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Увод 
  

 Настоящата дипломна работа се основава на данни, събрани в рамките на 

мониторинг на зимуващите водолюбиви птици от Българско дружество за защита на 

птиците LIFE 09/NAT/BG000230 (БДЗП), осъществен в рамките на проект по програма 

Лайф + на ЕС: „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената 

червеногуша гъска“. Изследването бе проведено в рамките на 3 зимни периода между 

ноември 2010 и февруари 2013 година включително.  

 Теренните проучвания бяха фокусирани върху установяването на числеността и 

видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в границите на две специално 

защитени зони(СЗЗ) по директивата за птиците в рамките на екологичната мрежа 

„Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Това са 

орнитологично важните места (ОВМ) Дуранкулашко езеро (код на защитената зона: 

BG0002050) и Шабленски езерен комплекс (код на защитената зона: BG0000156).  

Промените в пространственото разпределение и динамиката в числеността и 

видовата принадлежност на птиците са важни екологични характеристики на 

съобществата от водолюбиви птици, които отразяват сезонната промяна във влажните 

зони и отразяват взаимодействието между съобществата от водолюбиви птици и 

факторите на околната среда (Mai, 2006; Chenetal, 2005). Структурата на съобществата 

от водолюбиви птици във влажните зони, използвани по време на миграция и зимуване, 

включително устия на реки, заливи и езера, се променят непрекъснато и по време на 

целия период на зимуване и миграция, като нови индивиди и видове непрекъснато 

долитат и отлитат от дадена влажна зона (Maetal, 2009; Zhangetal, 2004). 

 През зимния период много от дисперсно гнездящите видове водолюбиви птици 

формират различни по численост струпвания. Това позволява да се оцени популацията 

и тенденциите в числеността на тези видове на база данните извън размножителния 

период. Това е залегнало в основата на Международното преброяване на водолюбиви 

птици (International Waterbird Census) (Rose&Scott, 1996, Delany&Scott, 2002) познато у 

нас като Среднозимно преброяване (Костадинова и Дерелиев, 2001; Michev&Profirov, 

2003). Установяването на числеността и динамиката на популациите на зимуващите в 

България водолюбиви птици е от голямо значение за научното обоснованото 

идентифициране на тяхната значимост, на приоритетните видове и определяне и 
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набелязване на мерки за тяхното опазване на база екологичните особености на 

приоритетните видове и застрашаващите фактори. Числеността на водолюбивите птици 

обект на лов също трябва да бъде следена с цел да се избегне прекомерната 

експлоатация и конфликтите със стопанските интереси. Водолюбивите птици силно 

зависят от състоянието на влажните зони, както за храна, така и за почивка и 

състоянието им е от критична важност за успешното презимуване и осъществяване на 

миграцията от и до местата на размножаване и зимуване (Weller, 1999; Kobler&Bairlein, 

2009).  

 Избраните за проучване влажни зони са едни от най-значимите обекти от 

европейската мрежа Натура 2000 и същевременно два от общо 11 обекта по 

Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони. Техният избор не е случаен 

именно поради международната им значимост. Тези влажни зони са били обект на 

дългогодишни проучвания и мониторинг, но към момента основният набор от 

публикации, касаещи тези две влажни зони, е насочен основно към значението им за 

зимуването на червеногушата гъска (Branta ruficollis) и голямата белочела гъска (Anser 

albifrons) и отчасти за малката белочела гъска (Anser erythropus), за чието зимуване 

двете зони са от световно значение. Други публикации представят основно обобщени 

данни за установените видове. Настоящата дипломна работа се стреми да представи 

динамиката и промените във видовия и числен състав на водолюбивите птици в 

рамките на целия зимен период и да оцени промените в зимуващите популации спрямо 

предходни изследвания, чиито резултати са залегнали в основата на данните от 

стандартните Натура 2000 формуляри. 
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Литературен обзор 
 

Първите систематично провеждани наблюдения на водолюбивите птици в 

световен мащаб датират от 1910 година и са провеждани в Англия. Тогава са 

извършени преброявания на 15-20 места в районите на Лондон, Бристол и Бирмингам. 

Проучванията са прекъснати през 1939 год. и биват възстановени през 1948 год. като 

национална инициатива в Англия. По същото време започват да се провеждат 

периодични независими преброявания на зимуващите водолюбиви птици в Холандия и 

Федерална Република Германия, а скоро след това и в Швейцария. Тези национални 

проучвания се провеждат независимо с променлив успех до 1966 год., когато 

„Международното бюро за проучване на водолюбивите птици“ (IWRB) основава 

„Група за проучване на патиците“, чиито цели включват координиране между 

различните национални схеми. През 1967 година за първи път се провежда 

координирано преброяване на зимуващите водолюбиви птици в Западна Палеарктика. 

Проучването у нас носи названието „Среднозимно преброяване на водолюбивите 

птици“. То се извършва всяка година през средата на месец януари, защото се смята, че 

тогава водолюбивите птици са приключили с есенната си миграция и са се установили 

в местата за зимуване. (Rugers&Prentice, 1986). 

Две години след началото на преброяванията в Западна Европа екип на 

биологическата станция „Tour du Valat“ организира преброявания в най-важните 

водоеми в България; сред тях са Шабленско и Дуранкулашко езера. Екипът заключава, 

че източните части на страната осигуряват добри условия за водоплаващите и че 

страната е от голяма важност за миграцията и зимуването на гъските. Ежегодни 

среднозимни преброявания на водолюбивите птици започват да се правят през 1977 

година. 

Влажните зони в България не са многобройни и тяхната открита повърхност е 

сравнително малка. Въпреки недостига на този вид екосистеми те играят важна роля за 

размножаването, миграцията и зимуването на голям брой водолюбиви птици от 

Западна Палеарктика. Това се дължи на специфичното биогеографско разположение на 

страната в Европа и на Балканския полуостров (Michev&Profirov, 2003).  

Първата научна публикация, посветена на българските влажни зони, е дело на 

Hodek (1882); трудът му се отнася за езерото Сребърна. Kalbermatten (1891), Khristovich 
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(1892), Lorenz-Liburnau (1891), Reiser (1894), Йоакимов (1907), Петков (1911) и 

Върбанов (1912) събират голямо количество данни. Въпреки това Бончев (1929) 

публикува най-значимата работа от този период посветена на влажните зони на 

България. Според неговите данни българските влажни зони (езера и блата) – с 

изключение на планинските – били с площ 39,000 хектара(Michev&Profirov, 2003).  

 Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в България“ 

(Мичев, 1993) идентифицира Дуранкулашко и Шабленско езера, като едни от 

ключовите влажни зони за опазването на водолюбиви птици в България. В него се 

прави основно описание на водоемите, като се дава информация за природозащитния 

им статус; биологичното разнообразие; собствеността и ползването на земите; 

заплахите; предприетите мерки за опазване; необходимите спешни мерки за опазване; 

стопанското и културно значение и екосистемните ползи. Планът е осъвременен през 

2013г.: „Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-

2022“, (Василев и кол. , 2013), където се описват промените и тенденциите в 

състоянието на обектите. 

Дуранкулашкото езеро е обявено за природна забележителност през 1980 г. и 

прекатегоризирано в защитена местност през 2002 г. с цел опазване на застрашени 

видове водолюбиви птици. През 1984г. е включено в списъка на Рамсарската 

конвенция. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife International за 

„орнитологично важно място“. През 1998 г. 23% от територията на Орнитологично 

важното място е определена за КОРИНЕ място поради европейското и значение за 

опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително 

птици. Попада в границите на защитени зони „Натура 2000“ места и по Директивата за 

птиците и Директивата за хабитатите, съответно защитена зона „Дуранкулашко езеро“, 

с код BG0002050 и защитена зона „Езеро Дуранкулак“, с код BG0000154. 

Шабленско езеро е обявено за защитена местност съгласно националното 

законодателство през 1995 г. През същата година това езеро е обявено за влажна зона с 

международно значение съгласно Рамсарската Конвенция. През 1989 г. територията е 

обявена от BirdLife International за орнитологично важно място. През 1998 г. е 

определена за КОРИНЕ място поради европейското и значение за опазването на редки 

и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. Попада в 

границите на защитени зони: „Натура 2000“ места и по двете Директиви на ЕС, 
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Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, съответно защитена зона 

„Шабленски езерен комплекс“, с код BG0000156 и защитена зона „Езеро Шабла-

Езерец“, с код BG0000621. 

 Като защитени територии за двете езера са разработени планове за управление: 

„План за управление на природен комплекс Дуранкулашко езеро“ (Георгиев, 1998). В 

плана се дава характеристика на абиотичните условия на комплекса, както и 

характеристика на флората и фауната. В този план се обобщават данните от 

провежданите от 1977 година среднозимни преброявания на водолюбивите птици, като 

по осреднени данни в Дуранкулашко езеро зимуват между 24 хиляди и 66 хиляди 

индивида от тези видове. 

Изработен е и „План за управление на защитена местност Шабленско езеро“ 

(Георгиев, 2003). В този план се дават описания на абиотичните компоненти на 

местността, на флората и фауната. Планът прави обобщение и теренни проучвания за 

езерото и определя значението му за българската и европейската природа. В плана се 

прави заключение, че зимните числености на голямата белочела гъска (Anser albifrons) 

са най-големите за страната и през януари-февруари обикновено надхвърлят 150 000 

индивида. В това отношение Шабленското и Езерецкото езера в комплекс с 

Дуранкулашкото и Шабленската тузла са едно от най-важните зимовища на голямата 

белочела гъска в Европа. Значението на двете езера като зимовище на водоплаващи 

птици се поддържа и от високите концентрации на зеленоглавата патица (Anas 

platyrhynchos), пойният лебед (Cygnus cygnus) и немият лебед (Cygnus olor). 

Данни за зимните числености на водолюбивите птици в рамките на отделните 

години 1996-2001 г. са представени и в публикацията на Костадинова и Дерелиев 

(2001), като и в Костадинова и Граматиков (2007). Въпреки наличието на дългогодишен 

мониторинг в района на двете влажни зони, единствено частична информация или 

обобщени данни са били публикувани до този момент. Основните публикации и 

доклади в резултат на дългогодишния мониторинг на зимуващите птици в двете езера 

са свързани с динамиката и числеността на зимуващите в района гъски – напр. 

Дерелиев (2000) и др. Но като цяло липсва публикация, която да разглежда динамиката 

и числеността на останалите видове зимуващи водолюбиви птици в протежение на 

целия зимен период. Именно тази празнина цели да запълни и настоящата дипломна 

работа. 
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Като цяло са малко публикациите, които да разглеждат динамиката на 

числеността и видовото разнообразие от зимуващи водолюбиви птици в отделни 

водоеми на страната, дори за тези, които са от международно значение. Данни от 

изследвания на зимуващите водолюбиви видове птици има и за Бургаските влажни 

зони, които също са разположени на българското черноморско крайбрежие (Profirov et 

al., 2006). Това изследване дава информация за средните числености на индивидите от 

най-многобройните видове по месеци в периода 1996 до 2002 година (табл. 1.) и може 

да служи за сравнение с резултатите от нашето изследване, но следва да се има 

предвид, че се касае за значително по-голям по площ и разнообразие от местообитания 

комплекс от влажни зони, което води до конкретни различия в числеността и видовия 

състав на зимуващите водолюбиви птици. Бургаските езера са група влажни зони, 

разположени около град Бургас, и са един от най-ценните орнитологични комплекси в 

България. Те имат голямо значение за опазването на биоразнообразието в страната. 

Комплексът има обща площ от 9500 хектара.  

 

Таблица. 1. Средно числености на водолюбивите видове птици в Бургаския езерен 

комплекс по месеци за периода от 1996 до 2002 година по Michev&Profirov (2003). 

Вид Ноември Декември Януари Февруари 

Aythya ferina 11448 14387 9566 7879 

Fulica atra 5843 10859 12000 7065 

Anas 
platyrhynchos 

2663 9232 6298 4006 

Aythya fuligula 627 2946 5602 7176 

Larus ridibundus 1304 2184 1438 1102 

Phalacrocorax 
carbo 

2178 4138 3969 2654 

Branta ruficollis 0 15 3981 676 

Microcarbo 
pygmeus  

787 3626 2710 513 

Anas crecca 2025 3153 976 872 
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Цели и задачи 
 

 Целта на дипломната работа е да се оцени значението на СЗЗ „Дуранкулашко 

езеро“ и СЗЗ „Шабленски езерен комплекс“ за зимуването и опазването на 

водолюбивите птици и прелетните им популации на територията на страната, на 

основата на видовия състав и динамиката на зимуващите водолюбиви птици и 

факторите, които влияят на тях. За постигането на целите са поставени следните 

задачи:  

1. Да се проучи видовият състав на зимуващите водолюбиви птици в периода 

ноември-февруари; 

2. Да се проследи динамиката и числеността на водолюбивите птици през месеците 

ноември-февруари; 

3. Да се оценят съвременното състояние на числеността и видовият състав на 

зимуващите водолюбиви птици спрямо предходни периоди на изследвания и 

стандартните формуляри на Натура 2000; 

4. Да се анализира въздействието на климатични фактори на динамиката на 

числеността на видовете, да се идентифицират застрашаващи фактори за 

зимуващите видове и да се предложат подходящи мерки, ако е необходимо; 

5. Да се направи сравнителна оценка на значението на двете влажни зони за 

зимуващите водолюбиви птици спрямо други влажни зони в страната. 
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Материали и методи 
 

Характеристика на изследвания район 
 

Граници и обхват 
 

Настоящото изследване използва информация събирана в границите на две 

„специално защитени зони“(СЗЗ) по директивата за птиците в рамките на екологичната 

мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Дуранкулашко езеро (BG0002050) и Шабленски езерен комплекс (BG0000156) 

(Georgiev&Dereliev, 2012) (Приложение 1, фиг.1). Двете СЗЗ са обявени и за 

орнитологично важно място (Костадинова и Граматиков, 2007) и се намират в 

Североизточна България, в област Добрич, разположени в територията на община 

Шабла. Според стандартните формуляри за СЗЗ зоната Дуранкулашко езеро има площ 

33559 декара (дка) (Приложение 1, фиг. 2), а Шабленски езерен комплекс – 31749 дка 

(Приложение 1, фиг. 3). Зоните са разположени в черноморския биогеографски район, 

като надморската височина за Дуранкулашко езеро е от 0 до 46 метра (м), а тази за 

Шабленски езерен комплекс: 0 до 40 м.  

 

Климат 
 

Климатът на България се определя преди всичко от географското ѝ положение в 

южната част на умерените географски ширини. Територията на страната се включва в 

умерено континенталния климатичен пояс и заема преходно положение в този пояс към 

средиземноморския климат. Северна България има средна януарска температура с 2°C 

по-ниска от средната януарска температура на местата със същата географска ширина в 

западните части на Европа. Това подчертава по-голямата континенталност на климата. 

Неговите черти се формират под влияние на редица основни фактори, измежду които 

на предно място стои положението на страната спрямо общата атмосферна циркулация. 

Преобладаващата в умерените ширини посока на движение на въздушните маси запад-

изток, неголямата отдалеченост на България от Средиземно море, близостта й с Черно 

море и особено положението й спрямо Атлантическия океан, са причини тя да е под 

въздействие предимно на въздушни маси от морски произход. 



11 
 

Важен климатообразуващ фактор е разнообразният релеф на страната. Посоката 

на планините, разположението им по посока на преобладаващите въздушни маси, 

тяхната височина, разчлененост, степен на залесеност и други са извънредно важни 

условия за формирането на климата на отделните райони в България. 

Черно море оказва влияние върху климата на тясна ивица от крайбрежието с 

ширина от 25 до 30 км. Това влияние се изразява, общо взето, в смекчаване на 

континенталността на климата – по-топла, с по-малко снеговалежи зима, мека и 

продължителна есен, хладна пролет и не така горещо и сухо лято. 

Средната годишна температура на въздуха за страната е 10,5° С. Лятото е твърде 

горещо. Средната юлска температура за всички райони на страната е между 20 и 25°С. 

Годишната амплитуда на температурата в Северна България е по-голяма, а по 

Черноморието и в планинските райони тя е по-малка. 

Валежите са свързани предимно с нахлуването на северозападни, западни и 

югозападни въздушни маси. Затова и тяхното количество намалява от запад на изток. 

Те са умерени по количество и се изчисляват средно за България на 698 мм. През 

зимата валежите са предимно от сняг. Снежната покривка има различна устойчивост и 

дебелина за отделните райони. 

Ветровете, които духат в страната са с различна посока, честота и скорост. В 

откритите пространства на Дунавската равнина, Горнотракийската низина, котловините 

и планините на Западна България и др. преобладават западни и северозападни ветрове. 

По черноморското крайбрежие и Добруджа твърде често духат североизточни ветрове, 

които се отличават с голяма сила, особено зиме и напролет. През зимата понякога те се 

придружават с обилни снеговалежи и ниски температури, като предизвикват 

продължителни виелици (Георгиев, 1998).  

Въз основа на многогодишни системни наблюдения на метеорологичната 

обстановка територията на България може да се подели на пет климатични области: 

умерено-континентална, преходно-континентална, преходно-средиземноморска, 

планинска (Събев & Станчев, 1963). 

Районът на българското черноморско крaйбрежие се включва в черноморската 

климатична област (Събев и Станев, 1963). Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен 

комплекс попадат в Добруджанския микроклиматичен район на Северното черноморие. 
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Климатът на Добруджанския район е преходно-континентален като основно 

значение за циркулацията на въздушните маси и за отделните климатични елементи 

има влиянието на черноморския басейн, което достига до 25-30 км западно от бреговата 

линия и включва почти изцяло водосборната област на Дуранкулашкото езеро. 

Средната многогодишната температура на въздуха е около +11.0°C (Георгиев, 

1998). Районът се характеризира с относително най-ниски зимни температури в 

черноморската област (средната минимална януарска температура : -0.5 - +1.5°С). Най-

горещите месеци са юли и август (средна максимална юлска температура +21.0 - 

+23.0°С). 

Годишната сума на валежите в района е най-малката от регистрираните в 

България и се колебае между 480 и 530 мм (Георгиев, 1998). Максималните валежни 

суми се отбелязват през месеците октомври и ноември, а минималните – през февруари 

и август. Около 40% от валежите са във вид на сняг. Снежната покривка се образува 

през декември и се задържа до края на февруари. 

Добруджанският район е равнинен и открит на север. Средната многогодишна 

скорост на вятъра е около 3.5 м/сек (Кючукова, 1982) и е два пъти по-висока от 

характерната за Южното Черноморие. Характеризира се с най-малък брой дни „тихо 

време“ (само 16% от дните в годината). Посоката на духащите силни ветрове е 

предимно от север и североизток. Характерът на ветровете и равнинният релеф 

обуславят нахлуване на студени континентални маси през зимата и сух и горещ въздух 

през лятото. 

 

А. СЗЗ Дуранкулашко езеро 
Непосредствената близост на Дуранкулашко езеро до морето предопределя 

сравнително по-мекия характер на зимата и по-хладното лято тук на фона на общата 

климатична характеристика на Добруджанския микроклиматичен район (Георгиев, 

1998). За температурния и ветровия режим съдим по данни, отчетени в метеорологична 

станция Шабла (МС-Шабла), като най-близко разположена (на 15-18 километра южно). 

За измерване количествата на валежите от 1963 до 1978 г. е функционирала 

дъждомерна станция Дуранкулак, а от 1952 до 1984 г. – дъждомерна станция Крапец. 

След 1984 г. за приблизително определяне на падналите валежи в района на 

Дуранкулашко езеро се ползват единствено данните от МС Шабла. 
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Средните януарски температури са 0.5-1.5°С и са обикновено с 1°С по-високи от 

средните за страната; Средните минимални температури са -14°С - -15°С, но общият 

брой на дните с отрицателни температури е по-малък от 35 бр. за годината. Средната 

априлска температура е 9-10°С, средната юлска – 21.5°С-22.5°С, а максималната – до 

40-41°С (Георгиев, 1989); средно многогодишната температура е 11-12°С. Дните с 

температура над 5°С са средно 255 броя на година (бр/год.), а над 10°С – 200-205 

бр/год. Многогодишният средномесечен ход на температурата на въздуха за периода 

1931-70 г. е представен в таблица 3. 

 

Табл. 3. Многогодишен средно месечен ход на температурата на въздуха (toC)за 

периода 1931-70 год., (Метеорологична станция Шабла) 

Станция НВ, м Многогодишни средномесечни температури, toC Средногод. темп. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Шабла 37 0.6 2.0 4.4 9.8 15.7 20.1 22.5 22.1 18.0 13.2 8.9 3.8 11.8 
 

По отношение на валежите районът на езерния комплекс се характеризира като 

засушлив. Средногодишната валежна сума за период от 32 год.: от 1952 г. до 1984 г. 

вкл., е 450 мм за дъждомерна станция Крапец, а сумата за периода 1963-1978 за 

дъждовна станция Дуранкулак е 436 мм (Георгиев, 1998). Максималните валежи се 

отбелязват през ноември (по-рядко през октомври или декември), а минималните: през 

август и отчасти през февруари-март. Многогодишният средномесечен ход на 

валежните суми за периода 1952-84 год. е представен на табл. 4. 

 

Табл. 4. Многогодишни средномесечни суми на валежите за периода 1952-84 год. 

Период, 
год. Станция Многогодишни средномесечни валежни суми, мм 

Годишни суми, 
мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
1952-
1984 Крапец 35 27 28 43 44 43 39 31 39 38 48 35 450 
1963-
1978 Дуранкулак 31 36 25 31 46 44 33 32 38 32 42 46 436 
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Влиянието на морето се изразява в поддържането на по-висока относителна 

влажност на въздуха и в по-малкия брой на дните със снежна покривка през зимата. 

Средногодишната скорост на вятъра за района на природния комплекс е 3.6 м/сек 

(Кючукова, 1982). Силните ветрове са предимно от север, северозапад и североизток. За 

района е характерен и морският бриз през пролетните и летните месеци. 

 

Б. СЗЗ Шабленски езерен комплекс 
Близостта на Шабленския езерен комплекс до морето смекчава в известна степен 

значителните амплитуди в денонощния и сезонния ход на температурата. Средните 

януарски температури са 0.5 оС-1.5оС (0.6оС – за станция Шабла) и са обикновено с 1ОС 

по-високи от средните за страната; средните минимални температури са –14оС до -

15оС, но общият брой на дните с отрицателни температури е по-малък от 35 бр. за 

годината. Средната априлска температура е 9оС-10оС, средната юлска - 21.5оС – 22.5оС, 

а максималната – до 40–41оС (Георгиев,2003); средната многогодишната температура е 

11-12оС. Дните с температура над 5оС са средно 255 бр/год, а над 10оС – 200-205 бр/год. 

Средномногогодишният месечен ход на температурата на въздуха за периода 1931-70 г. 

е представен в таблица 5. 

 

Табл. 5. Многогодишен средно месечен ход на температурата на въздуха (toC)за 

периода 1931-70 год., (Метеорологична станция Шабла) 

Станция НВ, 
м 

Многогодишни средномесечни температури, toC Средного
д. темп. 

I II III IV V VI VII VII
I 

IX X XI XI
I 

 

Шабла 37 0.
6 

2.
0 

4.
4 

9.
8 

15.
7 

20.
1 

22.
5 

22.
1 

18.
0 

13.
2 

8.
9 

3.8 11.8 

 

По отношение на валежите районът на езерния комплекс се характеризира като 

засушлив. Средногодишната валежна сума за достатъчно дълъг период (65 год. – от 

1931г. до 1995 г. вкл.) е 465 мм. Максималните валежи се отбелязват през ноември (по-

рядко през октомври или декември), а минималните – през август и отчасти през 

февруари – март. Средномногогодишният месечен ход на валежните суми за периода 

1931-95 г. е представен в табл. 6. 
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Табл. 6. Средномногогодишен месечен ход на валежните суми за периода 1935-95 год. 

Период, 
год. Станция Средни месечни многогодишни валежни суми, мм 

Годишни суми, 
мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
1931-
1995 Шабла 39 34 29 35 38 43 33 28 35 47 58 46 465 
 

Средногодишната скорост на вятъра за района на Шабленско езеро и Шабленска тузла 

е 3.6 м/сек. Силните ветрове са предимно от север, северозапад и североизток. За 

района е характерен и морският бриз. 

 

Води 
 

А. СЗЗ Дуранкулашко езеро 
Дуранкулашко езеро представлява плитък, закрит лиман, заемащ прибрежните 

ниски части на дълбоките суходолия (реките Ваклинска, с. Било – с. Смин и с. 

Граничар – Дуранкулак). Формирало се е в началото на холоцена (преди около 10 000 

години), когато настъпва период на епирогенно понижение и нахлуване на морска вода 

в речните долини. В резултат на това се оформят заливи, откъснати по-късно от морето 

чрез пясъчна коса и превърнати в езеро (Георгиев, 1998). Основните хидрографски 

параметри на езерото са представени на таблица 7. 

 

Табл.7 Основни хидрографски параметри на Дуранкулашко езеро 

Открити 
водни 

площи, 
дка 

НВ на 
водното 
ниво, м 

Дълбочина, м 
Обем 

на 
водата 
м3.103 

Преобладаващо 
подхранване 

Водосборна 
област 

(подземна), 
км2 

Соленост 

макс. мин. 

2529.5 от 0.09 до 
0.60 4.0 1.4 2500 с подземни 

води 542 
сладководно 

 

В приустиевите части на реките (суходолията) са образувани лъчеобразни 

врязвания на езерото в сушата, по-характерни от които са Ваклински ръкав, 

Дуранкулашки ръкав, Южна опашка. В по-голямата си част те са обрасли с водолюбива 

растителност. Най-голямото разширение на езерото е в северна посока. Нарича се 
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Карталийско (Орлово) блато и по естествен път е отделено от езерото с тясна, почти 

изцяло обрасла с водолюбива растителност плитчина (до 1-2 м дълбочина). 

Допълнително, в средата на 70-те год. Карталийско блато е отделено от останалата 

акватория с изкуствено създадена дига. Така на практика се обособяват два басейна, 

което нарушава естествения воден режим на Карталийско блато и впоследствие 

предизвиква промени в хидрохимичните му параметри с негативен характер. През 1995 

г. дигата е прекъсната по средата и е получена водна връзка широка 10-12 м, но това не 

води до съществени положителни резултати. Друго характерно разширение на езерото, 

чието образуване също не е свързано със заливане на суходолия, е т.н. Югоизточно 

блато. Отделено е от езерото с тясна пясъчна коса, част от която се залива при водни 

стоежи над 30 см. Почти изцяло е обрасло с водолюбива растителност. В югозападната 

част на езерото се намират два острова: „Голямата ада“ с надморска височина 12.4 м и 

„Малката ада“ с надморска височина 4.3 м. Тези острови са позитивни палеорелефни 

форми, запазени до наши дни и останали над водата. 

Част от СЗЗ „Дуранкулашко езеро“ попада в акваторията на Черно море. То е 

основната хидрографска единица. Единствено към морето се насочват и оттичат по 

естествен път, както повърхностните, така и подземните води на една значителна по 

обхват водосборна област. 

Многобройните изследвания на динамиката на крайбрежните води показват 

широк спектър на колебания на морското ниво. Тези колебания се обуславят от 

различните по посока, сила и честота ветрове, както и от сеизмични или анемобарични 

явления, като повтаряемостта им е значително по-голяма през есенно-зимния сезон. 

Денонощните амплитуди на морските колебания варират от 4-5 см до 80-130 см, а 

средногодишната амплитуда е от 0.17 м до 0.40 м. Влиянието на Черно море върху 

езерния комплекс е пряко – чрез морските „пръски“ и „прехвърляне“ при вълнение или 

косвено – чрез просмукване. 

Средната годишна температура на морето до 60-70 м дълбочина е 15-

20оС,минималната температура на повърхността е 3-4оС, а максималната - 27-30оС през 

месец август. На по-голяма дълбочина температурата е относително постоянна – 9оС. 
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Б. СЗЗ Шабленски езерен комплекс 
 На територията на защитената зона има две езера: Шабленско и Езерецко. Те 

представляват закрити лимани, заемащи прибрежните ниски части на дълбоки 

суходолия (реките Шабленска и Езерецка). Формирали са се в началото на холоцена 

(преди около 10 000 години), когато настъпва период на епирогенно понижение и 

нахлуване на морска вода в речните долини. В резултат на това се оформят заливи, 

откъснати по-късно от морето чрез пясъчна коса и превърнати в езера (Георгиев, 2003).  

На практика езерата са едно цяло, свързани помежду си с плитчина, която е 

постоянно залята (вкл. и при минимални водни стоежи в двата водоема) на фронт от 

около 300-400 м. В днешно време тази плитчина е плътно обрасла с тръстикови масиви, 

през които е прокопан канал с дължина 250 м, широчина 4-5 м и дълбочина около 1.5 м. 

Основните хидрографски параметри на Шабленско и Езерецко езеро са представени на 

табл. 8. 

Табл. 8. Основни хидрографски параметри на Езерецко и Шабленско езеро. 

 

  

Част от СЗЗ Шабленски езерен комплекс попада в акваторията на Черно море. Както 

при СЗЗ Дуранкулашко езеро към морето се насочват и оттичат по естествен път както 

Езеро 

Открит
и водни 
площи, 

дка 
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о ниво, 
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Дълбочина, 
м 
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о подхранване 

Водосборн
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(подземна), 
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макс
. мин. 

Езерецко 

314.2 

от -054 
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+1.95 9.0 3.5 2500 подземно 266 
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о 

Шабленск
о 

594.7 

от -054 
до 

+1.95 9.5 4.6 3600 подземно 
сладководн

о 
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повърхностните, така и подземните води на една значителна по обхват водосборна 

област. 

Солеността на Черно море е променлива по стойност. В съвременната 

(кватернерна) история на морето са маркирани две опреснявания и две осолявания. 

Сега средната му соленост на повърхността е от 17-18%о до 21-22.5%о в дълбочина и е 

по-ниска от солеността на световния океан. По данни от режимни наблюдения при 

Шабла стойностите на солеността варират от 13.8- 13.9%о до 18.5-18.6%o (1994-1996 

г.), като най-ниските стойности са през месеците март-април (това са очевидно 

„максимумите“ на изливанията на подземни води), а максимумите – през месеците 

юни-юли. 

 

Почви 
 

А. СЗЗ Дуранкулашко езеро 
Територията на природния комплекс попада в зоната на черноземите, които са 

основният зонален тип почва в Северна България. Застъпените са три от подтиповете 

на черноземите (Георгиев,1998). Това са карбонатните, типичните и излужените 

черноземи. Всички те са образувани върху карбонатни скали: льос, глини, варовици, 

под въздействието на степна и лесостепна растителност, която осигурява постъпването 

в почвата на голяма маса органични остатъци. Основно разпространение имат 

карбонатните черноземи с няколко разновидности: 

 средно мощни, тежко песъчливо-глинести - заемат почти цялата територия на 

черноземният комплекс в района 

 слабо еродирани, средно песъчливо-глинести 

 слабо еродирани, тежко песъчливо-глинести; 

 плитки, средно и силно еродирани, каменисти, глинесто-песъчливи; 

 плитки, средно и силно еродирани, каменисти, средно песъчливо-глинести; 

 карасолуци, мощни леко глинести; 

Слабо участие в югозападната част на природния комплекс имат типичните 

черноземи – в момента изкуствено залесени с горско дървесна и храстова растителност. 
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В микропонижения западно от Карталийско блато и южно от езерото върху 

незначителни по площ територии са представени слабо и средно излужени черноземни 

почви. Характерното при тях е, че карбонатите са измити от същинските почвени 

хоризонти. Типът на почвите в района е най-същественият индикатор за характера на 

естествената растителна покривка, преди да бъде променена или унищожена от 

активната дейност на човека, насочена към създаване на селскостопански култури и 

производни горски масиви. В случая определено може да се твърди, че естествената 

растителност в района на природния комплекс (извън влажната зона и пясъчните дюни) 

е имала степен и лесостепен характер.  

Ограничено разпокъсано разпространение около езерото имат делувиално-

ливадните почви. Те заемат леглата на по-дълбоките суходолия и заравненостите на 

терена около водоема. Образувани са под въздействието на горска и тревисто-ливадна 

растителност от мезифитен тип в условията на акумулация на почвен материал, 

пренасян от временно течащите повърхностни води. 

Почвите в местата, които се заливат при високи води на езерото и където 

подпочвените води се задържат по-продължително време близко до повърхността, са от 

ливадно-блатен тип. 

Б. СЗЗ Шабленски езерен комплекс 
Районът на двете езера (Езерецко и Шабленско) попада в зоната на черноземите, 

които са основният зонален тип почва в Северна България. Застъпените са три от 

подтиповете на черноземите (Георгиев,2003). Това са карбонатните, типичните и 

излужените черноземи. Всички те са образувани върху карбонатни скали: льос, глини, 

варовици, под въздействието на степна и лесостепна растителност, която осигурява 

постъпването в почвата на голяма маса органични остатъци. Основно разпространение 

имат излужените черноземи с две разновидности:  

 слабо излужени, средно мощни, тежко песъчливо-глинести  

 средно излужени, мощни, тежко песъчливо-глинести  

Всички обработваеми земи в района са върху излужени черноземни почви.  

Сравнително голямо е участието и на карбонатните черноземи от вида плитки, 

средно и силно еродирани, каменисти, средно песъчливо-глинести. Представени са по 

местата, заети понастоящем от ксерофитни и ксеромезофитни растителни (тревисти) 
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съобщества или заемани в миналото от такъв тип растителност, впоследствие 

изкуствено залесени с горскодървесни и храстови насаждения.  

Типът на почвите в района е най-същественият индикатор за характера на 

естествената растителна покривка, преди да бъде променена или унищожена от 

активната дейност на човека, насочена към създаване на селскостопански култури и 

производни горски масиви. В случая определено може да се твърди, че естествената 

растителност в района на ЗТ е имала степен и лесостепен характер.  

Ограничено разпокъсано разпространение около езерото имат делувиално-

ливадните почви. Заемат леглата на по-дълбоките суходолия и заравненостите на 

терена около водоемите. Образувани са под въздействието на тревисто-ливадна 

растителност от мезифитен тип в условията на акумулация на почвен материал, 

пренасян от временно течащите повърхностни води.  

Почвите в местата, които се заливат при високи води на езерото и където 

подпочвените води се задържат по-продължително време близко до повърхността, са от 

ливадно-блатен тип. Характерни са в района на южните разливи на Шабленско езеро и 

западните разливи на Езерецко езеро. 

 

Флора 
 

А. СЗЗ Дуранкулашко езеро 
Съвременното състояние на фитопланктонното съобщество според детайлното 

изследване (Стойнева, 1996): 

 За Дуранкулашко езеро са описани 255 вида, вариетета и форми от 129 рода на 5 

отдела и 6 подотдела. Главните таксони са Cyanophyta, Chlorophyta, 

Bacillariophytina и Xanthophina. Такъв видов състав е характерен за 

еутрофизираните водоеми.  

 За Карталийско блато са описани 185 вида и вариетета от 98 рода на 5 отдела и 6 

подотдела. Главните таксони са Cyanophyta, Chlorophyta и Bacillariophytina. 

Присъствието на Euglenophyta е характерно за плитки органично замърсени 

води. 
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По отношение количественото представяне на различните водораслови таксони 

през 1995 и 1996 г. в двата водоема синьо-зелените водорасли (Cyanophyta) участват с 

най-висока численост. Те предизвикват масови водораслови цъфтежи в някои периоди. 

Представителите на зелените водорасли (Euchlorphytina) най-често заемат второ място 

в количествената структура на фитопланктона, представени главно от хлорокални 

видове. Кремъчните водорасли (Bacillariophytina) обикновено заемат трето или 

понякога второ място (няколко случая на доминиране на кремъчните са регистрирани в 

Карталийско блато). По време на летните синьо-зелени цъфтежи кремъчните са почти 

изцяло изключени като численост. Представителите на останалите таксони имат по-

малка роля във фитопланктонните количества. 

Установения брой висши растения (без внесените чрез изкуствено залесяване на 

дървесни и храстови видове) в района на Дуранкулашко езеро е 303, които се отнасят 

към 55 семейства (Филипова, 1997). 

Семействата представени с най-много видове са: Asteraceae (51), Poaceae (39), 

Fabaceae (23), Lamiaceae (20), Apiaceae (16). 

По биологичен тип във флората на мястото преобладават многогодишните 

тревисти растения (177), следвани от едногодишните (71), двугодишните (17) и т. н. 

Единственият естествено разпространен дървесен вид е бялата върба (Salix alba), 

разпространена във Ваклинския ръкав. 

В екологично отношение доминиращо положение заемат мезофитите 

(влаголюбиви) -58 вида, следвани от хигрофитите (водолюбиви) - 43. Хидрофитите 

(водни) са представени само от 9 вида. Прави впечатление значителното участие на 

рудералните видове (75), както и на ксерофитните (сухоустойчиви) - 34 и степните - 31 

вида. Това е следствие от включването на значителни по площ обработваеми земи и 

пасища в чертите на комплекса. От първичния флорогенетичен анализ става ясно, че 

във флората на мястото преобладават евроазиатските геоелементи (84). На второ място 

са евромедитеранските (46), следвани от космополитите (36) и медитеранските (20). 

Това показва, че мястото, както и цяла Южна Добруджа, са своеобразни убежища за 

флора от континентално медитерански тип. 

Общо видовете с различен тип медитеранско разпространение са 99 вида, което 

представлява 33% от общия брой видове. Вероятно немалка роля за миграцията на този 

елемент имат генетичните мостове по крайбрежието на Черно море, а също и ролята на 
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птиците, ежегодно прелитащи по крайбрежието по прелетния път Via pontica. 

Наличието на голям процент космополити (12%) се дължи главно на значителното 

участие на водолюбиви и рудерални видове. 

Най-голям брой растения с консервационна стойност са констатирани по 

пясъчните дюни и съседни екотонни зони: общо 15 вида, сред които приоритетните 

Centaurea arenaria, Festuca vaginata, Linum tauricum ssp. bulgaricum, Trifolium 

alexandrinum, Verbascum purpureum, Argusia sibirica, Bassia hirsuta. 

Сравнително голям е броят и на редките растения разпространени сред 

ксерофитните тревни съобщества южно от езерото: 12 вида. Сред тях са Adonis 

volgensis, Astragalus cornutus, Astragalus spruneri, Koeleria brevis, Stipa lessingiana, 

Achillea clypeolata, Limonium latifolium, Goniolimon besserianum. 

Сред водолюбивата растителност се срещат 4 ключови вида (Triglochin maritima, 

Juncus ranarius и др.), а в откритите водни площи само Utricularia vulgaris. 

 

Б. СЗЗ Шабленски езерен комплекс 
Съвременното състояние на фитопланктонните съобщества в Шабленско и 

Езерецко езера е установено следното разпределение на фитопланктона по видове 

(Георгиев, 2003): 

 Шабленско езеро: 180 вида, вариетета и форми от 92 рода на 5 отдела и 5 

подотдела. Броят на видовете по пунктове варира от 9 до 42 през сезоните.  

 Езерецко езеро: 150 вида и вариетета от 84 рода на 5 отдела и 5 подотдела. Броят 

на видовете по пунктовете варира от 7 до 45.  

Динамиката на броя на видовете е представена от два максимума – през 

пролетта и есента. Главните таксони са Cyanophyta, Chlorophyta и Bacillariophytina. 

По отношение количественото участие на отделните водораслови групи, синьо-

зелените водорасли (отдел Cyаnophyta) са представени с най-големи количества през 

всички сезони и на всички пунктове. Видовете от тази група причиняват 

регистрираните масови цъфтежи в двата басейна. Представителите на зелените 

водорасли (отдел Chlorophyta, подотдел Euchlophytina) се установяват със значителни 

количества, като заемат най-често второ място в количествената структура на 
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фитопланктона. В групата на зелените водорасли преобладават хлорококалните видове, 

често като автоспори. Кремъчните водорасли (отдел Chrisophyta, подотдел 

Bacillariophytina) според числеността си заемат най-често трето, а понякога и второ 

място (през април 1996 г. кремъчните доминират по численост и биомаса и в двете 

езера). През лятото по време на синьо-зелените цъфтежи кремъчните са почти напълно 

изключени от количествената структура. Представителите на останалите таксони имат 

малко участие в фитопланктонните количества. 

Понастоящем общият брой на висшите видове растения за района на 

Шабленско-Езерецкото езеро е 280. Те се отнасят към 61 семейства. Един вид, 

покритоплодната кучешката лобода (Ch. botrioides), е регистриран за първи път за 

България, а два други два, Tr. аlexandrinum и Sessili rhodopaeum, са нови за 

Черноморското крайбрежие. Два вида, установени в миналото – L. gibbа и S. natans, – 

не са потвърдени по време на последните изследвания (1995-96).  

Семействата, представени с най голям брой видове, са Asteraceae (39), Poaceae 

(32), Lamiaceae (29), Apiaceae (14), Fabaceae (13), Cyperaceae (13), Chenopodiaceae (10) 

и Brassiaceae (10).  

По биологичен тип във флората на мястото преобладават многогодишните 

тревисти растения 153 вида. Единственият естествен дървесен вид е  Salix alba.  

В екологичната структура на флората доминиращо положение заемат 

хигрофитите (водолюбиви) – 58 вида, следвани от мезофитите (влаголюбиви) – 45 вида. 

Водните растения (хидрофити) са само 13 вида.  

Прави впечатление голямото участие на рудералните видове – 77 вида (28% от 

флората на мястото). Това е следствие от включването на значителни по площ 

обработваеми земи и пасища в чертите на района.  

От първичния флорогенетичен анализ става ясно, че във флората на мястото 

преобладават евроазиатските видове (82). Следват по участие космополитите (39), 

което се дължи на факта, че мнозинството от водните и водолюбивите растения са 

именно такива.  

Важно е да се отбележи значителното участие на видовете с различен тип 

медитеранско разпространение – общо 88 вида (или 31% от общия видов състав на 

мястото). В случая очевидна е ролята на генетичните мостове по крайбрежието на 
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Черно море и на миграционния път Via Pontica за разпространението на този 

геоелемент. 

 

Фауна 
 

А. СЗЗ Дуранкулашко езеро 
 Зообентосният комплекс на откритите водни части в Дуранкулашко езеро е 

изграден от олигохети (Tubificidae) и хидрономидни ларви (Chironomidae). 

Съобществото е типично за дебелия слой органогенна тиня, натрупана на дъното като 

резултат от свръхпродукция (Георгиев, 1998). Доста по-масовите през 60-те години 

ракообразни от род Corrophium са установени с висока биомаса (21.0 г/м2) само върху 

ограничено петно от пясък, смесен с тиня и трошени мидени черупки, в източната част 

на езерото. 

В количествен аспект е регистрирана тенденцията към намаляване на зообентоса 

в Дуранкулашко езеро. Средната биомаса е 18.4 г/м2. Хирономидите имат главно 

участие. Независимо от неблагоприятната тенденция, зообентосът в езерото все още е 

богат ресурс за рибите. 

Зообентосното съобщество в Карталийско блато е представено от олигохети и 

хирономиди. Разнообразието е много по-малко в сравнение с езерото. Установените 

количества са много ниски. Средната биомаса е 5.4 г/м2. Колебанията в обилието са 

резки. Съобществото очевидно е подтиснато от процесите на гниене на изобилния 

детрит, натрупан на дъното. 

Значително разнообразие на бентосни животни е регистрирано в крайбрежните 

биотопи (водни макрофити, каменисто и песъкливо дъно) на Дуранкулашко езеро и 

Карталийско блато. 

Установени са представители на таксоните Turbellaria, Oligochaeta, Hirudinea, 

Mollusca, Crustacea, Arachnoidea, Insecta. Те са добра хранителна база за рибите и 

птиците. Присъствието на три амфиподи-понто-каспийски реликти: Chaetogammarus 

ishnusmajor, Pontogammarus robustoides (ендемит) и Dikerogammarus villosus (ендемит) 

повишава консервационното значение на Дуранкулашко езеро. 
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В Дуранкулашко езеро е установена стабилна популация от езерен рак (Astacus 

leptоdactylus) с висока численост – най-малко 1.5 млн. възрастни екземпляра (Грозев & 

Траянов,1997). 

Съществуването на популацията е индикатор за отсъствието на трайни токсични 

влияния в езерото. Като предимно растителноядни и детритофаги сладководните раци 

способстват за разграждането на органичната материя в езерото и забавят 

констатирания тук процес на еутрофикация. Ювенилните рачета служат за храна на 

бентосоядните риби (шаран, попчета), а ракът изобщо е трофичен ресурс за хищните 

риби в езерото – европейския сом (Silurus glanis), костура (Perca fluviatilis), бялата риба 

(Sander lucioperca). 

Kaрталийско блато не се обитава от езерния рак като резултат от специфичните 

хидрохимични условия в този водоем. 

Съвременната ихтиофауна на Дуранкулашкото езеро се състои от 17 вида риби, 

отнасящи се към 7 семейства (Георгиев, 1998). Преобладаващи са първично-

сладководните представители от сем. Cyprinidae – 6 вида, и първично морските сем. 

Gobiidae – 4вида.  

Рибната фауна на езерото се е обогатила с 4 нови вида от 3 семейства: Cyprinidae 

(2 вида) – бял амур (Ctenopharyngodon idella), толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix); 

Poecilidae (1 вид) – гамбузия (Gambusia affinis holbroki); Gasterosteidae (1 вид) – 

трииглена бодливка (Gasterosteus aculeatus). И четирите вида имат ограничена 

численост. С изключение на трииглената бодливка (G. aculeatus), останалите видове са 

били интродуцирани изкуствено от човека с цел зарибяване с икономически цели: бял 

амур (C. idella) и толстолоб (H. molitrix); борба с ларвите на комарите – гамбузия (G. 

Holbrooki). 

Въпреки че белият амур (C.idella), толстолобът (H. molitrix) и гамбузията (G. 

аffinis holbrooki) не са видове от европейската фауна, респективно от българската, 

тяхното присъствие не оказва негативно влияние върху естествено срещащите се 

видове (първите два вида дори не могат да се размножават в езерото). С най-висока 

относителна численост в езерото се характеризират бабушката (Rutilus rutilus), 

червеноперката (Scardinius erythrophthalmus), костурът (Perca fluviatilis), бялата риба 

(Sander lucioperca), кавказкото попче (Knipowitschia caucasica), стронгилът (Neogobius 

melanostomus), мраморното попче (Proterorhinus marmoratus) и черноивичестата морска 
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игла (Syngnattus nigrolineatus). Дебелоустото кафяво попче (Neogobius platyrostris) през 

последните години не е улавяно никъде другаде в България, освен в Дуранкулашкото 

езеро. Възможно е това да е eдинственият вътрешен водоем в България, обитаван от 

този вид. 

Дуранкулашкото езеро има определено значение за опазването на рибната 

фауна. Тук се срещат ценни видове в национален и международен мащаб. 

Видовете, включени в Червената книга на Република България (2011) са: 

Cyprinus carpio (дива популация), категория „критично застрашен“; Pungitius 

platygaster (деветигла бодливка), категория „критично застрашен“; Gasterosteus 

aculeatus, категория „уязвим“. 

Видовете, включени в международните червени списъци от 2001 год. на IUCN 

(International Union for Conservation of Nature): шаран (Cyprinus carpio), дива популация, 

сом (Silurus glanis), деветиглена бодливка (Pungitius platygaster), черноивичеста морска 

игла (Syngnathus nigrolineatus), мраморно попче (Proterorhinus marmoratus). 

Земноводните и влечугите в района на Дуранкулашко езеро понастоящем са 

представени от 7 вида земноводни и 8 вида влечуги (Георгиев, 1998). Повечето от 

описаните видове са представени със стабилни популации. Най-многобройни за района 

са зелена крастава жаба (Bufo viridis), голяма водна жаба (Rana ridibunda) и 

червенокоремна бумка (Bombina bombina).  

Независимо от бедното видово разнообразие районът на Дуранкулашко езеро е 

важен в природозащитно отношение на фона на изключително бедната култивирана 

Добруджанска степ. 

Птиците са най-добре проучената фаунистична група в района на езерото. 

Според Националната банка за орнитологична информация при БДЗП в района на СЗЗ 

Дуранкулашко езеро са установени 254 вида птици от 17 разреда (БДЗП, 2014). 

Установени са 92 гнездящи вида от 13 разреда, което съставлява 38% от съвременната 

орнитофауна на Дуранкулашкия комплекс. С най-голямо значение от гнездящите 

видове са представителите на разредите Anseriformes (Гъскоподобни), Charadriiformes 

(Дъждосвирцоподобни), Ciconiiformes (Щъркелоподобни), Passeriformes 

(Гълъбоподобни) и Falconiformes (Соколоподобни). 
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Дуранкулашкото езеро е най-значимото гнездовище по българското Черноморие 

на белооката потапница (Aythya nyroca) към края на миналия век с 10 гнездови двойки 

през 1996 (около 56% от двойките по Черноморието, регистрирани към този период). В 

национален план гнездящите в езерото двойки съставляват около 8% от българската 

популация. Това е едно от малкото гнездовища на сивата гъска (Anser anser) в 

България. 

С най-висока численост на двойките и плътност на популацията от разред 

Ciconiiformes е малкият воден бик (Ixobrychus minutus). Отбелязаният максимум е 17 

двойки през 1996г. (плътност 0.9 двойки на 10 хектара). Това съставлява около 2% от 

националната популация. В Дуранкулашкото езеро гнездят до 2 двойки голям воден 

бик (Botaurus stellaris). Езерото предоставя определен потенциал за гнездене на повече 

двойки червена чапла (Ardea purpurea), сива чапла (Ardea cinerea), както и за 

завръщане като гнездящи на нощната чапла (Nictycorax nictycorax), гривестата чапла 

(Ardeola ralloides). 

Мястото е важно гнездовище за морския дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) 

(мaкс. 17 двойки през 1996 г. с плътност 3.5 двойки на 10 хектара плажна ивица) и 

кафявокрил огърличник (Glareolapratincola) (максимум 14 двойки през 1996 г.). На 

плажната ивица е установена и малка колония (до 6 двойки) на белочела рибарка 

(Sterna albifrons). Съществуват условия за гнезденето на кокилобегача (Himantopus 

himantopus), който не се размножава във влажната зона тук през последните години. 

Дуранкулашкото езеро заедно с Шабленския езерен комплекс представлява най-

югозападната част от ареала на индийското шаварче (Аcrocephalus agricola). Това са 

единствените находища на този вид в България. 

Поради факта, че мястото е разположено на прелетния път на птиците Via 

Pontica, значението му по време на миграциите е изключително. В района на езерото са 

установени 203 мигриращи вида от 16 разреда. Езерото е с международна значимост за 

2 вида от разред Pelecaniformes: малкия корморан (Microcarbo pygmeus) и розовия 

пеликан (Pelecanus onocrotalus). 

С най-високи концентрации на мигриращи индивиди *от разред Ciconiiformes се 

характеризират голямата бяла чапла (Egretta alba), сивата чапла (Ardea cinerea), 

червената чапла (Ardea purpurea), блестящият ибис (Plegadis falcinellus) и големият 

воден бик (Botaurus stellaris). 
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Езерото е с висока значимост за миграцията на представителите от разред 

Anseriformes. То е важна междинна станция за видовете от род Патици (Anas) и род 

Потапници (Aythya).Тук е установен най-високият брой индивиди от вида белоока 

потапница (Aythya nyroca)по време на миграция у нас – 3500 екземпляра (Чешмеджиев 

и Петков, 2014) 

Ключово значение Дуранкулашкото езеро има за зимуването на разред 

Anseriformes. Най-важен вид е червеногушата гъска (Branta ruficollis). Заедно с 

Шабленския езерен комплекс през януари-февруари Дуранкулашкото езеро приема 

почти цялата популация на този световно застрашен вид. 

Най-високи числености достигат концентрациите на голямата белочела гъска 

(Аnser albifrons). Заедно с Шабленския езерен комплекс, Дуранкулашкото езеро, 

приемат най-големите числености в България и едни от най- високите в Европа. 

Стандартният  формуляр „Натура 2000“ за специално защитени зони на 

територията на Дуранкулашко езеро дава информация за численостите на някои 

зимуващи водолюбиви птици (табл.9.). 

 

Табл.9. Минимални (мин. бр.) и максимални (макс. бр.) числености на зимуващите 

водолюбивите птици в СЗЗ „Дуранкулашко езеро”. 

№ Вид мин. бр макс. бр 

1 Anas acuta 12 65 

2 Anas crecca 5 980 

3 Anas platyrhynchos 381 42814 

4 Aythya ferina 370 7000 

5 Aythya fuligula 350 1503 

6 Aythya marila 1 4 

7 Bucephala clangula 4 64 

8 Cygnus columbianus 0 6 

9 Cygnus cygnus 15 304 

10 Cygnus olor 22 460 

11 Mareca penelope 4 700 



29 
 

12 Mareca strepera 3 12 

13 Mergellus albellus 2 49 

14 Mergus merganser 1 5 

15 Mergus serrator 2 69 

16 Netta rufina 1 10 

17 Oxyura leucocephala 5 16 

18 Somateria mollissima 0 1 

19 Spatula clypeata 3 22 

20 Tadorna ferruginea 0 6 

21 Tadorna tadorna 1 41 

22 Actitis hypoleucos 0 2 

23 Arenaria interpres 0 1 

24 Calidris alba 1 33 

25 Calidris alpina 4 19 

26 Charadrius alexandrinus 0 1 

27 Gallinago gallinago 1 3 

28 Hydrocoloeus minutus 1 64 

29 Larus cachinnans 21 597 

30 Larus canus 184 2615 

31 Larus fuscus 0 1 

32 Larus melanocephalus 4 15 

33 Larus ridibundus 4 488 

34 Limosa limosa 7 33 

35 Numenius arquata 1 2 

36 Pluvialis apricaria 1 2 

37 Pluvialis squatarola 2 9 

38 Recurvirostra avosetta 0 5 

39 Sterna sandvicensis 0 1 

40 Vanellus vanellus 1 45 

41 Gavia arctica 2 26 
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42 Gavia stellata 0 1 

43 Fulica atra 143 13225 

44 Gallinula chloropus 0 1 

45 Rallus aquaticus 2 12 

46 Ardea alba 1 90 

47 Ardea cinerea 1 6 

48 Egretta alba 1 90 

49 Botaurus stellaris 1 10 

50 Pelecanus crispus 2 200 

51 Podiceps auritus 0 3 

52 Podiceps cristatus 7 360 

53 Podiceps grisegena 2 3 

54 Podiceps nigricollis 9 770 

55 Tachybaptus ruficollis 2 11 

56 Microcarbo pygmeus 4 536 

57 Phalacrocorax aristotelis 4 35 

58 Phalacrocorax carbo 1 409 

 

 

Според първото подробно изследване (Траянов и Кънева, 1997) дребната 

бозайна фауна (Insectivora, Rodentia, Lagomorpha) в района на Дуранкулашко езеро е 

представена от 26 вида. Според Траянов, Павлов, Делов и др. (устно съобщение, 1997), 

в района се срещат 15 вида едри бозайници.  

С най-многобройни популации в района на природния комплекс са следните 

видове: Insectivora: европейска къртица (Talpa europaea), Crocidura leucodon, Cr. 

suaveolens; Rodentia: Mus sp., Mus spicilegus, Apodemus sp.; Lagomоrpha: заек (Lepus 

europaeus); Carnivora: чакал (Canis aureus). 
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Б. СЗЗ Шабленски езерен комплекс 
 Състоянието на зоопланктона в Шабленско езеро и Езерецко езеро показва, че 

по отношение на качествената структура на зоопланктона за откритите водни части на 

двете езера са установени 40 вида (Георгиев, 2003). Отделните групи са представени 

както следва: 19 ротатории (Rotatoria), 14 кладоцери (Cladocera) и 7 копеподи 

(Copepoda). Разнообразието в съобществото се формира от ротаториите. Общо, 

видовият състав е беден и това е характерно за езерата с напреднала степен на 

еутрофикация. 

 В количествен аспект зоопланктонът в двете езера не е много обилен. По-ниски 

количества са регистрирани в Шабленско езеро. В сезонен план максимумът в 

числеността и биомасата се наблюдава през пролетта и намалява към есента. Резките 

колебания, установени в зоопланктонните количества, се дължат на масовото развитие 

на отделни видове ротатории или кладоцери в специфичните условия на водораслови 

цъфтежи.  

 Зообентосът на седиментите на откритите водни площи в Шабленско и 

Езерецко езера е изграден от коретрата (Chaoborus cristallinus), хирономидни ларви и 

олигохети. Това съобщество е типично за дебелия слой органична тиня. Отделни 

екземпляри от масовата в миналото реликтна полигохета (Hyppania invalida) 

понастоящем са открити върху петна от дребно натрошени мидени черупки, смесени с 

тиня, в западните по-плитки части на Езерецко езеро. Dreissena polymorpha е 

установена само като мъртви черупки. 

В количествено отношение зообентосът на двете езера е добре развито 

съобщество. Биомасата се формира от коретрата и хирономидите. Олигохетите имат 

малко участие. Средната биомаса е 17.0 г/м2 (12.3г/м2 за Шабленско езеро и 21.8г/м2 за 

Езерецко езеро). 

В Шабленско и Езерецко езера е установена стабилна популация от езерен рак 

(Astacus leptodаctylus) с голяма плътност. Съществуването на популацията свидетелства 

за отсъствието на трайни токсични влияния във водоемите. 

 Рибната фауна на Шабленско-Езерецкото езеро съдържа 23 вида от 10 

семейства. Преобладават първично сладководните видове от сем. Шаранови 

(Cyprinidae) – 8 вида, и първично морските видове от сем. Попчета (Gobiidae) – 5 вида 

(всичките понто-каспийски реликти) (Георгиев, 2003). 
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 Видовете толстолоб (H. molitrix), бял амур (C. idella) и гамбузия 

(G.affinisholbrooki) не са представители на европейската, респективно на българската 

ихтиофауна, но до момента не е констатирано негативно влияние от тяхна страна върху 

популациите на местните видове, още повече, че толстолобът (H. molitrix) и белият 

амур (C. idella) не могат да се размножават в езерото. Не се оценява като заплаха и 

присъствието на горчивка (R. sericeus amarus), сребриста каракуда (C. auratus gibelio) и 

бяла риба (S. lucioperca). 

 Най-висока е относителната численост на следните видове: червеноперка (S. 

erythrophtalmus), бабушка (R. rutilus), костур (P. fluviatilis), кавказко попче (Kn. 

caucasica), стронгил (N. melanostomus), малко плоскоглаво попче (N. gymnotrachelus), 

мраморно попче (P. marmoratus) и черноивичеста игла (S. nygrolineatus). 

 Земноводните и влечугите в района на Шабленския езерен комплекс са 

представени съответно от 5 вида земноводни и 6 вида влечуги (Георгиев, 2003). 

 Повечето от регистрираните видове са представени със стабилни популации. 

Единствените изключения са зеленият гущер (Lacerta viridis), който е малочислен, и 

обикновената чесновница (Pelobates fuscus), чийто статус не е изяснен. Зелената 

крастава жаба (Bufo viridis) и голямата водна жаба (Rana ridibunda) са представени с 

най-многочислените популации в района.  

Езерният комплекс е от значение за опазване на 7 вида с международна важност, 

представени със стабилни популации тук (64% от земноводните и влечугите в района): 

сирийската чесновница (Pelobates syriacus), жабата-дървестница (Hyla arborea), 

зелената крастава жаба (Bufo viridis), европейската блатна костенурка (Emys 

оrbicularis), сивата водна змия (Natrix tesselata), смокът стрелец (Coluber jugularis).  

Характерен вид е балканската (сирийската) чесновница (Pelobates syriacus 

balcanicus). Тя обитава пясъчните дюни и е представена със стабилна популация. 

Заплаха е разпространяването по дюните на изкуствено залесената в района миризлива 

върба. Местата за размножаване на чесновницата са най-източната и най-западната 

плитки части на Езерецко езеро. 

Птиците са най-добре проучената фаунистична група в района на езерата. На 

територията на Шабленския езерен комплекс са установени 248 вида птици, от които 96 

са гнездящи, 88 са зимуващи и 69 са включени в Червената книга на България. 
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 В природозащитен аспект най-важните гнездящи представители са от разредитe 

Anseriformes, Charadriiformes, Ciconiiformes и Passeriformes. Езерата предоставят 

подходящи биотопи за гнездене и на кокилобегача (Himantopus himantopus), който не се 

размножава тук. До около 1% от българската популация на малкия воден бик 

(Ixobrychus minutus) (максимум 11 двойки с плътност 0.69 дв./10ха) гнезди в 

Шабленско-Езерецкото езеро. 

 Шабленското и Езерецкото езера са разположени на миграционния път на 

птиците Via Pontica, което значително повишава тяхната роля за мигриращите видове. 

По време на прелет са установени 185 вида от 18 разреда. Най-голяма важност езерата 

имат за миграцията на разредите Anseriformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, 

Charadriiformes, Falconiformes.  

Въпреки че не образуват екстремно високи концентрации, видовете от род Anas 

и род Aythya използват езерата като важна междинна миграционна станция. Мигриращи 

ята от малък корморан (Microcarbo pygmeus) се отбелязват ежегодно в езерата.  

В следгнездовия период плажната ивица и прилежащата морска акватория са от 

значение за българската популация на средния корморан (Phalacrocorax aristotelis) като 

място за следразмножителни концентрации. 

Влажната зона е важна миграционна станция на лопатарката (Platalea 

leucorodia), голямата бяла чапла (Egretta alba) и блестящия ибис (Plegadis falcinellus). 

По време на миграция се отбелязват високи числености от бойник (Philomachus pugnax) 

и малка черноглава чайка (Larus melanocephalus). 

Като зимуващи са установени 88 вида от 12 разреда. Въпреки малките си 

размери (около 910 дeкара открита водна площ) Шабленското и Езерецкото езера 

приемат през зимните месеци изключително високи концентрации от птици. 

Доминиращата част от тях са представители на разред Anseriformes и до голяма степен 

определят езерния комплекс като Рамсарско място. 

Шабленско-Езерецкото езеро е от стратегическо значение за популацията на 

червеногушата гъска (Branta ruficollis) в глобален мащаб. Заедно с Дуранкулашкото 

езеро и Шабленската тузла тази влажна зона през последните години приема почти 

цялата популация на вида. 
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Зимните числености на голямата белочела гъска (Anser albifrons) са най-

големите за страната и през януари-февруари обикновено надхвърлят 150 000 

индивида. В това отношение Шабленското и Езерецкото езера в комплекс с 

Дуранкулашкото езеро и Шабленската тузла са едно от най-важните зимовища на 

голямата белочела гъска в Европа.  

Значението на двете езера като зимовище на водоплаващи птици се поддържа и 

от високите концентрации на зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos), пойния лебед 

(Cygnus cygnus) и немия лебед (Cygnus olor). 

Стандартният  формуляр за специално защитени зони „Натура 2000“ на 

територията на Шабленски езерен комплекс дава информация за численостите на 

зимуващите водолюбиви птици в района на тази влажна зона (табл. 10). 

Табл. 10. Минимални (мин. бр.) и максимални (макс. бр.) числености на зимуващите 

водолюбивите птици в СЗЗ „Шабленски езерен комплекс“. 

№ Вид мин. бр. макс. бр. 
1 Anas acuta 3 19 
2 Anas crecca 4 408 
3 Anas platyrhynchos 8 9000 
4 Aythya ferina 3 3520 
5 Aythya fuligula 16 735 
6 Aythya marila 2 26 
7 Bucephala clangula 2 18 
8 Clangula hyemalis 3 6 
9 Cygnus culumbianus 0 2 

10 Cygnus cygnus 3 26 
11 Cygnus olor 9 337 
12 Mareca penelope 3 550 
13 Mareca strepera 8 15 
14 Mergullus albellus 2 41 
15 Mergus serrator 4 152 
16 Netta rufina 4 32 
17 Oxyura leucocephala 1 4 
18 Somateria mollissima 1 48 
19 Spatula clypeata 6 42 
20 Spatula querquedula 3 14 
21 Tadorna ferruginea 1 27 
22 Tadorna tadorna 1 20 
23 Calidris alba 1 22 
24 Calidris alpina 1 22 
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25 Calidris canutus 0 1 
26 Gallinago gallinago 3 7 
27 Hydrocoloeus minutus 1 25 
28 Larus cachinnans 42 347 
29 Larus canus 54 3000 
30 Larus fuscus 0 1 
31 Larus ridibundus 1 176 
32 Limosa limosa 0 57 
33 Lymnocryptes minimus 1 2 
34 Numenius arquata 1 6 
35 Pluvialis squatarola 1 3 
36 Tringa ochropus 0 1 
37 Tringa totanus 1 2 
38 Gavia arctica 1 27 
39 Fulica atra 95 8593 
40 Gallinula chloropus 1 2 
41 Rallus aquaticus 2 7 
42 Ardea alba 1 40 
43 Ardea cinerea 1 29 
44 Botaurus stellaris 2 4 
45 Egretta garzetta 0 3 
46 Pelecanus crispus 2 4 
47 Pelecanus onocrotalus 0 12 
48 Podiceps cristatus 7 105 
49 Podiceps grisegena 0 5 
50 Podiceps nigricollis 3 232 
51 Tachybaptus ruficollis 2 17 
52 Microcarbo pygmeus 20 286 
53 Phalacrocorax aristotelis 5 75 
54 Phalacrocorax carbo 3 617 
55 Puffinus yelkouan 1 27 

 

Според първото подробно изследване (Траянов и Кънева, 1997) на дребната 

бозайна фауна (Insectivora, Rodentia, Lagomorpha), в района на Шабленския езерен 

комплекс тази група понастоящем е представена от 17 вида. Те представляват 55% от 

видовете, описани за страната (Георгиев, 2003) и 29% от общия брой видовете за 

Европа. Според Траянов, Павлов и Делов (1997 – устно съобщение) за района са 

регистрирани 14 вида едри бозайници (Carnivora, Artiodactyla). 
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Съобщества, биотопи, екосистеми 
А. СЗЗ Дуранкулашко езеро 
 Обликът на защитената зона като цяло се определя от влажната зона 

Дуранкулашко езеро, съчетана с пясъчни дюни, тревни съобщества, горско-дървесни и 

храстови насаждения, обработваеми земи и морска акватория. 

На територията на мястото са установени следните уникални и представителни 

екосистеми според критериите на Националната стратегия за опазване на биологичното 

разнообразие в България (Георгиев,1998): 

 Дуранкулашкото езеро като естествена влажна зона, вкл. като място за почивка 

на прелетни птици по първостепенния миграционен път Via pontica 

 ксерофитни тревни съобщества, останки от аборигенни степи 

 крайбрежни пясъчни дюни по брега на Черно море 

Според стандартния  формуляр за специално защитени зони „Натура 2000“ на 

територията на Дуранкулашко езеро са представени 12 типа местообитания 

класифицирани спрямо Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС(табл. 11.). 

 

Табл. 11. Типове местообитания в района на СЗЗ Дуранкулашко езеро според 

Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС. 

Тип местообитание Покритие, 
% Предст. Отн. 

площ 
Прир. 

ст. 
Цялост. 

оц. 

Тинесто-песачливи крайбрежни площи, 
които не са покрити или са едва покрити 

от морска вода 
0.172 А В В А 

Средиземноморски солени ливади 0.09 В В В В 

Постоянно покрити от морска вода 
пясъчни и тинести плитчини 10.43 В С В В 

Понто-Сарматски степи 0.5 В С В А 
Подводни или частично подводни морски 

пещери 0.0198 В С С С 



37 
 

Подвижни дюни с Ammophila arenaria по 
крайбрежната ивица(бели дюни) 0.165 В В В А 

Отворени калцифилни или базифилни 
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 0.011 D       

Неподвижни крайбрежни дюни с тревна 
растителност 0.049 А С В А 

Зараждащи се подвижни дюни 1.43 С В В В 

Естествени еутрофни езера с растителност 
от типа Magnopotamion или Hydrocharition 4.9 A В В А 

Едногодишна растителност върху морски 
крайбрежни наноси 0.0125 С С В В 

Влажни понижения между дюните 0.02 С В В C 
 

Описание на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които 

се срещат в обекта. 

Покритие, % – процентно покритие на хабитатите спрямо общата площ на 

обекта. 

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко 

даденият тип хабитат е „типичен“. Използвана е следната система за класифициране: A 

– отлична представителност, B – добра представителност, C – значима 

представителност, D – незначително наличие. 

Отн. площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип 

хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип 

хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p 

> 2%; C) 2 >= p >0. 

Прир.ст – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип 

природен хабитат и възможности за възстановяване. Използвана е следната система за 

класифициране: A – отлично опазване; B – добро опазване; C – средно или слабо 

опазване. 

Цялост. оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения 

тип природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, 

като се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е 
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следната система за класифициране: A – отлична стойност, B – добра стойност, C – 

значима стойност. 

Б. Шабленски езерен комплекс 
 Уникални и представителни екосистеми, особено ценни по отношение на 

опазването на биологичното разнообразие съгласно Националната стратегия за 

опазване на биологичното разнообразие в България (Георгиев, 2003), са следните: 

 Шабленското и Езерецкото езера като естествени влажни зони, включително 

като място за почивка на прелетни птици по първостепенния миграционен път 

Via pontica  

 крайбрежни пясъчни дюни по брега на Черно море 

Според стандартния формуляр за специално защитени зони „Натура 2000“ на 

територията на Шабленски езерен комплекс са представени 8 типа местообитания, 

класифицирани спрямо Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС(табл. 12.). 

 

Табл. 12. Типове местообитания в района на СЗЗ Шабленски езерен комплекс според 

Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС. 

Тип местообитание Покритие, 
% Предст. Отн. 

площ 
Прир. 

ст. 
Цялост. 

оц. 

Тинесто-песъчливи крайбрежни 
площи, които не са покрити или са 

едва покрити с морска вода 
0.225 A B A A 

Постоянно покрити от морска вода 
пясъчни и тинести плитчини 11.79 B C B B 

Подводни или частично подводни 
морски пещери 0.076 A В В В 

Подвижни дюни с Ammophila 
arenaria по крайбрежната ивица 

(бели дюни) 
0.115 С С В В 

Отворени калцифилни или 
базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi 
0.0212 D       

Крайбрежни лагуни 1.5372 B C B B 
Зараждащи се подвижни дюни 0.1 B C B B 

Едногодишна растителност върху 
морски крайбрежни наноси   B C B B 
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Описание на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които 

се срещат в обекта. 

Покритие, % – процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко 

даденият тип хабитат е „типичен“. Използвана е следната система за класифициране: A 

– отлична представителност, B – добра представителност, C – значима 

представителност, D – незначително наличие. 

Отн. площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип 

хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип 

хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p 

> 2%; C) 2 >= p >0. 

Прир.ст – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип 

природен хабитат и възможности за възстановяване. Използвана е следната система за 

класифициране: A – отлично опазване; B – добро опазване; C – средно или слабо 

опазване. 

Цялост. оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения 

тип природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, 

като се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е 

следната система за класифициране: A – отлична стойност, B – добра стойност, C – 

значима стойност. 

 

Период на проучването 
 

Изследването е проведено в рамките на три зимни сезона в месеците ноември, 

декември, януари и февруари през годините 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013. 

Периодът е избран така, че да не обхваща времето на есенната и пролетната миграция 

на птиците, като по този начин в изследването са включени само зимуващи в 

изследвания район индивиди. Интервалът на преброяванията е от минимум 2 

седмици/14 (табл. 13.) дни, като за всеки зимен сезон се провеждат от 5 до 9 теренни 

проучвания на двете езера. През първия сезон на проучването поради технически 

проблеми са пропуснати първите три броения. През втория сезон на изследването 



40 
 

поради тежки метеорологични условия не са осъществени преброявания №3 и №7. 

Преброяванията са извършвани в събота или неделя. 

Табл. 13. Интервал на провеждане на преброяванията във един сезон. 

Броене в сезона, № Период от месец 
1 1.11-14.11 
2 15.11-29.11 
3 1.12-14.12 
4 15.12-28.12 
5 29.12-11.12 
6 13.1-25.1 
7 26.1-8.2 
8 9.2-22.2 
9 23.2-29.2 

 

Методи на проучването 
 

 За преброяването на зимуващите водолюбиви птици е използван методът на 

пълното преброяване (Приложение 2). Той включва пълен отчет на всички птици, 

които са видими за наблюдателя. Методиката съответства на тази, прилагана в рамките 

на среднозимното преброяване на водолюбивите птици, утвърдена от Wetlands 

International. За тази цел преброяванията са извършвани от постоянни преброителни 

точки (Приложение 1), които са използвани през целия период на проучването в 

рамките на трите сезона. Преброяването от всяка точка се извършва от екип от 

минимум двама души, като данните са записвани в стандартни формуляри. 

Преброителните точки са избрани така, че да осигурят максимално покритие на 

акваторията на изследваните водоеми. 

 

Методи за обработка на данните 
 

За установяване на сходството между двата изследвани района е използван 

индекс за сходство на Сьоренсен: 

C=	
а
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където „j“ e броят на видовете установени и в двете зони, „a“ е броят видове 

установени само в едната територия, а „b“ – само в другата. Този индекс приема 

стойности от 0 до 1 и колкото получената стойност е по-близка до 1, толкова по-голямо 

е сходството между двете извадки (Nur, Jones&Guepel, 1999). 

 За установяване на разнообразието на видове за двете изследвани територии е 

използван индекс на Шанън: 

H’=∑ (푝 )(ln푝)	, 

където S е броят на установените видове, pi е пропорцията на всички отделни видове 

към общата численост, ln е натурален логаритъм (Nur, Jones&Guepel, 1999). 

 За установяване на връзка между температурата на въздуха и числеността на 

водолюбивите птици е използван рангов корелационен тест на Спиърман (p< 0,05). За 

оценка силата на корелацията е използвана стандартна скала – табл. 14. (Fowler & 

Cohen, 1992). При установяването на корелация с температурата на средата са 

използвани данни за средната температура за метеорологична станция Шабла за период 

от 7 дни преди деня на всяко преброяване, 3 дни преди деня на всяко преброяване, в 

деня на преброяванията (http://freemeteo.com). 

Табл . 14. Сила на корелация.  

Стойност на коефицента 
(положителна или отрицателна) Сила на корелацията 
0.00 - 0.19 Много слаба корелация 
0.20 - 0.39 Слаба корелация 
0.40-0.69 Нормална корелация 
0.70 - 0.89 Силна корелация 
0.90 - 1.00 Много силна корелация 
 

Видов обхват 
 

Целева група на изследването са водолюбивите птици – за такива се считат птици, 

които прекарват значителна част от живота си във водните басейни или около тях. 

Проучването обхваща видове птици от разредите: Гъскоподобни (Anseriformes), 

Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes), Рибоядоподобни (Suliformes), 
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Гмуркачоподобни (Gaviiformes), Жеравоподобни (Gruiformes), Пеликаноподобни 

(Pelecaniformes), Гмурецоподобни (Podicipediformes).  

 

Използвано оборудване 
 

 За целите на проучването по време на полевите проучвания са използвани 
бинокли с увеличение от 8 до 10 пъти. Използвани са и зрителни тръби Swarowski 80 с 
увеличение от 25 до 60 пъти.  

 

Резултати и обсъждане 
 

Видов състав и численост на зимуващите водолюбиви птици. 
 

По време на проучване в СЗЗ „Дуранкулашко езеро“ и СЗЗ „Шабленски езерен 

комплекс“ бяха установени общо 64 вида от 7 разреда. В Дуранкулашко езеро са 

регистрирани 59 вида (табл. 15.), а в Шабленско езеро – 51 (табл.16.). При сравняване 

на видовото разнообразие между двете зони чрез индекса за сходство на Сьоренсен е 

установена стойност 0,84. Голямото сходство между двете зони може да се обясни с 

близкото им географско разположение и сходните условия в местообитанията там. 

От тези общо 64 вида 13 са установени единствено в Дуранкулашко езеро: 

ледена потапница (Clangula hyemalis), голям нирец (Mergus merganser), обикновена гага 

(Somateria mollissima), голям брегобегач (Calidris canutus), голяма черноглава чайка 

(Larus ichthyaetus), голям свирец (Numenius arquata), белочела рибарка (Sternula 

albifrons). Други 5 вида – кадифена потапница (Aythya fuligula), речен дъждосвирец 

(Charadrius dubius), черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), голям горски 

водобегач (Tringa ochropus), малка бяла чапла (Egretta garzetta) са установени само в 

Шабленско езеро. 

В защитена зона Дуранкулашко езеро най-многобройни са представителите на 

разред Гъскоподобни (Anseriformes) с 23 вида, следвани от Дъждосвирцоподобни 

(Charadriiformes) – с 16 вида, 6 вида от Пеликаноподобни (Pelecaniformes), 5 вида от 

Гмурецоподобни (Podicipediformes), по 4 вида от разредите Жеравоподобни 



43 
 

(Gruiformes), 3 от Рибоядоподобни (Suliformes), 2 вида от разред Гмуркачоподобни 

(Gaviiformes). При използването на индекса на Шанън за разнообразие се получава 

стойност H’=3.51, което кореспондира на 33 равни по количество видове. Това се 

дължи на факта, че в тази влажна зона някои зимуващи видове поддържат 

пропорционално по-висока численост като зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos) и 

лиската (Fulica atra) и значителна част от регистрираните птици са от тези два вида. 

В СЗЗ „Шабленски езерен комплекс“ 21 от видовете са от разред Гъскоподобни 

(Anseriformes), 15 вида са от Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes), 5 вида от 

Пеликаноподобни (Pelecaniformes), 3 вида от Гмурецоподобни (Podicipediformes), по 3 

вида от разредите Жеравоподобни (Gruiformes) и Рибоядоподобни (Suliformes), 1 вид от 

разред Гмуркачоподобни (Gaviiformes). При изчисление на индекса на Шанън за 

разнообразие се получава стойност H’=4.17, което е еквивалентно на 65 вида равни по 

численост. Шабленски езерен комплекс показва по-висок индекс на видово 

разнообразие в сравнение с Дуранкулашко езеро. По-голямото видово разнообразие 

може да се обясни от една страна с по-голямото разнообразие на микро местообитания 

и типове влажни зони. В Шабленски езерен комплекс попада и Шабленска тузла, която 

представлява бракична до хипер салинна влажна зона, която при ниски водни нива 

предоставя благоприятни условия за дъждосвирцови птици и други. От друга страна 

Шабленско езеро попада в обсега на държавна резиденция и ограничителният режим 

около него предоставя и по-голямо спокойствие и липса на безпокойство от рибари и 

ловци. 

По време на проучването общо в двете влажни зони са установени 29 вида 

водолюбиви птици от Червената книга на България. От тях в Дуранкулашко езеро са 

регистриран по-голям брой видове - двадесет и седем, като 9 са категоризирани като 

уязвими (VU), 7 са застрашени (EN), за критично застрашени (CR) са определени 8, а 

като изчезнали като гнездящи (EX) – 3 вида. От установените в Шабленско езеро 

видове пък само 25 попадат в Червената книга на България, като 11 са категоризирани 

като уязвими (VU), 6 са застрашени (EN), за критично застрашени (CR) са определени 

7, а като изчезнали като гнездящи (EX) – 1 вид.  

В двете влажни зони, включени в екологичната мрежа „Натура 2000“ като 

защитени зони по директивата за птиците, са установени общо 47 вида водолюбиви 

птици, попадащи под защита според Закона за биологичното разнообразие. Общо 46 
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вида, регистрирани в Дуранкулашкото езеро, са обект на опазване от Закона за 

биологично разнообразие (ЗБР). В приложение №3 (посочва защитени на територията 

на цялата страна растителни и животински видове) попадат 19 от установените видове. 

Включени едновременно в приложение №2 (посочва подлежащи на опазване 

естествени местообитания и на дивата флора и фауна – за видове животни и растения) и 

№3 са 27 вида водолюбиви птици. А от Шабленско езеро 38 вида са включени в ЗБР. В 

приложение №3 са включени 24 от установените видове. Включени едновременно в 

приложение №2 и №3 са 14 вида водолюбиви птици. 

Спрямо категориите на Международния съюз за защита на природата (IUCN) 55 

вида от Дуранкулашко езеро се класифицират като слабо засегнати (LC), 3 вида са 

полузастрашени (NT), 1 вид е уязвим (VU) и един вид се определя като застрашен (EN). 

От установените в Шабленски езерен комплекс 47 вида се класифицират като слабо 

засегнати (LC), 1 вид е полузастрашени (NT), 1 вид е уязвим (VU) и 2 вида са 

определени като застрашен (EN). Следва да отбележим, че тук не включваме двата 

световно застрашени вида гъски, които редовно се срещат на територията на двете 

езера, и за които те са от ключово значение в международен план. 

Сравнението на отчетените численостите по време на изследването с 

еднопроцентния критерий (1%) заложен в Конвенцията за влажните зони с 

международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици 

(Рамсарска конвенция) показва, че 2 вида от установените в Дуранкулашко езеро 

отговарят на видовия критерий за численост – тундров лебед (Cygnus columbianus), 

червеноврат гмуркач (Gavia stellata), а в Шабленско езеро за проучвания период не е 

установен вид в такава численост. 

 С най-голяма численост, отчетена в рамите на едно преброяване за 

Дуранкулашко езеро, е зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos) – 11328 индивида, 

отчетени на 17.12.2011 год, а в Шабленско езеро е малката черноглава чайка (Larus 

melanocephalus) – 4000 индивида, отчетени на 18.11.2011 година. 

 Интерес представляват наблюденията на видовете ледена потапница (Clangula 

hyemalis) и голяма черноглава чайка (Larus ichthyaetus), които са „редки гости“ 

(вагранти) за орнитофауната на България. За Шабленско езеро трябва да се отбележат 

наблюденията на 12 индивида от вида тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala) 
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на 18.11.2011 год., както и на планинската потапница (Aythya marila) на 12.11.2011 год., 

когато е регистриран един индивид. 

Табл. 15. Видов състав и численост на зимуващите водолюбиви птици в района на СЗЗ 

„Дуранкулашко езеро“. 

Разред № Вид мин. бр. 
макс. 
бр IUCN ЗБР ЧКБ 1% 

ANSERIFORMES 

1 Anas acuta 1 46 LC - - 7500 
2 Anas crecca 2 95 LC - - 10600 

3 Anas platyrhynchos 2 11328 LC - - 
20000

0 

4 Aythya ferina 1 765 LC 3 VU 
10000

0 
5 Aythya fuligula 1 361 LC - - 7000 
6 Aythya marila 4 4 LC 3 - 1500 
7 Aythya nyroca 2 9 NT 2,3 VU 450 
8 Bucephala clangula 1 73 LC 3 - 600 
9 Cygnus columbianus 2 10 LC 2,3 CR 10 
10 Cygnus cygnus 1 42 LC 2,3 EN 170 
11 Cygnus olor 1 335 LC 3 VU 450 
12 Clangula hyemalis 1 1 LC 3 - няма 
13 Mareca penelope 2 163 LC - - 3000 
14 Mareca strepera 1 44 LC 3 CR 1100 
15 Mergellus albellus 1 69 LC 2,3 - 350 
16 Mergus merganser 1 1 LC 3 - 1 
17 Mergus serrator 3 37 LC 3 - 500 
18 Netta rufina 1 235 LC - EX 320 
19 Oxyura leucocephala 1 4 EN 2,3 EN 75 
20 Somateria mollissima 1 1 LC 3 - 55 
21 Spatula clypeata 1 26 LC - - 4500 
22 Tadorna ferruginea 45 45 LC 3 CR 200 
23 Tadorna tadorna 1 14 LC 3 VU 750 

CHARADRIIFORMES 24 Calidris alba 1 2 LC 3 - 1500 
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25 Calidris alpina 1 1 LC 3 - 5000 
26 Calidris canutus 1 1 LC 3 - 3400 

27 Gallinago gallinago 1 2 LC - CR 
20000

0 

28 Hydrocoloeus 
minutus 3 183 LC 2,3 - 1000 

29 Larus cachinnans 1 313 LC - - 
20000

0 

30 Larus canus 1 3800 LC 3 - 
20000

0 
31 Larus fuscus 1 1 LC 3 - 550 

32 Larus ichthyaetus 1 1 LC - - 
20000

0 

33 Larus michahellis 8 940 LC - - 
20000

0 

34 Larus 
melanocephalus 1 110 LC 2,3 VU 6600 

35 Larus ridibundus 1 109 LC 3 EN 
13000

0 
36 Numenius arquata 1 1 NT 3 - 8500 
37 Pluvialis squatarola 1 5 LC 3 - 900 
38 Sterna albifrons 7 7 LC 2,3 EN 880 
39 Vanellus vanellus 6 22 LC 3 - 5500 

GAVIIFORMES 
40 Gavia arctica 1 23 LC 2,3 - 3750 
41 Gavia stellata 1 2 LC 2,3 - 1 

GRUIFORMES 

42 Fulica atra 4 7995 LC - - 
20000

0 
43 Gallinula chloropus 1 1 LC 3 - 20000 
44 Grus grus  2 2 LC 2,3 EX 350 

45 Rallus aquaticus 1 1 LC 3 - 
10000

0 

PELECANIFORMES 

46 Ardea alba 1 3 LC 2,3 CR 470 
47 Ardea cinerea 1 1 LC 3 VU 2200 
48 Botaurus stellaris 2 3 LC 2,3 EN 900 
49 Pelecanus crispus 1 1 VU 2,3 CR 45 

50 
Pelecanus 
onocrotalus 1 1 LC 2,3 EX 270 

51 Platalea leucorodia 9 9 LC 2,3 CR 120 

PODICIPEDIFORMES 

52 Podiceps auritus 1 1 LC 2,3 - 200 
53 Podiceps cristatus 2 342 LC 3 VU 7250 
54 Podiceps grisegena 1 1 LC 3 EN 740 
55 Podiceps nigricollis 4 69 LC 3 CR 2200 

56 Tachybaptus 
ruficollis 1 51 LC 3 VU 4000 

SULIFORMES 57 Microcarbo pygmeus 1 153 LC 2,3 EN 700 
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58 
Phalacrocorax 
aristotelis 1 56 LC 2,3 VU 300 

59 Phalacrocorax carbo 1 1305 LC - - 4000 
 

Табл. 16. Видов състав и численост на зимуващите водолюбиви птици в района на СЗЗ 

„Шабленско езеро“. 

Разред № Вид 
мин. 
бр. 

макс. 
бр. IUCN ЗБР ЧКБ 1% 

ANSERIFORMES 

1 Anas acuta 1 13 LC     7500 
2 Anas crecca 1 80 LC     10600 

3 Anas platyrhynchos 4 1012 LC     
20000

0 

4 Aythya ferina 2 130 LC 3 VU 
10000

0 
5 Aythya fuligula 1 37 LC     7000 
6 Aythya marila 1 1 LC 3   1500 
7 Aythya nyroca 1 9 NT 2,3 VU 450 
8 Bucephala clangula 1 1 LC 3   600 
9 Cygnus culumbianus 1 6 LC 2,3 CR 10 

10 Cygnus cygnus 1 69 LC 2,3 EN 170 
11 Cygnus olor 2 167 LC 3 VU 450 
12 Melanitta fusca 12 12 EN 3   15 
13 Mareca penelope 1 85 LC     3000 
14 Mareca strepera 1 54 LC 3 CR 1100 
15 Mergullus albellus 1 13 LC 2,3   350 
16 Mergus serrator 1 19 LC 3   500 
17 Netta rufina 1 112 LC   EX 320 
18 Oxyura leucocephala 12 12 EN 2,3 EN 75 
19 Spatula clypeata 2 37 LC     4500 
20 Tadorna ferruginea 2 2 LC 3 CR 200 
21 Tadorna tadorna 1 355 LC 3 VU 750 

CHARADRIIFORMES 

22 Calidris alba 8 8 LC 3   1500 
23 Calidris alpina 5 9 LC 3   5000 
24 Charadrius dubius 2 2 LC 3 VU 2500 

25 Gallinago gallinago 1 6 LC   CR 
20000

0 
26 Hydrocoloeus minutus 2 81 LC 2,3   1000 

27 Larus michahellis 2 215 LC     
20000

0 

28 Larus cachinnans 2 10 LC     
20000

0 

29 Larus canus 1 755 LC 3   
20000

0 

30 Larus ichthyaetus 1 1 LC     
20000

0 
31 Larus melanocephalus 2 4000 LC 2,3 VU 6600 
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32 Larus ridibundus 1 75 LC 3 EN 
13000

0 
33 Limosa limosa 1 1 LC 3   1300 
34 Pluvialis squatarola 1 5 LC 3   900 
35 Tringa ochropus 1 9 LC 3 EN 17000 
36 Vanellus vanellus 2 12 LC 3   5500 

GAVIIFORMES 37 Gavia arctica 1 50 LC 2,3   3750 

GRUIFORMES 

38 Fulica atra 5 1990 LC     
20000

0 
39 Gallinula chloropus 1 3 LC 3   20000 

40 Rallus aquaticus 1 3 LC 3   
10000

0 

PELECANIFORMES 

41 Ardea alba 1 5 LC 2,3 CR 470 
42 Ardea cinerea 1 6 LC 3 VU 2200 
43 Botaurus stellaris 1 1 LC 2,3 EN 900 
44 Egretta garzetta 2 2 LC 2,3 VU 580 
45 Pelecanus crispus 5 5 VU 2,3 CR 45 

PODICIPEDIFORMES 
46 Podiceps cristatus 2 99 LC 3 VU 7250 
47 Podiceps nigricollis 1 72 LC 3 CR 2200 
48 Tachybaptus ruficollis 1 70 LC 3 VU 4000 

SULIFORMES 
49 Microcarbo pygmeus 2 99 LC 2,3 EN 700 
50 Phalacrocorax aristotelis 1 18 LC 2,3 VU 300 
51 Phalacrocorax carbo 1 331 LC     4000 

 

Съвременното състояние на числеността и видовия състав на зимуващите 
водолюбиви птици спрямо предходни периоди на изследвания. 
 

При сравнение на видовия състав на водолюбивите птици, установен в района на 

СЗЗ Дуранкулашко езеро по време на настоящото изследване, с данните, публикувани в 

Стандартния формуляр „Натура 2000“ за СЗЗ „Дуранкулашко езеро“, установяваме 

различия във видовото разнообразие. Осем от описаните в стандартния формуляр за 

това езеро видове не са регистрирани по време на проучването; това са: късокрил 

кюкавец (Actitis hypoleucos), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), 

черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), сребриста булка (Pluvialis squatarola), 

саблеклюн (Himantopus himantopus), зеленоножка (Gallinula chloropus), малка бяла 

чапла (Egretta garzetta). Обяснение за това може да се търси във факта, че някой от тези 

видове са изключително редки като цяло за страната и се срещат единични екземпляри 

през зимния период или само в определени влажни зони в страната, а други са 

инцидентно зимуващи през отделни меки зими, а като цяло са прелетни – например 

малката бяла чапла, която традиционно зимува в Африка. Възможно е отделни 
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индивиди от тези видове да продължават да се срещат по време на миграция и 

зимуване, но не се задържат за продължителен период от време – морският 

дъждосвирец едновременно е сред характерните гнездящи видове на територията на 

СЗЗ Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс. Черноопашатият крайбрежен 

бекас като цяло не се регистрира в страната във висока численост през отделните 

периоди на годината (БДЗП, 2014), а в международен мащаб неговата численост е 

значително намаляла през последните години. 

В СЗЗ „Шабленски езерен комплекс“ не бяха регистрирани общо 11 вида 

зимуващи водолюбиви видове птици, посочени в стандартния формуляр „Натура 2000“. 

Това са ледена потапница (Clangula hyemalis), обикновена гага (Somateria mollissima), 

лятно бърне (Spatula querquedula), голям брегобегач (Calidris canutus), малка 

черногърба чайка (Larus fuscus), малка бекасина (Lymnocryptes minimus), голям свирец 

(Numenius arquata), малък червеноног водобегач (Tringa totanus), розов пеликан 

(Pelecanus onocrotalus), червеноврат гмурец (Podiceps grisegena), обикновен 

буревестник (Puffinus yelkouan). Отново това са предимно относително редки за 

страната видове като ледената потапница и обикновената гага, които се срещат с 

единични екземпляри, но първият вид пък е регистриран в Дуранкулашко езеро. 

Розовият пеликан е типичен мигрант, който прекарва зимните месеци в Близкия изток и 

Африка; едва през последното десетилетие се наблюдава тенденция отделни 

екземпляри да остават да зимуват в отделни водоеми в страната. 

По време на настоящото изследване са регистрирани 9 вида водолюбиви птици, 

които не присъстват в стандартния формуляр за Дуранкулашко езеро; това са: белоока 

потапница (Aythya nyroca), ледена потапница (Clangula hyemalis), голям брегобегач 

(Calidris canutus), голяма черноглава чайка (Larus ichthyaetus), белочела рибарка 

(Sternula albifrons), зеленоножка (Gallinula chloropus), сив жерав (Grus grus), розов 

пеликан (Pelecanus onocrotalus) и лопатарка (Platalea leucorodia), а за района на 

Шабленско езеро отбелязваме присъствието на 6 такива видове – кадифена потапница 

(Melanita fusca), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), голяма черноглава чайка 

(Larus ichthyaetus), малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), калугерица 

(Vanellus vanellus). Това е първо регистриране на зимуващи индивиди от тези видове 

съответно в района на двете езера. Някои от тези видове показват засилена тенденция 

към зимуване в България в последното десетилетие като белооката потапница, розовия 

пеликан, като до този момент те не са били характерен зимуващ вид за страната, а 
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типичните райони на тяхното зимуване са Близкият Изток и Африка. Други от тези 

видове като кадифената потапница и голямата черноглава чайка са относително редки 

видове, поради това се наблюдават рядко в отделни водоеми на страната, основно по 

черноморското крайбрежие. Като цяло за тази група видове, които са 

новорегистрирани, и за онези, които не са наблюдавани в периода на изследването, 

може да се заключи, че те са нередовно зимуващи в района на двете езера и са 

представени в относително ниска численост. Изключение прави белооката потапница, 

която е гнездящ вид в района и през последните 10 години като цяло показва по-

изразена тенденция за зимуване в страната. 

Сравнение на средните числености на зимуващите популации на водолюбиви птици 

през проучвания период и стандартните формуляри „Натура 2000“ за двете специално 

защитени зони установява големи разлики. При 11 вида установените по време на 

настоящото изследване средни числености в Дуранкулашко езеро (фиг. 1.) превишават 

тези от публикуваните данни, а за Шабленско езеро има 7 такива видове. Всички 

останали 30 вида установени в района на Дуранкулак имат спад в числеността си, 

докато за района на Шабленско езеро има 33 такива вида (фиг. 2.). 

 

Фиг. 1. Сравнение на средни стойности за числености на зимуващи водолюбиви видове 

птици, установени по време на проучвания период и публикувани данни за СЗЗ 

Дуранкулашко езеро.  
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Фиг. 2. Сравнение на средни стойности за числености на зимуващи водолюбиви видове 

птици, установени по време на проучвания период и публикувани данни за СЗЗ 

Шабленски езерен комплекс. 

 

Трудно може да се характеризира ясна тенденция в промените спрямо 

публикуваните данни поради недостатъчна информация за динамиката и фенологията 

на видовете през предходни периоди, тъй като са публикувани единствено обобщени 

данни за двете езера. Поради близостта на двата водоема трудно може да се установи 

ясна граница на предпочитание и избор на място за почивка и зимуване. Въпреки това 

трябва да се отчете, че и в двата водоема има спад в численостите на зимуващите 

водолюбиви птици в сравнение с предходните данни. Това може да се дължи на 

влошаване на условията на средата, настъпили промени в местообитания, включително 

повишено безпокойство през зимния период, влошаване на екологичните условия. 

Същевременно през последните години се регистрират и по-меки зими с по-високи 

средни температури, които позволяват на редица птици да остават на север от 

България, като при липса на изразен тежък зимен период и ниски температури делтата 

на река Дунав вероятно предоставя по-добри условия за зимуването на редица от 

видовете. Направените по-нататък в работата анализи на зависимостта на динамиката 

на числеността от промените на температурата на средата показват значимостта на този 

фактор за изследваните видове. 
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Динамика на числеността на зимуващите водолюбиви птици и зависимост 
от температурата на средата 
 

При проследяване на динамиката в числеността на зимуващите водолюбиви 

птици най-високи стойности в Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс се 

регистрират в края на месеците декември и януари (фиг. 3.). В рамките на този период 

през сезон 2010-2011 г. в Дуранкулашко езеро са установени 5587 индивида от всички 

видове, а в Шабленски езерен комплекс съответно – 1735. През сезон 2011-2012 г. в 

рамките на периода от средата на декември до средата на януари са установени 25585 

индивида от всички видове, а в Шабленско езеро съответно 4166. През третият сезонна 

изследване (2012-2013 г.) в периода от средата на декември до средата на януари в 

Дуранкулашко езеро са установени 7576 индивида от изследваните видове, а в 

Шабленски езерен комплекс – 3763. През целия период на проучването Дуранкулашко 

езеро поддържа по-високи числености на зимуващите водолюбиви птици в сравнение с 

Шабленски езерен комплекс. Големите разлики в численостите на видовете за тези две 

езера с близки условия на средата показват, че Дуранкулашкото езеро вероятно 

предоставя по-благоприятни условия за зимуване от гледна точка на условия за 

почивка и хранене, а е възможно да има и други причини, за установяване на които са 

необходими допълнителни изследвания. 
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Фиг. 3. Общи числености на зимуващите водолюбивите видове птици от всички сезони 

по месеци за отделните специално защитени зони. 

 

 През отделните сезони динамиката в общите числености на водолюбивите 

видове птици в двете зони показва различни колебания. През сезон 2010-2011 г. са 

проведени 5 преброявания в двете специално защитени зони (фиг. 4.), като в началото 

на проучвания период (декември 2010г.) водолюбивите птици са били с по-високи 

числености в района на СЗЗ „Шабленски езерен комплекс“, но с понижението на 

температурите през месеците януари и февруари СЗЗ „Дуранкулашко езеро“ става 

предпочитана от по-голям брой индивиди от изследваните видове.  

 

Фиг. 4. Динамика на общите числености на всички водолюбивите видове птици за 

двете зони по дата на броене през сезон 2010-2011 г.  

 

През сезон 2011-2012 г. са проведени 7 преброявания на водолюбивите птици в 

района на двете влажни зони (фиг. 5.). През този период СЗЗ „Дуранкулашко езеро“ е 

било по-предпочитано от изследваните видове в сравнение с СЗЗ „Шабленски езерен 

комплекс“. В рамките на този зимен сезон зимуващите индивиди са били с най-големи 

числености за района на Дуранкулашко езеро на 17.12.2011 г. , а за Шабленския езерен 

комплекс – на 29.01.2012 г.  
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Фиг. 5. Динамика на средните числености на водолюбивите видове птици за двете зони 

по дата на броене през сезон 2011-2012 г. 

 

 През сезон 2012-2013 г. са проведени 9 преброявания в района на двете влажни 

зони (фиг. 6.). По-голям брой водолюбиви видове птица са отчетени в СЗЗ 

„Дуранкулашко езеро“ в сравнение с СЗЗ „Шабленски езерен комплекс“ през този 

зимен сезон. Най-големи числености през сезона и в двете зони са отчетени през 

месеците декември и януари. През този зимен период след средата на декември общите 

числености на водолюбивите видове птици в двете езера спада и се наблюдава по-

голям брой индивиди зимуващи в Шабленско езеро в сравнение с Дуранкулашкото. 

Това може да се обясни с по-високите температури на въздуха през този сезон в 

сравнение с предходните два. 
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Фиг. 6. Динамика на средните числености на водолюбивите видове птици за двете зони 

по дата на броене през сезон 2012-2013 г. 

 

 Установяват се различия в динамиката на численостите на зимуващите 

водолюбивите видове птици между отделните сезони. Това показва, че голямо значение 

за броя на тези видове имат промените в условията на средата. 

Най-многобройни от зимуващите видове са: зеленоглавата патица (Anas 

platyrhynchos), фишът (Mereca penelope), кафявоглавата потапница (Aythya ferina), 

немият лебед (Cygnus olor), лиската (Fulica atra), големият гмурец (Podiceps cristatus), 

черновратият гмурец (Podiceps nigricollis), малък корморан (Microcarbo pygmeus), 

голям корморан (Phalacrocorax carbo). Някои от тези видове са установени при повече 

от 90% от преброяванията във двете влажни зони; това са зеленоглава патица, ням 

лебед, лиска, черноврат гмурец. 

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) 

Данните от проведените проучвания показват, че зеленоглавата патица (Anas 

platyrhynchos)е един от най-многобройните водолюбиви видове през изследвания 

период спрямо останалите видове. Зимуващата популация на този вид представлява 

28% от общата численост за Дуранкулашко езеро и съответно 12% за Шабленски 

езерен комплекс. Числеността му показва значими вариации през зимния период, както 

и през отделните години (фиг. 7.). Максималните средни числености, регистрирани за 

вида през изследвания период, са 11328 (през декември 2012 г.) за езеро Дуранкулак и 
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557 индивида за Шабленско езеро (през ноември 2011 г.). Най-високи концентрации 

видът показва през месец декември (фиг. 8.). Анализът на влиянието на температурата 

на средата показва отрицателна корелация (Rs= -0.512, p<0,05) между средната 

температура три дни преди броенето и броя на индивидите. Това означава, че със 

спадането на температурата числеността на този вид се увеличава, като в района на 

езерата долитат птици от по-северни райони. Явлението може се обясни с нуждата на 

зеленоглавата патица от свободна водна повърхност за хранене и почивка. Най-

вероятно индивидите от вида, които се появяват във водоема по време на по-студените 

периоди, идват от делтата на река Дунав, намираща се на 178 от Дуранкулашко и на 

182 километра северно от Шабленско езеро, което е относително кратко разстояние за 

придвижване. Доминирането на зеленоглавата патица като зимуващ вид не е 

изненадващо от гледна точка на факта, че този вид е и най-широкоразпространения и 

многоброен зимуващ вид патица на територията на страната. 

 

 

Фиг. 7. Динамика в числеността на зимуващата популация на зеленоглавата патица 

(Anas platyrhynchos) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера по месеци. 
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Фиг.8. Динамика в числеността на зимуващата индивиди от вида зеленоглавта патица 

(Anas platyrhynchos) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера в отделните 

сезони. 

  

Фиш (Mereca penelope) 

Данните от проведените проучвания показват, че фишът (Mereca penelope) 

(Приложение 2) като цяло е относително малочислен зимуващ вид спрямо основните 

видове и числеността му показва значителни вариации в рамките на зимния период и 

между отделните години на изследването. Максималните средни месечни числености 

регистрирани за вида през изследвания период са 95 (през февруари 2011 г.) за езеро 

Дуранкулак и 43 индивида за Шабленски езерен комплекс (през декември 2012 г.) (фиг. 

9.). Фишът не е сред многобройните зимуващи видове в България и ниската му 

численост в района на двете езера съответства на общата му численост за страната.  

Най-високи концентрации видът показва през месеците декемврии февруари. 

Анализа на зависимостта от температурата не показва статистически значима връзка с 

числеността при този вид през отделните периоди. 
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Фиг. 9. Динамика в числеността на зимуващата популация на фиша (Mareca penelope) в 

районите на Дуранкулашко и Шабленско езера. 

 

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)  

Кафявоглавата потапница (Aythya ferina) (Приложение 2) е характерен зимуващ 

вид за страната; като цяло у нас през зимния период може да се регистрират до над 20% 

от прелетната популация на вида. В района на Шабленско и Дуранкулашко езера 

максималната средна численост е 609 екземпляра, регистрирани през февруари 2010 г. 

в ез. Дуранкулак (фиг. 10.). Най-високата средна численост, установена в Шабленски 

езерен комплекс, е 125 индивида през декември 2011 г. 

Анализът на зависимостта на числеността от температурата на средата показва 

отрицателна корелация (Rs= -0.597, p<0,05) между средната температура три дни преди 

броенето и броя на индивидите. Числеността корелира отрицателно и със средната 

температура 7 дни преди броене (Rs= -0.599, p<0,05). Това показва, че числеността на 

вида се влияе както от по-краткосрочни, така и по-дългосрочни застудявания и в 

района на езерата долитат птици от по-северни райони. 
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Фиг. 10. Динамика в числеността на зимуващата популация на кафявоглавата 

потапница (Aythya ferina) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера. 

 

Ням лебед (Cygnus olor) 

Отчетените стойности при немия лебед (Cygnus olor) в двете зони (фиг. 11.) 

показват относителни различия през отделните години. През зимния период 2010-2011 

и 2012-2013 г. числеността на вида постепенно нараства в периода ноември-декември, 

след което се регистрира спад. Характерно за тези два зимни периода е, че в началния 

етап – макар и свързан с понижение на температурите, се запазиха относително меки 

условия без значителна снежна покривка в първите месеци, което беше последвано от 

рязък спад в температурите до много ниски нива и продължително задържане на 

значителна снежна покривка. През зимния период 2012-2013 г., напротив, условията 

бяха относително постоянни, като най-високите числености и в Шабла и Дуранкулак са 

регистрирани през месец февруари. Съответно 297 индивида през сезон 2011-2012 г. в 

Дуранкулашко езеро и 152 в Шабленското (през сезон 2011-2012 г.).  

Най-високи числености за вида и в двете зони са регистрирани през сезон 2011-

2012 г. (фиг. 12.), в който температурата на средата достигна най-ниски стойности в 

сравнение с останалите два. Анализът на значението на температурата на средата за 

числеността на този вид показва отрицателна корелация, като към средната 

температура 3 дни преди броенето (Rs= -0.614, p<0,05), така и към тази от 7 дни преди 

броенето (Rs= -0.597, p<0,05). Това показва, че числеността на вида е пряко обвързана с 
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краткосрочни и по-дългосрочни колебания на температурата, като броят на индивидите 

се увеличава с понижаването на средните температури. Продължителното застудяване, 

свързано с дебела снежна покривка и замръзване на водното огледало, води до 

затруднения в храненето и нощуването на немия лебед, който за разлика от останалите 

два вида лебеди, зимуващи у нас, се храни по-често във водата, и по-рядко може да 

бъде наблюдаван в нивите да пасе заедно с други видове. 

 

Фиг. 11. Динамика в числеността на зимуващата популация на немия лебед (Cygnus 

olor) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера по месеци и сезони. 

 

 

Фиг. 12. Динамика в числеността на зимуващата популация на немия лебед (Cygnus 

olor) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера по броения и сезони. 
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Лиска (Fulica atra) 

Зимуващите в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера индивиди от вида 

лиска (фиг.13.) за района на Дуранкулашко езеро са с относително близки числености 

през отделните месеци и години с изключение на декември 2011 год., когато е 

регистриран и най-високият среден брой от вида за двете езера – 7995 индивида. В 

района на Шабленско езеро не се забелязват големи струпвания на индивиди от вида 

през даден месец в отделните сезони. Най-висок брой индивиди тук са отчетени през 

февруари 2011 г. – 1461 индивида. Броят на индивидите от този вид представляват 48% 

от общата численост и за двете езера, което го поставя на първо място. Големият брой 

представители на този вид в сравнение с другите зимуващи водолюбиви птици най-

вероятно се дължи на размера на зимната му прелетна популация, която се оценява на 

два милиона и петстотин хиляди индивида. 

Въпреки относително постоянната численост и липсата на големи пикове и 

спадове (фиг. 14.) през отделните сезони, при анализа на влиянието на температурата 

на средата върху броя на индивидите се установява отрицателна корелация със 

средната температура както три дни преди броене (Rs= -0.532, p<0,05), така и с тази 7 

дни преди броенето (Rs= -0.458, p<0,05). Числеността на вида показва по-силна 

зависимост със средната температура 3 дни преди броенето.  

 

Фиг. 13. Динамика в числеността на зимуващата популация на лиската (Fulica atra) в 

районите на Дуранкулашко и Шабленско езера по месеци и сезони. 

 

0
2000
4000
6000
8000

20
11

-2
01

2

20
12

-2
01

3

20
10

-2
01

1

20
11

-2
01

2

20
12

-2
01

3

20
10

-2
01

1

20
11

-2
01

2

20
12

-2
01

3

20
10

-2
01

1

20
11

-2
01

2

20
12

-2
01

3

Ноември Декември Януари Февруари

С
ре

де
н 

бр
ой

 и
нд

ив
ид

и

Fulica atra

Шабленско езеро Дуранкулашко езеро



62 
 

 

Фиг. 14. Динамика в числеността на зимуващата популация на лиската (Fulica atra) в 

районите на Дуранкулашко и Шабленско езера по броенето в отделните сезони. 

 

Голям гмурец (Podiceps cristatus) 

Числеността на големият гмурец (Podiceps cristatus) показва значителни 

колебания в средните си числености както за Дуранкулашкото така и за Шабленското 

езеро(фиг. 15.). Най-висок среден брой е отчетен в Дуранкулашко езеро през декември 

2011 год. – 342. В района на тази влажна зона зимуващите индивиди показват ясна 

тенденция за увеличаване на през месеците ноември и декември и намаляване през 

януари и февруари, като тази тенденция е характерна и за трите сезона. За изследвания 

период в района на Шабленското езеро единствено през януари 2011 год. се е 

образувало по-голямо струпване (99 индивида), през останалите месеци средната 

численост не надхвърля 30 индивида, като в повечето случаи е под 10 индивида. 

Големите разлики в числеността на вида в двете влажни зони, разположени в 

относителна близост една до друга, може би се дължи на разлика в условията, които те 

предоставят на гмурците за храна и почивка. 

Анализът на влиянието на температурата на средата върху числеността на 

големия гмурец (Podiceps cristatus) в Дуранкулашко и Шабленско езера не установи 

корелация между средните температури и численостите на индивидите от вида. 

Големият гмурец не е толкова зависим от промяната на температурата и замръзването 

на повърхността на влажните зони. Това може да се обясни със способността на този 
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вид да се храни освен в сладководни водоеми и в морската акватория в близост до 

езерата, където често може да се наблюдават значителна част от зимуващите в района 

птици (в случая Черно море).  

 

Фиг. 15. Динамика в числеността на зимуващата популация на големия гмурец 

(Podiceps cristatus) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера. 

 

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) 

Черновратият гмурец (Podiceps nigricollis) е сред видовете, поддържащи 

относително равномерна численост през зимния период. В рамките на проведеното 

теренно проучване най-висока численост е отчетена в Дуранкулашко езеро през 

декември 2011 год. – 69 индивида. За района на този водоем през декември са 

регистрирани най-високи средни числености за всички сезони на проучването. В 

района на Шабленско езеро най-голям среден брой индивиди от вида е установен 

отново през декември, но през 2010 година – 62 индивида. За Шабленски езерен 

комплекс няма ярко изразен пик в числеността, като високи числености са 

регистрирани както през ноември, така и през януари (фиг. 16.). Черновратият гмурец е 

сред типичните по-многобройни зимуващи у нас видове, като за Черноморското 

крайбрежие е характерна по-високата численост, като много често част от птиците 

обитават крайбрежната зона непосредствено до морския бряг.  

Анализът на влиянието на температурата на средата върху числеността на 

зимуващите водолюбиви птици в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера не 
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установи корелационна зависимост. Въпреки това през декември месец, когато е 

установен най-висок брой индивиди от трите години (фиг.17.) най-вероятно значение за 

броя на индивидите имат специфични фактори, за чието установяване са необходими 

допълнителни наблюдения. Също като големия гмурец (Podiceps cristatus) и 

черновратият не е толкова зависим от промените в температурата, защото може да се 

храни както в сладководни, така и в соленоводни водоеми.  

 

 

Фиг. 16. Динамика в числеността на зимуващата популация на черновратия гмурец 

(Podiceps nigricollis) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера по месеци и 

сезони. 

 

Фиг. 17. Динамика в числеността на зимуващата популация на черновратия гмурец 

(Podiceps nigricollis) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера по броения в 

отделните сезони.  
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Малък корморан (Microcarbo pygmeus) 

 Малкият корморан (Microcarbo pygmeus) (Приложение 2) е сред видовете, които 

бележат спад в зимните числености. Средната численост, регистрирана по време на 

проучването (фиг. 18.) в двете влажни зони, не надвишава 20 екземпляра. По-големи 

струпвания са регистрирани на 2 пъти в Дуранкулашко езеро, именно тук е установен и 

най-високият среден брой от 77 индивида през декември 2012 година. В Шабленско 

езеро се наблюдава един пик в числеността, като през януари 2012 г. средният брой 

малки корморани достига 50. Това е значителен спад в числеността на вида в двете 

езера, като в предишни години в отделни периоди числеността е достигала до над 500 

до 900 екземпляра (Костадинова и Граматиков, 2007; БДЗП, 2014). 

 Анализът на значението на температурата на средата за числеността на малкия 

корморан (Microcarbo pygmeus) за проучвания период установи отрицателна 

корелационна зависимост (Rs= -0.447, p<0,05) за средните температури три дни преди 

броене. Това показва, че при по-ниски температури индивиди от този вид се преместват 

от северно разположеното находище на вида в делта на река Дунав. Няма ясно изразени 

фактори, които могат да обяснят този значителен спад в значението на двете езера за 

зимуването на вида, като основната причина трябва да се търси в условията за 

нощуване и хранене в езерата, които може да са повлияни от повишено безпокойство и 

увреждане на хранителната база вследствие на влошени екологични условия в езерата 

или повишено бракониерство от рибари, което е съществен проблем и за двете езера. 
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Фиг.18. Динамика в числеността на зимуващата популация на малкия корморан 

(Microcarbo pygmeus) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера. 

 

Голям корморан (Phalacrocorax carbo) 

Данните, събрани по време на проведените проучвания показват, че големият 

корморан (Phalacrocorax carbo) (Приложение 2) като цяло е среден по численост 

зимуващ вид спрямо основните видове и числеността му показва значителни вариации 

в рамките на зимния период и между отделните години на изследването (фиг. 19). 

Максималните числености, регистрирани за вида през изследвания период, са 656 през 

декември 2012 г. за ез. Дуранкулак и 170 индивида за Шабленски езерен комплекс 

отново през декември 2012 г. 

За трите години на проучването през месец януари са установени само 9 

екземпляра от вида, което показва, че това е най-неблагоприятният месец за него в 

района. Анализът на значението на температурата на средата за числеността на този 

вид установява положителна корелация (Rs= 0.469, p<0,05) за средната температура в 

деня на броене, тоест с повишаване на температурата се увеличава и броят на големите 

корморани. Това показва силна зависимост на вида дори от най-краткосрочните 

промени в температурата, което обяснява ниския брой индивиди през месец януари, 

когато се регистрират едни от най-ниските средни температури. Следва да се отбележи, 

че видът беше пристъпил към гнездене в района, но вследствие на изсичането на 

дърветата и храстите, използвани от колонията, видът вече не гнезди в района и с това 

може да се свърже и спада в числеността на вида в края на зимния период. 
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Фиг.19. Динамика в числеността на зимуващата популация на големия корморан 

(Phalacrocorax carbo) в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера. 

 

Други зимуващи водолюбиви птици в района на Дуранкулашко и Шабленско 

езера 

При анализа на значението на температурата на средата за числеността на 

изследваните видове освен за гореспоменатите най-многочислени видове водолюбиви 

птици се установиха статистически значими корелации и за други по-малобройни 

също.  

 Черновратият гмуркач (Gavia arctica), червеновратият гмуркач (Gavia stellata), 

средиземноморската жълтокрака чайка (Larus michahellis), малката черноглава чайка 

(Larus melanocephalus), гривестата рибарка (Sterna sandvicensis), средният корморан 

(Phalacrocorax aristotelis), малкият гмурец (Tachibaptus ruficollis) са видове, за които се 

установяват статистически значими положителни стойности на коефициента на 

Спиърман (Rs) – оцветени в червено на табл. 17. При тези видове увеличаването на 

числеността през сезоните е свързано с покачването на средните температури.  
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Табл. 17. Положително корелиращи зимуващи водолюбиви видове птици в зависимост 

средната температура в деня на броене (ср. темп. в деня на бр.), 3 дни преди броене (3 

дни пр. броене), 7 дни преди броене (7 дни пр. броене) при p< 0,05. 

Период на отчитане 
на температурата 

G. 
arctica
, Rs 

G. 
stellata
, Rs 

L. 
michahellis
, Rs 

L. 
melanocephalus
, Rs 

L. 
ridibundus
, Rs 

St. 
sandvicensis
, Rs 

Ph. 
aristotelis
, Rs 

ср. темп. в деня на 
бр. 0.438 0.209 0.525 0.380 0.442 0.456 0.219 

3 дни пр. броене 0.193 0.442 0.436 0.542 0.143 0.456 0.369 

7 дни пр. броене 0.158 0.304 0.305 0.566 0.168 0.426 0.567 

 

 Шилоопашатата патица (Anas acuta), червеноклюната потапница (Netta rufina), 

тундровият лебед (Cygnus columbianus), малкият нирец (Mergullus albellus) и чайката 

буревестница (Larus canus) са видове, за които се установяват статистически значими 

отрицателни стойности на коефициента на Спиърман (Rs) – оцветени в червено на табл. 

18. При тези видове увеличаването на числеността през сезоните е свързано с 

намаляването на средните температури.  

 

Табл. 18. Отрицателно корелиращи зимуващи водолюбиви видове птици в зависимост 

от средната температура в деня на броене (ср. темп. в деня на бр.), 3 дни преди броене 

(3 дни пр. броене), 7 дни преди броене (7 дни пр. броене) при p< 0,05. 

Период на отчитане 
на температурата 

An. 
аcuta, Rs 

N. 
rufina, 
Rs 

C. 
columbianus, 
Rs 

M. 
albellus, 
Rs 

L. canus, 
Rs 

ср. темп. в деня на 
бр. -0.461 -0.179 -0.444 -0.450 -0.740 

3 дни пр. броене -0.227 -0.251 -0.262 -0.579 -0.589 
7 дни пр. броене -0.158 -0.441 -0.266 -0.707 -0.563 
 

Данните от анализите показват, че появата на тези относително по-малобройни и 

редки за района на езерата видове е свързана основно със промените на температурите 

и на метеорологичните условия в намиращите се на север от страната райони. 
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Сравнителна оценка на значението на двете влажни зони за зимуващите 
водолюбиви птици спрямо други влажни зони в страната 
 

 Сравнение численостите на зимуващите водолюбиви птици в СЗЗ „Шабленски 

езерен комплекс“ и СЗЗ „Дуранкулашко езеро“ може да се направи с тези в Бургаските 

влажни зони. За целта двете езера ще се разглеждат като комплекс от влажни зони. По 

този начин общата площ на влажните зони в Дуранкулашко-Шабленския езерен 

комплекс възлиза на 754 хектара, тоест 13 пъти по-малка от тази на Бургаските езера 

(9500 хектара). 

 Видовият състав на най-многочислените видове за двата комплекса от влажни 

зони се различава, като в Бургаските такива са зимно бърне (Anas crecca), качулатата 

потапница (Aythya fuligula) и речна чайка (Larus ridibundus), които са по-малочислени 

зимни обитатели на Дуранкулашко-Шабленския езерен комплекс. Разликата в обилието 

на зимуващи индивиди от тези видове в двете зони показва, че те най-вероятно са 

зависими от климатичните фактори, и по-ниските средни температури в северна 

България обясняват концентрирането им в по-южно разположените Бургаски влажни 

зони.  

 Сравнението на средните месечни числености показва, че в Бургаския езерен 

комплекс зимуват от 87% до 92% по-голям брой водолюбиви птици. Това може да се 

обясни и с по-голямата площ на Бургаските езера, която осигурява на птиците както по-

големи възможности за намиране на храна и на укритие, така и по-голямо разнообразие 

от различни типове влажни зони – плитки хипер халинни, през бракични до 

сладководни плитки и дълбоки влажни зони. Възможно е Бургаските езера да 

предоставят по-добра хранителна база за зимуващите там в значителна численост 

потапници, които се нуждаят от добра и богата биомаса на зообентоса, който е 

съществен аспект от хранителния им спектър и това е една от характеристиките на 

бургаските езера като ез. Вая например. Големите разлики в численостите може да се 

дължат и на по-южното разположение на Бургаския езерен комплекс в сравнение с 

Дуранкулашко-Шабленския, което означава по-добри метеорологични условия през 

зимата. 

 Анализът на фиг.20. показва идентични промени в броя водолюбиви птици в 

двете зони в различните месеци през сезона. Най-малък е броят им през месец ноември, 

като най-голям брой се достига през месец декември и следва спад през месеците 
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януари и февруари. Тези общи за двата езерни комплекса промени вероятно се дължат 

на сходни промени в условията на средата през зимните месеци. 

 

Фиг. 20. Средните числености по месеци за двата комплекса от влажни зони.  

 

 Въпреки значителните разлики в полза на Бургаския езерен комплекс двете 

северни влажни зони Шабленско и Дуранкулашко езера осигуряват важно зимовище на 

значителни по численост и видово разнообразие водолюбиви птици. Това ясно се 

вижда при сравнение на плътността на индивидите в двата езерни комплекса (табл. 19.). 

Средният брой индивиди на хектар площ в езерата Дуранкулак и Шабла и през 

четирите зимни месеца превишава плътността на същите в Бургаските езера. Оттук 

може да заключим, че Дуранкулашко-Шабленският езерен комплекс предоставя 

съпоставими, ако не и по-добри условия за зимуване. Шабленско-Дуранкулашките 

влажни зони покриват числовите критерии за Рамсарски обекти, дори без да се взима 

предвид числеността на зимуващите гъски. Двете езера са характерни основно с 

високите числености на зимуващи гъски в тях и имат по-малко значение за останалите 

водолюбиви птици, но макар и в по-ниска численост в тях се срещат и други 

консервационно значими видове птици. Безпокойство буди фактът, че се установява 

спад в зимната численост за някои характерни за двете влажни зони видове от 

консервационно значение, което говори за възможни негативни процеси, които 

увреждат условията на зимуване.  
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Табл. 19. Среден брой индивиди на 1 хектар (бр. инд./хa) водна площ по месеци за 

Дуранкулашко-Шабленския и Бургаския езерни комплекси. 

Месец 
Бургаски езерен 

комплекс,  
бр. инд./хa 

Шабленско-Дуранкулашки 
езерен комплекс,  

бр. инд./хa 

Ноември 2.9 3.3 
Декември 5.3 8.9 
Януари 4.5 5.2 
Февруари 3.3 3.2 
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Изводи 
 

Въз основа на проведените проучвания и направените анализи на данни, може да 

се направят следните изводи: 

1. Двете проучвани влажни зони имат висока степен на сходство по отношение 

видовото разнообразие на зимуващите водолюбиви видове птици. 

2. Видовото разнообразие в СЗЗ „Шабленски езерен комплекс“ е по-голямо в 

сравнение с това в СЗЗ „Дуранкулашко езеро“. 

3. Двете изследвани специално защитени зони от националната екологична мрежа 

показват промени във видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в 

сравнение с данни от предходни проучвания. 

4. Наблюдава се понижение в численостите на голяма част от зимуващите 

водолюбиви видове птици в сравнение с данни от предходни проучвания, някои 

от които са съществени и говорят за възможни негативни промени в условията 

за зимуване.  

5. СЗЗ „Дуранкулашко езеро“ е предпочитано място за зимуване на изследваните 

видове птици през целия сезон в сравнение с СЗЗ „Шабленски езерен комплекс“. 

6. Температурата на средата има определящо значение за динамиката в 

численостите на голяма част от зимуващите в изследвания район водолюбиви 

видове птици.  

7. Относително по-малката площ и по-лесният достъп до тези две езера в 

сравнение с тези от Бургаския езерен комплекс ги правят по-уязвими към 

безпокойство от бракониерски риболов или ловна дейност в близост до водоема, 

което прогонва птиците и намалява значението на езерата като място за 

стациониране и хранене. 

8. СЗЗ „Дуранкулашко езеро“ поддържа 1% от прелетната популация на 

червеновратия гмурец и тундровия лебед, което я прави от международно 

значение за опазването им.  
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Заключение 
 

 Настоящото изследване показва, че в района на езерата Шабла и Дуранкулак – 

дори без да се взима предвид числеността на зимуващите гъски, основната част от 

зимуващите водолюбиви птици са представителите на разред Гъскоподобни. 

Числеността на изследваните видове бавно нараствa в периода номеври-декември, за да 

достигне максимум към края на декември и началото на януари. Въз основа на 

установените корелации и зависимост на нарастването на числеността на някои от най-

многобройните видове водолюбиви птици в езерата може да се заключи, че това е най-

вече повлияно от промените в метеорологичните условия и по-конкретно понижаването 

на температурите настъпващо в този период както у нас, така и в страните северно от 

България, което води до появата на по-големи концентрации на видовете, както и поява 

на някои по-северни и редки зимуващи видове птици. 

Пространственото разпределение на водолюбивите птици и периодът на престой 

в дадена влажна зона се определя основно от наличието на подходящи хранителни 

ресурсии и места за почивка, човешко безпокойство и факторите на околната среда 

като температурата (Taft & Haig, 2006). Проведеното три годишно изследване показва, 

че преобладаващата част от видовете, фигуриращи в стандартните формуляри Натура 

2000, показват негативна тенденция в числеността и това говори за наличие на 

проблеми в условията и качеството на местообитанието. Негативните фактори е 

възможно да са свързани както с наличните хранителни ресурси – биомасата на 

зообентоса например, така и с човешкото безпокойство в района на езерата – свързано 

основно с незаконен риболов и лов. Антропогенни дейности като риболова могат да 

имат силно негативен ефект върху зимуването на птиците. През началния етап на 

зимния период те са особено чувствителни към човешкото безпокойство. Следва да се 

отбележи, че хидрологичните и хидробиологични условия влияят върху 

разпределението и числеността на водолюбивите птици. Чрез влияние върху достъпа до 

водните растения и бентоса, хидрологичните условия имат значително влияние върху 

хранителните ресурси на зимуващите водолюбиве птици и по този начин определят 

пространственото им разпределение и численост (Alejandro et al, 2007). 

Представителите на разред Гъскоподобни се хранят основно с макрозообентосни 

организми и ризомите на водорасли и водни растения, като обикновено избират 

мозаечен тип местообитания с малки водни огледала и плитки дълбочини, редуващи се 

с тръстикови масиви и обраствания, които служат за укритие и защита от вятъра. 
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Когато тези ресурси намалеят съществено, или бъде ограничен достъпът до тях, се 

оказва значително въздействие върху разпределнието и числеността на птиците (Hakan 

& Marcel, 2008; Zhao, et a., 2008). Ето защо регистрираните негативни тенденции в 

числеността на преобладаващия брой видове изискват планиране и провеждане на 

допълнителни проучвания на разнообразен набор от характеристики на средата – както 

хидрологични, така и хидробиологични, които да спомогнат да се даде по-ясен отговор 

за причината, стояща в основата на тези негативни тенденции.  

Съществуват множество публикации, разглеждащи на глобално, национално или 

регионално ниво промените и тенденциите в зимуващите популации на водолюбиви 

птици (Crowe et al.2008, Nilsson 2008, Slabeyova ét al., 2009) и (Maclean et al.2008). 

Някои анализи показват сходство в тенденциите на националните и общоевропейските 

тенденции в зимуващите популации на отделните видове, но някои от тенденциите са 

различават в редица случаи (Musil et al., 2011), като това често се обяснява с промените 

в климата и изместването на север на местата на зимуване на някои видове. Като цяло 

това са въпроси, които се нуждаят от много по-задълбочен и подробен анализ, за да се 

даде ясен отговор на въпроса и да се обяснят регистрираните промени. 
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Приложения 
Приложение №1. Картни материали 

 

Фиг. 1. Карта на защитените зони Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс. 
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Фиг. 2. Карта на защитена зона „Дуранкулашко езеро“ с постоянните преброителни 
точки. 
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Фиг. 2. Карта на защитена зона „Шабленски езерен комплекс“ с постоянните 
преброителни точки. 

Табл. 1. Наименования на постоянните преброителни точки.  

№ Име на точката 
1 Езерец, Ръкава 
2 Езерец, Кулата 
3 Езерец, Перилото 
4 Бункера-морето 
5 Помпена станция 
6 Шабла, Юг 
7 Разливите 
8 Резиденцията 
9 Шабленска тузла 

10 Тузлата-морето 
11 Златна рибка 
12 Кулата 
13 Орлово блато 
14 Къмпинг "Космос" 
15 Ваклинска опашка 
16 Острова 
17 Голямо водно огледало 
18 Югоизточно блато 
19 Шлюза-морето 
20 Къмпинг "Крапец" 
21 Крапец, Лагера 
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Приложение №2. Снимков материал. 

Снимка 1. Двойка белооки потапници (Aythya nyroca), останали за зимуване в 

Карталийско блато на СЗЗ Дуранкулашко езеро, 2011 г.– сн. Н. Петков 

Снимка. 2. Фиш (Mareca strepera) – сн. Н. Петков 

Снимка 3. Неми лебеди (Cygnus olor) в Шабленско езеро през януари 2011 г. – сн. Н. 

Петков 
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Снимка 4. Малки корморани (Microcarbo pygmeus) – сн. Н. Петков 

Снимка 5. Голям корморан (Phalacrocorax-carbo) – сн. Н. Петков 

 

Снимка 6. Преброяване на водолюбиви птици – сн. В. Катранджиев 


