ремонт на старите и строителство на нови 
изкуствени платформи за размножаване на редки видове птици.  

4.3.5. Орнитологичен мониторинг на Атанасовското езеро 
Задачи и стратегия: орнитологичният мониторинг на Атанасовското езеро има дълги 
традиции (среднозимно преброяване на водолюбивите птици от 1977 г. насам, 
проследяване на есенната миграция на реещите се птици от 1978 г. насам и т. н.) поради 
ключовото местоположение на Атанасовското езеро на така наречения прелетен път “Виа 
Понтика”; 
Приоритетност: голяма; 
Местоположение: есенната и пролетна миграция на реещите се птици може да бъде 
проследявана от пункт, използван в продължение на много години - дигата зад 
административните сгради на “Солници - север”; за среднозимните преброявания трябва 
да бъде огледана цялата територия на резервата, буферната зона и морето пред тях; 
Методи на работа: ще бъдат използвани рутинни стандартни методи, добре усвоени в 
процеса на дълга практика; 
От кого: от любители-орнитолози (с известен опит и начинаещи), но със задължителното 
участие на поне един опитен орнитолог; информация може да бъде събирана и от 
участниците в заплануваните летни семинари, които ще се провеждат по същото време; от 
бъдещият персонал на резервата] 
Орнитологичният мониторинг се провежда целогодишно. От 1 май до 1 ноември той се 
извършва веднъж месечно, а през останалото време- на всеки 15 дни. При възможност се 
извършват орнитологични наблюдения и по време на:  
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Пролетна миграция : от средата на март – до средата на май;  
Есенна миграция : от средата на август до края на октомври; 
Среднозимни преброявания : през средата на януари; 
Необходима екипировка и кога е необходима: бинокли, зрителни тръби, видеокамера, 
видеокасетофон, компютър. 

4.3.6. Създаване на база данни за инвентаризация на Атанасовското езеро  
Задачи и стратегия: през последните години е събрана огромно количество информация за 
Атанасовското езеро. Необходимостта от нейното подреждане и обработване със 
съвременни методи е очевидна. Целта на проекта е да се изготви компютърна програма 
(като се използва опита на проекта MedWet), с помощта на която ще се вкарват, 
съхраняват и анализират събираните данни. 
Приоритетност: средна. 
Начини на действие: да бъдат проучени възможностите за използване на компютърната 
програма за база данни на проекта MedWet. 
Кога: при възможност по-скоро. 
Необходимо оборудване: компютър, софтуер. 

4.3.7. Построяване на Административно-информационен център на Атанасовското 
езеро  

Задачи и стратегия: Атанасовското езеро е добре известно както в България, така и в 
чужбина. То притежава изключително биологично разнообразие през всички сезони на 
годината. Езерото има и ключово местоположение на една от най- големите миграционни 
магистрали в Европа и на голям туристически поток към известния международен курорт 
“Слънчев бряг” и Южното черноморско крайбрежие. Магистралата Констанца - Истанбул 
преминава по неговата южна граница. Понастоящем много, главно чужди любители на 
птиците посещават резервата, който обаче не предлага никакви улеснения. Целта на 
проекта е построяването на Административно-информационен център за нуждите на 
образованието и природозащитното възпитание, за научно-изследователска дейност (вкл. 
и опръстеняване) и стопанисването на резервата. Тази цел може да бъде реализирана на 
два етапа. През първия етап може да се организира временен Административно-
информационен център в малка постройка, поставена в непосредствена близост на пътя 
Варна – Бургас, източно от кръговото движение при бензиностанцията на изхода за Варна. 
Той може да се обслужва от доброволци. Междувременно да се изготви архитектурен 
проект и да се извърши строителството на постоянен Административно-информационен 
център.  
Приоритетност: голяма; 
Местоположение: има няколко възможности за разполагане на бъдещия Административно-
информационен център (Прил. 2, карта 7): 
 
М Я С Т О ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ 

1. На източния бряг на 
сладководното езеро 
(бивша кариера за глина) 
1а. От външната страна на 
обиколния канал 
срещу Седма помпена 
станция 
 

1. Земята е собственост на община 
Бургас, която вече е дала 
разрешение за строеж 
 на такъв обект.  
2. Има най-ключовата позиция за  
резервата (за 1 а). 
3. Има асфалтов път до 300 m от  
площадката на бъдещия център. 
4. Има електричество 
5. Има чудесен изглед към 
резервата 
6. Резерватът е разположен 
западно от бъдещия център и 
сутрешните 
наблюдения ще бъдат много 
удобни.  

1. Разстоянието до минното 
селище Черно море” е 
около 2 km, поради което 
опасността от кражби е 
голяма. 
2. Разстоянието до пътя  
Варна-Бургас е около 5 km 
3.Няма вода в близост до 
площадката. 
 
 

2. На най-югозападния край 
на резервата 
 

1. Отличава се с относително 
голяма сигурност, поради близкия 
денонощен полицейски пост и 

1. Необходимо е специално 
разрешение 
2. Гнездовите колонии не са 
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поради отдалечеността от минното 
селище “Черно море”. 
2. Разположено е на пътя Варна – 
Бургас. 
3. Има голям паркинг в 
непосредствена близост. 
4. Има електричество и вода. 
5. Има ключова позиция за 
контролира 
не влизането в западните и 
северни 
части на р-та 

близо до бъдещия център. 
 

3. На малък полуостров от 
суша в западната част на 
резервата. 

1. По-близо е до гнездещите 
колонии на птиците 
2. Не е повлияно от замърсяването 
и шума на пътя Варна- Бургас 
3. Заема ключова позиция за 
контроли 
ране влизането в западните и 
северни 
части на р-та 
4. Осигурено е поради близостта на 
денонощен полицейски пост и 
отдалечеността от мс “Черно море” 

1. Територията е в чертите 
на резервата  
2. Необходимо е 
построяването на нов път 
(около 1 km) и паркинг 
3. Наоколо няма електриче 
ство и вода  

 
Начини на работа: стандартни начини на строителство на сгради 
Кога: през лятото и есента. 
Необходими съоръжения и материали: строителни машини, съоръжения и материали. 

4.3.8. Организиране на летен семинар за определяне и броене на грабливи и 
водолюбиви птици  

Задачи и стратегия: Атанасовското езеро предлага отлични условия за организирането на 
подобен семинар, защото то е едно от най-значимите“bottle neck ” места в Европа. Тъй като 
е разположено на най-западната точка на Черно море, то се отличава с големи 
концентрации на мигриращи водолюбиви, грабливи и пойни видове птици. То е най-
богатото място в Европа по отношение есенната миграция на пеликаните и заема второ 
място по отношение миграцията на малкия креслив орел, вечерната ветрушка и 
тръстиковия блатар. Върховата численост на есенната миграция над Атанасовското езеро 
за периода 1978 - 94 г. е до 60,000 грабливи птици и до 240,000 щъркели, пеликани и 
жерави. 
Приоритетност: голяма 
Местоположение: поляна източно от резервата, където се изгражда малък палатъчен лагер 
Начини на работа: ежедневни наблюдения на видимата миграция между 8 и 18 ч. 
Кога: втората половина на август 
Необходима екипировка и кога е необходима: къмпинг екипировка (палатки, спални чували, 
маси и столове); диапрожекционен апарат и екран. 

4.3.9. Ангажиране на безработни за възстановяване на екологичните условия в 
буферната зона на резервата “Атанасовско езеро” с оглед развитието на познавателния 
туризъм 

Задачи и стратегия: Високата консервационна стойност на южната половина на 
Атанасовското езеро е доказана многократно. Тя се потвърждава и от ежемесечния 
орнитологичен мониторинг, извършван от 1996 г. насам от екипа на проекта “Бургаски 
влажни зони” съгласно одобрените дейности по БШПОБ. Той доказва по убедителен начин 
международното значение на Южните солници за гнезденето, миграцията и зимуването на 
редица редки и застрашени от изчезване водолюбиви птици. Това привлича много 
любители на дивата природа и наблюдаването на птици, което обхваща все повече хора, 
предимно от Западна Европа. За съжаление обаче в района липсват улеснения за 
туристите. Липсва и място, което да е напълно защитено от влизането и безпокоенето от 
страна на хора и наземни хищници, където пеликаните да се чувстват напълно спокойни. 
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Изградените дървени платформи от островен тип в резервата и неговата буферна зона са 
малки по площ и се нуждаят ежегодно от ремонтиране, което ги прави неподходящи за 
гнездене. 
Основната цел на проекта е с помощта на безработни хора от Община Бургас да се 

подобрят екологичните условия в буферната зона на резервата “Атанасовско езеро” с оглед 
увеличаване на нейната атрактивност и оттам да се постигне забележимо нарастване на 
познавателния туризъм в района  

Конкретните цели на проекта са: 
• Създаване на временна заетост (около 6 месеца) за около 20 души (багеристи, 

булдозеристи, шофьори, общи работници) от района на Община Бургас и постоянни 
работни места за 4 души (през летния сезон се предвиждат още 3 места); 

• Създаване на Административно-информационен център към резервата “Атанасовско 
езеро” за природозащитно и екологично образование и възпитание, както и за 
историята на солниците и солодобива в Бургас, 

• Изграждане на стабилен насипен остров в средата на най-голямата акватория от 
буферната зона с оглед привличането към гнездене на редки и застрашени 
водолюбиви птици, които ще увеличат чувствително консервационната стойност и 
атрактивността на района. 

• Изграждане на алеи, пътеки, специални укрития, въжени мостчета; поставяне на 
информационни и указателни табели, пана, схеми, скици и карти за нуждите на 
познавателния туризъм; 

Приоритетност: голяма 
Местоположение: Южната част на Атанасовското езеро 
Начини на работа: стандартни методи за строителство 
Кога: ноември 2001 – октомври 2002 г. 

4.4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ 
• Да се изпратят в Рамсарското бюро предложение за обявяване за Рамсарско място 

новата защитена местност и попълнена Рамсарската информационна форма (RIS) със 
съответния картен материал (вече реализирано). 

• Да бъде отстранено заустването на отпадни води в североизточната част на резервата; 
• Да бъде премахнато безпокойството, причинявано от любители на птиците, 

опръстенители, фотографи, научни работници и пр. 
• Да бъде регламентирано ползването на поляната и къщата зад административните 

сгради на Солници-север за нуждите на летните семинари, есенните бригади и 
проследяването на есенната миграция. 

• Да бъде засилена охраната на буферната зона по западния бряг на резервата, където 
усилено се изсичат овощните дървета. 

• Да бъде преустановено изхвърлянето на твърди отпадъци по източния бряг на 
кариерата за глина “Соката”; по този бряг да бъде поставено ограда за 
предотвратяване на нещастни случаи с хора и добитък. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

За предотвратяване на замърсяването и ползването на сладката вода от 
резервата. Да се изготви единна програма за ползването на водните ресурси от обиколния канал 
на резервата. 

За подобряване на видовия състав и състоянието на рибните популации. Да се 
препоръча допълнително зарибяване на големите басейни с кефалови риби еднолетки, което би 
подобрило хранителната база, например за пеликаните. Сладководната част на канала може да 
бъде зарибена с бял амур, който ще намали обрастването с висша водна растителност от една 
страна, и от друга - ще обогати хранителната база за едрите рибоядни птици. Интерес 
представлява кариерата в северозападната част на резервата, която се пълни с дренажни води с 
ниска соленост - (2 о/оо). Естествените процеси на формиране на ихтиофауна чрез полепнал 
хайвер по краката на птиците, могат да бъдат ускорени чрез изкуствено зарибяване.∗ 
Подходящите за тази цел видове са постоянно обитаващите каракуда, гамбузия, шаран и 
бодливки. Целесъобразно би било и внасяне на хищници за оптимизиране на трофичните връзки в 

                                                      
∗ През есента на 1999 г. кариерата е зарибена от екипа на проекта “Бургаски влажни зони” с около 

2200 бр.. сребриста каракуда. 
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тази екосистема. Подходящи са аборигенни за този район видове, като бялата риба- Stizostedion 
lucioperca, костурът -Perca fluviatilis и срещащата се в миналото Stizostedion volgense. 

За построяването на голям, стабилен насипен остров в средата на басейна 
“Толбухин” (вътрешния ретензор). Досегашната десетгодишна практика на строителство на 
наколни изкуствени гнездови платформи за саблеклюни, рибарки и друти водолюбиви птици в 
резервата налага два основни извода: Изкуствените гнездови платформи се приемат добре от 
саблеклюни и рибарки и може да се смятат като много добра природозащитна мярка за запазване 
и увеличаване на биологичното разнообразие;  Тяхната устойчивост на суровите метеорологични 
и хидрологични условия в Атанасовското езеро е малка и те ежегодно се нуждаят от основен 
ремонт. Въз основа на тези изводи се предлага да се пристъпи към строителството на голям (100 х 
50-100 м) и стабилен, насипен изкуствен остров в средата на басейна “Толбухин” (вътрешния 
ретензор) и/или в най-големия (най-северния) басейн на Южните солници. Той най-вероятно бързо 
ще привлече розовите и къдроглави пеликани, които най-после ще намерят спокойно място за 
почивка и нощуване по време на миграциите и зимуването (а защо не и за размножаване?).  

За пускането на специално влакче за туристи по маршрут Южни солници- 
Северни солници-Бетонния вал в околностите на Седма помпена станция. Това влакче 
вече е реалност и се използва от туристите от лятото на 2000 г. 
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4.5. РАБОТЕН ПЛАН  

4.5.1. Средносрочен план за стопанисване на Атанасовското езеро 
Такъв план е представен на следващата таблица: 
 
 
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА 

 
I-ва
год 

 
II-ра 
год. 

 
III-та 
год. 

 
IV-та 
год 

 
V-та 
год 

НЕОБХО 
ДИМИ 

СРЕДСТВА
(в лева) 

1. Свързване на сладководните водоеми в 
североизточната част на резервата в 
единна система 

 
+ 

 
+ 

    
18,000 

2. Ремонтиране на изкуствени платформи + + + + + 4,500 
3. Изготвяне на информационни табели и 
пана, укрития за наблюдения и пр. 

 
+ 

     
5,000 

4. Построяване на Административно-
информационен център 

 
+ 

 
+ 

 
 

   
80,000 

5. Орнитологичен мониторинг + + + + + 5,000 
6. Биологичен мониторинг + + + + + 5,000 
7. Хидрологичен мониторинг + + + + + 5,000 
8. Контрол и премахване на наземните 
хищници 

 
+ 

  
+ 

 
 

 
+ 

 
3,000 

9. Повишаване на водното ниво в 
обиколния канал 

 
 

 
+ 

    
10,000 

10. Рекултивация на бившата кариера за 
глина в сладководен водоем 

 
 

 
+ 

 
 

   
15,000 

11. Създаване на нови сладководни 
водоеми в западната и източна част на 
резервата 

   
+ 

 
+ 

  
16,000 

12. Увеличаване на видовото богатство и 
на числеността на рибите 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

   
6,000 

13. Залесяване на част от буферната зона 
източно от резервата 

   
+ 

 
+ 

  
10,000 

14. Привличане на някои птици- ихтиофаги 
към гнездене 

   
+ 

 
+ 

  
4,000 

15. Природовъзпитателна работа с 
учениците от Бургас 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
4,000 

16. Построяване на стабилен насипен 
остров и други допълнителни острови за 
гнездене на птици. 

   
+ 

 
+ 

  
20,000 

ВСИЧКО      210,500 

4.5.2. Годишен план за първата година 
Годишният план за първата година от влизането в сила на Плана за управление за 

стопанисване на Атанасовското езеро е представен в следната таблица: 
 
 
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА 

НЕОБХОДИМИ 
СРЕДСТВА  

(в лева) 

 
СРЕДСТВАТА СА ОБЕЗПЕЧЕНИ ОТ: 

1. Свързване на съществуващите 
водоеми – бивши кариери за глина- 
в североизточната част на р-та в единна 
система, към която да бъде 
присъединено и сладководното блато 

18,000 МОСВ и проект “Бургаски влажни 
зони” 

2. Ремонтиране на изкуствени 
платформи 

1,500 МОСВ 

3. Изготвяне на информационни табели 
и пана, укрития за наблюдения и пр. 

 
5,000 

МОСВ и проект “Бургаски влажни 
зони” 
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ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА 

НЕОБХОДИМИ 
СРЕДСТВА  

(в лева) 

 
СРЕДСТВАТА СА ОБЕЗПЕЧЕНИ ОТ: 

5. Орнитологичен мониторинг 1,000 Проект “Бургаски влажни зони” 
6. Хидрологичен мониторинг 800 Проект “Бургаски влажни зони” 
9. Организиране на летен семинар 6,000 Проект “Бургаски влажни зони” 
   
ВСИЧКО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК НА РАСТИТЕЛНИТЕ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ПОДДЪРЖАНИЯ 
РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО”. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТИ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 

1.Сравнителни схеми на Атанасовското езеро от 1854, 1940 и 1997 г. 
2. Карта на Атанасовското езеро 1940 г. в мащаб 1:100,000. 
3. Съвременна топографска карта в мащаб 1:500,000. 
4. Съвременна топографска карта в мащаб 1 : 25,000. 
5. Водосборен басейн на Атанасовското езеро. 
6. Структура на почвите около Атанасовското езеро. 
7. Соленост на водите в Атанасовското езеро. 
8.Структура на растителността в Атанасовското езеро. 
9. Собственост на земята около Атанасовското езеро. 
10. Магистрали, пътища, пътеки. 
11. Места на събиране на проби за изследване на различни компоненти от резервата. 
12. Настояща територия на резервата и буферната му зона. 
13. Територия на резервата и буферната му зона след евентуалното им разширяване. 
14. Място на бъдещия Административно-информационен център. 
15. Създаване на нови водни площи в североизточната част на резервата. 
16. Зониране на поддържания резерват “Атанасовско езеро” 
17. Граници на предлаганата защитена местност 
18. Видове собственост на земята в и около поддържания резерват “Атанасовско езеро”. 
19. Начини за трайно ползване на земите около поддържания резерват “Атанасовско 

езеро”. 
20. Карта на на резервата и буферната зона в мащаб 1:10000 със  собствеността на земите 

и с границите (тази карта не е включена в книжното тяло на Плана за управление). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ/ ИМЕНАТА 

Атанасовско езеро = езеро Лъджа = Бургаски солници = Солници север + Солници юг 
Бургаски залив - акваторията от Черно море, заключена между н. Емине и гр. Созопол 
Бургаско езеро - вж. езеро Вая 
Бургаски езера = Атанасовско езеро + езеро Вая + езеро Мандра + Поморийско езеро 
Бургаски солници = Атанасовско езеро 
Буферна зона на резервата “Атанасовско езеро ” = Южната част на Атанасовското езеро + 

пояс с приблизителна ширина 200 m около западната, северната и източната част на резервата 
(карта 12). 

Вая = Бургаско езеро - средното от трите Бургаски езера 
Ветрен (бивше Житарово) - село, разположено северозападно от Атанасовското езеро 
Житарово - вж. Ветрен 
Лъджа - вж. Атанасовско езеро 
Мандра = Мандренско езеро- най-южното от Бургаските езера 
Поддържан резерват “Атанасовско езеро” - по-голямата част от Солници север с площ 

1050 hа  (Прил. 2, карта 12). 
Солници = Атанасовско езеро 
Солници север - северната част от Атанасовското езеро 
Солници юг - южната част от Атанасовското езеро 
Черноморски солници - Атанасовско и Поморийско езеро  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДРУГИ МАТЕРИАЛИ (таблици, фигури и др.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСЪК НА ПТИЦИТЕ НА АТАНАСОВСКОТО ЕЗЕРО  
Michev, T., L. Profirov, M. Dimitrov, K. Nyagolov. 1999. The Birds of Atanasovsko Lake: Status and 

Check List. Bourgas Wetlands Publication Series, 1, Bulgarian - Swiss Biodiversity Programme, 
Bourgas, 34 pp.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СПИСЪК НА КАДАСТРАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” И БУФЕРНАТА МУ ЗОНА 



Приложение 1. 
 

ОБОСНОВКА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ 
“АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 

 
 

Атанасовското езеро е хиперxaлинно крайбрежно езеро, разделено на две части от пътя 
Бургас - Варна. Северната част е подобна на естуарий (лиман) и е обявена за природен резерват 
през 1980 г. (заповед № 601/ДВ 80/1980 г.). Южната част е обявена за буферна зона на резервата 
през 1981 г. (заповед № 930, ДВ 85/1981). Двете части са солници от 1906 г. За целта се използва 
по- ниското водно ниво на езерото с около 1 m от морското. Според типовете биотопи на проекта 
Корине езерото се отнася към: тип 1.15 - крайбрежни и xaлофитни съобщества - солени блата, 
солени степи, солени храсталаци, солени гори (12 % от общата площ); тип 23 - стоящи бракични и 
солени води (80%) и тип 50 - крайбрежна водна растителност (8 %). Езерото е заобиколено от по-
малки сладководни водоеми, както и от система от канали, обрасли с блатна растителност. 
Сладката вода от водосборния басейн се събира в обиколен канал и се отвежда в морето. Част от 
същия канал обслужва солниците като ги захранва с морска вода от Бургаския залив. По този 
начин водите в канала през първата половина от годината сладки и солени през останалото 
време.  

В Атанасовското езеро са установени повече от 233 вида висши растения. Доминанти 
сред тях са: солянката (Salicornia herbacea), Salicornia europaea, Sueda maritima, тръстиката 
(Phragmites australis), тънколистният папур (Typha angustifolia), полската виция (Vicia campestris), 
морският пелин (Artemisia maritima) и др. В езерото са представени и следните видове висши 
растения от Червената книга на България: извит фолиурус (Parapholis incurva), тройновилужна 
мишорка (Gypsophilia trichotoma), черноморско плюскавиче (Silene euxina), обикновено халимионе 
(Halimone pedunculata), късолистна петросимония (Petrosimonia brachiata), разнолистна суеда 
(Sueda heterophyla).  

В Атанасовското езеро са установени 314 вида птици (от над 400 вида за България). От 
тях глобално застрашени са 12 вида птици, като най-често срещани са: къдроглав пеликан 
(Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), царски орел (Aquila heliaca), степна 
ветрушка (Falco naumanni), ливаден дърдавец (Crex crex). 

От всичките 100 вида птици, включени в Червената книга на България, 17 са гнездещи в 
Атанасовското езеро, а 60 други се срещат през различни периоди на годината. Тъй като езерото е 
разположено в най-западната част на Черноморското крайбрежие, в него се наблюдават големи 
концентрации на водолюбиви, грабливи, пойни и други птици. Пиковата численост на есенната 
миграция над Атанасовското езеро за периода 1978 - 1994 г. е до 60000 грабливи птици и до 
240000 щъркели, пеликани и жерави. Атанасовското езеро е едно от малкото места в България, 
където се срещат изключително редките етруска земеровка (Suncus etruscus) и водната земеровка 
(Neomys fodiens). 
Атанасовското езеро представлява: 

• един от редките и представителни типове  влажни зони (№ 5 с антропогенен 
характер) в Черноморския биогеографски район; 

• най-редкият тип екосистема в България; 
• най-голямото находище на лечебна кал в България; 
• най-високия добив на морска сол в България; 
• най-голямото находище на саликорнията и елегантната орхидея в България; 
• единственото значимо находище на артемията в България; 
• най-голямото видово разнообразие на птици в България (314 вида от над 400 за 

цялата страна); 
• най-големия брой видове птици от Червената книга на България; 
• най-голямата гнездова численост в България на: саблеклюна, кокилобегача, речната 

рибарка 
• единственото гнездово находище в България на: малката черноглава чайка, 

дългоклюната чайка и дебелоклюната рибарка 
• най-голямата зимна численост на белия ангъч в България 
• най-северното находище от ареала на полевката на Гюнтер 
• най-ниско разположеното находище на голямата водна земеровка в България. 

В Атанасовското езеро са установени следните видове птици с международно значение: 
 



ГЛОБАЛНО ЗАСТРАШЕНИ ПТИЦИ 
14 ВИДА 

ПТИЦИ С ЧИСЛЕНОСТ НАД РАМСАРСКИЯ 
КРИТЕРИЙ ОТ 1% - 17 ВИДА 

Къдроглав пеликан –Pelecanus crispus Къдроглав пеликан – Pelecanus crispus 
Малък корморан – Phalacrocorax pygmeus Розов пеликан – Pelecanus onocrotalus 
Малка белочела гъска - Anser erythropus Голяма бяла чапла – Egretta alba 
Червеногуша гъска - Branta ruficollis Черен щъркел – Ciconia nigra 
Мраморна патица – Marmaronetta angustirostris Бял щъркел – Ciconia ciconia 
Белоока потапница - Aythya nyroca Блестящ ибис – Plegadis falcinellus 
Тръноопашата потапница – Oxyura leucocephala Лопатарка – Platalea leucorodia 
Голям креслив орел – Aquila clanga Ням лебед – Cygnus olor 
Царски орел – Aquila heliaca Малък лебед – Cygnus columbianus 
Белошипа ветрушка – Falco naumanni Сива гъска - Anser anser 
Ливаден дърдавец - Crex crex Бял ангъч – Tadorna tadorna 
Голяма дропла – Otis tarda Момин жерав – Antropoides virgo 
Тънкоклюн свирец - Numenius tenuirostris Саблеклюн – Recurvirostra avosetta 
Водно шаварче – Acrocephalus paludicola Морски дъждосвирец – Charadrius 

alexandrinus 
 Тънкоклюн свирец – Numenius tenuirostris 
 Дебелоклюна рибарка – Gelochelidon nilotica 
 Гривеста рибарка – Sterna sandvicensis 
С повдигнати латински имена са обозначени видовете птици, запазването на чиято численост в 
Атанасовското езеро е особено желателно. 

Резерватът “Атанасовско езеро” е обявен на 28.11.1984 г. за влажна зона с 
международно значение въз основа на критериите 1 (предишен 1d), 4 (предишен 2c) и 6 
(предишен 3c) на Рамсарската конвенция: 

От 1989 г. Атанасовското езеро е обявено за “Важно орнитологично място” от мрежата на 
международната организация Birdlife International. От 1997 г. то вече е Глобално важно 
орнитологично място (Global Important Ornithological Area) с площ 1950 ха. 

Резерватът е обявен за защитена територия с международно значение (ДВ, бр. 97/1993 
г.), която съгласно Конституцията на България се третира като изключителна държавна 
собственост. 

Резерватът и буферната зона са обявени за обект на проекта “Корине” (“Corine Site”) под 
No 77 с площ 1700 ха. 

Атанасовско езеро е обявено и за Санитарна зона “А” на Министерството на 
здравеопазването. 

Следва да се подчертае, че двете половини на Атанасовското езеро от консервационна 
гледна точка имат еднаква значимост. Те са тясно свързани в една обща екосистема и осигуряват 
в еднаква степен просъществуването на всички обитатели на езерото. Това показват по 
категоричен начин и данните от мониторинга на водолюбивите птици в двете части на езерото, 
провеждат от екипа на проекта “Бургаски влажни зони”. 
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Предвид гореизложеното считаме обявяването на южната част на Атанасовското езеро за 
поддържан резерват за належащо. Това ще обезпечи и необходимата нормативна база за 
включването на езерото към мрежата “Натура 2000” по присъединителната програма на България. 

 
Изготвил: 
ст. н. с. Т. Мичев 
проект “Бургаски влажни зони” 
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растителните и животински видове в Атанасовското езеро 
 
 

 
ГРУПА 

 
ОБЩ БРОЙ ВИДОВЕ 

 
ОТ ТЯХ ЗАЩИТЕНИ 

ОТ ТЯХ В 
ЧЕРВЕНАТА КНИГА 

НА БЪЛГАРИЯ 
Водорасли 120   
Висши растения 241 9 20 
Водни кончета 19   
Риби 19  4 
Земноводни 7  6 
Влечуги 8 8 2 
Птици 303 255 86 
Бозайници 33 15 1 
Общо 750 287 119 
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ВИДОВ СЪСТАВ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ВОДОРАСЛИТЕ НА ПОДДЪРЖАНИЯ 
РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 
(с отстъп са отбелязани имената на видове, 
установени само в сладководни водоеми; с 
номера са отбелязани станциите с проби) 
 
CYANOPHYTA 
Anabaena sp.st. - 9, 13, 14 
Aphanocapsa sp. - 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12A 
Beggiatoa sp. - 5 
 Chroococcus minutus - 3 
Clathrochloris hypolimnica - 18 
Coelosphaerium kutzingianum - 14, 17 
 Leptolyngbya foveolarum - 1  
Limnothrix planctonica - 5, 12 
 Lyngbya circumcreta - 3 
Lyngbya limnetica - 12, 14, 16 
Merismopedia glauca - 16 
 Microcystis sp. - 3 
 Oscillatoria brevis - 1 
 Oscillatoria chlorina - 2 
Oscillatoria lauterbornii - 5 
Oscillatoria princeps - 12A, 18 
Oscillatoria tenuis - 14 
Oscillatoria sp. - 2, 4, 12A 
Pelonema sp. - 12A, 18 
 Phormidium ambiquum - 2, 3 
Phormidium molle - 12, 16 
Phormidium tenue - 3, 6, 11 
Phormidium sp. - 1, 7, 15, 17 
 Planktothrix mougeotii - 1, 3 
Plectonema sp. - 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17 
Snowella sp. - 12, 14 
Spirulina corakiana - 4 
Spirulina major - 10 
Synechococcus salina - 5 
Synechococcus sp. - 1, 7, 9, 10, 11, 12, 16 
Synechocystis sp. - 1, 2, 5, 9, 10 
Tetrachloris sp. - 10, 17 
 Tolypothrix distorta - 2  
Woronichinia compacta - 17 
Woronichinia fusca - 17 
Unidentified coccal alga - 7, 8, 10, 11, 17 
Heterocysts - 7 
Hormogonia - 12, 12A, 14 
EUGLENOPHYTA 
 Ascoglena sp. - 1 
Colacium sp. - 5 
 Cryptoglena phacoidea - 3 
Distigma sp. - 5 
Euglena spp. - 3, 4, 9 
Eutreptia sp. - 5,  7, 9, 11, 12, 17, 18 
 Phacus pyrum - 4 
 Trachelomonas intermedia - 3 
 Trachelomonas lemmermanii - 13 
Euglenophyta - cysts - 2, 4, 14 
 
PYRRHOPHYTA 
Glenodinium gymnodinium - 4, 16 
Gymnodinium sp. - 3, 6, 8, 9, 10 
Peridinium aciculiferum - 4, 5 

Peridinium bipes - 9 
Peridinium sp.I -  3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 
17, 18 
Peridinium sp. II - 3, 4, 5, 10, 12, 16, 17 
Peridinum sp. III - 16 
Prorocentrum micans - 4, 5, 16, 17 
 
CHRYSOPHYTA 
CHRYSOPHYTINA 
Mallomonas sp. - 7 
Unidentified colourless flagellate - 8, 11 
XANTHOPHYTINA 
Arachnochloris simplex - 12 
 Tribonema sp. - 1 
BACILLARIOPHYTINA 
Achnanthes sp. - 2, 9, 10, 12, 14, 15, 17 
Amphiprora sp. - 12A, 15, 16, 18 
Asterionella sp. - 17 
Aulacoseira sp. I - 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 12A, 
13, 14, 17, 18 
Aulacoseira sp. II - 3, 6, 13, 17, 18 
Aulacoseira sp. III - 18 
Chaetoceros cf. gracile - 4 
Chaetoceros sp.I - 4,  5, 12, 16 
Chaetoceros sp. II - 16 
Cocconeis sp. - 5, 6, 12, 13, 15, 16 
Cyclotella sp. - 1, 2, 3, 4, 17 
Cymbella sp. - 14, 18 
Diatoma cf. elongatum - 17 
Diatoma sp. - 1, 2, 3, 7, 12 
 Fragillaria nitzschioides - 13 
 Fragillaria sp. - 4 
 Frustulia sp. - 1 
Gomphonema sp.I - 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 17, 
18 
 Gomphonema sp. II - 13 
Melosira sp. - 2, 3, 4 
Navicula sp. I - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 12A, 13, 14, 15, 17, 18 
Navicula sp. II - 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 
Navicula sp. III - 13, 17 
Navicula sp, IV - 17 
Nitzchia acicularis - 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 18 
Nitzschia sp. - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17 
Pinnularia sp. -1, 2, 4, 8, 9, 15, 16, 17 
Pleurosigma sp. - 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18 
Rhizosolenia sp. - 5, 10 
Rhoicosphenia curvata - 4, 13, 17 
Rhoicosphenia sp. - 17 
Stephanodiscus sp. - 2,  4, 8, 11, 17 
Surirella sp.I - 4, 14, 15, 17, 18 
Surrirella sp. II - 18 
Synedra ulna - 18 
Synedra sp.I - 1, 2, 4, 12, 15, 17, 18 
Synedra sp. II - 4, 16, 17 
Synedra sp. III - 17 
 
CRYPTOPHYTA 
Chilomonas sp. - 10 
Cryptomonas obovata - 9 
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Cryptomonas phaseolus - 16 
 Cryptomonas platyuris - 2 
 Cryptomonas splendida - 3 
Cryptomonas sp. - 2, 7, 9, 10, 12A, 15, 16, 18 
Rhodomonas sp. - 2, 11 
 
Cryptophyta - cysts - 9 
CHLOROPHYTA 
EUCHLOROPHYTINA 
 Actinastrum hantzschii - 3 
Carteria sp. - 2, 13 
Chlamydomonas spp. - 3, 4, 7, 10, 11, 12A, 
17, 18 
Chlorella neustonica - 16 
Chlorella sp. - 16 
 Chlorogonium gracile - 3 
Chlorogonium sp. - 4 
Chloromonas sp. - 2, 3, 8, 9 
 Closteriopsis acicularis - 4 
 Coccomonas sp. - 4 
Coelastrum microporum var. octaedricum - 14 
Dicelulla geminata - 13 
cf. Dunaliella sp. - 12A 
 Golenkinia radiata - 3 
Kirchneriella hindakiana - 17 
Kirchneriella intermedia - 18 
 Kirchneriella lunaria - 4 
 Kirchneriella obesa - 1 
Lagerheimia longiseta - 4, 5 
 Lobomonas sp. - 4 
 Micractinium pusillum - 3 
 Monoraphidium arcuatum - 3 
Monoraphidium contortum - 1, 14, 15 
Monoraphidium griffithii - 18 
 Monoraphidium irregulare - 3 
Nephroselmis sp. - 6 
 Oedogonium sp. st. - 3 
 Pandorina morum - 2, 3 
 Pandorina charkowiensis - 3 
Platymonas arnoldii - 10, 17 
 Polytomella sp. - 1, 2 
Provasoliella cf. simplicissima - 12 
 Pseudocarteria peterhofiensis - 3 
Pseudodictyospherium lacunare - 17 
Pyramimonas minima - 4, 7, 8, 9, 10, 17 
Pyramimonas tetrarhynchus - 12A 
Pyramimonas sp. - 10 
Scenedesmus communis - 3, 16 
 Scenedesmus opoliensis - 3 
 Siderocelopsis oblonga - 4 
 Siderocystopsis fusca - 4 
Tetraselmis sp. -2, 6 
Tetrastrum glabrum - 14 
Thorakomonas korschikoffii - 17, 18 
Thorakomonas sabulosa - 11 
Unidentified green flagellates - 3, 4, 6, 9, 12A, 
13, 17 
ZYGNEMOPHYTINA 
Closterium tumidulum - 14 
 Spirogyra sp. - 4 
 

RHAPHIDOPHYTA 
Chattonella sp. - 7, 8, 9, 10, 16, 18 
Gonyostomum sp. – 10
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ВИДОВ СЪСТАВ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗООПЛАНКТОНА В 
ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 
 
Таксон                                                                           Станция 

 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11 
Rotatoria 
Asplanchna priodonta                      +      +    +                  + 
Brachionus angularis                +                                               +    + 
B. caliciflorus                                   +     +    + 
B. quadridentatus                             + 
B. urceolaris                                     +    +                   +                    + 
Colurella sp                                                                                        +      + 
Euchlanis pyriformis                         + 
Filinia longiseta                                                                                          + 
Hexarthra mira                                                                                           + 
Keratella cochlearis                          +    +                                  +    + 
K. quadrata                                        + 
K. valga                                                            +                                                  + 
Notholca acuminata                           + 
N. labis                                                                                              + 
Pleosoma hudsoni                                                                       +              + 
Polyarthra dolichoptera                                                               +    +       + 
Synchaeta oblonga                            + 
S. pectinata                                        + 
S. vorax                                                                   +    +    +    +    +    +    + 
Testudinella patina                             +    +      +                                   + 
Cladocera 
Alona rectangula                                +            + 
Bosmina longirostris                                         +    +    + 
Daphnia pulex                                    +            +    + 
Penilia avirostris                                                           +    +    +    +                      + 
Pleopis polyphemoides                                     +     +    +    +    +    +      +       + 
Symocephalus vetulus                          + 
Copepoda 
Acanthocyclops robustus                     +    +     + 
Acartia clausi                                                           +    +    +    +    +    +      +  
Calanipeda aquaedulcis                                           +    + 
Centropages kroyeri                                                 +    +    + 
Eucyclops serrulatus                            +             + 
Euritemora velox                                                        +    +    +                       + 
Halicyclops sp                                                                  +    +    +    +    +     + 
Paracalanus parvus                                                  +     +    +    +                 + 
nauplii and copepodites are found at all of the sites  
 
ВИДОВ СЪСТАВ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗООПЛАНКТОНА В БУФЕРНАТА ЗОНА 
НА РЕЗЕРВАТА 
Таксон                                                                           Станция 

   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11 
Rotatoria 
Brachionus angularis                                      +            +                  +        + 
B. calyciflorus                                                  +                                +       + 
B. urceolaris                                                    +                                +        + 
Colurella sp                                        +           +                          +    +        +      + 
Hexarthra mira                           +      +                         +    +            + 
Keratella cochlearis                                         +                                +        +  
Polyarthra dolichoptera             +       +           +           +             +    + 
Synchaeta pectinata                    +       +          +     +    +      +            + 
S. vorax                                       +       +          +     +    +      +           + 
Cladocera 
Bosmina longirostris                                         +                                +        + 
Penilia avirostris                        +                    +      +    +                   + 
Pleopis polyphemoides               +                    +      +    +                   + 
Symocephalus vetulus                                       +                                          + 
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Copepoda 
Acartia clausi                              +                                                     +         + 
Calanipeda aquaedulcis             +                    + 
Centropages kroyeri                   + 
 
ВИДОВ СЪСТАВ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗООБЕНТОСА В ПОДДЪРЖАНИЯ 
РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 
 
Таксон                                                                           Станция 
                                              1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11 
Annelides 
Eiseniella tetraedra                                 + 
Limnodrilus sp                                +       +        + 
Tubifex tubifex                       +                +       + 
Erpobdella octoculata                                       + 
Mercierella enygmatica                                                     +        +        + 
Neanthes cuccinea                                    +      +       +      +        +        +        + 
Mollusca 
Coretus corneus                    + 
Planorbis planorbis               +     + 
P. carinata                             + 
Physa acuta                                           + 
Galba sp                                        +             + 
Hydrobia ventrosa                                                   +     +     +     +     +     +     + 
Cardium edule                                                          +     +     +     +     +     +     + 
Syndesmia ovata                                                                     +     +     +     +     + 
Crustacea 
Asellus aquaticus                   +     +     + 
Corophium volutator                                      +                      +     +     +     +     + 
Idothea baltica                                                                       +     +     +     +     + 
Sphaeroma serratum                                                 +     +     +     +     +     +     + 
Gammarus subtypicus                                                       +    +     +     +     +     + 
Crangon crangon*                                                   +             +      + 
Leander  sp*                                                             +             +      + 
Insecta 
Notonecta glauca                  +              +     +  
Sygara  sp .                                  +               + 
Table 3. cont. 
Lestes sp                               +      +        +     + 
Atherix sp                              + 
Bezzia sp                                      + 
Caenis horaria                             +              + 
C. luctuosa                                   +              + 
Cloeon dipterum                          +        + 
Tabanus sp                                                           +     + 
Polypedilum aberans                    +       + 
Chironomus riparius                    +        +             + 
C. salinarius                                                          +     +     +     +     +      +        + 
Ephydra   sp.                                                          +      +           +     +       +        + 
* noted as presence only 
 
ВИДОВ СЪСТАВ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗООБЕНТОСА В БУФЕРНАТА ЗОНА НА 
РЕЗЕРВАТА 
Таксон                                                                           Станция 

12        12a       13        14        15        16        17        18 
Polychaeta 
Mercierella enygmatica               +                                   +         + 
Neanthes succinea                        +                                   +         + 
Nereis diversicolor                                                            + 
Mollusca  
Hydrobia ventrosa                        +         +                                              + 
Cardium edule                              +         +                                              + 
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Syndesmia ovata                           +         +                                              + 
Planorbis planorbis                                + 
Crustacea 
Asellus aquaticus                                     + 
Corophium volutator                     +                                  + 
Idothea baltica                              +                                   +                                 +          + 
Sphaeroma serratum                     +                                   +                                             + 
Gammarus subtypicus                   +                                   +                                 +           + 
Insecta 
Ephydra  sp .                                           + 
Chironomus salinarius                  +         +                         +         +         + 
C. riparius                                                         +                                                   +        + 
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СПИСЪК НА ВИСШИТЕ РАСТЕНИЯ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ 
“АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 
(В последната колона със една звездичка са отбелязани редките видове, с две – застрашените 
и с три – изчезналите). 

  
ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 
КНИГА НА 
БЪЛГАРИЯ 

1. Aegilops pontica Понтийски егилопс   
2. Agropyrum intermedium  Среден пирей   
3. Agropyrum junceum Дзуков пирей   
4. Agropyrum litorale Крайморски пирей   
5. Agropyrum repens Пълзящ пирей   
6. Ailanthus altissima Айлант   
7. Ajuga genevensis Женевско срещниче   
8. Alium atropurpureum Пурпурен лук   
9. Alnus glutinosa  Черна елша   
10. Alisma plantago-aquatica Лаваница   
11. Althea officinalis Ружа лечебна   
12. Alyssum minus Малък игловръх   
13. Alyssum tortuosum  Игловръх   
14. Amaranthus albus Бял щир   
15. Amaranthus retroflexus  Обикновен щир   
16. Amygdalus communis  Обикновен бадем   
17. Amygdalus nana Нисък бадем   
18. Anagallis arvensis   Огнивче   
19. Androsace elongata  Оклоп   
20. Anethum graveolens Див копър  * 
21. Armeniaca vulgaris  Армениака   
22. Artemisia lerchiana Лерхианов пелин  * 
23. Artemisia maritime Морски пелин + * 
24. Asparagus trichophyllus  Зайча сянка   
25. Asperula arvensis  Обикновена лазаркиня   
26. Astragalus cicer  Нахутово сграбиче   
27. Astragalus excapus   Клин   
28. Astragalus ponticus Крайморско сграбиче   
29. Astragalus varius Различно сграбиче   
30. Atriplex hastate Копиелистна лобода   
31. Atriplex rosea  Розова лобода   
32. Atriplex tatarica Татарска лобода   
33. Atropis convoluta Свит изворник   
34. Atropis distans Разпорен изворник   
35. Berteroa  incana  Турия   
36. Bolboschoenus maritimus  Морски болбосхьонус   
37. Brassica juncea  Сарептска горчица   
38. Brassica rapa  Бяла ряпа   
39. Bromus arvensis Полска овсига   
40. Bromus inermis Безосилеста овсига   
41. Bromus sterilis Дълтоосилеста овсига   
42. Buglossoides sibthorpiana Сибтропиева белоочица   
43. Bupleurum flavum  Жълта урока  * 
44. Butomus umbellatus Водолюбче   
45. Cacile maritime Какиле   
46. Calystegia soldanella  Крайморско чадърче   
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ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 
КНИГА НА 
БЪЛГАРИЯ 

47. Camphorosma annua Едногодишна камфорка   
48. Camphorosma monspeliaca Монспелийска камфорка   
49. Capsella bursa-pastoris  Овчарска торбичка   
50. Carduus uncinatus Извит магарешки бодил  *** 
51. Carex distans  Редкокласа острица   
52. Carex divisa Разделена острица   
53. Carex vulpine Лисича опашка   
54. Centaurea arenaria Пясъчна метличина  * 
55. Centaurium erythrea Червен кантарион   
56. Centaurium maritimum Морски червен кантарион   
57. Cerasus avium  Череша   
58. Cerasus fruticosa   Дива череша   
59. Cerasus machaleb  Махалебка   
60. Cerasus vulgaris  Вишна   
61. Ceratophyllum demersum Плаващ роголистник   
62. Chenopodium botris  Огниче   
63. Chenopodium rubrum   Червена куча лобода   
64. Chrysopogon grillus  Кавтарика    
65. Cladium mariscus Режещ кладиум   
66. Clematis vitalba  Повет   
67. Consolida ambigua Ралица   
68. Consolida regalis  Обикновена ралица   
69. Convolvulus arvensis Обикновена поветица   
70. Convolvulus cantabricus Кантабрийска поветица   
71. Corispermum nitidum Лъскава камилска трева   
72. Crithmum maritimum Морски копър  * 
73. Crucianella angustifolia Круцианела   
74. Cydonia oblonga  Дюля   
75. Cyperus fuscus Кафява кисела трева   
76. Datura stramonium Татул   
77. Dianthus campestris Полски карамфил   
78. Dianthus moesiacus   Мизийски карамфил   
79. Dictamnus albus  Росен   
80. Ecbalium elaterium Луда краставица   
81. Echium vulgare Обикновено усойниче   
82. Elymus sabulosus   Пясъчен класник   
83. Equisetum palustre    Полски хвощ   
84. Erodium ciconium Цикутово часовниче   
85. Erodium cicutarium Дългочашково часовниче   
86. Erophyla verna Пролетна гладница   
87. Eryngium campestre   Ветрогон   
88. Eryngium maritimum   Морски ветрогон + * 
89. Erysimum diffusum Боянка   
90. Euphorbia amygdaloides  Бадемолистна млечка   
91. Euphorbia cyparissias Кипарисолистна млечка   
92. Euphorbia paralias Разширенолистна млечка  ** 
93. Euphorbia peplis  Градинска млечка   
94. Festuca arundinacea  Тръстиковидна власатка   
95. Festuca pseudovina Лъжлива овча власатка   
96. Ficus carica Смокиня   
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ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 
КНИГА НА 
БЪЛГАРИЯ 

97. Filipendula vulgaris  Орехче   
98. Frankenia pulverulenta   Франкения   
99. Galanthus nivalis Снежно кокиче  ** 
100. Galium aparine  Лепка   
101. Galium palustre    Блатно еньовче   
102. Galium verum   Същинско еньовче   
103. Genista tinctoria Висока жълтуга   
104. Geranium purpureum   Пурпурен здравец   
105. Geranium pusillum    Дребен здравец   
106. Geranium robertianum   Робертов здравец   
107. Geranium sanguineum Кървавочервен здравец   
108. Geum urbanum   Градско омайниче   
109. Glechoma hirsuta   Самобайка   
110. Glycyrrhiza echinata      Сладник   
111. Goniolimon tataricum Гониолимон   
112. Gypsophyla trichotoma   Мишорка + * 
113. Halimione pedunculata     Халимионе + * 
114. Halimione portulacoides  Портокалов. халимионе + *** 
115. Hedera helix  Бръшлян   
116. Heleocharis palustris Обикновена блатница   
117. Heliantemum salicifolium Върболистен желтак   
118. Heptaptera triquetra Триръбеста хептаптера  * 
119. Iris pseudacorus Блатна перуника   
120. Iris pumila   Дребна перуника   
121. Juglans regia        Орех   
122. Juncus compressus    Сбита дзука   
123. Juncus maritimus Морска дзука   
124. Lactuca tatarica Татарски млечник  * 
125. Lamium purpureum    Червена мъртва коприва   
126. Lathyrus annuus Секирче   
127. Lathyrus pannonicus Панонско секирче   
128. Lathyrus sphaericus Сферично секирче   
129. Lemna minor   Водна леща   
130. Lepidium campestre  Полска горуха   
131. Leucojum aestivum   Блатно кокиче   
132. Leymus racemosus Песъчар + ** 
133. Ligustrum vulgare   Птиче грозде   
134. Limonium gmelinii  Гмелинова гърлица + * 
135. Linum hirsutum   Влакнест лен   
136. Lolium perenne      Английски райграс   
137. Lotus corniculatus       Обикновен звездан   
138. Lotus strictus Звездан   
139. Lotus tenuis Тънолистен звездан   
140. Lychnis flos-cuculi     Румянка   
141. Lysimachia punctata Точково ленивче   
142. Lythrum salicaria      Обикновена блатия   
143. Malus domestica     Ябълка   
144. Malus sylvestris  Дива ябълка   
145. Malva sylvestris     Слез   
146. Marrubium vulgare      Обикновен пчелник   
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ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 
КНИГА НА 
БЪЛГАРИЯ 

147. Medicago disciformis Дисковидно люцерна   
148. Medicago falcata  Сърповидна люцерна   
149. Medicago litoralis Крайбрежна люцерна   
150. Medicago lupulina  Хмелна люцерна   
151. Medicago marina    Морска люцерна   
152. Melilotus alba   Бяла комунига   
153. Mentha aquatica   Мента   
154. Mentha arvensis   Полска мента   
155. Myosotis arvensis Полска незабравка   
156. Myosotis ramosissima   Разклонена незабравка   
157. Myosotis stricta Строга незабравка   
158. Myriophyllum spicatum     Класовиден мириофилум   
159. Myriophyllum verticilatum  Прешленест мириофилум   
160. Najas minor   Русалка   
161. Nasturtium officinalis    Поточарка   
162. Nonea atra Нонеа   
163. Oenanhte silaifolia      Среден воден морач   
164. Oenanthe aquatica      Воден морач   
165. Ononis arvensis Полски гръмотрън   
166. Ononis spinosa   Бодлив гръмотрън   
167. Onosma heterophylla       Разнолистно омразниче   
168. Orchis elegans Елегантна орхидея   
169. Papaver hybridum  Мак   
170. Parapholis incurva     Парафолис + * 
171. Pastinaca sativa   Пащърнак   
172. Persicaria hydropiper  Водно пипериче   
173. Petroragia prolifera Обикновена мантийка   
174. Petrosimonia brachiata  Петросимония + * 
175. Peuсedanum arenarium Самодивска трева   
176. Phragmites australis     Тръстика   
177. Pimpinella peregrina       Бедреница   
178. Polygala major  Телчарка   
179. Polycnemum heuffelii Хойлева хрупенка  * 
180. Populus tremula   Трепетлика   
181. Potamogeton crispus Къдрав ръждавец   
182. Potamogeton pusillus  Ръждавец   
183. Potentilla cinerea  Сиво прозорче   
184. Prunella vulgaris Обикновена пришница   
185. Prunus cerastifera     Джанка   
186. Prunus domestica     Слива   
187. Prunus spinosa    Трънка   
188. Pulmonaria obscura Медуница   
189. Pyrus sativa      Круша   
190. Ranunculus arvensis Полско лютиче   
191. Reseda lutea        Жълтеникава резеда   
192. Rosa canina   Шипка   
193. Rosa gallica Френска шипка   
194. Rottboelia digitata Ротбоелия   
195. Rubus sanguineus Къпина   
196. Ruppia maritime Рупия   



План за управление на поддържания резерват “Атанасовско езеро” 
 

Приложение 1. Списък на растителните и животински видове в резервата 
 

11

  
ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 
КНИГА НА 
БЪЛГАРИЯ 

197. Sagttaria sagittifolia    Стрелолист   
198. Salicornia europaea    Солянка   
199. Salix alba     Бяла върба   
200. Salix eleagnus   Тяснолистна върба   
201. Salix fragilis   Крехка върба   
202. Salsola ruthenica Руско вълмо   
203. Salsola soda   Содово вълмо   
204. Salvia nutans Наведена какула   
205. Salvia pratensis   Ливадна какула   
206. Salvia tomentosa Едроцветна какула   
207. Samolus valerandii Северница  * 
208. Saponaria officinalis  Сапунче   
209. Scandix australis Чаплече  * 
210. Schoenoplectus lacustris Шавар   
211. Scleranthus perennis  Обикновена хрущялка   
212. Sedum caespitosum Туфеста тлъстига   
213. Silene alba    Бяло плюскавиче   
214. Silene densiflora Гъстоцветно плюскавиче   
215. Silene euxina Черноморско плюскавиче + * 
216. Silene thymifolia Мащеркол. плюскавиче   
217. Sium latifolium Ручейник   
218. Solanum dulcamara  Разводник   
219. Solanum nigrum Черно кучешко грозде   
220. Spergularia marina Морска коленчица   
221. Spirodela polyrrhiza  Спиродела   
222. Stachis maritrima Морски ранилист   * 
223. Stachis palustris Блатен ранилист   
224. Stelaria holostea Едроцветна звездица   
225. Sueda heterophylla   Разнолистна суеда + * 
226. Sueda maritrima Морска суеда   
227. Syringa vulgaris Люляк   
228. Tamarix tetrandra  Ракитовица   
229. Trachomitum venetum Синя тойна  * 
230. Trifolium hybridum  Хибридна детелина   
231. Trifolium pratense     Ливадна детелина   
232. Trifolium purpureum Пурпурна детелина   
233. Trifolium repens Пълзяща детелина   
234. Trifolium setiferum Пепеливолист. детелина   
235. Triglochin palustris Триостреник   
236. Urtica dioica   Коприва   
237. Verbascum purpureum Жлезист лопен  * 
238. Verbena officinalis Върбинка   
239. Vicia lutea   Жълта теменуга   
240. Vicia tenuifolia   Тъколистна теменуга   
241. Viola odorata Ароматна теменуга   
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СПИСЪК НА РИБИТЕ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 
(В последната колона със една звездичка са отбелязани редките видове, с две – застрашените и с три – 
изчезналите) 

  
ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНА
ТА КНИГА 

1. Carassius gibelio Сребриста каракуда   
2. Cyprinus carpio-  Шаран    
3. Atherina boyeri Атерина   
4. Gasterosteus aculeatus Триигла бодливка  ** 
5. Pungitius platigaster Деветигла бодливка  ** 
6. Knipowitschia caucasica Кавказко попче  ** 
7. Neogobius melanostomus Спронгил   
8. Sygnathus abaster Черноивич. морска игла   
9. Gambusia holbrooki Гамбузия   

10. Parablennius sanguinolentus    
11. Lepomis gibosus Слънчева рибка   
12. Mugil cephalus Кефал   
13. Liza aurata Платарина   
14. Liza saliens Илария   
15. Perca fluviatilis Костур   
16. Leuciscus borrysthenicus Малък речен кефал   
17. Pseudorasbora parva Псевдоразбора   
18. Cobitis strumicae Струмски щипок   
19. Pomatoschuistus 

marmoratus 
Пясъчно попче   

 
 
 
СПИСЪК НА ЗЕМНОВОДНИТЕ И ВЛЕЧУГИТЕ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ 
“АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 
(В последната колона със една звездичка са отбелязани редките видове, с две – застрашените и 
 с три – изчезналите) 
А) Земноводни 
 

  
ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНА
ТА КНИГА 

1. Rana ridibunda Обикновена водна жаба   
2. Bufo viridis Зелена крастава жаба +  
3. Bombina bombina  Чрвенокоремна бумка +  
4. Pelobates syriacus Сирийска чесновница + + 
5. Triturus vulgaris Обикновен тритон +  
6. Triturus cristatus Гребенест тритон +  
7. Hyla arborea Дървесница +  
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Б) Влечуги 
 

  
ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА 
1. Ophisaurus apodus Змиегущер + ** 
2. Elaphe longissima  Смок мишкар + ** 
3. Emys orbicularis  Обикн. водна костенурка +  
4. Lacerta trilineata Ивичест гущер +  
5. Podurcis taurica  Кримски гущер +  
6. Natrix tesselata Сива водна змия +  
7. Natrix natrix Жълтоуха водна змия +  
8. Coluber caspius Смок синурник +  

 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ПТИЦИТЕ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 
(Със звездичка след латинското име във втората колона са отбелязани гнездещите видове; в последната 
колона със една звездичка са отбелязани редките видове, с две – застрашените и с три – изчезналите) 

  
ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА  
1. Gavia arctica Черногуш гмуркач +  * 
2. Tachybaptus ruficollis* Малък гмурец +  
3. Podiceps cristatus Голям гмурец +  
4. Podiceps grisegena Червеноврат гмурец + * 
5. Podiceps nigricollis Черноврат гмурец + ** 
6. Puffinus yelkouan Обикновен бурувестник +  
7. Phalacrocorax carbo Голям корморан + ** 
8. Phalacrocorax aristotelis Среден корморан + ** 
9. Phalacrocorax pygmeus Малък корморан + ** 
10. Pelecanus onocrotalus Розов пеликан + *** 
11. Pelecanus crispus Къдроглав пеликан + ** 
12. Botaurus stellaris Голям воден бик + ** 
13. Ixobrychus minutus* Малък воден бик +  
14. Nycticorax nycticorax Нощна чапла +  
15. Ardeola ralloides Гривеста чапла +  
16. Bubulcus ibis Биволска чапла +  
17. Egretta garzetta Малка бяла чапла +  
18. Egretta alba Голяма бяла чапла + ** 
19. Ardea cinerea Сива чапла  +  
20. Ardea purpurea* Червена чапла + ** 
21. Ciconia nigra Черен щъркел + ** 
22. Ciconia ciconia* Бял щърел +  
23. Plegadis falcinellus Блестящ ибис + ** 
24. Platalea leucorodia Лопатарка + ** 
25. Phoenicopterus ruber Розово фламинго + * 
26. Cygnus olor Ням лебед + ** 
27. Cygnus columbianus Малък лебед +  
28. Cygnus cygnus Поен лебед +  
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ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА  
29. Anser fabalis Посевна гъска +  
30. Anser albifrons Голяма белочела гъска   
31. Anser erythropus Малка белочела гъска + ** 
32. Anser anser Сива гъска +  
33. Branta canadensis Канадска гъска   
34. Branta ruficollis Червеногуша гъска + ** 
35. Tadorna ferruginea Червен ангйъч + ** 
36. Tadorna tadorna* Бял анъч + ** 
37. Anas penelope Фиш   
38. Anas strepera  *  Сива патица + ** 
39. Anas crecca* Зимно бърне   
40. Anas platyrhynchos* Зеленоглавка   
41. Anas acuta* Шилоопашата патица   
42. Anas querquedula Лятно бърне   
43. Anas clypeata* Клопач   
44. M.angustirostris Мраморна патица + * 
45. Netta rufina Червеноклюна потапница + * 
46. Aythya farina Кафявоглава потапница + ** 
47. Aythya nyroca Белоока потапница + ** 
48. Aythya fuligula Качулата потапница   
49. Aythya marila Морска потапница +  
50. Bucephala clangula Звънарка   
51. Mergus albellus Малък нирец +  
52. Mergus serrator Среден нирец +  
53. Mergus  merganser Голям нирец +  
54. Oxyura leucocephala Тръноопашата потапница + * 
55. Pernis apivorus Осояд + ** 
56. Elanus caeruleus Пепелява каничка +  
57. Milvus migrans Черна каня  + ** 
58. Milvus milvus Червена каня + * 
59. Haliaeetus albicilla Морски орел + ** 
60. Gypaetus barbatus Брадат лешояд + *** 
61. Neophron percnopterus Египетски лешояд + ** 
62. Gyps fulvus Белоглав лешояд + ** 
63. Circaetus gallicus Орел змияр + ** 
64. Circus aeruginosus* Тръстиков блатар + ** 
65. Circus cyaneus Полски блатар + * 
66. Circus macrourus Степен блатар + * 
67. Circus pygargus Ливаден блатар + * 
68. Accipiter gentilis Голям ястреб + ** 
69. Accipiter nisus Малък ястреб + ** 
70. Accipiter brevipes Късопръст ястреб + ** 
71. Buteo buteo Обикновен мишелов +  
72. Buteo rufinus Белоопашат мишелов + ** 
73. Buteo lagopus Северен мишелов +  
74. Aquila pomarina Малък креслив орел + ** 
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ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА  
75. Aquila clanga Голям креслив орел + * 
76. Aquila nipalensis Степен орел + * 
77. Aquila heliaca Царски орел + ** 
78. Aquila chrysaetos Скален орел + * 
79. Hieraaetus pennatus Малък орел + ** 
80. Hieraaetus fasciatus Ястребов орел + * 
81. Pandion haliaetus Орел рибар + ** 
82. Falco naumanni Степна ветрушка + ** 
83. Falco tinnunculus* Обикновена ветрушка +  
84. Falco vespertinus Вечерна ветрушка + * 
85. Falco columbarius Малък сокол +  
86. Falco subbuteo Сокол орко + ** 
87. Falco eleonorae Средиземноморски сокол +  
88. Falco cherrug Ловен сокол + ** 
89. Falco peregrinus Сокол скитник + ** 
90. Alectoris chuckar Тракийски кеклик   
91. Perdix perdix* Яребица   
92. Coturnix coturnix Пъдпъдък   
93. Phasianus colchicus Колхидски фазан  ** 
94. Lagopus mutus Тундрова яребица   
95. Rallus aquaticus* Крещалец +  
96. Porzana porzana* Голяма пъструшка +  
97. Porzana parva Средна пъструшка +  
98. Porzana pusilla Малка водна кокошка +  
99. Crex crex Ливаден дърдавец + ** 
100. Gallinula chloropus* Зеленоножка +  
101. Fulica atra Лиска   
102. Grus grus Сив жерав + *** 
103. Anthropoides virgo Момин жерав + *** 
104. Otis tarda Голяма дропла + ** 
105. Tetrax tetrax Стрепет + *** 
106. Haеmatopus ostralegus* Стридояд + ** 
107. Hiantopus himantopus* Кокилобегач + ** 
108. Recurvirostra avosetta* Саблеклюн + * 
109. Burhinus oedicnemus* Совоок турилик + ** 
110. Glareola pratincola* Ръждивокрил огърличник + ** 
111. Glareola nordmanni Чернокрил огърличник +  
112. Charadrius dubius* Речен дъждосвирец +  
113. Charadrius hiaticula Пясъчен дъждосвирец +  
114. Charadrius alexandrinus* Морски дъждосирец + * 
115. Charadrius leschenaultii Дългокрак дъждосвирец +  
116. Charadrius asiaticus Каспииски дъждосвирец +  
117. Charadrius morinellus Планински дъждосвирец +  
118. Pluvialis apricaria Златиста булка +  
119. Pluvialis squatarola Сребриста булка +  
120. Hoplopterus spinosus Шипокрила калугерица +  
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ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА  
121. Vanellus vanellus* Обикновена калугерица +  
122. Calidris canutus Голям брегобегач +  
123. Calidris alba Трипръст брегобегач +  
124. Calidris minuta Малък брегобегач +  
125. Calidris temminckii Сив брегобегач +  
126. Calidris ferruginea Кривоклюн брегобегач +  
127. Calidris alpina Тъмногръд брегобегач +  
128. Limicola falcinellus Плоскоклюн брегобегач +  
129. Philomachus pugnax Бойник +  
130. Lymnocriptes mimimus Малка бекасина +  
131. Gallinago gallinago Средна бекасина + ***  
132. Gallinago media Голяма бекасина + * 
133. Scolopax rusticola Горски бекас  * 
134. Limosa limosa Черноопашат крайбрежен 

б
+  

135. Limosa lapponica Пъстроопашат крайбрежен 
б

+  
136. Numenius phaeopus Малък свирец +  
137. Numenius tenuirostris Тънкоклюн свирец +  
138. Numenius arquata Голям свирец +  
139. Tringa erythropus Голям червеноног водобегач +  
140. Tringa totanus* Малък червеноног водобегач + ** 
141. Tringa stagnatilis Малък зеленоног водобегач + * 
142. Tringa nebularia Голям зеленоног водобегач + ** 
143. Tringa ochropus Голям горски водобегач + ** 
144. Tringa glareola Малък горски водобегач +  
145. Xenus cinereus Пепеляв брегобегач +  
146. Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец +  
147. Arenaria interpres Камъкообръщач +  
148. Phalaropus fulicarius Тънкоклюн листоног +  
149. Phalaropus lobatus Плоскоклюн листоног +  
150. Stercorarius pomarinus Среден морелетник +  
151. Stercorarius parasiticus Голям морелетник +  
152. Stercorarius skua Скуа   
153. Larus melanocephalus* Малка черноглава чайка + * 
154. Larus minutus Малка чайка +  
155. Larus ridibundus* Речна чайка + * 
156. Larus genei* Дългоклюна чайка + * 
157. Larus canus Чайка буревестница +  
158. Larus fuscus Малка черногърба чайка +  
159. Larus cachinans Белоглава чайка   
160. Larus marinus Голяма черногърба чайка +  
161. Rissa tridactyla Трипръста чайка +  
162. Gelochelidon nilotica* Дебелоклюна рибарка + ** 
163. Sterna caspia Каспийска рибарка + * 
164. Sterna sandvicensis* Гривеста рибарка +  
165. Sterna hirundo* Речна рибарка +  
166. Sterna albifrons* Малка рибарка + ** 



План за управление на поддържания резерват “Атанасовско езеро” 
 

Приложение 1. Списък на растителните и животински видове в резервата 
 

17

  
ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА  
167. Chlidonias hybridus Белобрада рибарка + ** 
168. Chlidonias niger* Черна рибарка  + ** 
169. Chlidonias leucopterus Белокрила рибарка +  
170. Syrrhaptes paradoxus Пухопръста пустинарка +  
171. Columba livia Див гълъб +  
172. Columba oenas Гълъб хралупар + ** 
173. Columba palumbus Гривек   
174. Streptopelia decaocto * Гугутка   
175. Streptopelia turtur Гургулица   
176. Psittacula krameri Крамеров папагал   
177. Cuculus canorus* Обикновена кукувица +  
178. Clamator glangarius Качулата кукувица +  
179. Tyto alba* Забулена сова + * 
180. Otus scops Чухал +  
181. Athene noctua * Домашна кукумявка +  
182. Asio otus Ушата сова +  
183. Asio flammeus Блатна сова + * 
184. Caprimulgus europaeus Козодой +  
185. Apus apus Черен бързолет +  
186. Apus melba Алпийски бързолет +  
187. Alcedo atthis Земеродно рибарче +  
188. Merops superciliosus Зелен пчелояд   
189. Merops apiaster Обикновен пчелояд +  
190. Coracias garrulus Синявица +  
191. Upupa epops* Папуняк +  
192. Jynx torquilla Въртошийка +  
193. Picus canus Сив кълвач +  
194. Picus viridis Зелен кълвач +  
195. Dendrocopos major Голям пъстър кълвач +  
196. Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач +  
197. Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач +  
198. Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига +  
199. Calandrella  brachydactyla Късопръста чучулига +  
200. Galerida cristata* Качулата чучулига +  
201. Lullula arborea Горска чучулига +  
202. Alauda arvensis* Полска чучулига +  
203. Riparia riparia Брегова лястовица +  
204. Hirundo rustica* Селска лястовица +  
205. Hirundo daurica Червенокръста лястовица +  
206. Delichon urbica* Градска лястовица +  
207. Anthus campestris* Полска бъбрица +  
208. Anthus trivialis Горска бъбрица +  
209. Anthus pratensis Ливадна бъбрица  +  
210. Anthus cervinus Тундрова бъбрица +  
211. Anthus spinoletta Водна бъбрица +  
212. Motacilla flava* Жълта стърчиопашка +  
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ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА  
213. Motacilla citreola Жълтоглава стърчиопашка +  
214. Motacilla cinerea Планинска стърчиопашка +  
215. Motacilla alba Бяла стърчиопашка +  
216. Troglodytes troglodytes Орехче +  
217. Prunella modularis Сивогуша завирушка +  
218. Erithacus rubecula Червеногръдка +  
219. Luscinia luscinia Северен славей +  
220. Luscinia megarhynchos* Южен славей +  
221. Luscinia svecica Синьогушка +  
222. Phoenicurus ochruros Домашна червеноопашка +  
223. Phoen.phoenicurus Градинска червеноопашка +  
224. Saxicola rubetra Ръждивогушо ливадарче +  
225. Saxicola torquata Черногушо ливадарче +  
226. Oenanthe isabellina Ориенталско каменарче +  
227. Oenanthe oenanthe* Сиво каменарче +  
228. Oenanthe hispanica Испанско каменарче +  
229. Turdus torquatus Белогуш дрозд +  
230. Turdus merula Кос +  
231. Turdus pilaris Хвойнов дрозд +  
232. Turdus philomelos Поен дрозд +  
233. Turdus iliacus Беловежд дрозд +  
234. Turdus viscivorus Имелов дрозд +  
235. Cettia cetti* Свилено шаварче +  
236. Cisticola juncidis Пъстроопашата шаварче   
237. Locustella naevia Полски цвъркач +  
238. Locustella fluviatilis Речен цвъркач +  
239. Locustella luscinioides* Тръстиков цвъркач +  
240. Acrocephalus melanopogon Мустакато шаварче +  
241. Acrocephalus paludicola Водно шаварче +  
242. Acrocephalus 

h b
Крайбрежно шаварче +  

243. Acrocephalus agricola Индийско шаварче +  
244. Acrocephalus dumetorum Градинско шаварче   
245. Acrocephalus palustris Храстово шаварче +  
246. Acrocephalus scirpaceus* Блатно шаварче +  
247. Acrocephalus arundinaceus Тръстиково шаварче +  
248. Hippolais pallida Малък маслинов +  
249. Hippolais icterina Градински присмехулник +  
250. Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче +  
251. Sylvia curruca Малко белогушо коприварче +  
252. Sylvia communis * Голямо белогушо коприварче +  
253. Sylvia borin Градинско коприварче +  
254. Sylvia atricapilla Голямо черноглаво +  
255. Phylloscopus borealis Северен певец   
256. Phylloscopus bonelli Планински певец +  
257. Phylloscopus sibilatrix Буков певец +  
258. Phylloscopus collybita Елов певец +  
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ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА  
259. Phylloscopus trochilus Брезов певец +  
260. Regulus regulus Жълтоглаво кралче +  
261. Regulus ignicapillus Червеноглаво кралче +  
262. Muscicapa striata Сива мухоловка +  
263. Ficedula parva Червеногуша мухоловка +  
264. Ficedula albicollis Беловрата мухоловка +  
265. Ficedula hypoleuca Жалобна мухоловка +  
266. Panurus biarmicus* Мустакат синигер + * 
267. Parus ater Чер синигер +  
268. Parus caeruleus Син синигер +  
269. Parus major Голям синигер +  
270. Remiz pendulinus* Торбогнезден синигер +  
271. Oriolus oriolus Авлига +  
272. Lanius collurio* Червеногърба сварчка +  
273. Lanius minor Малка сврачка +  
274. Lanius excubitor Сива сварчка +  
275. Lanius senator Червеноглава сварчка +  
276. Garrulus glandarius Сойка   
277. Pica pica* Сврака   
278. Corvus monedula Чавка   
279. Corvus frugilegus Полска врана   
280. Corvus corone cornix Сива врана   
281. Corvus corax Гарван +  
282. Sturnus vulgaris* Обикновен скорец   
283. Sturnus roseus Розов скорец + * 
284. Passer domesticus* Домашно врабче   
285. Passer hispaniolensis* Испанско врабче   
286. Passer montanus* Полско врабче   
287. Fringilla coelebs Обикновена чинка +  
288. Fringilla montifringilla Планинска чинка +  
289. Serinus serinus Диво канарче +  
290. Carduelis chloris Зеленика +  
291. Carduelis carduelis Щиглец +  
292. Carduelis spinus Елшова скатия +  
293. Carduelis cannabina Обикновено конопарче +  
294. Coccotraustes coccotraustes Черешарка +  
295. Plectrophenax nivalis Снежна овесарка +  
296. Emberiza citrinella Жълта овесарка +  
297. Emberiza cirlus Черногърда овесарка +  
298. Emberiza hortulana Градинска овесарка +  
299. Emberiza rustica Белогуша овесарка +  
300. Emberiza pusilla Малка овесарка +  
301. Emberiza schoeniclus Тръстикова овесарка +  
302. Emberiza melanocephala* Черноглава овесарка +  
303. Miliaria calandra* Сива овесарка   
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СПИСЪК НА БОЗАЙНИЦИТЕ НА ПОДДЪРЖАНИЯ РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО 
ЕЗЕРО” 
(В последната колона със една звездичка са отбелязани редките видове, с две – застрашените и  
с три – изчезналите) 

  
ЛАТИНСКО ИМЕ 

 
БЪЛГАРСКО ИМЕ 

 
ЗАЩИТЕН 

ВИД 

ВИД ОТ 
ЧЕРВЕНАТА 

КНИГА 
1. Crocidura leucodon Белокоремна белозъбка +  
2. Crocidura russula Сивокоремна белозъбка +  
3. Crocidura suaveolens Малка белозъбка +  
4. Suncus etruscus Етруска земеровка +  
5. Neomys fodiens Голяма водна земеровка +  
6. Talpa europaea Къртица +  
7. Erinaceus concolor Таралеж +  
8. Plecotus auritus Дългоух прилеп +  
9. Nyctalus noctula Ръждив вечерник +  
10 Lepus europaeus Див заек   
11. Spermophilus citellus Лалугер +  
12. Muscardinus avellanarius Лешников сънливец +  
13. Micromys minutus Оризищна мишка   
14. Apodemus sylvaticus Горска мишка   
15. Aapodemus flavicollis Горска жълтогърла мишка   
16. Apodemus agrarius Полска мишка   
17. Mus musculus Домашна мишка   
18. Mus spicilegus    
19. Rattus rattus Черен плъх   
20. Rattus norvegicus Сив плъх   
21. Microtus arvalis Обикновена полевка   
22. Microtus rossiaemeridionalis    
23. Microtus  guentheri Гюнтерова полевка   
24. Arvicola terrestris Воден плъх +  
25. Canis aureus Чакал   
26. Vulpes vulpes Лисица   
27. Nictereutes procyonoides Енотовидно куче   
28. Felis silvestris Дива котка   
29. Mustela nivalis Невестулка +  
30. Putorius putorius Черен пор   
31. Martes  foina Бялка +  
32. Lutra lutra Видра + ** 
33. Sus scrofa Дива свиня   
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Р   Е   Ч   Н   И   К 
на 

 
термините и имената 

 
 
 
 
 
 

Атанасовско езеро = езеро Лъджа = Бургаски солници = Солници север + Солници юг 
Бургаски залив - акваторията от Черно море, заключена между н. Емине и гр. Созопол 
Бургаско езеро - вж. езеро Вая 
Бургаски езера = Атанасовско езеро + езеро Вая + езеро Мандра 
Бургаски солници = Атанасовско езеро 
Буферна зона на резервата “Атанасовско езеро ” = Южната част на Атанасовското езеро + пояс с 

приблизителна ширина 200 m около западната, северната и източната част на резервата (карта 12). 
Вая = Бургаско езеро - средното от трите Бургаски езера 
Ветрен - село, разположено северозападно от Атанасовското езеро  
Житарово - вж. Ветрен 
Лъджа - вж. Атанасовско езеро 
Мандра = Мандренско езеро- най-южното от Бургаските езера 
Поддържан резерват “Атанасовско езеро” - по-голямата част от Солници север с площ 1050 hа  
Солници = Атанасовско езеро 
Солници север - северната половина на Атанасовското езеро 
Солници юг - южната половина от Атанасовското езеро 
Черноморски солници - Атанасовско и Поморийско езеро  
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Приложение 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Т А Б Л И Ц И   И   Ф И Г У Р И 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТАБЛИЦИ 

1. Метеорологични данни за Атанасовското езеро от метеостанция на аерогара 
Бургас 

2. Съдържание на химически компоненти  във водни проби от резервата 
3. Съдържание на химически компоненти  във водни проби от буферната зона 

(Южни солници) 
4. Видове водни кончета , установени в резервата 
5. Качествен и количествен състав на ихтиофауната в резервата 
6. Видов състав на батрахофауната и херпетофауната в резервата 
7. Дългосрочни промени в гнездовата численост на саблеклюна в Атанасовското 

езеро (1910 –1996) 
8. Численост (в двойки) на колониално гнездещите птици в резервата 
9. Видов състав на бозайната фауна в резервата и прилежащите територии 
10. Годишно производство на морска сол от Атанасовското езеро (1908 –1996) 
 

ФИГУРИ 
1. Гнездова численост (в двойки) на някои типични видове птици през периода  1993-1996 г. 
2. Среднозимна численост на водолюбивите птици във влажните зони по Южното 

черноморско крайбрежие през 1977-86 и 1987-96 г. 
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Таблица1. Метеорологични данни за Атанасовското езеро от метеостанция на аерогара 
Бургас. 
Показател/Месец I II III IV V VI 
Средна месечна температура 0 C 1.77 3.2 6.55 10.56  14.36  19.69 
Средна максимална температура 0 C 6.5 8.7 12.27 16.48 19.69 24.74 
Средна минимална температура 0 C -2.19 -2.05 2.3 5.81 8.93 14.57 
Средна от абсолютно макс. t 0C 13.9 18.06 21.16 25.72 28.82 31.4 
Средна от абсолютно мин. t 0C -10.15 -9.5 -3.35 1.33 2.8 9.18 
Абсолютно min. t 0 C -13.3 -14.4 -6.50 0.1 1.4 5.9 
Абсолютно max. t 0 C 14.9 23.3 24 28.4 31.7 34.9 
Средна месечна влажност % 82 80 79 77 77 75 
Средни месечни валежи (5 year ) mm 4.1 14.3 19.55 44.85 47.98 56.3 
Средни месечни валежи (15 year) mm 42.3 34.8 35.2 44.2 36.9 41.9 
Средни месечни валежи (Бургас)  45 42 35 44 48 56 
24-часови макс. Валежи (в mm) 104 71.1 95.8 100.2 96.5 91.7 
Среден брой на дните с валежи 8 8 10 13 14 11 
Среден брой на дните с валежи от 
сняг 

5 4 2 0 0 0 

Среден брой на дните с валежи >1 
mm 

6.1 5.8 4.8 6.2 6.6 5.7 

Среден брой на дните с валежи >10 
mm 

1.1 0.9 0.8 1 1.1 1.3 

Среден брой на дните с валежи >15 
mm 

0.5 0.3 0.3 0.4 0.7 0.6 

Среден брой на дните с валежи >25 
mm 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 

Брой на ясните дни 4.5 3.83 4.5 4.92 6.42 10.3 
Брой на облачните дни 19.5 20.4 21.5 16.66 9.33 5.6 
Средно 5.8 5.7 5.6 5.1 4.2 3.6 
Брой на дните с гръмотевици 0.07 0.4 0.27 1.47 4.93 7.2 
 
Таблица1 (прод.) Метеорологични данни за Атанасовското езеро от метеостанция на 
аерогара Бургас.  
Показател/Месец VII VIII IX X XI XII Year
Средна месечна температура 0 C 22.8 22.8 18.3 13.2 7.14 2.42  
Средна максимална температура 0 

C 
28.2 28.1 24.7 19.5 13.24 6.71  

Средна минимална температура 0 

C 
18.3 18.7 13.2 8.57 3.46 -0.54  

Средна от абсолютно макс. t 0C 33.3 33.1 30.3 29.5 21.08 15.22  
Средна от абсолютно мин. t 0C 13.3 11.4 6.9 0.58 -4.8 -8.78  
Абсолютно min. t 0 C 11.5 10.3 5.4 -4.2 -8.6 -12.3  
Абсолютно max. t 0 C 37.7 33.9 33.1 33.4 24.2 18  
Средна месечна влажност % 71 70 72 74 79 82 77 
Средни месечни валежи (5 year ) 
mm 

62.1 11.1 22.6 63.7 57.58 39.78  
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Средни месечни валежи (15 year) 
mm 

29.3 24.4 28.8 27.5 47.7 36.2 35.6 

Средни месечни валежи (Бургас)  40 29 36 47 60 58 45.25
24-часови макс. Валежи (в mm) 66.6 83.9 139 70.5 85.1 67 52.5 
Среден брой на дните с валежи 8 6 7 9 12 11  
Среден брой на дните с валежи от 
сняг 

0 0 0 0 0 2  

Среден брой на дните с валежи >1 
mm 

4.3 3.1 3.1 4.6 6.2 6.4 62.9 

Среден брой на дните с валежи 
>10 mm 

1 0.9 0.7 1.2 1.8 1.4 13.2 

Среден брой на дните с валежи 
>15 mm 

0.5 0.4 0.5 0.6 0.9 0.8 6.5 

Среден брой на дните с валежи 
>25 mm 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 2.4 

Брой на ясните дни 16.4 16.2 9.5 6 4.92 4.92  
Брой на облачните дни 3.42 375 9.16 15.8 19.75 19.8  
Средно 2.8 2.7 2.9 3.9 5 5.4 4.4 
Брой на дните с гръмотевици 5.73 3.47 1.53 0.67 0.13 0.07  
 
 
Таблица 2. Съдържание на химични компоненти от водни проби в резервата. 
 
Стан 
Ция 

Месец Соленост HCO-
3 

Ca2+ Mg2+ Алкалн
ост 

Твър 
дост 

pH  Кислород 

№  0/oo mg/l mg/l mg/l mgeqv/l °d  °C mg/l % 
1 Май 0.12 298.9 60.1 35.3 4.9 16.5 7.6 25.5 12.00 149.1
2 Май 0.12 378.2 72.1 35.3 6.2 18.2 7.5 21.0 15.04 173.3
3 Май 0.18 353.8 70.1 40.1 5.8 19.1 8.8 22.0 21.28 249.5
4 Май 0.15 359.9 60.1 42.6 5.9 18.2 7.6 21.0 8.80 101.4
 Юли 17.65 195.2 200.4 644.5 3.2 176.7 7.6 27.0 7.60 96.7 
5 Април 5.21 274.5 50.1 255.4 4.5 65.9 - - - -
 Май 7.34 366.0 80.2 389.1 6.0 100.9 8.2 24.0 6.96 84.4 
6 Април 19.83 207.4 210.4 912.0 3.4 239.7 - - - -
 Май 22.26 305.0 220.4 1057.9 5.0 274.8 8.6 24.5 4.80 58.7 
 Април 20.44 195.2 210.4 954.6 3.2 249.6 - - - -
7 Май 23.18 286.7 260.5 1057.9 4.7 280.4 8.5 24.0 4.48 54.3 
 Юли 32.66 262.3 340.7 1349.8 4.3 358.9 8.8 27.0 5.70 72.5 
 Април 22.87 201.3 240.5 1039.7 3.3 273.4 - - - -
8 Май 24.70 213.5 260.5 1155.2 3.5 302.8 8.6 22.0 8.00 93.8 
 Юли 50.29 292.8 420.8 2225.3 4.8 572.0 8.4 25.5 2.20 27.4 
 Април 25.61 274.5 250.5 1130.9 4.5 295.8 - - - -
9 Май 26.22 311.1 260.5 1216.0 5.1 316.9 8.6 21.5 6.08 70.6 
 Юли 53.55 402.6 360.7 2371.2 6.6 597.3 8.8 25.8 7.75 96.8 
 Април 25.31 280.6 250.5 1130.9 4.6 295.8 - - - -

10 Май 24.40 329.4 260.5 1106.6 5.4 291.6 8.6 22.5 10.16 120.1 



План за управление на поддържания резерват “Атанасовско езеро” 
 
 

Приложение 5. Списък на птиците на Атанасовското езеро                                                                                                                  
 

4
 

 Юли 58.12 366.0 400.8 2577.9 6.0 650.5 8.5 27.0 8.44 107.3 
 Април 24.40 231.8 250.5 1106.6 3.8 290.2 - - - -

11 Май 26.53 298.9 260.5 1216.0 4.9 316.9 8.6 21.2 6.24 72.1 
 Юли 52.24 329.4 440.9 2371.2 5.4 608.5 8.4 32.5 7.75 106.6 

 
 
 
Таблица 2 (прод.). Съдържание на химични компоненти от водни проби в резервата. 
 

№ Месец Окисл
яемост 

 
NH4-N 

 
NO2-N 

 
NO3-N 

 

 
PO4-P 

 
Si 

  mgO2/ mgN/l mgN/l mgN/l mgP/l mg/l 
1 Май  14.4 0.395 0.007 0.690 0.342 1.848 
2 Май 11.2 0.332 0.008 0.310 0.425 2.515 
3 Май 14.8 0.364 0.003 0.248 0.515 4.229 
4 Май 11.6 0.465 0.024 0.297 0.577 2.553 
 Юли 6.0 0.072 0.003 0.065 0.040 0.686 
5 Април - - - 0.248 - 1.181 
 Май 22.4 0.211 0.007 0.224 0.088 0.876 
6 Април - - - 0.175 - 0.343 
 Май 18.4 0.237 0.003 0.126 0.204 1.029 
 Април - - - 0.371 - 0.762 
7 Май 20.0 0.218 0.026 0.261 0.190 1.067 
 Юли 22.4 0.110 0.004 0.065 0.182 0.819 
 Април - - - 0.199 - 1.524 
8 Май 16.8 0.161 0.004 0.150 0.121 1.353 
 Юли 20.8 0.237 0.005 0.065 0.432 2.572 
 Април - - - 0.224 - 0.686 
9 Май 22.0 0.268 0.003 0.175 0.062 0.705 
 Юли 30.0 0.110 0.005 0.138 0.045 0.495 
 Април - - - 0.371 - 0.610 

10 Май 27.2 0.256 0.008 0.199 0.059 2.000 
 Юли 29.2 0.268 0.007 0.114 0.046 1.048 
 Април - - - 0.273 - 1.791 

11 Май 18.4 0.199 0.003 0.212 0.114 0.953 
 Юли 27.6 0.205 0.004 0.052 0.389 1.753 

 
 
 
 
 
Таблица 3. Съдържание на химични компоненти от водни проби в буферната зона. 

№ Месец Солено
ст 

HCO-

3 
Ca2+ Mg2+ Алка

лност
Твърд
ост 

PH tH2O Si 
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На 
станци
ята 

 ‰ mg/l mg/l mg/l mgeq
v/l 

°d  °C mg/l 

 Май 23.18 250.1 240.5 1143.0 4.1 297.2 8.4 18.2 1.619 
12 Юли 52.90 378.2 481.0 2407.7 6.2 622.5 8.3 32.5 1.676 
 Септември 39.06 323.3 334.0 1742.9 5.3 448.6 8.4 16.0 2.477 

12a Септември 168.96 597.8 901.8 14348.8 9.8 3434.9 8.5 15.5 1.715 
13 Май 0.24 427.0 48.1 54.7 7.0 19.3 7.6 18.8 1.010 
 Септември 0.19 494.1 62.1 41.3 8.1 18.2 7.4 15.5 11.429 
 Май 13.43 286.7 160.3 595.8 4.7 159.8 7.7 21.0 1.067 

14 Юли 19.61 207.4 220.4 899.8 3.4 238.3 7.6 32.0 1.334 
 Септември 24.99 213.5 334.0 972.8 3.5 271.1 8.6 20.5 0.648 

15 Май 13.13 317.2 160.3 547.2 5.2 148.6 7.6 21.5 1.696 
 Юли 30.71 353.8 320.6 1252.5 5.8 333.7 7.6 32.0 2.629 
 Май 32.92 195.2 300.6 1751.0 3.2 445.8 7.5 24.5 0.515 

16 Юли 57.46 268.4 561.1 2979.2 4.4 765.5 7.6 32.5 4.762 
 Септември 54.42 225.7 534.4 2128.0 3.7 565.5 8.8 25.0 2.191 
 Май 0.27 366.0 20.0 73.0 6.0 19.6 7.4 21.0 1.638 

17 Юли 18.30 195.2 220.4 595.8 3.2 168.2 7.5 26.0 0.572 
 Септември 17.95 201.1 233.8 628.3 3.3 177.6 8.6 22.0 0.800 
 Май 0.21 372.1 24.0 69.3 6.1 19.3 7.6 19.0 2.019 

18 Юли 17.65 195.2 220.4 632.3 3.2 176.7 7.5 28.8 0.515 
 Септември 16.03 213.5 233.8 608.0 3.5 172.9 8.3 18.0 0.953 

Отпадни 
води от 
летището 

Май 0.24 463.6 60.1 77.8 7.6 26.4 7.6 22.0 3.105 

Отпадни 
води от 
свинарни

ци 

Септември 0.22 719.8 90.2 34.0 11.8 20.5 6.8 20.0 10.287 

Кариера 
за глина 

Май 2.41 195.2 420.8 267.5 3.2 120.6 7.4 21.5 6.953 

 
Таблица 3 (прод.) 

№  
Месец 

Кисло
род 

 Окисля
емост 

NH4-N NO2-N NO3-N PO4-P Si 

На 
станция

та 

 mg/l % mg O/l mgO2/
l 

mgN/l mgN/l mgN/l mg/l 

 Май 2.24 24.5 22.0 22.0 0.173 0.003 0.334 1.619
12 Юли 8.36 115.0 17.6 17.6 0.046 0.003 0.089 1.676 
 Септември 6.34 66.3 26.0 26.0 0.059 0.002 0.371 2.477 

12a Септември 1.54 15.9 32.0 32.0 0.046 0.002 0.236 1.715
13 Май 7.20 79.6 13.2 13.2 0.268 0.003 0.126 1.010
 Септември 0.13 1.3 20.8 20.8 0.364 0.002 0.126 11.429 
 Май 8.24 94.9 11.6 11.6 0.205 0.004 0.163 1.067

14 July 6.23 85.1 10.0 10.0 0.034 0.003 0.101 1.334 
 Септември 10.18 116.2 12.4 12.4 0.000 0.001 0.052 0.648 
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15 Май 8.16 94.8 9.6 9.6 0.046 0.003 0.150 1.696 
 Юли 6.00 82.0 18.4 18.4 0.186 0.003 0.052 2.629 
 Май 11.04 135.0 20.0 20.0 0.141 0.005 0.187 0.515

16 Юли 6.38 87.8 25.6 25.6 0.237 0.006 0.016 4.762 
 Септември 12.86 158.6 36.0 36.0 0.059 0.006 0.028 2.191 
 Май 12.00 138.2 10.4 10.4 0.268 0.017 0.187 1.638

17 Юли 7.07 88.5 8.8 8.8 0.046 0.002 0.065 0.572 
 Септември 7.62 89.3 7.2 7.2 0.000 0.001 0.028 0.800 
 Май 7.60 84.4 10.4 10.4 0.281 0.011 0.322 2.019

18 Юли 10.72 139.9 8.8 8.8 0.059 0.002 0.065 0.515 
 Септември 7.36 80.2 7.2 7.2 0.000 0.001 0.028 0.953 

Отпадни 
води от 
летището 

Май 3.36 39.4 12.4 12.4 0.491 0.399 2.699 3.105 

Отпадни 
води от 

свинарниц
и 

Септември 0.20 2.3 56.0 56.0 14.583 0.155 0.175 10.287 

Кариера за 
глина 

Май 10.00 116.1 14.0 14.0 0.287 0.003 1.180 6.953 

 
 
Таблица 4. Видов състав на разред Водни кончета (Odonata), установени в 
Атанасовското езеро. 

No Вид Данните от: Дата Забележка 
1. Chalcolestes viridis M.Marinov 17.10.1990  
2.  Lestes barbarus 

 
Donath (1987) 
M. Marinov 

08.07.1987 
11.08.1989 
09.09.1989 

 

3. Lestes virens M.Marinov 17.10.1989  
4. Coenagrion pulchellum M.Marinov 17.05.1994  
5. Enallagma cyathigerum M. Marinov 17.05.1994  
6. Ischnura pumilio M. Marinov 25.09.1990  
7.  Ischnura elegans M. Marinov 19.05.1990 

17.05.1994 
24.08.1994 

 

8. Aeschna mixta M.Marinov 26.09.1990 
03-10.09.1993 
15.10.1993 
16.10.1993 

 

9. Anaciaschna isoscelens M. Marinov 19.05.1990  
10. Anax imperator M. Marinov 18.05.1990 

26.09.1990 
02.09.1992 

 

11. Anax parthenope Donath (1987) 
M. Marinov 

08.08.1987 
04.09.1992 
26.08.1993 
31.08.1993 
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02.09.1993 
09.09.1993 
24.08.1995 

12. Hemianax ephippiger M. Marinov 16.09.1990 
22.09.1990 
01.10.1990 
13.05.1995 
03.06.1995 

 

13. Libellula fulva M. Marinov 17.05.1994 
13.05.1995 
03.06.1995 

 

14. Orthetrum cansellatum Donath (1987) 
M.Marinov 

08.07.1987 
18.05.1990 

 

15. Orthetrum albistylum M. Marinov 31.08.1993 
03.06.1995 

 

16. Crocothemus erythraea M. Marinov 26.09.1990 
18.05.1994 

 

17. Sympetrum striolatum M. Marinov 26.09.1990 
09.09.1993 

 

18. Sympetrum meridionale Donath(1987) 
M. Marinov 

08.07.1987 
11.08.1989 
07.09.1993 
02.10.1992 

 

19. Sympetrum fonscolombei M. Marinov 16.09.1990 
16.08.1991 
02.10.1992 
13.05.1995 
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Таблица 5. Видов и количествен състав на ихтиофауната на резервата 
(1- сладководни видове, 2- морски видове, 3- постоянни обитатели на резервата, 4- 
Видове, които се размножават в резервата, 5-Численост по петобална скала, 6- Видове от 
Червената книга на България) 
 

ВИД 1 2 3 4 5 6 
Cyprinidae       
Carassius auratus gibelio +  + + 3  
Cyprinus carpio +  +  1  
Atherinidae       
Atherina boyery  +   1  
Gasterosteidae       
Gasterosteus aculeatus  +  + 4 + 
Pungitius platigaster  +  + 3 + 
Gobiidae       
Knipowitschia caucasica  + + + 5 + 
Neogobius melanosthomus  +     
Poecilidae       
Gambusia affinis holbrooki +  + + 5  
Blennidae       
Parablennius sanguinoleatus  +   1  
Sygnathidae       
Sygnathus typeargentatus  +   1  
Mugilidae       
Mugil cephalus  + +  2  
Liza aurata  + +  2  
Liza saliens  + +  2  

 
 
 
 
Таблица 6. Видов състав на земноводните и влечугите в Атанасовското езеро. 
 

ЗЕМНОВОДНИ ВЛЕЧУГИ 
Латинско име Българско име Латинско име Българско име 

Rana ridibunda Обикновена водна 
б

Ophisaurus apodus  Змиегущер 
Bufo viridis  Зелена крастава жаба Elaphe longissima Смок мишкар 
Bombina variegata Жълтокоремна бумка Emys orbicularis* Обикновена водна костенурка 
Pelobates fuscus* Обикновена Lacerta viridis* Зелен гущер 
Triturus vulgaris* Обикновен тритон Lacerta agilis* Ливаден гущер 
Triturus cristatus* Гребенест тритон Natrix tesselata* Сива водна змия 
Hyla arborea* Дървесница Natrix natrix* Жълтоуха водна змия 
  Coluber jugularis* Смок синурник 
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Таблица 7. Дългосрочни промени в гнездовата численост на саблеклюна в 
Атанасовското езеро (1910 -1996). 
Година Гнездещи 

двойки 
Данните са от: Забележка 

<1910 No Varbanov (1912, 1934 )  
1910 Few Varbanov (1912, 1934)  
1932 5 - 6 ind. Harrison, Pateff (1933)  
1938 2 ind. Jordans (1940 )  
1955 25 Balat (1962)  
1960 500 – 750 ind. Mountfort, Ferguson-Lees(1961)  
1962 250 ind. Doncev (1963)  
1963 170 – 200 ind. Marinov, Minchev (1964)  
1964 > 200 Michev (1985 )  
1968 148 Georgiev (1976)   

1972-78 760 - 2200 Nankinov, Darakchiev (1978)  
1977 600 Michev (1985)  
1978 1037 Nankinov, Darakchiev (1978) 957 in reserve, 80 in 

buffer zone 
1980 373 Michev (1985)  
1994 570 Assenov (in litt.)  
1995 545 Michev, Dimitrov, Niagolov, 

Marinov ( in litt.) 
307 in reserve, 238 in 

buffer zone 
1996 440 Michev, Dimitrov, Niagolov (in litt.) 169 in reserve, 271 in 

buffer zone 
 
 
Таблица 8. Численост (в двойки) на колониално гнездещите птици в Атанасовското 
езеро (1993 - 1996). 

Вид Място 1993 1994 1995 1996 
На диги в р-та 97 240  263  122 
На изкуствени 
платформи в р-та 

 
138 

 
113 

  
44 

  
 34 

На изкуствени 
платформи в буф. 
Зона 

 
? 

 
? 

 
 19 

  
 13 

На диги и 
платформи в буф. 
Зона 

 
259 

 
359 

 
 219 

 
 271 

 
 
 
Саблеклюн  
R. avosetta 

Общо 494 712 545  40* 
На диги в р-та  12   
На диги в 
буферната зона 

52 51 71 94 
 
Кокилобегач 
H. himantopus 

Общо 52 63 71 94 
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В буферната зона   30 9 
На диги в р-та   over 50 12 

Морски 
дъждосвирец 
Ch. Alexandrinus Общо   80 16 

На диги в р-та   7 6 
На диги в 
буферната зона 

5 8   
Дебелоклюна 
рибарка 
G. nilotica 

Общо 5 8 7 6 
Гривеста 
рибарка 
St. sandvicensis 

На изкуствени 
платформи в р-та 

 
1161 

 
1149 

 
772 * 

 
360 

На изкуствени 
платформи в р-та 

19 4   

На диги в 
резервата 

 85 25 0 

На диги в 
буферната зона 

292 741  89 48 

 
 
Речна рибарка 
St. hirundo 

Общо 311 830 114 58 
На изкуствени 
платформи в р-та 

12 16  29  

На диги в 
буферната зона 

22 142 18 5 

 
Малка рибарка 
St. albifrons 

Общо 34 158 18 34 
Черноглава 
чайка - L. 
melanocephala  

На изкуствени 
платформи в р-та 

 
1 

 
62 

 
 35 

 
6 

 
 
Таблица 9. Видов състав на бозайната фауна в резервата и прилежащите територии 

 
 
 

Вид 

Установен 
по  

анкетни 
данни 

 
Собствени данни 

 

 
 
 

Установен по 
литературни данни  

В резерва
та 

 
Извън 
резерва 

та 

 
В  

Резерва 
та 

 
Извън резерва 

та 

Crocidura leucodon Симеонов и др (1981)   + + 
Crocidura russula Симеонов и др (1981)     
Crocidura suaveolens Симеонов и др (1981)   + + 
Suncus etruscus Popov, Nyagolov,1991     
Neomys fodiens Симеонов и др (1981)     
Talpa europaea Симеонов и др (1981)    + 
Erinaceus concolor     + 
Plecotus sp. Симеонов и др (1981)     
Nyctalus noctula Симеонов и др (1981)     
Lepus europaeus     + 
Spermophilus citellus   +  + 
Muscardinus avellanarius Симеонов и др (1981)     
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Micromys minutus Симеонов и др (1981)     
Apodemus sylvaticus Симеонов и др (1981)   + + 
Apodemus flavicollis Симеонов и др (1981)     
Apodemus agrarius Симеонов и др (1981)     
Mus musculus Симеонов и др (1981)     
Mus  spicilegus    + + 
Rattus rattus Симеонов и др (1981)     
Rattus norvegicus Симеонов и др (1981)     
Microtus arvalis Симеонов и др (1981)     
Microtus rossiaemeridionalis    + + 
Microtus guentheri Симеонов и др (1981)     
Arvicola terrestris Симеонов и др (1981)     
Canis aureus   +   
Vulpes vulpes  + + + + 
Nictereutes procyonoides   +   
Felis silvestris  +    
Mustela nivalis  +  + + 
Putorius putorius   +   
Martes foina     + + 
Lutra lutra  +    
Sus scrofa  +  +  
Скитащи кучета    + + 
Домашни котки    + + 

 
 
 
 
 
Таблица 10. Годишно производство на морска сол от Атанасовското езеро през периода 
1908 – 1996 г. в тонове. 
 
Година Общо Северр Юг Забележка Година Общо Север Юг 
1908 6000  6000  1954 34395 12657 21738 
1909 7000  7000  1955 1261   
1910 0  0 Наводнение 1956 14632 3687 10945 
1911 1000  1000  1957 22030 11677 10353 
1912 0  0 Балк. Война 1958 41616 22542 19074 
1913 0  0 Балк. Война 1959 23682 14210 9472 
1914 0  0 Наводнение 1960 31300 16510 14790 
1915 0  0 I-ва св.война 1961 56467 29867 26600 
1916 0  0 I-ва св.война 1962 66249 35384 30865 
1917 0  0 Липса на разр. 1963 46475 27772 18703 
1918 0  0 Липса на разр. 1964 23859 11095 12754 
1919 0  0 Липса на разр. 1965 58204 39027 19177 
1920 0  0 Липса на разр. 1966 53874 35017 18857 
1921 0  0 Липса на разр. 1967 53314 33846 19468 
1922 5127  5127  1968 49173 33487 15686 
1923 10125  10125  1969 54695 33237 21458 
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1924 18939  18939  1970 59933 37370 22563 
1925 10932  10932  1971 27926 18703 9223 
1926 12460  12460  1972 39441 33076 5365 
1927 29579  29579  1973 15520 10451 5069 
1928 29576  29576  1974 60742 43910 16832 
1929 11078  11078  1975 35069 24750 10319 
1930 14601  14601  1976 25066 15837 9229 
1931 8143  8143  1977 32982 22628 10354 
1932 14548  14548  1978 33396 23068 10328 
1933 5237  5237  1979 33032 23029 10003 
1934 28327    1980 30928 22181 8747 
1935 21113    1981 49433 34098 15335 
1936 21411    1982 33026 22734 10292 
1937 15838    1983 32938 23132 9806 
1938 37667    1984 35293 23697 11596 
1939 24658    1985 60363 40853 19510 
1940 16449    1986 53744 41966 11778 
1941 59249    1987 51742 38834 12908 
1942 27949    1988 60575 40384 20191 
1943 27628    1989 54723 36267 14875 
1944 1510    1990 71736 48349 23387 
1945 50083    1991 16573 13353 3220 
1946 57835    1992 42261 29386 12875 
1947 41394    1993 53207 30450 12657 
1948 25144    1994 62090 41774 20316 
1949 44796    1995 40036 26361 13675 
1950 73414   Максимален добив 1996 40850 28539 12311 
1951 20934        
1952 53134        
1953 39483        
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Фиг. 2. Среднозимна численост на водолюбивите птици във влажните зони по Южното черноморско 
крайбрежие през периодите  1977-86 г. и  1987-96 г. :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


