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БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА ОСТРОВ БЕЛЕНЕ

(Доклад 6Б по т.6 от Задание към договор за проект между

Зелени Балкани и WWF - Гърция, 2000 г.)

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА

1. Местоположение, Климат, Почви, Хидрология

Местоположение

Остров Белене /Персин/ е разположен между км. 560 и км. 576 на р. Дунав,

срещу гр. Белене, Област Плевен, в границите на ДЛ Никопол, РУГ Ловеч, на

територията на РИОСВ Плевен.

Климат

Съгласно климатичното райониране на България остров Белене попада в

умереноконтиненталната климатична област.

В тази климатична област през зимата настъпват силни застудявания, а през

лятото – големи горещини. През най-студения месец – януари – средномесечната

температура е –1.80
С, а през най-топлия месец на годината – юли – средномесечната

температура е 23.70
С. Средната годишна температура е 11.80

С В тази част на

Дунавската равнина се проява една от най-големите за България средна годишна

температурна амплитуда – 25.50
С. Както максималните, така и минималните

температури се отразяват неблагоприятно върху вегетацията на растителността.

Високите температури през летния сезон са съпроводени с усилване на изпарението и

изчерпване на почвената влага, а ниските температури през зимния сезон са присъщи за

подчертано проявените инверсионни състояния.

Почви

Алувиални (Fluvisols), алувиално-ливадни (Humofluvisols),ливадно-блатни

(Gleysols) и торфено-блатни (Histosols)

Хидрология

За територията на Свищовско - Беленската низина средните годишни валежи

възлизат на 540 мм, което е близко до средните за България 600 мм. Валежите се
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характеризират с летен максимум от 181 мм (месец юни – 85 мм) и зимен минимум от

101 мм (месец февруари – 26 мм). Твърди валежи падат през периода декември – март.

Средният годишен брой на дните със снежна покривка е 47,6.

Във вътрешността на острова са разположени три блата – Мъртвото, Песчина и

Дюлова бара, свързани по между си. В западния си край чрез общ канал те се оттичат в

реката. От тук при високи водни стоежи в тях е навлизала прясна дунавска вода.

Дълбочината им е от 1 до 2,5 м при високи пролетни води, като през лятото те

постепенно изплитняват и нерядко пресъхват.

Значителни промени на естествения хидрологичен режим на територията са настъпили

вследствие на андигирането на остров Белене от река Дунав със дига. Чрез нея се

прекъсва пряката връзка на блатата в низината с река Дунав, което води до тяхното

изплитняване и пресъхване. Дигата прекъсва и ежегодните заливания на острова от

високите черешови води на р. Дунав. Тези деструктивни за дивата природа на низината

последствия се усилват и от изграждането на отводнителна система.

2. Биогеографска характеристика

България изцяло попада в Европейско-Западносибирската област на

Палеарктичното биогеографско царство. В рамките на страната се отделя

Севернобългарски биогеографски район, и респективно като част от него – Дунавски

биогеографски подрайон.

В рамките на Дунавския подрайон, който представлява най-равнинната част от

страната, прорязана от многобройни реки, първичната лесостепна растителност (която

е била много добре развита в миналото) е много силно редуцирана. Остатъци от

някогашните горски формации може да се видят сега по терасите на десните брегове на

реките. Те са съставени предимно от благун, цер, виргилиев и летен дъб. На места се

срещат дръжкоцветен дъб и съобщества на мъждрян и липа. По бреговете на

дунавските острови се срещат гъсти върбови храсталаци. В малкото необработваеми

участъци растителната покривка е съставена от широко разпространени

средноевропейски, палеарктични, степни, рудерални, плевлни и др. треви.

Представителите на средиземноморската флора са малко. Някои от тях са плюскачът,

подземната детелина, монпелийският полипогон, бадемовидната круша (Pyrus

amygdalyformis), и срещащият се в страната само в този подрайон вид Convolvulus

althaeoides (изящна поветица).

Стари реликти и ендемити от растенията липсват, ако не се смята срещащият се

и в крайдунавската част на Румъния вид Stachys arenariaeformis (пясъковиден

ранилист; вероятно неоендемит на тази част на Европа).
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Във фаунистично отношение Дунавският подрайон се отделя ясно от

останалите райони и подрайони в страната главно с характеризиращите го водни или

свързани с водата животни.

Като цяло фауната е съставена главно от европейски, европосибирски и други

северни форми, навлезли тук през кватернера.

II. СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ

1. Растителност

Запазената естествена дървесна растителност се състои от различни съобщества

на Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra и Populus nigra.

Основните горски съобщества са тези на Salix alba с различни доминанти в

храстовия и трвния етаж – Amorpha fruticosa, Rubus caesius, Euphorbia lucida, Agrostis

alba и др., включително и гори без подлес и тревна покривка.

Тревните съобщества в ливадите и пасищата по острова са представени от

наколко групировки, често преминаващи една във друга и доминирани от Cynodon

dactylon, Agfostis alba, Scripus mishelianus и др. бреговете на блатата са обрасли с Typha

latifolia,Phragmites comunis, Sparganium ramosum, Butomus umbellatus и др.

Във вътрешността на блатата се срещат съобщества доминирани от Azolla

filicoides, Nymphoides flava, Potomogeton natans , Hydrosharis morus-ranae, и др.

Фитохарактеристика на остров Белене е представена в Приложение №1.

2. Фауна

Разнообразието от местообитания в района на блатата Калимок и Бръшлен е

предпоставка за богатата фауна.

Към момента са описани някои представители на безгръбначната фауна: Lestes

dryas, Sympecma fusca, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus. Hirundo medicinalis.

От 63те вида риби описани за този участък на река Дунав (Приложение 2.1) в

Червената Книга на България са включени 9 вида, в приложенията на Бернската

конвенция-24 вида, в списъците на CITES – 6 вида, а в IUCN Red List – 24 вида.

Рибната фауна е представена от 20 вида , навлизащи от Дунав и обитаващи

блатата, от които най-често се срещат Esox lucius, Cyprinus carpio, Tinca tinca,
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Scardinius erythrophtalmus и др. В плитките разливи през пролетта се обитават от Apus

cancriformes.

Река Дунав в изследвания район е значимо местообитание на някои редки в

европейски мащаб видове риби като:

Eudontomyzon danfordii,

Acipenser nudiwentris,

Acipenser ruthenus,

Acipenser sturio,

Acipenser stelatus,

Acipenser guldenstaedtii,

Husho husho,

Lota lota

От земноводните характерни за подрайона са:

Rana ridibunda (водна жаба)

Hila arborea (жаба дървесница)

Pelobates fuscus (обикновената чесновница),

Bombina bombina (бумката),

Bufo bufo (кафявата крастава жаба)

и Pelobates syriacus balkanicus (балканската чесновница)

Последният подвид се среща на север само в Румъния, т.е. Дунавският

подрайон може да се приема за негова северна граница.

Единствено в тази част на страната се среща и подвидът Triturus cristatus

dobrogicus (дунавски тритон).

Pelobates syriacus balkanicus e включен в Червената книга на България, а всички

представители на земноводните са включени в приложения I и II на Бернската

конвенция.

Влечугите са по-слабо представени, отколкото в останалите райони на страната.

Тук се срещат някои широко разпространени видове като:

Natrix natrix (обикновенa водна змия),

Natrix tessellata (сива водна змия).

Tук са установени Lacerta taurica (кримски гущер), Emys orbicularis

(обикновена блатна костенурка) и др.

Всички представители на влечугите са включени в приложения I и II на

Бернската конвенция.
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Най-голямото богатство на остров Белене са птиците . От срещащите се тук 154

вида птици, всички видове представляват консервационен интерес (Приложение 2.2).

От тях гнездещи – 115, зимуващи – 49, мигриращи – 77. Консервационният статус на

видовете е както следва:

43 са включени в Червената книга на България,

128 са защитени от ЗЗП.

84 са от Европейско природозащитно значение (SPEC),

151 са застрашени птици в Европа (Tucker, Heath, 1994),

48 са включени в Европейската директива за опазване на птиците,

145 са включени в Бернската конвенция,

78 са включени в Бонската,

33 са включени в CITES.

52 са определящи за обявяване на влажни зони със световно значение

(RAMSAR).

Остров Белене е важно местообитание за редица застрашени видове птици, като

Haliaeetus albicilla, Lanius minor, Aytya nyroca, Crex crex и др.

При наличие на вода в блатата върху листата на Nuphar и Nymphoides гнезди

Chlidonias hibrida. По рядко колонии тук образуват Podiceps nigricolis. По време на

миграциията тук се концентрират Ciconia nigra и се среща Acrocephalus paludicola.

От характерните за Дунавската равнина 38 бозайници (Приложение 2.3) в

Червената Книга на България са включени 4 вида, в приложенията на Бернската

конвенция - 6 вида, в списъците на CITES – 2 вида, а в IUCN Red List – 10 вида. В

Дунав в Червената Книга на България са включени 9 вида, в приложенията на

Бернската конвенция - 24 вида, в списъците на CITES – 6 вида, а в IUCN Red List – 24

вида.

От бозайниците, обитаващи остров Белене, трябва да бъде посочена включената

в приложение II на Бернската конвенция Lutra lutra. Впечатление прави и

многочисленната популация на дива свиня (Sus scrofa) на острова.

3. Хабитати

Използвайки “A Classification of Palearctic Habitats” в изследваната територия са

установени хабитати от следните основни групи:

- 22 Standing fresh water;

- 24 Running water;
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- 31 Temperate heath and scrubs;

- 34 Steppes and dry calcareous grasslands;

- 38 Mesophile grasslands;

- 41 Broad-leaved deciduous forests;

- 44 Temperate riverine and swamp forests and brush;

- 53 Water-fringe vegetation;

- 54 Fens, transition mires and springs;

- 82 Crops;

- 83 Orhards, groves and tree plantations;

- 85 Urban parks and large gardens;

- 87 Waste places;

- 89 Canals;

Най-голяма площ заемат следните типове хабитати:

82,11 - Field crops,

82.3 – Extensive cultivation,

82.4 – Flooded crops,

83.321 - Poplar plantation,

83.324 0- Locust tree plantation,

44.17 - Salix alba and Populus alba galleries,

41.7A - Euro-Siberian steppe oak woods,

89.2 - Fresh water industrial lagoons and canals,

83.15 - Fruit orschards,

53.111 – Flooded Phragmites beds,

22.13 Natural eutrofic lakes with Magnopotamion or Hydrosharition – type vegetation и др.

4. Консервационно значение

Бяха установени някои редки и застрашени вида, включени в “Червена книга на

НР България” като:

Potamogeton trichoides Cham. Et Schlecht. като рядък /Мъртвото блато/

Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze - рядък

Nymphoides flava - рядък /Песчина, Мъртвото блато/

Utricularia vulgaris L. – рядък /Мъртвото блато/

Euphorbia palustris L. (E.iucida W. et K.) в категорията застрашен,

Euphorbia lucida - застрашен /навсякъде в горите на островите/

Salvinia natans - Дюльова бара, Мъртвото блато /Бернска конвенция/
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Leucojum aestivum L. – застрашен

Островите като местообитание на редки видове нямат вече онова значение,

което са имали в близкото минало. Все пак, като места с уникални крайречни гори,

представляват значителен интерес.

В изчезващите блата на тези острови, които са единствените от този тип в

България, все още се срещат растения защитени от Бернската конвенция (# Salvinia

natans (L.) All).

Разглежданата територия може да бъде характеризирана като една от 10 най-

представителни територии в страната за следните типове хабитати, включени в

приложение 1 на Европейската директива за хабитатите:

- 22.13 Natural eutrofic lakes with Magnopotamion or Hydrosharition – type vegetation

- 41.7A Euro-Siberian steppe oak woods

- 41.7374 Pannonian white-oak woods

- 44.17 Salix alba and Populus alba galleries

Остров Белене със сигурност ще представлява интерес за изграждащата се

Европейска екологична мрежа – NATURA 2000 в границите на Р България.

Основната консервационна стойност на територията се обуславя от наличието

на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. Тези изключително

дефицитни за България местообитания в комбинация с изкуственосъздадените водни

площи, отводнителни и напоителни канали заемат над 15 % от общата територия и са

местообитание на голям брой редки в национален и европейски мащаб растителни и

животински видове.

Сухоземните растителните съобщества на разглежданата територия съхраняват

популациите на българските ендемични храстчета Chamaecytisus frivaldszkyanus и

Chamaecytisus kovacevii, балканските ендемити Chamaecytisus danubialis и Dianthus

nardiformis, части от една от двете популации на включените в Червената книга на

България Caragana frutex и Dianthus kladowanus, на редките Hedysarum tauricum и

Hedysarum grandiflorum subsp. bulgaricum.

Беленският комплекс от острови е вписан като site N F 00011400 в програмата

CORINE – BIOTOPS. Авторите определят комплекса, като един от 5 най-важни за

региона местообитания на Phalacrocorax pigmeus, Nycticorax nycticorax, Ardeola

ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Platalea leucorodia, Plegadis falcinelus, Aythya

nyroca, Haliaetos albicilla, Alcedo atthis, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Phalacrocorax
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carbo. Освен за птиците, мястото е от значение и за опазването на следните видове

Pelobates syriacus, Lester dryas и Coriospermum marschallii. Беленският комплекс е

определен като едно от петдесетте орнитологично важни места на България (12 по

поречието на р. Дунав).

Големият брой гнездящи, зимуващи и почиващи по време на миграцията видове

птици го характеризират като ОВМ от европейско значение. На остров Белене гнездят

два световно застрашени вида – белооката потапница и ливадният дърдавец. Островите

край Никопол и Белене са важно местообитание за морския орел и черночелата

сврачка. По време на миграцията тук се срешат световнозастрашените видове водно

шаварче и къдроглав пеликан.

5. Съществуващи защитени територии

В обследвания район се намират няколко защитени територии, които имат

съществено значение за опазването на характерни и ценни местообитания с присъщите

им растителни и животински видове:

1. В резултат на съвместната работа между Зелени Балкани и WWF бе

разработено предложение за обявяване на Природен Парк “Персина”.

Предложението бе официално депозирано през декември 1999 г. Благодарение

усилията на НПО и МОСВ, предвидената в закона процедура бе проведена

изключително стегнато и в срок.

Цялата теритсрия на остров Белене е включена в ПП “Персина”, обявен със

заповед № 684 на МОСВ от 4. 12. 2000г.с цел опазване, възстановяване, и поддържане

на разообразието на местните екосистеми и ландшафти, местните видове диви растения

и животни, както и на местните сортове и възстановяване на заливни гори и влажни

зони в Свищовско – Беленската низина и съседни дунавски острови.

Това е първият случай на обявяване на Природен Парк по новия Закон за

Защитените Територии и е безспорен успех на Зелени Балкани.

2. Поддържан резерват “Персински блата”, обявен за резерват със заповед №

1106/02. на КОПС при МС от 12. 1981 г. с площ 385,2 ха; прекатегоризиран

със заповед №393 на МОСВ от 15. 10 1999 г. на основание на ЗЗТ.

В резервата е била забранена всякаква човешка дейност и по режим на защита е

съответствал на категория I по IUCN.

С първата заповед, около резервата е обявена буферна зона с площ 551,8 ха,

включващи остатъци от заливни гори, тополови култури, както и селскостопански
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земи. Резерватът е на остров Персин и обхващал три блата - Песчина, Мъртвото и

Дюлова бара.

Обектът има международно значение и е определен като орнитологично важно

място. Резерватът е обявен с цел защитата на местообитанията на водоплаващите птици

и характерната блатна растителност.

След изграждането на дигите на острова и отводнителната система в близките

обработваеми земи, състоянието на резервата прогресивно се влошава - през лятото

блатата често пресъхват, тръстиката завладява територията, натрупва се органична

маса. Това изисква спешни възстановителни мерки, която пречка се решава с

прекатегоризацията.

До утвърждаване на план за управление на поддържания резерват се разрешава:

- възстановяване на водния режим

- възстановяване и поддържане на местообитанията.

За съжаление при прекатегоризацията, буферната зона де факто губи

защититния си статут (тъй като в ЗЗТ не съществува такава категория).

Предвижданията на МОСВ са да бъде обявена като буферна зона според един бъдещ

закон за биоразнообразието. Това според нас е твърде далече във времето и е

несериозно да се позоваваме на тази възможност. Известна компенсация за буферната

зона има фактът, че се намира в рамките на наскоро обявения ПП “Персина”.

3. Природна забележителност “Персин-изток”, обявена със заповед № 1106/02. 12.

1981 г. с площ 718,9 ха и режим на защита съответстващ на категория IV по IUCN.

В обекта са включени остатъци от заливни гори, както и изкуствени насаждения

от топола, което изисква тяхната постепенна подмяна с местни дървесни видове.

Съгласно определенията по новия Закон за защитените територии, обектът

следва да се прекатегоризира в “защитена местност”, но поради близостта му с резерват

“Персински блата”, би могло да се извърши обединяването им със статус “поддържан

резерват”.
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III. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА АНТРОПОГЕННОТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ЗАПЛАХИ

1. Растителност

Изследванията върху растителността на островите от Беленската островна

група са откъслечни и сравнително стари. Дървесната растителност е описана в труда

на академик Н.Стоянов /1948/ “Растителността на Дунавските ни острови и

стопанското й използване”. Блатната растителност е изследвана от Хр. Кочев и Д.

Йорданов /1981/. “Растителност на водоемите в България”. Акад. Стоянов описва по

системата на Браун-Бланке около 25 асоциации като основна е тази на бяла върба и

къпина - Salicetum albae rubosum. Наред с това той описва и подобни асоциации между

бяла топола и къпина и между черна топола и къпина - Populetum albae rubosum и

Populetum nigrae rubosum. За крайбрежните места са описани асоциациите Salicetum

triandre и S. mixtum nudeum. За все още неразораните и незастроени територии на

остров Белене акад. Н. Стоянов описва пасищни асоциации на Agropyron repens,

Cynodon dactylon, а по влажните места по окрайнините на върбово-тополови гори - това

са Agrostis alba и Euphorbia lucida. Описани са и крайводни съобщества на Rorippa

amphibia, Dichostilis mishelianus и водни на какичката /Nymphoides flava/ и Potamogeton

sp.div .

От направените за кратко наши изследвания трудно могат да бъдат обобщени

генерални изводи, но се очертават някои закономерности:

1. Запазила се е асициацията Salicetum albae rubosum, макар и променена. С

навлезли в нея много високотревни елементи. Тази асоциация е класическа по

островите на р.Дунав. Характерно е и масовото присъствие на Amorpha fruticosa

L, макар че и акад. Стоянов я отбелязва като прогресиращ вид. Асоциацията

Salicetum albae rubosum беше установена на определени места около северната

дига на остров Белене.

2. Тополовите горички практически са изчезнали. Днес Populus nigra L.3и Populus

alba L.2 са като примес във върбовите съобщества.

3. Много интересно е, че академик Стоянов не отбелязва за масово участието на

Ulmus и Fraxinus в състава на горите. Днес те на места образуват почти чисти

съобщества. Това придава на горите характеристика на лонгоз и засилва

консервационната им стойност. Причината е, че Ulmus laevis Pall. в цяла Европа

боледува от холандската болест и изчезва, а на островите на места образува

жизнени популации. За в бъдеще трябва да се обърне специално внимание на
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насажденията от бряст и ясен на островите и да съхрани асоциацията Salicetum

albae rubosum като първична за Дунавски острови.

4. Обширните тревни асоциации, описани от акад. Стоянов практически не

съществуват или ги има на ограничени площи поради разораването и

застрояването на земите на остров Белене. Не беше установена и вторичната

“алтохербозна” асоциация на Euphorbia lucida, макар че Euphorbia lucida все

още образува малки петна в разредените върбови гори.

5. По пясъчните и наносните коси все още съществува асоциацията Salicetum

triandrea, но не беше установена “пионерната” групировка на Corispermum

marshalii - вероятно изчезнал вид от Беленската островна група.

6. Не беше установена и характерната за малките вътрешни блата на островите

асоциацията на Dichostilis mishelianus.

Заключение: Наблюдаваната дървесна растителност в североизточната част на

остров Белене е запазила характерните белези на първични върбово-тополови

крайречни съобщества и лонгозни гори от бряст и ясен. Такива гори са уникални за

Европа и мерките за опазването им трябва да продължат.

Блатна растителност

Кочев, Йорданов /1981/ описват около 12 асоциации главно от района на

Мъртвото блато. Някои са съставени или в тях участват редки или застрашени от

изчезване видове. Такива са асоциациите на Nymphaea alba L., Nuphar lutea (I.), Trapa

natans L - Nymphoides flava.

Освен споменатите по-горе видове Кочев посочва и Marsilea quadrifolia L.,

Valisneria spiralis. Като характерни за островните блата са два вида лилии, какичката,

дяволския орех образуващ обширни плаващи съобщества в Мъртвото блато /около 400

- 500 дка/, водните папрати Azolla fuliculoides ; Azolla caroliniana и Salvinie natans.

Масови са и различните представители на род Potamogeton - P.crispus,

P.fluitans, P.pectinatus и др.

Съвременното състояние на блатата буди много сериозна тревога. Почти целия

комплекс от блатни видове е унищожен или изчезнал. Причините явно най-основно са

две:

1. Промененият воден режим след построяването на диги и поставянето на

шлюзове и

2. Засушливият период (1985 - 1993г.), когато блатата са били без вода за

дълъг период от време.
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Днес са оцелели малко видове, такива които издържат чрез коренови грудки на

пълно пресушаване на басейна през определени периоди от време. Това са видовете от

род Potamogeton. Негативните промени са следните:

1. Изчезнала е асоциацията на дяволски орех /Trapa natans L/.

2. Най-голямото находище на бяла водна роза /Nymphaea alba L./ у нас,

блатото “Дюльова бара” не съществува.

3. Изчезнали са като видове: Nuphar lutea, Nymphaea alba, Trapa natans и

вероятно Marsilea quadrifolia и Valisneria spiralis, макар че за последните

може би все още съществуват някъде подходящи рефугиуми.

Изобщо Мъртвото блато вече не е блато, а периодично заливана и осушавана

територия, с различно дълги периоди на суша. Ако това за блатните птици /гмурци,

патици и потапници/ е поносимо, за блатните растения е невъзможно за съществуване.

Днес Блатото Песчина е покрито с теснолистен папур /Typha angustifolia/,

тръстика /Phragmites australis/ и камъш /Shoenoplectus lacustris/. В малкото водно

огледало малка ценоза образуват какичките /Nymphoides flava/.

Мъртвото блато по окрайнините си също е покрито с папур и тръстика. Между

тях смесено съобщество образуват Salvinia natans - водната лейка, папрата - Azolla

caroliniana и водната леща - Lemna minor. Видът Lemna trisulca беше установен в

блатото Дюльова бара в малки локви вода между тръстиките.

По повърхността на Мъртвото блато съобщества макар и с много ограничени

размери образуват какичките /Nymphoides flava/ и водното пипериче /Persicaria

amphibia/. Подводната растителност е съставена от смесено съобщество от следните

видове: Potamogeton fluitans, Ceratophyllum demersum, Potamogeton trichoides.

Интересното е, че големи площи от Мъртвото блато се покриват от редкия вид

от Червената книга на България Potamogeton trichoides, което налага запазването на

досегашния му статут на защитена територия. Още повече, че по окрайнините му

продължава да се среща видът от Бернската конвенция Salvinia natans.

Като заключение ще кажем, че от Белене най-вероятно са изчезнали следните

видове записани в Червената книга на България: Nuphar lutea, Nymphaea alba, Trapa

natans, Isolepis supina, Corispermum marshalli, Heleocharis carniolio. Не беше установена

Marsilea quadrifolia.

Установени са следните видове, включени в Червената книга на България:

1. Potamogeton trichoides - рядък /Мъртвото блато/
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2. Leucoium aestivum - застрашен /островите/

3. Euphorbia lucida - застрашен /навсякъде в горите на островите/

4. Nymphoides flava - рядък /Песчина, Мъртвото блато/

5. Utricularia vulgaris L. - рядък /Мъртвото блато/

6. Salvinia natans - Дюльова бара, Мъртвото блато /Бернска конвенция/

Като заключение ще отбележим, че ако се възстанови поне отчасти водния

режим на блатата, много от видовете посочени като изчезнали ще се завърнат по

естествен път отново на острова.

2. Фауна

В миналото /1968-1971/ на острова се е намерала една от най-многочислените

/6000 – 9000 птици/ чаплови колонии на Ardeola raloides, Egretta garseta и Nycticorax

nycticorax. С по малка численост са гнездели Ardea purpurea /70 дв./, A. cinerea /2-4дв./,

Platalea leukorodia /20-60дв./, Plegadis falcinelus /700дв./, Phalacrocorax pygmeus /40дв./,

Ph. carbo /140дв./.

Причините за появяването и изчезването на голямата чаплова колония са

свързани с андигирането. Колонията се развива в голяма численост след андигирането

на съседните румънски брегове на Дунав. На остров Белене колонията няколко пъти

сменя местоположението си – южно и северно от Песчинското блато. Колонията

изчезва след безпокойството и нарушаването на хранителната база след изграждането

на дигата на острова. През 1970 г. е отделен от реката чрез обиколна дига. На канала

свързващ блатата с Дунав е изграден шлюз, регулиращ водното ниво в тях. Отделните

блата са изолирани едно от друго посредством малки диги. Изградена е и помпена

станция отводняваща обработваемите селскостопански земи на острова. Режимът, с

който е управляван шлюза, е довел до затлачване на канала. Не рядко той е бил

регулиран с цел добиване на риба от блатата при процеса на източване на високите

води. За количеството добивана риба е показателен улова на щука, който една успешна

година е достигнал 40 тона. Гниещата растителна маса не се е изнасяла от високите

дунавски води, което е довело до затлачване и на блатата. Водното ниво е било

поддържани ниско – 0.5 м, поради което през лятото част от блатата са пресъхвали

напълно. Помпената станция допълнително е отводнявала блатата чрез изпопване на

подпочвените води в съседство. Всичко това е довело до бърза еутрофикация на

блатата и ускорено протичане на естествената сукцесия – днес например почти цялата

повърхност на блатото Песчина е заета от Phragmites. Това оказва негативно влияние

върху хранителната база на рибоядните птици и разпространението на еухидрофилната
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растителност.

Все още през 1989 г. авторите на CORINE Site “Беленски острови” посочват

като гнездещи:

Морски орел (Haliaetus albicilla) - 1 дв., белоока потапница (Aythya nyroca) -5 дв., речна

рибарка (Sterna hirundo) - 300 дв., белочела рибарка (Sterna albifrons) - 10 дв., малък

корморан (Phalacrocorax pigmeus) – 50 дв., нощна чапла (Nycticorax nycticorax) – 100

дв., гривеста чапла (Ardeola ralloides) – 100 дв., малка бяла чапла (Egretta garzetta) –

150 дв., ръждива чапла (Ardea purpurea) – 15 дв., блестящ ибис (Plegadis falcinelus) –

100 дв., лопатарка (Platalea leucorodia) – 150 дв.

Зимуващи: малък корморан (Phalacrocorax pigmeus) - 300 инд., морски орел

(Haliaetus albicilla) - 5-10 инд., голям корморан (Phalacrocorax carbo) – 500 инд.;

Мигриращи: Малък корморан (Phalacrocorax pigmeus) – 500 инд., голям

корморан (Phalacrocorax carbo) – 1000 инд., черен щъркел (Ciconia nigra) – 100 инд.

От посочените за ОВМ “комплекс Беленски острови” прави впечетление

високата (за това състояние на влажната зона) числност на белоока потапница (Aythya

nyroca) – 10 дв. Авторите посочват доста по скромни (в сравнение с предходните

данни) за гнездещите: нощна чапла (Nycticorax nycticorax) – 10 дв., гривеста чапла

(Ardeola ralloides) – 58 дв., блестящ ибис (Plegadis falcinelus) – 60 дв., лопатарка

(Platalea leucorodia) – 22 дв, малък корморан (Phalacrocorax pigmeus) – 40 дв.

И от двата предходни източника не става ясно къде точно гнездят тези

колонии. При наши посещения на Беленската островна група подобна колония не бе

установена.

При проведена от Зелени Балкани експедиция (1998г.) бе регистрирана смесена

колония разположена на румънски остров (при км. 573, срещу носа на остров Голяма

Бързина) съставена от малък корморан (Phalacrocorax pigmeus) – 10 дв., голям

корморан (Phalacrocorax carbo) – 140 дв., нощна чапла (Nycticorax nycticorax) – 25 дв.,

гривеста чапла (Ardeola ralloides) – 15 дв., малка бяла чапла (Egretta garzetta) – 30 дв.,

сива чапла (Ardea cinerea) – 15 дв., лопатарки (Platalea leucorodia) – 15 дв.

Наблюденията са правени от една наблюдателна точка, без възможност за отлед от

румънска страна. При по-добра възможност за оглед може да бъдат нанесени корекции

в численоста на гнездещите птици. Ние считаме, че тази колония е “пряк наследник” на

описаната на остров Белене през 70-те години на ХХ век колония и има всички

шансове да се завърне при възстановяване на влажните зони.

По-голямата част от птиците се хранеха в канала между о-в Голяма Бързина и

о-в Белене. Този канал е почти затворен от двете си страни (дори при високи води).

Дължината му е 10 км, като в западната си част е силно изплитнял. Според нас тук се

наблюдава процес на образуване на затон или “вътрешно езеро” при свързване на о-в
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Белене с разположените в близост до него на север острови. На места вече се е развила

водна растителност (Potamogeton sp.) – подходящ субстрат за хвърляне на хайвер.

На остров Белене бяха установени следните по-интересни видове:

Медицинска пиявица (Нirudo medicinalis) – в много висока численост в

Мъртвото блато (при дълбочина в момента на проучването 0,5 м). Тук наблюдавахме и

30 A. nyrocca заедно с хранещи се чапли и лопатарки. Мъртвото блато предизвика

интерес с 30-50 гнездящи двойки A. anser.

Прави впечатление високата численост на дивата свиня – 2000 бр., по сведения

на служители от затвора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1.

ФИТОХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСТРОВ БЕЛЕНЕ

Растителността на много места е изменена: култури от топола, обработваеми

площи.

Запазени площи: единствено северно от Мъртвото блато в посока към гардата.

Гори, приближаващи се до описаните от Н.Стоянов (1948), но с много

проникнали, поради осветляването, рудерални и култивирани видове като Amorpha

fruticosa L.

Горите са от Salix alba L., участват Populus nigra L., Populus alba L., Ulmus

laevis Pall.

Храстов етаж: Amorpha fruticosa L.

Тревен етаж: Rubus caesius var.aquaticus L.

Много понижения, обрасли с Typha angustifolia L., Bolboschoenus maritimus

Palla, Carex pseudocyperus L.

Участват още:

Urtica dioica L.

Cirsium creticum (Lam.) D’Urv.

Galium palustre L.

Rumex hydrolapathum Huds.

Lysimachia vulgaris L.

Bryonia alba L.

Oenanthe aquatica (L.) Poir.

* Euphorbia palustris L. (E.iucida W. et K.)

Увивни: Humulus lupulus L.

Блата на острова

Песчина

Цялата територия на блатото е обрасла с: Typha angustifolia L. & Phragmites

australis (Cav.) Trin ex Steud.

Много мочурни и блатни видове или такива от преовлажнени ливади растат в

окрайнините:

Shoenoplectus lacustris (L.) Palla, става високо и мощно сред папура

Carex divisa Huds.

Carex flacca Schreb.

Poa palustris L.



Phalaroides arundinaceae (L.) Rausch.

Juncus inflexus L.

Althaea officinalis L.

Potentilla reptans L.

Holoschoenus vulgaris Link

Tanacetum vulgare L.

Bolboschoenus maritimus Palla

Agrostis stolonifera L.(A. alba auct.) и др.

Мъртвото блато

Много голяма открита водна площ - около 60 xa. Периодически пресъхва.

Много видове са изчезнали от състава му:

* Nymphaea alba L.,

* Nuphar lutea (I.), S. et S.

Trapa natans L.

вероятно * Marsilea quadrifolia L.

Останали са видове, преживяващи засушаванията. Вътрешността на блатото се

заема от съобщества на три видa:

Potamogeton nodosus Poir. (P. fluitans p. p.)

* Potamogeton trichoides Cham. Et Schlecht.

Ceratophyllum demersum L.

Единично петна:* Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

По окрайнините на блатото: трастиково-папурова ивица Typha angustifolia L. &

Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud. , като втори етаж:

Lemna minor L.

# Salvinia natans (L.) All.

Azolla caroliniana Willd.

Единично участие:

Hydrocharis morsus-ranae L.

Oenanthe aquatica (L.) Poir.

Ranunculus trichophyllus Chaix

Persicaria amphibia (L.) S. F. Grey

Alisma lanceolatum With.

Sparganium erectum L. (S. ramosum Huds.)



Дульова бара

Почти пресушено блато (поради изпомпване на вода от втори обект на затвора).

Съобщество на Typha angustifolia L. & Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.

В малкото запазени участъци вода (коридори и локви) се срещат:

* Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

* Utricularia vulgaris L.

Potamogeton lucens L.

Sparganium erectum L. (S. ramosum Huds.)

# Salvinia natans (L.) All.

Lemna minor L.

Lemna trisulca L.

Lycopus exaltatus Epilobium sp.

Iris pseudacorus Bilerdykia convolvulus

Conium maculatum Sonchus oleraceae

Solanum dulcamara Cardamine hirsuta

Berula erecta Taraxacum officinale

Equisetum telmateia Rorippa sylvestris

Xanthium strumarium Ranunculus repens

Potentilla supine Senecio sp.

Алувиални наноси край о-в Белене

Периодично заливани от р.Дунав терени, по които се формират еднообразни

растителни групировки.

Храсти:

Salix alba

Populus nigra

Ulmus laevis

Amorpha fruticosa

Треви:

Portulaca oleraceae Xanthium strumarium

Plantago major Taraxacum officinale

Plantago lanceolata Rumex conglomeratus

Heleocharis palustris Rumex palustris

Mentha pulegium Coniza canadensis

Potentilla reptans Cirsium arvense



Alopecurus aequalis Arctium lappa

Veronica beccabunga Arctium minus

Polygonum aviculare Lactuca sp.

Sonchus oleraceaus Torilis arvensis

Poa palustris Ranunculus sardous

Butomus umbelatus Cynodon dactylon

Papaver rhoeas Erigeron acer

Elymus repens Crepis setosa

Alisma plantago-aquatica

Остров Белене - рудерална растителност (по пътищата и дигите)

Преобладават:

Verbascum blataria

Verbascum phlomoides

Verbascum lychnitis

Масово:

Elymus repens

Cynodon dactylon

Hordeum murinum

Sclerchloa dura

Poa pratense

Poa compressa

Bromus mollis

Bromus sterilis

Срещат се и:

Tragopogon dubium Allium scordoprasum

Trfolium campestre Veronica persica

Chondrilla junceae Potentilla neglecta

Carduus nutans Stellaria media

Rumex crispus Coronilla varia

Glyciriza echinata Tordilium maximum

Galium aparine Lens nigricans

Erigeron acer Medicago sativa

Cyoglossum hungaricum Veronica arvensis

Cichorium intybus Plantago lanceolata

Erodium cicutarium Plantago major



Torilis arvense Taraxacum officinale

Verbena officinalis Agrostis alba

Papaver rhoeas Hypericum perforatum

Sonchus oleraceaus Equisetum ramosissimum

Convolvulus arvense Solidago canadense

Artemisia vulgaris Onopordon acantium

Chenopodium album Vicia sativa

Crepis setosa Poa annua

Conium maculatum Aegilops cilindricus

Petrorhagia prolifera Achillea millefolium

Carex flacca Aristolochia clematitis

Glechoma hederaceae Rorippa sylestris

Sorghum halepense Verbascum nigrum

Xanthium strumarium Rumex conglomeratus

Cynanchum acutum

* -растения от “Червена книга на НР България”

#-растения, защитени от Бернската конвенция



Приложение 2

Червена

книга

Бернска

конвенция
CITES IUCN red list

Acipenseridae
1 Huso huso + +
2 Acipenser nudiventris + + +
3 Acipenser ruthenus + + +
4 Acipenser sturio + + + +
5 Acipenser stellatus + + +
6 Acepenser gueldenstaedti + +

Clupeidae
7 Alosa pontica pontica + +
8 Alosa caspia nordmani

Salmonidae
9 Salmo trutta labrax

10 Hocho hucho +
Esocidae

11 Esox lucius
Cyprinidae

12 Rutilus rutilus mariza
13 Leuciscus cephalus
14 Leuciscus idus
15 Scardinius erythophthalmus
16 Aspius aspius +
17 Tinca tinca
18 Chalcalburnus chalcoides + + +
19 Alburnus alburnus +
20 Blicca bjoerkna
21 Abramis brama
22 Abramis sapa +
23 Abramis ballerus +
24 Vimba vimba carinata
25 Pelecus cultratus
26 Chondrostoma nasus nasus
27 Rhodeus sericeus amarus +
28 Pseudorasbora parva
29 Gobio gobio gobio
30 Gobio kessleri + +
31 Gobio albipinnatus + +
32 Barbus barbus
33 Cyprinus carpio +
34 Carassius carassius +
35 Hypophthalmickthys molitrix
36 Aristichthys nobilis
37 Ctenopharingodon idella

Cobitidae
38 Noemacheilus barbatulus
39 Misgurnus fossilis + +
40 Cobitis taenia +
41 Cobitis elongata elongata + +
42 Sabanejwia bulgarica

Siluridae

Консервационен статус

ВИДОВЕ РИБИ СРЕЩАЩИ СЕ В

РЕКА ДУНАВ

№

Видов състав и консервационен статус на обитаващата о. Белене фауна

Таблица 2.1 - Риби

Изработено от Зелени Балкани Таблица 2.1 - Риби страница 1



Приложение 2

43 Silurus glanis +
Anguillidae

44 Anguilla anguilla +
Gadidae

45 Lota lota +
Gasterostiedae

46 Pungitius platygaster +
Syngnathidae

47 Sygnathus nigrolineatus +
Centrarchidae

48 Lepomis gibbosus
Percidae

49 Stizostedion lucioperca
50 Stizostedion volgense + + +
51 Perca fluviatilis
52 Zingel zingel + +
53 Zingel streber + +
54 Gymnocephalus cernuus
55 Gymnocephalus baloni + +
56 Gymnocephalus schraetzer + +

Gobiidae
57 Neogobius melanostomus +
58 Neogobius cephalarges
59 Neogobius kessleri + + +
60 Neogobius fluviatilis + +
61 Mesogohius gymnotrachelus +
62 Proterorhinus marmoratus
63 Benthophilus stellatus +

Общ брой 9 24 6 24

Изработено от Зелени Балкани Таблица 2.1 - Риби страница 2



Приложение 2

Вид Гнездящи Зимуващи Мигриращи IUCN Redlist ЗЗП ЧК SPEC ETC BERN CITES BONN WBD
гнездова зимуваща

1 Черногуш гмуркач Gavia arctica + + V II II I
2 Малък гмурец Tachybaptus ruficollis + + + + S II
3 Голям гмурец Podiceps cristatus + + + + S III
4 Червеноврат гмурец Podiceps grisegena + + + P S II
5 Голям корморан Phalacrocorax carbo + + + + 3 S III 100 1000

6 Малък корморан Phalacrocorax pygmeus + + + LR/nt + 3 2 V II 50 250 II I
7 Розов пеликан Pelecanus onocrotalus + + И 3 R II 800 I и II I
8 Къдроглав пеликан Pelecanus crispus + LR/cd + 3 1 V II ALL 25 I I и II I
9 Голям воден бик Botaurus stellaris + + 3 3 ( V ) II 25 II I

10 Малък воден бик Ixobrychus minutus + + 3 (V) II II I
11 Нощна чапла Nycticorax nycticorax + + 3 D II 200 600 I
12 Гривеста чапла Ardeola ralloides + + 3 V II 40 120 I
13 Малка бяла чапла Egretta garzetta + + S II 130 400 III
14 Голяма бяла чапла Egretta alba + + + 3 S II 5 120 III II
15 Сива чапла Ardea cinerea + + + S III
16 Червена чапла Ardea purpurea + + 3 3 V II 65 200 II I
17 Черен щъркел Ciconia nigra + + + 3 3 R II 350 II II I
18 Бял щъркел Ciconia ciconia + + + 2 V II 4000 II I
19 Блестящ ибис Plegadis falcnellus + + 3 3 D II 35 100 II I
20 Лопатарка Platalea leucorodia + + + 3 2 E II 20 60 II II I
21 Ням лебед Cygnus olor + + + 3 S III 450 II
22 Посевна гъска Anser fabalis + S III 170 II
23 Голяма белочела гъска Anser albifrons + + S II 1000 II
24 Малка белочела гъска Anser erythropus VU A1acd+2bcd + 3 1 V II 6500 II I
25 Фиш Anas penelope + + S III 40 III II
26 Сива гъска Anser anser + + + 3 S III 5600 II
27 Червеногуша гъска Branta ruficolis + VU B1+2c + 3 1 L II 250 II II I
28 Сива патица Anas strepera + + 3 3 V III 700 II II/1
29 Зимно бърне Anas crecca + S III 200 III II
30 Зеленоглава патица Anas platyrhynchos + + + S III 1000 II
31 Шилоопашата патица Anas acuta + + 3 V III 10500 III II III -1и III -2
32 Лятно бърне Anas querquedula + 3 V III 20000 II II 1
33 Клопач Anas clypeata + + + S III 12000 III II
34 Кафявоглава потапница Aythya ferina + + + + З 4 S III 20000 II III -1и III -2

35 Белоока потапница Aythya nyroca + + LR/nt + 3 1 V III 4500 III II I

36 Качулата потапница Aythya fuligula + + S III 10000 II
37 Осояд Pernis apivorus + + + 3 4 S II 300 II II I
38 Черна каня Milvus migrans + + З 3 V II 6000 II II I
39 Морски орел Haliaeetus albicilla + + LR/nt + 3 3 R II I II I
40 Тръстиков блатар Circus aeruginosus + + + 3 S II II II
41 Голям ястреб Accipiter gentilis + + + 3 S II II II
42 Малък ястреб Accipiter nisus + + + 3 S II II II
43 Късопръст ястреб Accipiter brevipes + + 3 2 R II II II I
44 Обикновен мишелов Buteo buteo + + + + S II II II
45 Малък креслив орел Aquila pomarina + + + З 3 R II II II I
46 Малък орел Hieraaetus pennatus + + 3 3 R II II II I
47 Речен орел Pandion haliaetus + + 3 3 R II II II I
48 Черношипа ветрушка Falco tinnunculus + + + 3 D II II II
49 Орко Falco subbuteo + + + 3 S II II II
50 Яребица Perdix perdix + 3 V III II -1 и III -1

51 Пъдпъдък Coturnix coturnix + + 3 V III II II -2
52 Колхидски фазан Phasianis colchicus + + 3 S III
53 Крещалец Rallus aquaticus + + + (S) III

Консервационен статус

RAMSAR

ЛЕГЕНДА:
IUSN Redlist - Списък на IUSN за световно застрашените

видове ( Световна Червена книга )

ЗЗП - Заповед №342 от 21.04.198бг. на КОПС за запазване-
то на застрашени от изчезване и ценни видове птици, ДВ,
бр.42, 30.05.1986г.

ЧК - Видове, вписани в Червената книга на България:
Р - рядък
З - застрашен
И — изчезнал

SPEC - видове от европейско природозащитно значение според
Птиците на Европа: Техният природозащитен статус (Tucker,
Heath, 1994).
Видовете SPEC са разделени в следните 4 категории:
SPEC1: Видове в Европа със световно природозащитно
значение, поради статута им на световно застрашени, приро-
дозащитно зависими или недостатъчно проучени.
SPEC2: Видове, чиято световна популация е концентрира-
на в Европа и които имат неблагоприятен природозащитен

статус в Европа.
SPEC3: Видове, чиято популация не е концентрирана в Ев-
ропа, но техният природозащитен статус в Европа е небла-
гоприятен.
SPEC4: Видове, чиято световна популация е концентрира-
на в Европа и имат благоприятен природозащитен статус.

ETS - Степен на застрашеност на европейските видове пти-
ци според Птиците на Европа: Техният природозащитен ста-
тус (Tucker, Heat, 1994).
Степен на застрашеност на видовете:
Е - застрашен:
V - уязвим:
R - рядък:
D - намаляващ:
L - локализиран:
S - стабилен:
( ) - статусът е временен

RAMSAR - Видове, включени в Конвенцията за влажните
зони от международно значение.

BERN - Видове, включени в Конвенцията за опазване на ди-
вата европейска флора и фауна и природните местообитания

CITES - Видове, включени в Конвенцията по международна-
та търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.
приложение

BONN - Видове, включени в Конвенцията за защита на миг-
риращите видове диви животни

WBD - Видове, включени в Директивата на Европейската
общност за защита на дивите птици

Видов състав и консервационен статус на обитаващата о. Белене фауна

Таблица 2.2 - Птици
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Приложение 2

54 Ливаден дърдавец Crex crex + VU A2c + 3 1 V II I
55 Зеленоножка Gallinula chloropus + + + S III
56 Лиска Fulica atra + + S III 20000 II
57 Стридояд Haematopus ostralegus + + + З S III 7500

58 Турилик Burchinus oedicnemus + + 3 3 V II II I
59 Речен дъждосвирец Charadrius dubius + + + S II II
60 Обикновена калугерица Vanellus vanellu s + + + (S) III 20000 II
61 Малък брегобегач Calidris minuta + (S) II * II
62 Кривоклюн брегобегач Calidris ferruginea + + II * II
63 Тъмногръд брегобегач Calidris alpina + + 3 V II 20000 II
64 Бойник Philomachus pugnax + + 4 (S) III * II I и II/2
65 Малък червеноног водобегач Tringa Totanus + + *

66 Голям горски водобегач Tringa ochropus + + + 3 (S) II II
67 Късокрил кюкавец Actitis hypoleucos + + S III II
68 Малка черноглава чайка Larus melanocephalus + + P 4 S II II I
69 Малка чайка Larus minutus + + 3 D II
70 Речна чайка Larus ridibundus + + P S III
71 Жълтокрака чайка Larus cachinans + + (S) III
72 Речна рибарка Sterna hirundo + + + S II 700 II
73 Белочела рибарка Sterna albifrons + + + 3 3 D II 100 II I
74 Белобуза рибарка Chlidonias hybridus + + + 3 3 D II 750 II
75 Черна рибарка Chlidonias niger + + 3 3 D II 200 600 II I
76 Белокрила рибарка Chlidonias leucopterus + + S II II
77 Гълъб хралупар Columba oenas + + + 3 4 S III II/2
78 Гривяк Columba palumbus + 4 S III
79 Гургулица Streptopelia turtur + 3 D III III II-2
80 Обикновена кукувица Cuculus canorus + + + S III
81 Забулена сова Tyto alba + + + P 3 D II II
82 Чухал Otus scops + + + 2 D II II
83 Бухал Bubo bubo + + З 3 V ІІ ІІ

84 Домашна кукумявка Athene noctua + + 3 D II II
85 Горска улулица Strix aluco + + + 4 S II II
86 Ушата сова Asio otus + + + S II II
87 Земеродно рибарче Alcedo atthis + + + 3 D II I
88 Обикновен пчелояд Merops apiaster + + + 3 D II II
89 Синявица Coracias garrulus + + + 2 (D) II II I
90 Папуняк Upupa epops + + + S II
91 Въртошийка Jynx torquilla + + + 3 D II
92 Сив кълвач Picus canus + + 3 D II I
93 Зелен кълвач Picus viridis + + + 2 D II
94 Черен кълвач Driocopus martius + + P S II
95 Голям пъстър кълвач Dendrocopos major + + + S II
96 Сирийски кълвач Dendrocopos syriacus + + 4 (S) II I
97 Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius + + 4 S II I
98 Малък пъстър кълвач Dendrocopos minor + + S II
99 Качулата чучулига Galerida cristata + + 3 (D) III

100 Полска чучулига Alauda arvensis + + 3 V III II-2
101 Брегова лястовица Riparia riparia + + + 3 D II
102 Селска лястовица Hirundo rustica + + + 3 D II
103 Градска лястовица Delichon urbica + + + S II
104 Жълта стърчиопашка Motacilla flava + + S II
105 Орехче Troglodytes troglodytes + + S II
106 Червеногръдка Erithacus rubecula + + + 4 S II II
107 Южен славей Luscinia megarhynchos + + + 4 (S) II II
108 Кос Turdus merula + + + 4 S III II II/2
109 Поен дрозд Turdus philomelos + + 4 S III II II/2
110 Свилено шаварче Cettia cetti + + S III II
111 Речен цвъркач Locustella fluviatilis + + 4 S II II
112 Тръстиков цвъркач Locustella luscinioides + + 4 (S) II II
113 Мочурно шаварче Acrocephalus palustris + + 4 S II .Ж4 II
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Приложение 2

114 Блатно шаварче Acrocephalus scirpaceus + + 4 S II II
115 Тръстиково шаварче Acrocephalus arundinaceus + + (S) II II
116 Малък маслинов присмехулник Hippolais pallida + + 3 -5 II II
117 Градински присмехулник Hippolais icterina + + 4 S II II
118 Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria +
119 Малко белогушо коприварче Sylvia curruca + + S II II
120 Голямо белогушо коприварче Sylvia communis + + 4 S II II
121 Голямо черноглаво коприварче Sylvia atricapilla + + 4 S II II
122 Елов певец Phylloscopus collybitus + + + (S) II II
123 Брезов певец Phylloscopus trochilus + + S II II
124 Сива мухоловка Muscicapa striata + + + 3 D II II
125 Мустакат синигер Panurus biarmicus + + P (S) II
126 Дългоопашат синигер Aegithalos caudatus + + S III
127 Лъскавоглав синигер Parus palustris + S II
128 Син синигер Parus caeruleus + + 4 S II
129 Голям синигер Parus major + + S II
130 Горска зидарка Sitta europea + + S II
131 Торбогнезден синигер Remiz pendulinus + + + (S) III
132 Авлига Oriolus oriolus + + + S II
133 Червеногърба сврачка Lanius collu rio + + + 3 (D) II I
134 Черночела сврачка Lanius mino r + + + 2 (D) II I
135 Сива сврачка Lanius excubitor + + 2 V II
136 Сойка Garrulus glandarius + + (S)
137 Сврака Pica pica + + S
138 Чавка Corvus monedula + + 4 (S) II-2
139 Полска врана Corvus frugilegus + + S
140 Сива врана Corvus corone cornix + + S
141 Обикновен скорец Sturnus vulgaris + + + S
142 Домашно врабче Passer domesticus + + S
143 Испанско врабче Passer hispaniolensis + + (S) III
144 Полско врабче Passer montanus + S III
145 Обикновена чинка Fringilla coelebs + + + 4 S III
146 Зеленика Carduelis chloris + + + 4 S III
147 Щиглец Carduelis carduelis + + + (S) III
148 Елшова скатия Carduelis spinus + + 4 S III
149 Обикновено конопарче Carduelis cannabina + + 4 S II
150 Черешарка Coccothraustes coccothraustes + + S III
151 Жълта овесарка Emberiza citrinella + + + 4 (S) III
152 Тръстикова овесарка Emberiza schoeniclus + + + S II
153 Черноглава овесарка Emberiza melanocephala + + 2 -5 II
154 Сива овесарка Emberisa calandra + + 4 (S) III

115 50 77 7 128 43 84 151 145 17 35 33 78 48154
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Приложение 2

Червена

книга

Бернска

конвенция
CITES

IUCN
red list

INSECTIVORA
1 Erinaceus concolor
2 Talpa europaea
3 Sorex araneus +
4 Neomys anomalus
5 Crocidura leucodon
6 Crocidura suaveolens +

RODENTIA
7 Lepus europaeus
8 Sciurus vulgaris +
9 Spermophilus citellus + +

10 Dryomis nitedula +
11 Glis glis + +
12 Muscardinus avellanarius +
13 Apodemus flavicollis
14 Apodemus sylvaticus
15 Apodemus agrarius
16 Rattus rattus
17 Rattus norvegicus
18 Mus spicilegus +
19 Cricetus cricetus + +
20 Mesocricetus newtoni
21 Cricetulus migratorius + +
22 Clethrionomys glareolus *
23 Arvicola terrestris
24 Microtus arvalis
25 Microtus subterraneus
26 Nannospalax leucodon +

CARNIVORA
27 Canis aureus
28 Lutra lutra + + +
29 Nyctereutes procyonoides

30 Mustela nivalis
31 Mustela putorius
32 Meles meles
33 Vulpes vulpes
34 Felis silvestris +

ARTIODACTILA
35 Sus scrofa
36 Cervus elaphus
37 Vormela peregusna + + +
38 Capreolus capreolus

ОБЩ БРОЙ 4 6 2 10

Консервационен статус

Представители на клас

Mammalia, срещащи се в
Дунавската равнина

* Данните за присъствието на вида се нуждаят от потвърждение

№

Видов състав и консервационен статус на обитаващата о. Белене фауна

Таблица 2.3 - Бозайници
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