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СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАПЛАХИ ЗА 
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

Днес природата е изправена пред множество 
предизвикателства. По своята степен на 
значимост могат да се представят в следния 
ред: 

1. Климатичните промени 

2. Влошаване на качеството и загуба на 
местообитания 

3. Инвазивни видове 

4. Свръхексплоатация на природните ресурси 

5. Замърсяване  

 

 



КАКВО Е ЧУЖДОЗЕМЕН ВИД? 
• Организъм, живеещ извън естетсвената си среда, пренесен целенасочено или 
случайно или в следствие на естествено разпространение 

• Умишлено въвеждане – отглеждане в затворени условия или освобождаване в 
природата за лов, риболов, аквакултури, горско, селско стопанство, 
градинарство, медицина, за декоративни цели или домашни любимци 

• Случайно въвеждане – чрез транспорт, баласни води, превоз на товари, 
климатични явления 

• Естествено разпространение – при разширяване на ареала, бум в числеността, 
климатични промени, загуба на местообитания, прогонване 

• Днес в Европа се срещат повече от 10 000 чужди видове! От тях 15% са 
инвазивни или с потенциал за инвазия! 



 



КАКВО Е ИНАВАЗИВЕН ВИД? 

• Чуждоземен организъм, който навлиза в нови, чужди за тях местообитания и причинява щети на местната 
природа, икономика и човешкото здраве. 

• Те «превземат» местната флора и фауна и увреждат околната среда.  

• Водят до загуба на биологично разнообразие, екологични функции и екосистемни услуги 

• Негативни промени в ландшафта, почвените и водните условия 

• Възможно е пренасяне на потенциално смъртоносни паразити и патогени 

• Възможна хибридизация с местни видове, породи и сортове 

• Отрицателно социално и икономическо въздействие, например върху здравето на човека, риболова, 
селското и горското стопанство и производството на храни 

• Нарастването на търговията, туризма и превоза на стоки през границите ускорява тяхното 
разпространение. 



 



КАКВО ПРАВИ ЕДИН ЧУЖДОЗЕМЕН ВИД 
ПОТЕНЦИАЛНО ИНВАЗИВЕН 

• Способност да формира стабилни и жизнени популации в природата на гостоприемника 

• Бърза и успешна репродукция, ранно полово съзряване, голям репродуктивен успех 

• Липса на конкуренти и естествени врагове (или висока конкурентноспособност) 

• Хищничество 

• Опортюнизъм и бърза приспособимост, разнообразна хранителна база 

• Наличие на свободни местообитания (влошени показатели на средата) 

• Създаване на безпокойство или прогонване на местни видове 

• Възможност за хибридизация с местните видове 

 

 

 

 

 

 



КАКВА Е ЗАПЛАХАТА ОТ ИНВАЗИВНИТЕ 
ВИДОВЕ? 

• 170 от 680 от известните изчезвания на видове в 
света се дължат на инвазия 

• При 54% от тях инвазивният вид е основен фактор 
за изчезването 

• За 20% той е единствен фактор 

• 110 от 395 критично застрашени европейски диви 
вида растения и животни, съгласно IUCN RED LIST са 
в опасност, поради инвазия. 

• Само в САЩ, Бразилия, Австралия, Индия, РЮА, 
UK загубите са за 300 млрд. долара за година 

• В ЕС се отделят 12 млрд. евро за година за 
справяне с щетите от инвазивни видове 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ 
ВЪРХУ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

• На генетично ниво – хибридизация с местни видове, загуба на автохтонни геноми, повишена мутагенност 

• На видово ниво – конкуренция, изместване от хабитатите, влошаване на структурните и 
пространствените характеристики на популациите, изчезване на местни видове, пренасяне на патогени 

• На екосистемно ниво – каскадни промени в хранителните отношения, нарушаване на екологични 
функции, влошаване или загуба на екосистемни услуги, влошаване на абиотичните фактори 

• Най-уязвими са островните и водните екосистеми, видове с ниска численост, репродуктивна способност и 
късно полово съзряване 

• С най-висок инвазивен потенциал са хищници, видове без естествени врагове, адаптивни и 
конкурентноспособни, а за растителните видове тези с доминантно положение в съобществата 



Impact of invasive alien species on threatened species. The 
“Others” category includes soil erosion, indirect mortality, 
ecosystem change 

 



АМЕРИКАНСКАТА НОРКА - MUSTELA VISON 
(NEOVISON VISON) 

• Дребен хищен бозайник от сем. Порови 

• Произход – Северна Америка 

• Естетсвено разпространение – От Северния полярен кръг  

на Америка до Южните САЩ и Мексико 

• Местообитания (в естествената среда): 

 крайбрежни дюни и пясъчни местообитания; 

 Брегове 

 Скали и скални брегове 

 Повърхностни стоящи и течащи води по крайбрежието и във вътрешността 

 Крайречни гори и храсталаци 

 Дървесни и горски местообитания 

 Земеделски земи и градини 

 

 

 

 

 



АМЕРИКАНСКАТА НОРКА 

• Хранене 

Широк спектър от едри ракообразни, риби, земноводни, влечуги, птици и дребни бозайници 

• Възпроизвеждане 

Раждат средно 5,8 малки след 39-дневна бременност. 

Малките стават самостоятелни на 3-4 месеца 

Половото съзряване настъпва на 10 месеца до 1 година 

• Разпространение 

до 50 км по протежение на водните течения, катери се, плува и бяга добре 

• Естествени врагове  

Нощни грабливи птици, по-едри хищници 

• Продължителност на живота в природата 

3-4 години  

 



АМЕРИКАНСКАТА НОРКА В ЕВРОПА 
• От 20-те и 30-те години на ХХ век започва отглежадане във ферми 

за кожи в Европа (или заселване за лов в Русия) 

• От тогава започва и нейното разпространение в дивата природа 

Бягство, инцидентни изпускания, нарочно освобождаване 

• Почти всички диви популации в Европа произхождат от ферми за 
кожи (80% от животните в Дания) 

• В Норвегия само за 10 год. (1950-1960) завладява 80% от 
територията, а до 1993 г – почти 100% 

• В Норвегия за 22 год. увеличава числеността си 20 пъти 

• Почти по същото време започва упадъка на популацията на 
европейската норка 

• В Португалия и Люксембург няма ферми, но са установени животни, 
вероятно от съседни държави 

• В Белгия и Холандия има ферми, но не е установена дива 
популация, вероятно поради високото ниво на замърсяване на 
водите или липса на подходящи условия 

• В Словения са описани случаи на бягства от ферми, но няма дива 
популация 

• В Малта са правени опити за изграждане на ферми, които не са 
реализирани. Видът отсъства от острова. 

 



 



АМЕРИКАНСКАТА НОРКА В ЕВРОПА ДНЕС 

• В почти всички европейски страни (поне 24 държави), където американската 
норка се отглежда или е отглеждана във ферми за кожи съществуват диви 
популации на вида, вкл. Исландия и Ирландия и Сардиния 

• В последните години е установена в Румъния и Гърция 

• Доказателства за бягство на животни съществуват в България 

• В страните, в които няма ферми по-често не се срещат норки на свобода 

• Закриването на фермите не води до изчезване на дивата популация 

 



 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ  

• Конкуренция – измества местните видове от местообитанието като ги конкурира за храна и 
места за размножаване. При липса на конкуренция (бобър, видра, други порови) колонизира 
територията по-бързо 

•  Хищничество – унищожава широк спектър от видове от различни групи, вкл. преки 
конкуренти за храна 

• Нарушаване на трофичните взаимоотношения във всички нива на хранителната верига 

• Липса на естествен враг 

• Пренос на патогени и болести 

• Доказано е, че американската норка е причина за намаляване на числеността на наземно 
гнездящи видове птици, гризачи, ракообразни, европейска норка и черен пор 

 



 



 



 



ДЕЙСТВИЯТА 

• Превенция, информираност, 
регулация 

• Наблюдение и ранно 
откриване 

• Контрол и отстраняване 



ПРЕВЕНЦИЯ 

• Подходяща е за страни, в които няма ферми или не са отбелязани свободни 
животни и диви популации, както и при отваряне на нови ферми 

Административни и регулаторни ограничения за откриване на ферми 

Задълбочен анализ и оценка на въздействието върху екосистемите, здравето на 
хората и социално-икономическите фактори 

Информираност на администрацията и обществеността  

Изработване на технически, организационни и административни механизми за 
предотвратяване на бягството на животни 



ПРЕВЕНЦИЯ 

• Подходяща е за страни, в които няма ферми или не са отбелязани свободни 
животни и диви популации, както и при отваряне на нови ферми 

Административни и регулаторни ограничения за откриване на ферми 

Задълбочен анализ и оценка на въздействието върху екосистемите, здравето на 
хората и социално-икономическите фактори 

Информираност на администрацията и обществеността  

Изработване на технически, организационни и административни механизми за 
предотвратяване на бягството на животни 



НАБЛЮДЕНИЕ И РАННО ОТКРИВАНЕ 

• При инвазия се наблюдава първоначална ниска численост и 
ограничено разпространение – това е най-подходящото време за 
прилагане на мерки за отстраняване 

• Обезпечаване на мониторинг и инструменти за проследяване 

• Обучение на администрацията и местните общности 

• Интегриране на ловци, риболовци, природолюбители, горски и 
селскостопански работници за набиране на информация 

 



НАБЛЮДЕНИЕ И РАННО ОТКРИВАНЕ 

• При инвазия се наблюдава първоначална ниска численост и 
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• Интегриране на ловци, риболовци, природолюбители, горски и 
селскостопански работници за набиране на информация 

 



КОНТРОЛ И ОТСТРАНЯВАНЕ 

• Мерки за подобряване на популациите на 
естествените врагове на норката (напр. черен 
пор, видра, бухал) 

• Селективни патогени и въвеждане на 
естествени врагове от нативната екосистема 

• Възстановяване и поддържане на 
местообитанията и видовете за повишаване на 
жизнеспособността 

• Контрол и регулиране на други инвазивни 
видове от хранителния спектър на норката 

• Отстраняване – лов и преследване, живоловни 
или летални капани, отровни примамки, 
използване на обучени кучета 

• Развитие и усъвършенстване на системите 
против бягство 

 

 



КОНТРОЛ И ОТСТРАНЯВАНЕ 

• Мерки за подобряване на популациите на 
естествените врагове на норката (напр. черен 
пор, видра, бухал) 

• Селективни патогени и въвеждане на 
естествени врагове от нативната екосистема 
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• Отстраняване – лов и преследване, живоловни 
или летални капани, отровни примамки, 
използване на обучени кучета 

• Развитие и усъвършенстване на системите 
против бягство 

 

 



КАКВО ПРЕДСТОИ? 
• Американската норка е включена в Топ 100 на най-опасните 
инвазивни видове от Европейската система за чужди и инвазивни 
видове (DAISIE) 

• Все още не е включена в Евпопейския списък на инвазивните 
видове, респ. в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2014 година 
относно предотвратяването и управлението на въвеждането и 
разпространението на инвазивни чужди видове 

• През Ноември 2017 на 6-тата среща на IAS е разгледан научния 
доклад за инвазивния потенциал на американската норка 



У НАС? 
• Закон за биологичното разнообразие: 

• Чл. 67. (1) Въвеждането в природата, както и вносът, развъждането и 
отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, 
включително подвидове и вариетети се допускат, ако това не уврежда 
природни местообитания в тяхната естествена област на 
разпространение или местни видове от дивата флора, фауна и микота 
или техни популации. 

• Това следва да се случи след разработване на програма, положително 
заключение на научна експертиза за оценка на риска, влязъл в сила акт 
за процедура по Глава 6 на ЗООС (ОВОС) или чл. 31 на ЗБР (ОС) и 
положително решение на НСБР 



У НАС? 
• Приложение 1 от ЗООС 

17. Ферми за интензивно отглеждане на птици 
или свине с повече от: 

a) 40 000 места за отглеждане на бройлери, 40 
000 места за кокошки носачки; 

б) 2000 места за отглеждане на свине за 
угояване (над 30 кг), или 

в) 750 места за свине майки. 

• Приложение 2 от ЗООС 

1. Селско, горско и водно стопанство 

д.) Интензивно животновъдство 

8. Текстилна, кожарска, дървообработваща и 
хартиена промишленост 

в.) обработка (дъбене) на кожи 
 

 

 

Приложение 4 от ЗООС 
6. Други дейности 
6.3. Инсталации за дъбене на 
необработени и сурови кожи при 
капацитет над 12 т готова 
продукция за денонощие 
6.6. Интензивно отглеждане на 
птици или свине: 
а) с над 40 000 места за птици; 
б) с над 2000 места за свине за 
угояване (над 30 килограма), или 
в) с над 750 места за свине майки. 
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