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РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
 
Обект: Защитена местност (ЗМ) "Пода" - блатиста влажна зона с площ: 100.7 ха. 
 
Местоположение: Непосредствено до южната индустриална зона на гр. Бургас - 

Корабостроителен и кораборемонтен завод (ККЗ) "Илия Бояджиев". Координати: 
27o27'00''E;  42o27'30''N; UTM-грид: NH 30; NG 39. 

 
Природозащитен статус:  Защитена местност от:  20.04.1989 г. 
    Орнитологично Важно Място от: 1989 г. 

КОРИНЕ място от:   1994 г. 
 

Управленска инфраструктура: Собственик на мястото:                държавата 
Стопанин на място:     Българско дружество 
                        за защита на птиците (БДЗП) 

 
Описание на мястото: Блатиста влажна зона, разположена на морския бряг. 

Възниква като част от Бургаско-Мандренския лиман. Впоследствие се обособява 
като най-източната лагунна част на Мандренското езеро. По антропогенни 
причини след 1960 г. местността променя облика си, но по-късно възстановява 
естествения си вид. Понастоящем въпреки сравнително малката й площ се е 
обособила мозайка от различни хабитати - сладководни, бракични, солени, 
хиперхалинни водоеми, разливи и др. "Пода" е типичен представител на лагуна с 
естествени местообитания, макар и вторично развити. 

 
Значимост: В защитената местност, чиято площ е само 1 кв. км, са установени 249 

вида птици, което е едно от местата с най-висока концентрация на видове в 
Европа. В "Пода" се намира единствената колония на бял лопатар(Platalea 
leucorodia) и блестящ ибис(Plegadis falcinellus) по Черноморското крайбрежие. В 
нея гнездят чаплови птици: сива(Ardea cinerea), малка бяла(Egretta garzetta), 
червена(Ardea purpurea), нощна(Nycticorax nycticorax) и гривеста(Ardeola 
ralloides) чапли. Постоянно е присъствието в местността и на малкия корморан 
(Phalacrocorax pygmeus). От специален интерес са включените в Червената книга 
на България 5 вида растения и 6 вида животни, както и новооткритите за 
страната видове: кучата лобода(Chenopodium botryoides), паяка(Callilepis cretica) 
и късокрилите бръмбари(Pseudocypus cupreus и Ocypus simulator). Територията 
на защитената местност е местообитание и на други редки растителни и 
животински видове, сред които са балканската чесновница (Pelobates syriacus 
balcanicus), ивичестия смок (Elaphe quatrolineata sauromates), видрата (Lutra 
lutra) и др. 

 
Управленска политика: Да се опази местността, като ключово за Черноморското 

крайбрежие и страната място, поддържащо голямо разнообразие от растителни и 
животински видове. В близко бъдеще "Пода" да се превърне в територия, 
осигуряваща устойчивото опазване на редки и застрашени видове. 

 
Планирани основни дейности:  

Прилагане на изискванията на Закона по отношение опазването на защитената 
местност. Поддържане и направляване на естествените природни процеси, с 
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оглед местността да предоставя оптимални условия за гнездене, стациониране 
при миграция и зимуване на птиците и опазване на другите групи организми. 
Управление на растителността , в частност на тръстиковите масиви. Поддържане 
и построяване на нови съоръжения, подпомагащи гнезденето на птиците 
(наколни и насипни острови; гнезда за чаплови птици; къщички и платформи за 
патици и др.). 
Развиване и поддържане на Природозащитен център "Пода", както средище за 
генериране и устойчиво развитие на природозащитата в района на Бургаските 
влажни зони, което да включва както преки природозащитни дейности, така и 
въвличане на местните хора, работа с местните власти, медиите, 
природозащитно образование и осведомяване.  
Осъществяване на мониторингови програми върху гнездящите, мигриращите и 
зимуващите видове птици, върху водния баланс и химичния състав на водите, 
растителните съобщества (състояние и развитие), фито-, зоопланктона и 
зообентоса (степен на развитие на водоемите), рибните популации (състояние, 
хранителен спектър и участието им в храната на птиците), както и на други 
групи безгръбначни  и гръбначни  животни. 
 

ЧАСТ 0:   ВЪВЕДЕНИЕ 
 
0.1. Основание за разработването на плана 
 
Опазването на защитена местност (ЗМ) "Пода" произтича от редица национални и 
международни документи. Преди всичко, това е Чл. 15 от Конституцията на 
Република България (1991 г.) за осигуряване опазването и възпроизводството на 
околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа. Настоящият 
План за управление (ПУ) отговаря на изискванията на Раздел ІІ на Закона за 
защитените територии  (1998 г.) и на Наредбата за разработване на планове за 
управление на защитени територии (2000 г.). Изготвянето и прилагането на Плана за 
управление е в изпълнение на Националния план за действие за приоритетните 
влажни зони (1995 г.) и на Националния план за опазване на биологичното 
разнообразие на България (2000 г.). Планът за управление е и прилагане на 
Националната стратегия за опазване на биоразнообразието (1994 г.) и на 
Общоевропейската стратегия за опазване на биологичното и ландшафтно 
разнообразие (1996 г.). Планът и произтичащите от него дейности за ЗМ "Пода" и 
прилежащите влажни зони са пряко изпълнение на ангажиментите, поети от 
Република България по Рамсарската (в сила от 1974 г.), Бернската (от 1991 г.) и на 
Конвенцията за биологичното разнообразие (от 1996 г.). Обявяването и управлението 
на ЗМ”Пода” представлява и прилагане на Директивата на ЕС за опазване на дивите 
птици (79/409/EEC) и на Директивата за съхранение на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна (92/43/EEC). Това допринася за улесняване на процеса на 
присъединяване на България към Европейския съюз. Опазването на ЗМ”Пода” е от 
съществено значение за изграждането на националната и европейската екологична 
мрежа. 
През 1988 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) направи 
предложение местността "Пода" край гр.Бургас да бъде обявена за защитена 
местност. След извършване на предвидените от закона процедури, със заповед N 433 
от 20.04.1989 г. на бившия КОПС (Държавен вестник, брой 37 от 1989 г.) "Пода" бе 
обявена за защитена местност. С Акт № 2372/22.11.2001 г. за държавна собственост 
на Областния управител на гр. Бургас тя е предоставена за стопанисване на БДЗП. 
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Това е една от малкото защитени територии в България, стопанисвани от 
неправителствена организация (НПО).  
 
Българското дружество за защита на птиците е обществена природозащитна 
организация, създадено през 1988 г. с цел опазване на птиците и техните 
местообитания. В сътрудничество с Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) БДЗП пристъпи към практическо опазване на поверената му защитена 
местност. През 1992 г. Дружеството разработи проект “Опазване и природозащитно 
образование в защитена  местност “Пода”, който бе одобрен  от Швейцарското 
правителство и бе включен в започналата през 1994 г. Българо-Швейцарска програма 
за опазване на биоразнообразието (БШПОБ). В рамките на този проект бе 
предвидено изграждането на Природозащитния център "Пода" и разработване на 
План за управление на защитената местност.  
 
Законът за защитените територии (1998 г.) дава възможност, но не задължава 
стопаните на защитени местности да разработват планове за управление за тях. 
Предвид международната значимост на ЗМ”Пода”, БДЗП се ангажира с изготвянето 
на план за управление, като инструмент за успешно опазване на тази територия. 
 
0.2. Процес на разработване – участници, обществени обсъждания 
 
Планът за управление на ЗМ ”Пода” е резултат от сътрудничеството между 
Министерството на околната среда и водите и Българското дружество за защита на 
птиците, осъществено в рамките на Българо-Швейцарска програма за опазване на 
биоразнообразието. Планът бе разработен през Първата фаза на Програмата - 1994-
1997 г. по задание според договореността между МОСВ и БШПОБ. Бяха проведени 
изследвания за уточняване на основните параметри (абиотични и биотични) на 
защитена местност "Пода" и прилежащите й влажни зони. 
 
Планът за управление е разработен от научен екип, включващ около 30 специалисти 
от Института по зоология, Централната лаборатория по екология, Националния 
природонаучен музей към Българската академия на науките, Биологическия и 
Геолого-географския факултет на Софийския университет, Минно-геоложкия 
университет, Пловдивския университет, служители на администрацията на 
защитената местност, специалисти от БДЗП, Швейцарската асоциация за защита на 
птиците/BirdLife-Швейцария и БШПОБ. 
 
Първоначалният вариант на Плана е завършен през 1997 г., като негов основен автор 
е Милен Маринов. Приетият през 1998 г. Закон за защитените територии постави 
нови изисквания пред плановете за управление, което наложи съществено 
преработване на документа, за да добие той настоящия си вид. Това бе извършено с 
консултации и обсъждания с експертите от Националната служба за защита на 
природата при МОСВ, с различни специалисти от БДЗП, БАН, университети и други. 
Преработката е извършена от Антон Ковачев, специалист по природозащитата, 
образованието и връзките с обществеността към Природозащитния център на БДЗП. 
Основен консултант при изготвянето на плана е д-р Петър Янков (БДЗП).  
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0.3. Предназначение и особености на плана 
 
Предназначението, целите на управление, режима на опазване и ползване на 
защитените местности се определят от Закона за защитените територии. За всяка 
конкретна защитена местност, с оглед на нейните особености, изискванията на 
закона се конкретизират и доразвиват чрез нейния План за управление. По такъв 
начин, този план е основният документ, който регламентира режимите, нормите и 
действията на съответната територия.    
 
Преди всичко, планът за управление дава описание на основните елементи на 
защитената местност. То включва характеристики на абиотичните фактори, на 
флората и фауната, но и на социалните дадености. Защитената местност  се описва и 
в контекста на прилежащите й територии. Използвани са всички достъпни данни, 
както от литературни източници, така и от целенасочени проучвания на ЗМ “Пода”, 
извършени през периода 1994-1997 г. и допълнени с изследвания и през следващите 
години до 2001 г.  Научните данни са анализирани и представени с оглед на тяхното 
значение за опазването на защитената територия.  Пълната информация за 
различните елементи на защитената местност се съдържа в научните доклади към 
настоящия план, дадени в отделно приложение, в базата данни на Природозащитния 
център “Пода”, както и в Националната банка за орнитологична информация при 
БДЗП. Въпреки че планът за управление е изготвен на основата на значителен обем 
данни,  има някои елементи на ЗМ, които са по-слабо проучени. Сред тях са 
особеностите на геоморфологията, хидрогеологията и някои други. 
 
На второ място, планът дава две оценки на значимостта на природните и социално-
икономически дадености на територията. В първата оценка  са определени 
елементите на ЗМ със световна, европейска и национална значимост. На тяхна 
основа са изведени идеалните и дългосрочните цели на защитената местност. При 
втората оценка се разглеждат заплахите за ЗМ. Тази оценка служи като основа за 
обективен избор на управленските (оперативните) цели. Тези цели са конкретни и 
обвързани с определен период от време. В тях са описани резултатите, които трябва 
да бъдат постигнати през десетгодишния период на действие на плана за управление. 
Оперативните цели на ЗМ са залегнали в основата на зонирането на защитената 
местност. Законът за защитените територии не изисква определени зони за 
защитените местности. Но по аналогия със зоните, които законът предвижда за други 
категории защитени територии, в плана за управление са описани четири зони. 
Направено е описание на предназначението на всяка зона, териториалния й обхват, 
режимите и свързаните с тях норми, за да се постигне предназначението на всяка от 
тях.Планът съдържа описание на приоритетите, програмите и съставящите ги 
проекти. Осъществяването на последните се очаква да доведе до постигане на  
управленските (оперативните) цели. Накрая, планът за управление завършва с 
тригодишен работен план, в който са отразени приоритетните програми и проекти, 
както и необходимите за тях ресурси.  
 
 
 
 
 
 
 



План за управление на ЗМ "Пода" 

Българско Дружество за Защита на Птиците / BirdLife International 
 

10

ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 
 
Обща информация 
 
1.0. Местоположение и граници 
 
Защитената местност "Пода" се намира на брега на Черно море до южната 
промишлена зона на гр.Бургас. Представлява част от комплекса на Бургаските 
влажни зони, съставен от три големи езера: Атанасовско, Бургаско (или Вая) и  
Мандренско (Фиг.1, Приложение 1). Тя е най-източната лагунна част на 
Мандренското езеро. На изток граничи с Черно море (морския бряг и границата на 
блатната растителност), на запад - с шосето Бургас - Созопол, на север - с оградата на 
корабостроителния и кораборемонтен завод "Илия Бояджиев" и на юг - с канала, 
свързващ Мандренското езеро с морето (Фиг.2). Географските координати на 
местността са: 27o27'00'' E;  42o27'30'' N. ЗМ "Пода" попада в два UTM квадрата: NH 
30 и NG 39 (Фиг.2, Приложение 1). Настоящият План за управление  обхваща преди 
всичко територията на ЗМ "Пода", но във връзка с разработването му са проведени 
изследвания и на непосредствено прилежащите й и функционално свързани с нея 
участъци: Узунгерен и канала, северно от него до стената на язовир "Мандра" и 
залива Форос . 
 
Въпреки относително малката си територия, защитената местност представлява 
сложна мозайка от различни по характер участъци. С оглед на техническото 
улесняване опазването на територията, на тези участъци бяха дадени имена, 
отразяващи най-характерната им особеност (Фиг.3, Приложение 1). Тези имена ще 
бъдат използвани и по-нататък в описателната и предписателната част на Плана за 
управление, като се очаква да се утвърдят в практиката на защитената местност в 
бъдеще.   
 
1.1. Площ 
 
Защитената местност заема площ от 100,7 ха. 
 
1.2. Фондова и административна принадлежност 
 
Територията на защитена местност “Пода” съгласно Закона за устройство на 
територията се отнася към категорията “Защитени територии”. Административно ЗМ 
"Пода" е разположена в землището на гр. Бургас (на бившето село Меден рудник, 
сега квартал на града), т.е. - в пределите на Бургаска област. 
 
1.3. Законов статут 
 
Местността "Пода" е обявена за защитена по предложение на Българското дружество 
за защита на птиците със Заповед № 433 от 20 април 1989 г. на Министерството на 
околната среда и водите (тогава Комитет за опазване на околната среда), 
обнародвана в Държавен вестник бр. 37/1989 г. (Приложение 3). 
 
Защитената местност е включена през 1989 г. в Европейския списък на ОВМ като 
част от Мандренското езеро (BG - 005). Под този код тя фигурира и в изготвеното от 
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BirdLife International ново издание на Орнитологично важните места в Европа. ЗМ 
"Пода" попада и в КОРИНЕ сайт "Мандра" с код 089.   
 
1.4. Собственост 
 
Като част от бреговата ивица и като блато "Пода" е било винаги държавна 
собственост. С решение № 10043 на Поземлената комисия гр. Бургас от 22.11.1995 г. 
и с Акт № 2372/22.11.2001 г. на Областния управител на гр. Бургас , за собственик на 
земите, в които попада ЗМ "Пода", е потвърдена държавата. Съгласно Чл. 10. (1) на 
Закона за защитените територии собствеността на държавата върху ЗМ "Пода" е 
публична.  
С решение на Министерския съвет от 7 юли 1999 г. сградата на построения от 
Българското дружество за защита на птиците Природозащитен център “Пода” е 
собственост на БДЗП. 
По силата на Заповедта за обявяване (1989 г.) и на режимите, които тя постановява, 
както и по силата на Закона за защитените територии (1998 г.) в ЗМ "Пода" няма 
отдадени сервитутни или други права на други юридически и физически лица. 
 
1.5. Управленска структура  
 
1.5.1. Организационна структура и администрация 
 
Стопанисването на територията е официално възложено на Българското дружество за 
защита на птиците с Акт № 2372/22.11.2001 г. на Областния управител на гр. Бургас 
(Приложение 3).  
 
Контролът по прилагане на законодателството се осъществява от Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) в лицето на регионалното му подразделение - 
Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас. 
 
В исторически план опазването на защитената местност е започнало веднага след 
предоставянето й  на БДЗП за стопанисване. Бе извършено маркиране на границите 
на местността, както с предвидените по Закон знаци (бяла и червена ивица), така и 
със специално изготвени информационни табели. Последните в кратко време след 
поставянето им бяха унищожени. Бяха правени многократни опити за разрешаване 
на проблема с безконтролното навлизане на хора, коли, добитък, скитащи кучета и 
котки, с бракониерския лов и риболов, както и постоянното присъствие на 
рибарските бригади на територията на ЗМ. Поради липсата на постоянен персонал 
тези опити се оказаха неуспешни. Затова през 1992 г. БДЗП разработи специален 
проект "Опазване и природозащитно образование в защитената местност Пода" за 
финансиране от Швейцарското правителство в рамките на БШПОБ. През първата 
фаза на Програмата (1994-1997 г.) бе разработен Плана за управление на ЗМ и бяха 
осъществени приоритетните действия по него, построи се  Природозащитен център 
“Пода” и бяха подготвени специалисти за управление и опазване на защитената 
местност. През Втората фаза на БШПОБ (1998-2000 г.) БДЗП се ангажира с 
дейностите по опазване и развитие на механизмите за устойчиво съществуване на 
Природозащитния център "Пода", като част от проекта Бургаски влажни зони. През 
Третата фаза на Програмата (2001-2004 г.) се предвижда доразвиване на устойчив 
механизъм за опазване, контрол и управление на ЗМ”Пода”. 
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1.5.2. Персонал – функции 
 
Понастоящем БДЗП поддържа администрация на ЗМ "Пода" от двама души на пълно 
работно време: управител и отговорник по природозащитата, образованието и 
връзките с обществеността. Освен тях по договор работят още трима души, които 
осъществяват охраната на Природозащитния център и ЗМ. По същество тази 
администрация е специализираният орган на БДЗП за управление и охрана на 
"Пода", за прилагане на Плана за управление, организиране на предвидените в този 
план дейности, за въвличане на обществеността в опазването на ЗМ, за развиване на 
образователни дейности, екотуризъм и т.н. Управителят  осъществява цялостното 
ръководство и координация на дейностите, подготвя и предвижва необходимата 
документация, осъществява връзката със заинтересованите страни, както и 
стопанските дейности, свързани с опазването на ЗМ "Пода". Тъй като БДЗП е 
сдружение с нестопанска цел, с оглед на стриктното спазване на Закона, 
Дружеството създаде своя фирма "Неофрон" ЕООД, чрез която се осъществяват 
стопанските дейности, в това число - и тези в "Пода". Отговорникът по 
природозащитата, образованието и връзките с обществеността организира и 
координира цялостната природозащитна дейност в защитената местност, 
включително прилагането на ПУ, мониторинга, спешните природозащитни действия, 
привличането на доброволци, природозащитното образование и възпитание, 
дейностите по екотуризъм, както и цялата документация, свързана с това.  
 
Организираната от управителя охрана опазва както Природозащитния център, така и 
самата защитена местност. В задачите й влиза недопускане проникването на 
превозни средства, стада и други на територията на ЗМ, както и безконтролното 
навлизане на хора. Охраната действа през времето от 17.30 ч. до  8.30 ч., като през 
часовете на стандартното работно време функциите й се поемат от двамата 
служители. 
 
Както се вижда от характера на задълженията и обема на работата (особено предвид 
на обстоятелството, че "Пода" се намира в непосредствена близост до многохиляден 
град, чието население нараства многократно през размножителния сезон на птиците), 
настоящият персонал е крайно  недостатъчен. Липсата не може да бъде 
компенсирана в достатъчна степен от доброволците от БДЗП - клон Бургас, които 
подпомагат служителите на ЗМ. 
 
1.5.3. Материално - техническо обезпечаване  
 
На територията на защитената местност има една единствена сграда - на 
Природозащитния център “Пода”. Тя е едноетажна масивна постройка със застроена 
площ 210 кв.м, специално построена от БДЗП в рамките на посочения по-горе проект 
за нуждите на опазването на защитената местност. Разполага с лекционна зала, 
библиотека, офис на администрацията на ЗМ, стая за доброволци и сервизни 
помещения. Разположена е на ключовото за навлизане в ЗМ място и се явява сигурно 
средство за регулиране на достъпа на превозни средства до територията, което преди 
построяването й беше един от основните застрашаващи фактори.Природозащитният 
център е обезпечен с необходимото оборудване за изпълняване на основните си 
функции по опазване на защитената местност. 
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1.6. Съществуващи проектни разработки 
 
Систематичното и професионално опазване на защитената местност стана възможно 
след одобряването и финансирането на разработения през 1992 г. от Българското 
дружество за защита на птиците проект "Опазване и природозащитно образование в 
защитената местност “Пода". Чрез него паралелно  бяха създадени настоящия План 
за управление и Природозащитния център “Пода”. Проектът спечели 
международната награда "Хенри Форд" за 1995/96 г. С това за първи път българска 
организация се включи в системата на ежегодната инициатива "Европейски 
природозащитни награди на името на Хенри Форд". 
 
Администрацията на Природозащитния център “Пода” и БДЗП са подготвили и 
предложили за финансиране още 4 допълнителни проекта, с които се цели 
обезпечаване на по-нататъшното опазване и управление на защитената местност. 
 
1.7. Съществуващо функционално зониране и режими на обекта 
 
Заповедта за обявяване на защитената местност (Държавен вестник, бр. 37/1989 г.) не 
предвижда функционално зониране на територията й. Във връзка с ефективното й 
опазване и възможностите, които дава Закона за защитените територии (1998 г.), 
такова зониране е направено с настоящия план за управление в Част 3. 
 
С посочената по-горе заповед са въведени режими, които отговарят на спецификата 
на защитена местност “Пода” и на целите на управлението й. Същите са изложени 
изцяло в Част 3 на настоящия план за управление. 
 
Характеристика на абиотичните фактори 
 
1.8. Климат 
 
1.8.1. Фактори за формиране на местния климат  
 
Върху местния климат преди всичко оказват влияние общите климатични 
особености на страната като цяло. Това е най-напред разположението на страната в 
южната част на Умерения климатичен пояс и на прехода към Субтропичния пояс. 
Това определя континентално и океанско климатично влияние. Климатът е под 
влияние на атмосферната циркулация от морски арктични, морски умерени, 
арктични континентални, умереноконтинентални и тропични континентални 
въздушни маси. Средната годишна температура на въздуха е 10,5оС, а средната 
годишна амплитуда - 24-26оС. За страната като цяло преобладават северозападни и 
североизточни ветрове, като Черноморското крайбрежие попада сред най-
ветровитите части на България. Средните годишни валежи за страната са 670-700 
mm. По отношение на зимната покривка Черноморието е сред местата, където тя се 
задържа най-кратко (10-15 дни), при наличие на покривка през 200-250 дни във 
високите планини. Годишната сума на валежите е 74 млрд. м3. 
 
Важен фактор за формиране на местния климат са и особеностите на климатичния 
район, в който попада защитената местност "Пода". Това е климатичния район на 
Бургаската низина - един от трите климатични района на Черноморската подобласт 
от Континентално-средиземноморската климатична област. Черно море е главен 
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определящ фактор за климатичните особености в района. Ролята на този огромен по 
територия и обем водоем се изразява преди всичко в температурно отношение. 
Затоплящото му влияние се проявява от средата на октомври до края на февруари. 
През летните месеци и през пролетта ефектът е обратен. Това обуславя намаляване 
на температурните амплитуди. По отношение на валежите "Пода" попада на 
границата между преходно-континенталния и субтропичния тип валеж - по линията 
с. Факия - езеро Мандра. Годишната сума на валежите за крайбрежната част на 
района се колебае между 520 и 580 mm. Най-големи валежи падат през юни-ноември, 
а най-малки - през август-септември. Средната годишна температура на въздуха е 
между 12 и 13оС. Този район се очертава като един от районите с най-мек зимен 
режим. През цялата зима само около 20 дни имат отрицателна средна температура.  
 
Имайки предвид местоположението на "Пода", като обща закономерност може да 
бъде изтъкнат типичния за умерените географски ширини зонален - западен 
атмосферен пренос. На фона на тази закономерност характерът на циркулационния 
фактор определя ветровете като непостоянни и непериодични. 
 
1.8.2. Елементи на климата 
 
  Температура: Средномесечните температури за района на Бургас, в 
непосредствена близост до който е разположена ЗМ"Пода", варират от 2,1 оC  до  
22,4 оC (Табл. 1). 
 
Таблица 1. Средномесечна температура за района на гр. Бургас 
 

Месец I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Температура 2,1 3,6 5,8 10,5 15,8 20,0 22,4 22,4 19,0 14,1 9,5 4,8 

 
Прави впечатление, че те остават положителни и през зимните месеци. За условията 
на България е прието да се счита, че под 5оC вегетация практически няма. В това 
отношение е важно да се знаят средностатистическите дати, при които става трайно 
преминаване на температурите над и под 5оC. За района на Бургас те са 5 март и 15 
декември. В сравнение с останалите части на България трайното преминаване на тази 
температурно обезпечена вегетационна бариера тук настъпва по-рано. В същото 
време слизането под 5оC става едва през средата на декември. Това се дължи основно 
на високата топлоемкост на голямото количество вода, респективно на голямото 
количество топлина, акумулирана в Черно море. Въпреки че средномесечните 
температури в Бургас остават положителни, то отрицателни температури през зимата 
са нещо обичайно. В Табл. 2 са представени достигналите досега абсолютни 
минимални температури за 30 годишен период на наблюдение.  
 
           
Таблица 2.  Достигнати абсолютни минимални температури за района на гр. 
Бургас 
 

Месец I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Температура -18,3 -18,1 -10,4 -1,3 -3,8 6,0 11,5 10,9 4,2 -0,6 -7,8 -10,3 

 
Дългогодишните наблюдения върху минималните температури показват ясно 
изразена тенденция съм повишаване на температурата за декември-януари през 
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периода 1951-1981 г. в сравнение с по-предишни периоди. Очертава се и тенденция 
за понижаване на летните минимуми, но тя е значително по-слабо изразена. 
 
  Валежи: Средно многогодишната сума на валежите, определена на 
базата на редица от 50 годишни наблюдения, е 546 мм и е по-ниска от средната за 
България. През различните години тя показва голяма изменчивост.  Много важна е 
характеристиката на валежите на вътрешно годишното разпределение на валежните 
суми. 47% или 256 мм са валежите, падащи през периода април-септември, който 
съвпада с основния вегетационен период. 53% или 288 мм са валежите през периода 
октомври-март. 
 
По сезони валежите са общо взето балансирани, т.е. те са характерни за преходно-
континентална климатична зона. 
 
  Фото-синтетична активна радиация (ФАР): За произведената през 
годината биологична продукция ФАР има много важно значение. Органичното 
вещество, получено в резултат на фотосинтезата благодарение на ФАР представлява 
90%-95% от цялата суха маса. От приведените данни в Табл.3 се вижда, че 
максималната стойност на ФАР е през юли, а през юни стойностите са по-високи от 
тези през август, независимо че продължителността на слънчевото греене през август 
е по-голямо. Всичко това е от съществено значение за изхранване на 
новоизлюпеното поколение на птиците. 
 
Таблица 3. Годишно разпределение на фото-синтетичната активна радиация за                     

района на гр. Бургас (приведените данни са Kcal/sm2 = 41.9 MJ/sm2) 
 
Месец I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Год. 
ФАР 2,14 3,05 4,84 5,88 8,03 8,67 9,24 8,31 6,12 3,81 2,52 1,80 64,41 

 
  Ветрове: Вятърът, като основен елемент на климата, има значение при 
характеризиране на атмосферната циркулация. За разглежданата територия обаче от 
съществено значение е бризовата циркулация.   
 
За района на Бургас е характерен относително малкия дял на дните без вятър. Това 
предопределя по-добрата естествена възможност за очистване на въздушния басейн 
над територията, за която са характерни крупни замърсители на въздуха, между 
които от най-голямо значение е "ЛУКОЙЛ Нефтохим". 
 
Средномесечната скорост на вятъра е относително постоянна. Най-голяма е тя през 
март - 44 м/сек., а най-малка през декември 2,9 м/сек. През останалите месеци, тя 
обикновено се вмества между 3 и 2,5 м/сек. На фона на така очертаните максимуми - 
февруари-април и минимуми - ноември-януари се очертават и два вторични 
екстремума - септември – 3,2 м/сек. и юни – 3,1 м/сек. Вторичният минимум през 
май-юни (3,3-3,1 м/сек.) вероятно оказва влияние върху гнездящите в защитената 
територия птици, като се има в предвид, че по-това време ново излюпилите се малки 
все още не са заякнали. 
 
 Бризовата циркулация най-вероятно оказва влияние върху орнитофауната като: 
 -намалява облачността и допринася за увеличаване на слънчевото греене през 
топлото полугодие на годината; 
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 -намалява вертикалните температурни градиенти и дори причинява 
динамични температурни инверсии, които пречат на формиране на конвективна 
облачност (по-малко валежи); 
 -спира дневното повишаване на температурата и предизвиква понижаване на 
средните максимални температури с 3оC-4oC в сравнение със съседната територия на 
запад; 
 -преносът на по-влажен и по-хладен въздух определя и по-висока абсолютна и 
относителна влажност на въздуха. Тя е 15%-20% по-висока от съседните територии; 
 -създава благоприятни условия за пасивен полет на реещите се птици през 
периода на миграция и ги улеснява да използват "Пода" за почивка и хранене; 
 
1.9. Геология и геоморфология 
 
1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 
 
Защитената местност “Пода” попада в най-големия в България лиман – Бургаско-
Мандренския, с дължина 19 км, максимална ширина 6,3 км и с площ от 108,6 кв.км. 
Местността е разположена върху холоценски седименти с мощност до 50 м по 
плажовата ивица. В тях има два торфени слоя, единият от които е на дълбочина 28-29 
м, а вторият – на 35-37 м. По-дълбокият торфен слой съдържа метан, чакъли и 
културни останки. Има открити фосили, като тези от тях, установени под 10 м са 
свързани с древночерноморската трансгресия (първата фаза на осоляването на 
залива).  
 
1.9.2. Геоморфология на релефа 
 
Местността е разположена върху Бургаския синклинорий с вложения в него 
Бургаски грабен. Като цяло движенията на земната кора са свързани с потъване на 
Бургаската низина с 1,46 мм годишно. Основната скала са ценонски вулканици и 
туфи, върху които е разположен палеоген, над него – неоген, плейстоцен и 
холоценски наслаги. Самата плажна ивица на защитената местност се състои от 
алевритов кварцов пясък. 
 
1.10. Хидрология и хидробиология 
 
1.10.1. Хидрология и хидрография 
 
Историческото развитие на Бургаско-Мандренския лиман и различните видове 
антропогенна дейност в околността дават добра представа за влиянието на околните 
водоеми върху формирането и поддържането на хидрологичната обстановка в 
защитената местност (Фиг.4). 
 
През територията на ЗМ "Пода" в морето се оттичат води, формирани на значителна 
по площ и разнообразна по физикогеографски условия територия, определяща 
водосбора на сегашния язовир Мандра. В него се вливат множество реки, три от 
които имат по-съществено значение за водния му баланс. Това са реките Средецка 
(Грудовска), Факийска и Русокастренска. Те са формирани на голяма по площ 
територия, определяща основната част от водосборния басейн на езерото - 2047.9 
кв.км. 
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Допълнително количество води (с неустановен засега обем) се оттичат през канала, 
построен през 1991 г. през северната част на ЗМ "Пода" за отводняване на 
Комлушката низина. В последната постъпват битови отпадни води от разположения 
в съседство жилищен комплекс "Меден рудник" и води от Бургаското езеро. 
 
За изясняване на колебанията на водните стоежи бяха изградени 4 бр. пиезометри и 7 
бр. рейки за замерване съответно нивото на подземните и на повърхностните води в 
защитената местност. Данни за колебанията на водните стоежи са представени на 
Фиг.5. Те са получени вследствие на ежеседмични замервания на нивата за около 
едногодишен период. Най-големи колебания са установени в локвите "Рибарката" 
(83 см) и "Басейн 6" (71 см). Вследствие на режима на водо-изпускане на язовир 
"Мандра" и колебанията на морското ниво, най-голяма динамика във водните стоежи 
е отбелязана при канала Узунгерен-Черно море. Колебанията във водните стоежи в 
"Лопатарската локва" са значителни - 61 см. В същото време минерализацията остава 
почти постоянна. Този ефект се дължи на водонепропускливия глинест екран, 
положен на дъното на локвата при изграждането на утайниците на "ЛУКОЙЛ 
Нефтохим" (в близкото минало "Лопатарската локва" е била най-източната част  на 
IV-ти утайник). 
 
За отвеждане на застрашаващите да залеят шосето високи води на прилежащата до 
"Пода" Комлушка низина през 1991 г. бе построен канал с шлюз, който пресича 
"Пода" в северната й част.  
 
1.10.2. Хидрохимия 
  
Тъй като територията на "Пода" е неразделна част от залива Узунгерен и е в пряка 
връзка с Черно море, водно-солевият режим на местността се формира вследствие на 
процесите, протичащи в тези два водни резервоара и в язовир "Мандра". Режимите 
на работа на изпускателните съоръжения на язовира имат пряко отношение към 
промените в солевия състав на Узунгерен през годината, което влияе съответно и 
върху защитена местност "Пода". 
 
На базата на последните наблюдения върху общата минерализация на водоемите в 
защитената местност може да се заключи следното: 
Отделните водни акватории имат специфичен водно-солеви състав, като 
минерализацията им се променя в много широки граници както в пространството, 
така и във времето (Фиг.6). 
Условно могат да се обособят пет типа води: 

- Сладки (пресни) - 0.367-0.760 mS; 
- Почти пресни (сладки) - 1.4-2.72 mS (формират се вследствие на залпово              
изтичане на големи водни количества от язовир "Мандра");                   
- Слабо солени (бракични) - 4-8 mS; 
- Значително по-засолени води - 10-19.6-26 mS; 
- Свръх солени (хиперхалинни) - 30-32 и повече mS; 
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1.11. Почви 
 
Почвеният състав на защитената местност е в известна степен с изкуствен характер. 
Причината за това е превръщането на почти цялата територия през 60-те години в 
окислителни басейни за нефтопродукти, при което е извършено както нарушаване на 
естествения почвен състав, така и внасяне на почвени елементи от други места. 
 
1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 
 
Липсват данни за наличните в момента основни почвени типове и тяхното 
разпределение на територията на ЗМ, както и за богатството на всеки тип почва и 
съдържащите се в него основни хранителни вещества.  
 
 1.11.2. Почвени процеси 
 
 Няма признаци на наличие на изразени ерозионни процеси върху почвите на 
територията на защитената местност. 
   
Самата територия на ЗМ "Пода" не е била обект на дрениране. Напротив, при 
изграждането на окислителните басейни, някои от тях са застлани със слой глина, 
който да препятства водообмена в дълбочина.  
 
 
Биологична характеристика 
 
1.12. Екосистеми и биотопи 

 
Защитената местност “Пода” представлява комплексна екосистема от блатен тип 
(еутрофно блато). Съставена е от сложна мозайка, включваща елементи на морски, 
литорални, сладководни, бракични и хиперхалинни екосистеми. 
 
На Фиг.7 (Приложение 2) са представени КОРИНЕ биотопите, установени на 
територията на защитената местност. Те са отнесени към по-общите категории 
предвид главно на две обстоятелства. Първото е, че растителността на "Пода" се е 
развила в значителна степен вторично - след драстична човешка намеса. Второто 
съображение е свързано с факта, че ЗМ е обявена главно като място на обитаване на 
редки птици, а не с оглед опазването на ценни растителни съобщества. Въпреки това, 
вероятно представлява интерес процеса на възстановяване на някои типични 
съобщества, но за него липсват данни. Основните биотопи и процентът, който те 
заемат от територията, са следните:    
 16  Пясъчни дюни и пясъчни брегове - 20%. 
 22.4  Пресноводен канал със слабо течение на водата - 0.5%. 
 23.1  Не обрасли с растителност бракични и солени водоеми - 6%. 
 23.2  Обрасли с растителност бракични и солени водоеми - 60%. 
 53.111 Потопени тръстикови масиви - 3.5%. 
 53.112 Пресушени тръстикови масиви - 10%. 
 
Екологично защитената местност е тясно свързана със следните влажни зони в 
района: 
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Атанасовско езеро (1690 ха) е свръх солен водоем с лиманен характер и белези на 
лагуна, разположен на около 10 км северно от “Пода”. Под резерватен режим са 
поставени 1950 ха. Основната човешка дейност в езерото е солодобивът.  
 
Атанасовското езеро е влажна зона, между “Пода” и която се извършва постоянен 
обмен на птици от почти всички разреди, основно през периода на миграцията. 
Атанасовско езеро е от особено значение за гнездещите в “Пода” бели лопатарки    
(Platalea leucorodia) и блестящи ибиси(Plegadis falcinellus), които редовно летят до 
него за хранене. 
 
Бургаско езеро (Вая) (3500 ха) е полусолен водоем с тръстикови масиви в западната 
му част, която е поставена под защита (379,4 ха). Отстои по права линия на около 2 
км от “Пода”. Между Вая и “Пода” също има постоянен обмен на птици, предимно 
на малки корморани(Phalacrocorax pygmeus), къдроглави пеликани(Pelecanus 
crispus), тръноопашати потапници(Oxyura leucocephala), дъждосвирцови птици и 
други.  
 
Мандренско езеро (2200 ха) през 1963 г. е превърнато в язовир, с което е увеличена 
водната му повърхност и е променена е солеността му. Освен “Пода” под защита е 
още една територия - защитената местност "Устие на река Изворска" (площ 151 ха). 
ЗМ “Пода” заема приустийната част на Мандренското езеро и е най-непосредствено 
свързана с него. Особено тясна е връзката с граничещите с “Пода” местности -  
Узунгерен и Комлушка низина, които осигуряват основната хранителна база на 
редица от гнездещите в защитената местност видове птици. Това се отнася и за някои 
бозайници, като видрата(Lutra lutra), както и за други групи животни.   
 
Залива Форос е част от морското крайбрежие, опиращ до ЗМ “Пода” от югоизток. 
Във функционално отношение той е неотделима част от защитената местност. Освен 
постоянния обмен на птици през всички сезони на годината, той е от особено 
значение за зимуващите в “Пода” тръноопашати потапници(Oxyura leucocephala), 
както и целогодишно за малкия корморан(Phalacrocorax pygmeus), патиците, 
потапниците и други птици.  
 
1.13.Растителност 

 
1.13.1. Класификация на растителността 
 
На Фиг.8 (Приложение 2) са представени състава и разпределението на основните 
растителни съобщества. Най-голяма площ заема формацията на тръстиката 
(Phragmites australis). Височината, гъстотата, темпа на разразстване и структурата на 
нейните формации са много важни за формиране състава на орнитофауната на 
местността (особено гнездовата). Представените на Фиг. 9, 10, 11 и 12 (Приложение  
2) аерофотоснимки дават възможност за проследяване, макар и приблизително, на 
развитието на основните тръстикови съобщества в местността за 30-годишен период 
(1965 - 1995 г.).  
 
Пространството между шосето Бургас - Созопол и дигата, насипана върху 
водопровода, е заето от чисти формации на тръстиката с височина 1,6-1,8 м. На изток 
от дигата в посока към морето тръстиката е с по-малки размери. В западната част на 
защитената местност - от оградата на ККЗ "Илия Бояджиев" до черния път - е 
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формацията на тръстика, сантониев пелин и морска дзука (Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud + Artemisia santonicum L. + Juncus maritimus Lam).По пясъчната ивица 
до морето е формацията на пясъчен пирей, пясъчен живовлек, обикновен кривец, 
тройновилужна мишорка, морски ветрогон и татарска салата (Elymus sabulosus + 
Plantago scabra + Gypsophilla trichotoma  + Eryngium maritimum + Lactuca tatarica). 
 
В западната част на защитената местност в места с плитки локви солена вода са 
формациите на европейската солянка (Salicornia europea L.). В централната част е 
разположена формацията на свития изворник (Atropis convoluta Grsb.). 
 
В Югоизточната част на "Пода" се намира формация от морска дзука, морски 
болбошонус и морска рупия(Juncus maritimus Lam., Bolboschonus maritimus (L.) Palla, 
Ruppia maritima L.). 

 
1.13.2. Характеристика на горскодървесна растителност 
 
В защитената местност има отделни дървета, които не формират горско-дървесна 
растителност като такава. 

 
 

1.14. Флора 
 

1.14.1. Низши растения и гъби 
 
В алгофлората на изследвания район са установени 161 таксона. От тях 33 са открити 
в допълнителните пунктове извън границите на защитената местност - в Узунгерен и 
залива Форос. В Таблици 1 и 2(Приложение 1) са дадени съответно списък на 
видовете, тяхното разпространение и структурата на фитопланктона в проучвания 
район. 
 
Характерно за фитопланктона е, че има нестабилен характер - различен видов състав 
и различна сезонна динамика. Той е обусловен главно от флуктуацията на водните 
нива и транспорта на водорасли от птиците. 
 
Според хранителната си стойност и разпределението в местността фитопланктонът 
определя различната трофична характеристика на водоемите в “Пода” през 
изследвания период: 
 
Пункт    Хранителна стойност 

(виж Фиг.5 в Приложение  2) 
А     Ниска - най-малко ядливи видове за 

     зоопланктона. 
 

B     Много висока. Ядливи видове. 
Най-добра хранителна база за зоопланктона. 

 
C     Ниска - малко обилие на фитопланктона. 

     Повече ядливи видове - през август. 
     Еу- до олиготрофен характер  
 



План за управление на ЗМ "Пода" 

Българско Дружество за Защита на Птиците / BirdLife International 
 

21

D     Висока - фитопланктон с висока хранителна  
 
     стойност за зоопланктона. 
     Еу- до хипереутрофен характер  
 

E     Ниска. Присъствие на ядливи видове;  
     но цъфтежи на неядливи. 

     Еу- до хипереутрофен през юли-септември. 
     Бета-мезосапробен. 
 

F Средна - необилен фитопланктон, но качествена  
хранителна база за зоопланктона.  

     Олиго-бета-мезосапробен. 
 

G     Средна - ниско обилие на фитопланктона. 
     Добра хранителна база. 
 

H     Много висока. Ядливи видове с висока 
     хранителна стойност. 
     Еутрофен; бета- до алфа-мезосапробен. 
 
Макромицетите в защитената местност не са проучени, въпреки че са установявани 
единични екземпляри. 
 
1.14.2. Висши растения 

 
1.14.2.1. Богатство на таксони и природозащитно значими таксони 

 
На територията на защитената местност са установени 231 вида висши растения 
(Табл.3 в Приложение 1). Пет от видовете са включени в Червената книга на 
България:  
 
Вид   Разпространение и състояние на популацията 
Тройновилужна мишорка мозаечно; по пясъчната ивица в североизточната   
(Gypsophilla trichotoma Wend.) и по някои от черните пътища в северната част  
 
Черноморско плюскавиче  единични екземпляри по пясъците в 
(Silene euxina Rupr.)   североизточната част     
 
Морски ветрогон   7 индивида по пясъчната ивица в североизточната 
(Eryngium maritimum L.) част 
 
Татарски млечник    в западната част във формацията от тръстика и 
(Lactuca tatarica L.) широколистен папур (Phragmites australis + 

Typhalatifolia) ; добро състояние  
 
Лъскава камилска трева  единични екземпляри по пясъците в 
(Coryspermum nitidum Kit.)  североизточната част 
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В близкото минало тук са се срещали редкия халофит  - пронизанолистната 
блекстония(Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ) и видовете: мъжки салеп(Orchis mascula 
L. ) и черноморска ведрица(Fritilaria pontica Wahl. )(установени само по хербарийни 
материали). 
Геоелементният състав на защитена местност "Пода" е представен на Таблица 4 
(Приложение 1). 
В защитената местност са установени някои нови видове, интерес от които 
представляват: кучата лобода(Chenopodium botryoides Sm in Sowerby)(нов вид за 
флората на България), кръглосеменното лютиче(Ranunculus sphaerospermus Boiss. et 
Blanche in Boiss. )(нов вид за флорния район на Черноморското крайбрежие).  
 
1.14.2.2. Лечебни растения 

 
На територията на ЗМ “Пода” са установени 72 вида лечебни растения (Табл.3 
Приложение 1). Всички те са висши растения. Най-добре е представено семейство 
Сложноцветни (Asteraceae - 11 вида). Повечето от споменатите видове се срещат с 
единични екземпляри и разпръснато на територията на защитената местност. 

 
1.15. Фауна 
 
1.15.1. Безгръбначни животни 

 
Безгръбначната фауна на ЗМ "Пода" е много слабо проучена. Засега са известни само 
204 вида, 160 от които са насекоми. По-добре познати са представителите от разред 
Водни кончета (Odonata), зоопланктонните и зообентосните организми, особено по 
отношение на видов състав, разпространение във водоемите на защитената местност, 
численост и биомаса (Табл.5 и 6 Приложение 1). 

 
В сезонен аспект съществува пролетен пик в числеността и биомасата на 
зоопланктона, следван от летен минимум и по-малък пик през есента. Вероятно 
обяснение е изплитняването на водоемите, което води до загуба на разливите около 
басейните и концентриране на рибите във вътрешността на водните площи. Това 
довежда до засилване на пресата от страна на хищните видове риби. Като резултат се 
забелязва общ спад в числеността и биомасата на зообентосните организми. Поради 
това вероятно зоопланктонните организми нямат съществено пряко значение като 
хранителен ресурс за птиците, а само косвено, участвайки в храната на рибите 
(Табл.9 Приложение 1). 
 
Сведенията за останалите групи безгръбначни животни не са пълни. Налице са данни 
от ежемесечен сбор на ентомологични капани (виж Фиг. 3 Приложение 2). В Таблица 
7 (Приложение 1) са посочени досега установените видове. 
  
От по-специален интерес са представителите на: клас Паякообразни (Arachnoidea) - 
Callilepis cretica (нов вид за страната); клас Насекоми (Insecta), разред водни кончета 
(Odonata) - Lestes macrostigma (рядък за страната) и разред Твърдокрили (Coleoptera) 
- Pseudocipus cupreus (нов вид за страната) и Ocypus simulator (нов вид за страната).  
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1.15.2. Риби 
 
Списъкът на видовете риби, обитаващи защитената местност и прилежащите водни 
басейни е даден в Таблица 8 (Приложение 1). Хранителният спектър на видовете, 
срещащи се в  ЗМ "Пода" е представен в Таблица 9 (Приложение 1). 
В защитена местност "Пода" се срещат 8 вида риби. Пространственото им 
разпределение е посочено на Фиг.13(Приложение 2). В свързаните със защитената 
местност водоеми са установени общо 39 вида (вж. Табл.8; Приложение 1).  
Най- масовият вид  в ЗМ "Пода" е гамбузията (Gambusia holbrooki), на второ място е 
кавказкото попче (Knipowitschia caucasica) и на трето трииглата бодливка 
(Gasterosteus aculeatus), последните два са включени в Червената книга на България, 
категория застрашени от изчезване. Останалите 5 вида се срещат в канала в 
северната част на ЗМ “Пода”свързващ Комлушката низина с морето и реално не 
представляват част от постоянната фауна на местността. Нито един от постоянните 
обитатели на местността не влиза в хранителния спектър на гнездящите рибоядни 
птици. Анализът на хранителни остатъци от 12 гнезда от чапловата колония показа 
наличието главно на два вида: шаран (Cyprinus carpio) и каракуда (Carassius gibelio), 
като по численост преобладава каракудата. Предполага се, че птиците се хранят 
главно в Узунгерен, язовир “Мандра” и залива Форос. Тези факти показват 
необходимостта от изследване ихтиофауната на съседните водоеми и хранителния 
спектър на гнездещите рибоядни птици. 
Седем от 39-те вида риби установени в околните на местността водоеми  фигурират в 
Червената книга на България - кавказко попче (Knipowitschia caucasica), триигла 
бодливка (Gasterosteus aculeatus), брияна (Chalcalburnus chalcoides), деветиглена 
бодливка (Pungitius platygaster), атерина (Atherina boyeri), попче сирман (Neogobius 
syrman), езерна трицона (Clupeonella cultriventris), последните два вида са изчезнали. 
 
1.15.3. Земноводни и влечуги   

 
Общо 15 вида земноводни и влечуги са открити в защитената местност (Табл.10, 
Приложение  1). 
От специален интерес са представителите, включени в Червената книга на България: 
балканска чесновница (Pelobates syriacus balcanicus), жълтокоремник (Ophisaurus 
apodus) и пъстър смок (Elaphe quatorlineata sauromates). 
Най-масовите видове са обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) и 
ивичестият гущер (Lacerta trilineata). 

 
1.15.4. Птици 

 
Броят на наблюдаваните видове птици в “Пода” до 31.12.2000 г. е 249 (65% от 
орнитофауната, установена за страната (Табл.11  Приложение1). Природозащитният 
им статус е представен в Табл.12(Приложение 2). 
 
От установените видове 217 са защитени по ЗЗП, а 71 вида са включени в Червената 
книга на България  в категориите: “рядък”-23 (3 гнездещи), “застрашен”-45 (12 
гнездещи) и “изчезнал”-3. 
 
По отношение на международната значимост на птиците 137 вида са с европейско 
природозащитно значение, както следва: 

SPEC1 - със световно природозащитно значение - 8  
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SPEC2 - концентриран в Европа с неблагоприятен статус - 19 
SPEC3 - неконцентриран в Европа с неблагоприятен статус - 67 
SPEC4 - концентриран в Европа, с благоприятен статус – 43. 

 
Състоянието на застрашеност на тези видове  е съответно:  

застрашен - 9                         локализиран -6 
уязвим - 37                            стабилен -149 
рядък - 12                              намаляващ -31 
(  ) временен статус -55. 

 
 
Пет вида птици отговарят на числените критерии на Конвенцията по влажните зони с 
международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици 
(Рамсарска конвенция): 
голям корморан(Phalacrocorax carbo) - 216 гн.дв. (Пода: -2000 г.);  
къдроглав пеликан(Pelecanus crispus ) - 26-203 екз. (Узунгерен: 1995-1997 г.); 
бяла лопатарка(Platalea leucorodia) - 30-37 гн.дв. (Пода: 1992-1996 г.);  
голяма бяла чапла(Egretta alba) -  244 екз. (Пода: 1995-1996 г.);  
качулата потапница(Aythya fuligula) - 12800 екз. (залив Форос, Узунгерен: 1993);  
тръноопашата потапница(Oxyura leucocephala) - 183 екз. (залив Форос, Узунгерен: 
1993). 
 
Общо 236 вида са включени в Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и 
фауна и природни местообитания съответно в Приложение II - 163 вида и 
Приложение III - 72 вида. 
 
В Конвенцията за защита на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) 
са включени 151 вида от орнитофауната на ЗМ “Пода”: в Приложение I - 4 вида; в 
Приложение II - 147 вида. 
 
Общо 93 вида фигурират в списъка на програмата CORINE Biotopes. 
 
В защитената местност досега са установени 46 гнездещи видове птици (Табл. 4). По 
разреди те се отнасят както следва: Гмурецеподобни - 1 вид, Пеликаноподобни – 2 
вида, Щъркелоподобни - 7 вида, Гъскоподобни - 6 вида, Соколоподобни - 2 вида, 
Кокошоподобни - 1 вид, Жеравоподобни - 3 вида, Дъждосвирцоподобни - 8 вида, 
Гълъбоподобни - 1 вид, Синявицоподобни - 1 вид и Врабчоподобни - 14 вида. 
 
В защитената местност “Пода” се намира единствената по Черноморското 
крайбрежие смесена колония от : бяла лопатарка(Platalea leucorodia), червена чапла( 
Ardea purpurea), малка бяла чапла(Egretta garzetta), сива чапла(Ardea cinerea) и 
блестящ ибис(Plegadis falcinellus). Периодично гнезди и малкия 
корморан(Phalacrocorax pygmeus).  
 
За бялата лопатарка "Пода" се явява единственото гнездово находище по 
Черноморското крайбрежие и едно от най-големите за страната. Поради това видът е 
определен като приоритетен в изследванията за съставяне на настоящия план за 
управление. 
 
През 2000 г. в "Пода" са гнездили 30 вида. 
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Таблица 4. Динамика в числеността на гнездещите видове птици включени в  

         Червената книга на България за периода 1992-1996/1998-2000 г.                   
 
№ Вид 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 
1.  Голям корморан 

Phalacrocorax carbo 
- - - - - 21 154 216 

2.  Малък корморан 
Phalacrocorax pygmeus 

20-30 - - - - - - - 

3.  Червена чапла 
Ardea purpurea 

- - - 16 18-20 ? 10 15 

4.  Блестящ ибис 
Plegadis falcinellus 

25-30 26 25-30 - - 16 20 10 

5.  Бялa лопатарка 
Platalea leucorodia 

30-35 30-35 30-35 37 30-32 ? 30 30 

6.  Ням лебед 
Cygnus olor 

- - - - - - 1 1 

7.  Бял ангъч 
Tadorna tadorna 

- - - 1 1 ? 2 3 

8.  Кафявоглава 
потапница 
Aythya ferina 

5 8 5 6 7-8 ? 5 6 

9.  Белоока потапница 
Aythya nyroca 

- 1 - - - ? - - 

10.  Тръстиков блатар 
Cyrcus aeruginosus 

1 1 1 1 1 ? 1 1 

11.  Стридояд 
Haematopus ostralegus 

1 1 1 1 - 1 - - 

12.  Кокилобегач 
Himantopus 
himantopus 

16 14 12 12 25 ? 4 8 

13.  Саблеклюн 
Recurvirostra avosetta 

11 9 13 11 5 ? - - 

14.  Морски дъждосвирец 
Charadrius 
alexandrinus 

2 1 1 1 2 ? - - 

15.  Малка рибарка 
Sterna albifrons 

14 11 8 6 - ? 2 22 

16.  Мустакат синигер 
Panurus biarmicus 

- - - 1 - ? 1? 1? 

 
Поради това, че е разположена на един от основните миграционни пътища в Европа 
"Via pontica, ЗМ “Пода” има особено значение като място за хранене, почивка и 
укритие за значителен брой птици. Над 30 вида птици са установени да пребивават в 
защитената местност през пролетната и есенната миграция. Към тях се отнасят 
повечето видове от разредите Гмурецоподобни, Щъркелоподобни, Гъскоподобни, 
Дъждосвирцоподобни и Врабчоподобни. 
 
Комплексът Пода, заливите Форос и Узунгерен (Фиг.2, Прил. 2) формират места за 
зимуване с богата хранителна база на видове със световно и европейско 
природозащитно значение: къдроглав пеликан, малък корморан и тръноопашата 
потапница (Табл.5). 
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Таблица 5. Среднозимна численост на видовете, включени в Червената книга 
на България в комплекса "Пода"-залив Форос-Узунгерен за   
периода 1992-1995/1997-2000 г. (в бр. екз.). 

 
№ Вид 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 
1.  Черногуш 

гмуркач 
Gavia arctica 

- - - 1 1 - - - 

2.  Червеноврат 
гмурец 
Podiceps grisegena 

- - - 1 - - - - 

3.  Черноврат гмурец 
Podiceps 
nigricollis 

- 249 - 370 235 165 48 27 

4.  Голям корморан 
Phalacrocorax 
carbo 

- 118 - 46 350 73 96 249 

5.  Малък корморан 
Ph .pygmeus 

- 54 56 55 175 41 453 64 

6.  Къдроглав 
пеликан 
Pelecanus crispus 

- 1 - 26 203 - 2 - 

7.  Голям воден бик 
Botaurus stellaris 

- 1 1 1 7 2 - - 

8.  Голяма бяла чапла 
Egretta alba 

3-4 3-4 3-4 22 131 6 48 15 

9.  Ням лебед 
Cygnus olor 

- 14 - 9 62 - - - 

10.  Сива гъска 
Anser anser 

- 2 - - 25 - - - 

11.  Бял ангъч 
Tadorna tadorna 

40-50 40-50 40-50 65 5 10 1 6 

12.  Сива патица 
Anas strepera 

3-4 3-4 3-4 6 25 - 2 2 

13.  Червеноклюна  
потапница 
Netta rufina 

- 5 - 3 8 - - - 

14. Кафявоглава 
потапница 
Aythya ferina 

- 7600 - - 4500 550 441 290 

15. Белоока 
потапница 
Aythya nyroca 

12 - - - 1 - - - 

16. Гага 
Somateria 
mollissima 

- 1 - 2 1 - - - 

17. Тръноопашата 
потапница 
Oxyura 
leucocephala 

- 183 - - - - - - 

18. Тръстиков блатар 
Circus aeruginosus 

- 13 - 15 36 4 1 10 
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19. Полски блатар 

Circus cyaneus 
- 4 - 1 1 - - - 

20. Голям ястреб 
Accipiter nisus 

1-2 1 - 1 1 - - - 

21. Стридояд 
Haematopus 
ostralegus 

- 1 - 3 - - - - 

22. Средна бекасина 
Gallinago 
gallinago 

- 1 - 10 2 -  - 

23. Голям зеленоног 
водобегач 
Tringa totanus 

- 11 - 9 5 16 1 2 

24. Голям горски 
водобегач 
Tringa ochropus 

- - - - - 1 - - 

25. Малка чайка 
Larus minutus 

- 65 - 1 1 - - - 

26. Речна чайка 
Larus ridibundus 

- 120 - 51 150 105 114 10 

27. Дългоклюна чайка 
Larus genei 

- 3 - 1 - - - 5 

28. Мустакат синигер 
Panurus biarmicus 

- - - 45 по 
звук 

- - - 

 
 

1.15.5 Бозайници 
 
В защитената местност досега са установени 18 вида бозайници (Табл.13 
Приложение 1). Преобладават дребните бозайници, сред които особен интерес 
представлява етруската земеровка (Suncus etruscus), за която "Пода" е третото 
местонаходище за страната. Сред най-многочислените видове малка белозъбка, 
малка водна земеровка и обикновената полевка.   
 
Единствено видрата (Lutra lutra) е включена в Червената книга на България. Видът 
обитава както защитената местност, така и съседните Комлушка низина и Узунгерен. 
 
Възможно е намирането и на още видове, какъвто е случаят с двуцветния прилеп 
(Vespertilio murinus), намерен на около 14 км южно от “Пода”, което разстояние за 
подобен вид не е голямо и е напълно възможно той да бъде установен и в самата 
защитена местност. 
 
 
Културна и социално-икономическа характеристика 

 
1.16. Ползване на обекта и социално-икономически аспекти 

 
1.16.1. Население и демографска характеристика 

 
В защитената местност не живеят постоянно хора. 
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1.16.2. Селищна мрежа 

 
В ЗМ “Пода” няма селища и селищни образувания. 

 
1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи, сгради 

 
През територията на защитената местност минават два бивши нефтопровода 
(неизползвани в момента) и един действащ водопровод. Последният снабдява с 
питейна вода град Бургас и е затрупан с насип от пръст, а другите са под земята, но 
близо до повърхността (Фиг.14 Приложение 1). 
 
През 1991 г. е въведен в експлоатация отводнителен канал от земно-насипен тип с 
ширина 4-5 м, отвеждащ към морето водите от Комлушката низина. Каналът 
пресича територията на "Пода" в северната й част, като в по-голямата си част е 
обрасъл с тръстика и в значителна степен се е интегрирал в естествения вид на 
местността. Същевременно, той донякъде изолира останалата на север от него част 
от "Пода" от основната част на защитената територия. 
 
Непосредствено покрай западната граница на защитената местност минават 
различни видове кабели и други технически съоръжения на ПТТ, Енергоснабдяване, 
Гранична полиция, Военно-морския флот и др. Всички те са разположени под 
земята непосредствено до банкета на пътя. Някои от кабелните съоръжения на ПТТ 
минават и през "Пода", но под земята. 
 
През територията на защитената местност минава старият шосеен път (трошено-
каменна настилка, на места вече обрасла с тревна растителност), свързващ в 
миналото Бургас и Созопол. Остатък от него се намира в източната част на "Пода". 
 
На територията на защитената местност съществуват железни пилонни стълбове без 
жици - остатъци от минавалия някога през "Пода" електрически далекопровод. Те са 
8 на брой, с височина между 10 и 35 м. 
 
На територията на "Пода" няма жилищни постройки. Единствената сграда е тази на 
Природозащитния център. В северната част на защитената местност е построена 
специална дървена кула за наблюдение, висока около 9 м.  
 
В северната и източната част на местността (до плажната ивица) през пролетно-
летния сезон се появяват до 2-3 палатки на рибарските бригади, които се използват 
при лоши метеорологични условия и при нощен риболов.  
 
1.16.4. Селско стопанство 
 
Определеният със Заповедта за обявяване на ЗМ "Пода" режим не предоставя 
възможности за ползване на територията както за земеделски нужди, така и за 
животновъдство (включително за паша). 
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1.16.5. Горско стопанство 
 
В ЗМ”Пода” не се извършват никакви горскостопански дейности. 

 
1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 

 
Статутът на защитената местност не допуска ловуването на територията й. След 
построяването на Природозащитния център и осигуряване контрол върху 
посещенията в ЗМ, случаите на бракониерски лов са единични. 
 
Частта от Бургаския залив, маркираща източната граница на "Пода", се използва 
целогодишно от местни рибарски бригади. Всяка бригада се състои от около 10-15 
човека. Те риболовстват с лодка и грибове, дълги 300-500 метра. След построяването 
на Центъра и ограничаване достъпа на изкупвачите на риба до брега, броят на 
рибарските бригади от около 16 през 1997 г. намаля до около 6-7 през 1999 г. През 
активния риболовен сезон те пребивават предимно по плажната ивица с ширина 5-10 
метра, както и в северната част на защитената местност, между отводнителния канал 
и оградата на ККЗ “Илия Бояджиев”. По канала до южната граница на защитената 
местност се риболовства с рачила и даляни от частни лица, практически ежедневно. 
 
По границите на защитената местност в източната й част (в района на гарда) редовно 
през летния сезон се извършва улов на миди за консумация. До 1998 г. в близки до 
посочените участъци се е извършвал улов на блатен червей за стръв. 
 
1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 
 
Построяването на Природозащитния център и създаването на администрация даде 
възможност за осъществяване на познавателен туризъм. Той се осъществява на 
базата на разработена от служителите на Центъра стратегия при стриктно 
регламентиране на потока, времето и районите за посещаване от туристите. 
Основния брой туристи се ограничават в района на самата сграда на Центъра и 
извършват наблюдения от терасите. 
 
Въпреки, че пясъчната ивица е изградена с преобладание на черупки от миди, поради 
близостта до града, участъка в североизточната граница на защитената местност 
понякога се използва за плаж. През летните месеци същият се посещава и за 
разходка. По правило, това са единични посетители или малки групи от по 3-4 души. 
С построяването на Природозащитния център "Пода" са налице възможности за 
краткотрайно (1 - 2 часа) пребиваване за отдих както на терасата на  самата сграда, 
така и по определената маршрутна пътека. 
 
Единствените услуги, които се извършват на територията на защитената местност, се 
предлагат от Природозащитния център. Те включват посещения с водач из 
местността, ползване на специалното укритие за наблюдение и нощувки в сградата 
на центъра. Предлагат се безалкохолни и освежителни напитки. 
 
1.16.8. Промишленост 
 
На територията на ЗМ “Пода” не се извършват промишлени дейности. 
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1.16.9. Информираност на обществеността за обекта и отношение към него 
 
След построяването и началото на функциониране на Природозащитния център 
“Пода” информираността на обществеността за защитената местност значително 
нарасна За това са допринесли десетките публикации в местни, национални и 
международни издания и средства за информация. Към това следва да добавим и 
значителния брой разпространени рекламни материали за “Пода”, поставените в 
района на оживения път Бургас - Созопол рекламни и информационни табели и 
активното привличане на посетители. Свидетелство за високата информираност е 
рязкото нарастване на броя на посетителите в защитената местност. Докато при 
откриването на Природозащитния център през 1998 г. “Пода” е бил посетен от 2704 
души, количеството посетители през 1999 г. нараства на 7935, а през 2000 г. – на  
8244 души. Центърът придоби широка популярност и в чужбина. Почти половината 
от посетителите са от чужбина, включително специализирани орнитологични 
туристи. 
 
Проведените сред посетителите анкети свидетелстват за големия интерес и 
положителното отношение към защитената местност, както и готовността за 
съдействие при опазването й. 
 
1.16.10. Природозащитно образование 
 
Още през първата фаза на БШПОБ е започнато използването на защитената местност 
за природозащитно образование на базата на специално разработена стратегия. Със 
създаването на Природозащитния център е повишена системността на дейностите по 
природозащитно образование. На базата на разнообразната флора и фауна на 
местността служителите на Центъра и доброволци от клона на БДЗП в гр. Бургас 
осъществяват различни инициативи (беседи, видео- и диапозитивни прожекции, 
наблюдения, изготвяне на реферати, семинари и др.). В защитената местност 
училищата провеждат кръжочна работа, СИП и други форми на извънкласна 
дейност. Организират се и екскурзии с наблюдение и обучение в разпознаването на 
характерните видове птици. Активно се използва постоянната експозиция и 
библиотеката на Природозащитния център. В Центъра се провеждат и обучителни 
семинари както на отделни организации (БДЗП, "Бургас - НЕПИАСТ" и др.), така и 
на природозащитни програми (БШПОБ). Въведена е практика на ежегодно 
провеждане на природозащитни бригади, при които младите хора от Бургас и други 
селища в страната и чужбина извършват конкретни практически дейности на терена. 
Досега в ЗМ “Пода” са привлечени 23 училища и други учебни заведения от Бургас и 
24 такива от останалата част на страната. Някои от дейностите по природозащитно 
образование в защитената местност БДЗП е извършило съвместно с Министерството 
на околната среда и водите и Министерството на образованието и науката.  
 
1.16.11. Научни изследвания 
 
На територията на "Пода" до обявяването й за защитена местност са провеждани 
сравнително малко изследвания. Те са засягали различни елементи на биологичното 
разнообразие и състоянието на средата. В научната литература "Пода" се споменава 
и като място, в което са били откривани за пръв път някои представители на 
флората или фауната при редица регионални проучвания на Черноморското 
крайбрежие, Южна България и др.  
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“Пода” е бил обект на орнитологични изследвания преди започването на работа по 
настоящия план за управление. Те са се изразявали главно в преброявания на 
птиците за редовния мониторинг на Орнитологично важните места, провеждан в 
страната от Българското дружество за защита на птиците след 1992 г., изследвания 
по научни теми на Института по зоология при БАН и др. 
 
За разработването на настоящия План за управление през периода 1994 - 1997 г. са 
извършени системни проучвания върху абиотичните и биотични елементи на 
местността. Събрани и обработени са данни за водния баланс, минерализацията на 
водоемите, качествения и количествен състав на фито- и зоопланктона и зообентоса, 
състоянието на висшата флора и растителност, видовия състав на безгръбначната и 
гръбначна фауна и т.н. По-задълбочени проучвания са извършени върху птиците, 
което продължи и през последващия период. 
 
Върху защитената местност са разработени две дипломни работи – “Птиците на ЗМ 
“Пода” (Лесотехнически университет) и “Туризмът в ЗМ “Пода” (Колеж по туризъм, 
Бургас). “Пода” е обект на проучване и за докторски дисертации, свързани с 
биологичното разнообразие. 
 
1.16.12. Досегашни преки дейности за опазване на защитената местност 
 
Непосредствено след обявяването на защитената местност БДЗП е предприело 
действия за опазване на местността(Фиг.15 Приложение 1). През 1989 г. са 
маркирани границите й с предвидените по закон знаци (бяла и червена ивици), а по-
късно са поставени информационни табели. Маркировката е била поддържана и 
подновявана многократно. Поради периодичното унищожаване на табелите, същите 
са били подновявани няколко пъти. Съвместно с представители на РИОСВ-Бургас 
многократно са извършвани посещения за констатиране и отстраняване на 
нарушения. От 1988 г. БДЗП е извършвало мониторинг на птиците и състоянието на 
мястото най-малко два пъти годишно – по време на Средно зимните преброявания в 
средата на януари и през пролетно-летния сезон (края на май – началото на юни). В 
продължение на 2 години е извършвано ежеседмично замерване нивата на 
подземните и повърхностни води. Извършвани са били отделни проучвания на 
местността с оглед изясняване на природозащитните изисквания на птиците и 
другите елементи на биологичното разнообразие, както и оценка на трофичната 
стойност на водоемите. Защитената местност е била обект на работа по 
специализирани природозащитни проекти на БДЗП за опазване на световно 
застрашени видове птици - тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris), белоока 
потапница (Aythya nyroca). През 1989 г. “Пода” е обявена от BirdLife International за 
Орнитологично важно място (ОВМ) заедно с останалата част на Мандренското езеро. 
През различни години са предприети и редица дейности на терена за подобряване на 
условията за обитаване на птиците на територията на защитената местност. Те са се 
изразявали в премахване на незаконните зеленчукови площи в защитената местност, 
на намерените ловни гюмета, както и в залесяване с храсти по дължина на по-често 
посещаваните пътеки в местността за осигуряване на спокойствие за гнездещите 
видове птици. Тъй като един от основните проблеми е било безконтролното 
навлизане на превозни средства, хора и добитък, са били поставяни преградни 
съоръжения за ограничаване достъпа до защитената местност. Неколкократно са 
организирани природозащитни бригади, по време на които е извършвано почистване 
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на местността от битови отпадъци, както и дейности по увеличаване на подходящите 
за гнездене места за някои от редките и застрашени видове. Приложен е успешния 
опит на БДЗП от резерват Атанасовско езеро, като са построени 4 наколни острови с 
площ 130 м2, 2 насипни острова с площ 105 м2. Построени са 30 изкуствени гнезда за 
чаплови птици в тръстиков масив в югоизточната част на местността и са поставени 
макети на чапли и бели лопатарки. На два от неизползваните метални стълбове са 
построени изкуствени гнезда за привличане на белия щъркел като гнездящ вид. 
Извършени са дейности (отстраняване на наземна растителност) за възстановяване на 
местообитанието на кафявокрилия огърличник в северната част на защитената 
територия. Поставени са изкуствени гнездилки за патицови птици и мустакат 
синигер. Построена е платформа за почивка или гнездене на патицови птици и малки 
корморани. 
 
За разрешаване на проблема с незаконното стануване в защитената местност на 
рибарските бригади БДЗП получи подкрепата на Община Бургас. На основата на 
констативен протокол на АТБ "Приморие" от 14.04.1995 г. (заповед N 
901/20.07.1995 г.) кметът на гр. Бургас издаде нареждане да се изнесат незаконно 
поставените бараки и други съоръжения на рибарските бригади. БДЗП компенсира 
загубите на рибарите по изпълнението на тази заповед, осигури преместването на 
имуществото на рибарите на ново място и предостави дървен материал за 
удовлетворяване на някои техни искания. 
 
Като най-съществен принос към дългосрочното опазване на ЗМ “Пода” бе 
изграждането от БДЗП на Природозащитния център “Пода” и осигуряването на 
висококвалифицирани специалисти за работа в него. 
 
1.17. Настоящо ползване на прилежащите територии 
 
За прилежащи на защитена местност “Пода” приемаме териториите обхващащи 
залива Форос, Узунгерен, Комлушката низина, стабилизационните езера на 
"ЛУКОЙЛ Нефтохим", язовир "Мандра, южната индустриална зона на Бургас, нос 
Форос и района на кварталите "Меден рудник" и "Крайморие".На 
Фиг.16(Приложение 1) са представени графично основните ползвания в района, по-
подробна информация за което е представена по-долу.  
 
1.17.1. Население и демографска характеристика 
 
ЗМ "Пода" се намира непосредствено до гъсто населения район на град Бургас. Той 
е шестият по големина град в България и второто най-голямо селище по 
Черноморското крайбрежие. Населението му е 193316 жители, които през 
курортния сезон се увеличават значително. Най-близко до местността са жилищните 
комплекси "Крайморие" и "Меден рудник". Останалите селища в района са по-
малки, като непосредствено около ЗМ има множество единични постройки или 
групи сгради, където постоянно или през лятото живеят хора. 

 
1.17.2. Селищна мрежа, техническа инфраструктура, застроени площи, сгради 

 
Селищната мрежа в района на защитената местност обхваща южната индустриална 
зона на Бургас, кварталите Меден Рудник и Крайморие и селата Маринка и 
Твърдица. Най-общо, мрежата може да се определи като такава със средна гъстота. 
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Към това се добавят и някои елементи на селищни образувания в околността на ЗМ 
“Пода”. Такива са рибарските постройки в залива Форос, екарисажа, стопанския 
комплекс Крайморие, радиопредавателния комплекс, приюта за бездомни кучета, 
редица единични постройки и други. 
 
От съществено значение за “Пода” е съседството от запад с бившите окислителни 
(настоящи стабилизационни) езера на “ЛУКОЙЛ Нефтохим”. Най-близко до "Пода" 
е четвъртото езеро, като самата местност е била част от него. 
Макар не в непосредствена близост, от значение за защитената местност е и 
инфраструктурата на пристанище Бургас. Поради затворения характер на залива и 
сравнително малките му размери, то може да има както косвени, така и преки 
въздействия върху защитената територия. Нееднократно при щурмови явления до 
плажната ивица на “Пода” са засядали плавателни съдове.  
 
1.17.3. Селско стопанство 
 
Съществуват неголеми по площ обработваеми земи със зърнени култури в 
землището на кв. "Крайморие" в близост до залива Форос. Необработваемите площи 
в района се ползват като пасища. В районите на Узунгерен и залива Форос има 
частни свинарници, които са на самия бряг на водоемите.  
 
Непосредствено южно от ЗМ, на брега на канала се намира изоставена каменна 
кариера. Дъното й при валежи се запълва с вода. При пресъхване на отделни 
участъци през летните месеци възникват благоприятни условия за паша на домашни 
животни. 
 
1.17.4. Горско стопанство 
 
Хълмът непосредствено южно от защитената местност и някои други части на 
района се отнасят към горския фонд, но горскостопански дейности не се извършват. 
 
1.17.5. Лов, риболов, събиране на природни продукти 
 
На по-голямата част от посочения район (с изключение на селищата), включително 
до самите граници на защитената местност, се ловува. Обект на лов са предимно 
птици и дребни бозайници. Местата на най-интензивно ползване за лов са посочени 
на Фиг.16. 
Във всички водоеми извън защитената местност се риболовства както с въдица, така 
и с други съоръжения (грибове, рачила и даляни). При риболов се използва и 
морската акватория пред "Пода" и в залива Форос. В залива Форос има до 3 даляна, в 
Узунгерен те са 2. В Узунгерен се лови предимно атерина и стронгил, като по преки 
наблюдения и сведения на рибарите улова на сезон възлиза на около 14 - 15 тона 
(съставен предимно от атерина). 
 
Отделни езера в Комлушката низина са били използвани за риболов. Тази дейност е 
извършвана през 1993 г. в продължение на около два-три месеца, след което се 
преустановява поради икономическа неефективност. 
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1.17.6. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 
 
В прилежащия на защитената местност район се извършва масов летен курортен 
туризъм. Това с особена сила важи за Бургас (включително кварталите му Крайморие 
и Меден Рудник). Най-близките до "Пода" плажове са в кв. Крайморие. Интензивни 
рекреационни дейности са характерни за летния сезон и във всички останали селища 
в района, като към това следва да се отнесе и натоварения трафик на минаващия 
непосредствено до защитената местност международен път Е87 в участъка Бургас - 
Созопол.  
 
От множеството спортове, практикувани в района около ЗМ “Пода” следва да се 
отбележат специално ветроходството с яхти и сърфове в Бургаския залив. Като един 
от най-големите градове в България и като център на интензивен летен туризъм 
Бургас и околните селища предлагат целия комплекс курортни и други услуги. 
 
1.17.7. Промишленост 
 
Непосредствено до северната граница на защитената местност опира Южната 
индустриална зона на град Бургас (Кораборемонтен и корабостроителен завод 
"Илия Бояджиев").  
 
В района на залива Узунгерен се намира Асфалтовата база - Бургас. На хълма Кафка 
е разположен местния екарисаж. Водите от това предприятие се изливат в залива 
Форос непосредствено до защитената местност. 
 
Макар и разположена извън отбелязаните околности на защитената местност, върху 
нея оказва влияние и нефтената рафинерия “ЛУКОЙЛ Нефтохим”. При 
северозападни ветрове отработените газове на рафинерията достигат до ЗМ “Пода”. 
 
1.17.8. Териториално планиране  
 
Според предложения териториално устройствен план на град Бургас (1997 г.) 
настоящата Южна индустриална зона ще бъде изместена по дължината на северния 
бряг на Бургаското езеро. Досега използваната територия ще бъде оставена като 
резервна площ за евентуално бъдещо разширение на пристанище Бургас. 
Територията на защитена местност “Пода” заедно с хълма Кафка и акваторията на 
Узунгерен попадат в бъдещата паркова зона. 
 
1.17.9. Други  
 
През 70-те години Комлушката низина се е използвала за сметище. Отделни 
купчини смет и досега могат да се видят в някои нейни участъци. Понастоящем 
Комлушката низина е удълбочена, а образувалите се по този начин басейни са 
пълни с вода. Около 1997 г. фирма "Хидротехнически и драгажни дейности ООД" - 
Варна е добивала пясък от дъното на водоемите.  
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1.18. Културно-историческо наследство 
 
1.18.1. История на прилежащите територии 
 
Според Шкорпил (1926) крайбрежието на юг от Стара планина се разделя на две 
части. Мандренското езеро се причислява към втората - Странджанската част. Това 
езеро се свързва направо с морето чрез проток Порос (сега Форос), дълбок 1-1,5 м., 
през който могат да преминават кораби. Бреговете са повечето блатисти, като по 
Русокастренска река блатата продължават до с. Русо Кастро. 
 
Редица римски летописци, географи и историци съобщават за град, наречен Деултум, 
основан по времето на император Василиян в най-западната част на Акрианското 
езеро (днешното Мандренско езеро) между реките Русокастренска и Карабунарска 
(сега Средецка), при днешното село Дебелт. Този град е бил ограден от три страни с 
блата и до него се е стигало с кораби. Покрай него е минавал древния окоп 
Еркесията, който дълго време е бил граница между България и Византия. 
 
На южната страна на Мандренското езеро е съществувало пристанище-крепост, 
наречена Скафида. За него се пише: "При с. Скефа се намира устието на Факийска 
река. До него единственото сухо място между крайбрежните мочури е наречено 
Калебурун (Крепостен мост); на един хълм над езерото се намират остатъци от старо 
кастро; дирите на някакъв калдъръм изчезвали, казват, под прозрачните езерни 
води". 
 
Развалините на крепостта, наречена Скафида заедно с близкия Перро се споменават 
във всички италиански карти на Черно море още от времето на портулана на 
генуезеца Пиетро Весконте от 1318 г. 
 
В старофренска хроника за похода на граф Амадеа Савойски през 1366 г. се 
споменава градеца Скафида като добро и безопасно пристанище. 
 
"Тясното устие на тукашната лагуна" се упоменава и от венецианския географ Негри 
от XV в. 
 
Никита Акаминита казва в едно съобщение, че при обсада на Цариград от латините в 
1203 г. цар Алекси III избягал по море в Дебелт. 
 
Според Иречек Мандренското езеро, което той нарича лагуна, поради вливащите се в 
него реки образува течение към морето чрез пролива Порос (Форос). Той споменава 
за многобройни извори, които нарича "сладководни водни кладенци" по пясъчните 
ивици, отделящи Ваякьойското, Атанасовското и Поморийското езера от морето. 
 
1.18.2. История на “Пода” 
 
В миналото територията на "Пода" е била блатиста, покрита почти изцяло с 
водолюбива растителност. Сегашната й най-северна част е представлявала пясъчни 
дюни, незасегнати от разливите на Мандра. Към началото на ХХ в. тази част е 
използвана за отглеждане на лозя. Шосето Бургас-Созопол е минавало 
непосредствено до брега на морето (Фиг.17 Приложение 1).  
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За оформяне на сегашния облик на местността решаваща роля е изиграла 
последвалата интензивна човешка дейност в нейните граници и околните водоеми. 
През 1928-29 г. през залива Форос е построено преградно съоръжение за улов на 
риба - гард. То е представлявало система от железни решетки, поставени във водата, 
свързвайки по този начин територията на "Пода" със западната част на нос Форос. Те 
са позволявали на дребните кефалови риби да навлизат в заградената от гарда площ 
на залива Форос и да се изхранват там през лятото. През септември, когато рибата е 
нараснала достатъчно, за да не може да премине през отворите на решетките, 
последните са били спускани. По дължина на гарда е имало отвори, в които рибата се 
е струпвала и е можело лесно да се събира с кепче. През 50-60-те години е имало 
много голям улов на риба в тези части. Събрани са две приблизително еднакви 
сведения за рекорден улов през 1956/57г. - 40-50 тона при моста на канала, свързващ 
езерото Мандра с Черно море и за улов от 30-40 тона през 1966/67 г. на същото 
място. Възможно е да става въпрос за едно и също събитие, като за по-достоверно 
може да се приеме второто твърдение.  
Със започване на строителството на Нефтопреработватвателния завод (по-късно  
"Нефтохим - ЕАД", днес – “ЛУКОЙЛ Нефтохим”), през 1960 г., източната част на 
езерото Мандра е била предоставена за изграждане на окислителни (впоследствие 
стабилизационни) езера за отпадни води на завода. 
 
През 1963 г. се построява язовирна стена, която превръща голяма част от 
полусоленото Мандренско езеро в сладководен язовир, събиращ водите на Изворска, 
Факийска, Средецка (Грудовска) и Русокастренска реки. Частта от бившето езеро, 
останала на изток от язовирната стена, запазва връзката си с морето. Тя е известна 
под името Узунгерен. 
 
С построяване на новият шосеен път Бургас-Созопол в началото 70-те години част от 
четвъртото стабилизационно езеро е била откъсната. Това, заедно с построяването на 
ККЗ “Илия Бояджиев”, довежда до окончателното формиране на бъдещата защитена 
местност в днешните й граници. 
 
Послeдвалите интензивни човешки дейности допринесли местността да се раздели на 
различни по характер, форма и големина участъци. Прокарват се два нефтопровода, 
водопровод, електрически далекопровод, отводнителен канал. Непосредствено 
покрай западната граница на защитената местност се прокарват различни видове 
съобщителни кабели, вкопани непосредствено до банкета на пътя. Някои от 
съоръженията на ПТТ минават и през "Пода" (Фиг.14 Приложение 1). Извършва се 
изземване и насипване на земни маси, паша на домашни животни, косене на тревна 
растителност и др. 
 
Споменатите по-горе големи улови на риба са привлекли интереса на местни рибари, 
които впоследствие изграждат постройки за живеене покрай морето. Освен бараките 
и фургоните за живеене те са изградили обработваеми градинки с малка площ. 
Отглеждани са домашни животни - предимно кози и кучета. 
 
През 60-те години на ХХ в. в сегашната североизточна част на защитената местност, 
на брега на морето е бил изграден ресторант “Гарда”, който при построяването на 
новия път е бил изоставен и разрушен. 
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Човешките дейности на територията на днешната защитена местност са оказвали 
пряко или косвено влияние на биологичното разнообразие в нея. От особено 
значение е било изоставянето на окислителните басейни в “Пода”, което е дало 
възможност за възстановяване на първоначалната растителност и свързаната с нея 
фауна. При изпускане на вода от язовира (и особено при преливане вследствие на 
пролетно пълноводие) към южната част на “Пода” се осигурява приток сладка вода. 
Той “разрежда” солените морски води в югоизточната част на местността. Това се 
благоприятства и от останките от бившия гард, който действа като вълнолом за 
силните вълнения в залива. Осладняването на водата и естествените плитчини в тази 
част довеждат до бързото разрастване на специфични растителни съобщества 
навътре в морето - главно тръстикови масиви, а на места и морски болбошонос. 
 
1.18.3. Културно-исторически находки в защитената местност 
 
На територията на защитената местност липсват културно-исторически находки и 
паметници. Непосредствено до южната й граница има остатъци от средновековна 
наблюдателна кула. 
 
1.19. Ландшафт 
 
Ландшафта е единство на взаимовръзки и взаимозависимости между отделните 
ландшафтни компоненти: релефа с геоложката основа, климата, водите, почвената 
покривка, растителността, животинския свят и дейността на човека, които определят 
спецификата на географските екологични процеси и явления върху дадена част на 
земната повърхност като относително хомогенна и териториална цялост. 
 
1.19.1. Структура на ландшафта 
 
В ландшафтно отношение  ЗМ”Пода” попада в Черноморската (крайбрежната) зона, 
която обхваща ивицата западно от морския бряг. Средната й дължина е 40-50 км, 
като тук се включва и Бургаската низина, част от която е и защитената местност. 
Оформянето на релефа е свързано с хлътването на Черноморската котловина в края 
на плиоцена и през кватернера по система от разнопосочни разломи. Ритмичното 
потъване на котловината заедно с понижаването на нивото на морския басейн и 
устията на приточните артерии е дало тласък за активизиране на регресивната ерозия 
и за оформяне на долинната мрежа в крайбрежната ивица. Потъванията по 
крайбрежието се потвърждават от наблюдаваната в Черноморската зона удавени 
речни устия (лимани) и наличните на места лагуни, към които се отнася и Пода. 
Бургаската низина обхваща Бургаския синклинорий и се отличава със слабо изразен 
от запад на изток наклон. При нея се забелязват и съответни диагонални наклони, 
насочени към лиманите на Бургаския залив и хълмовете на Върли бряг. Потъванията 
заедно с издиганията на полуостровите се съпровождат със синхронната проява на 
акумулацията и абразията и е довело до образуването на плажове. 
Климатичният елемент на ландшафта се е формирал в резултат на значителната 
климатообразуваща роля на Черноморския басейн и Средиземноморското 
климатично влияние.  
По отношение на водния елемент реките се отличават с преобладаващо дъждовно 
подхранване - до 80% и слабо влияние на снежните валежи.  
Почвения и растителния елемент на ландшафта са в зависимост от характеристиките 
на хидроклиматичните условия и от особеностите на скалната основа и релефа.  Пода 
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е разположена върху алувиални материали (като част от по-голяма река в миналото) 
в следствие са се формирали алувиални почви заети от водолюбива и влаголюбива 
тревна растителност.  
Животинският свят не е оказал влияние върху формирането на ландшафта в района. 
През годините терена е бил обект на различни антропогенни въздействия. 
Съществено е променен общия вид на мястото през шейсетте години, след 
превръщането му в окислителен басейн на нефтената рафинерия .    
Ландшафните елементи определят ЗМ”Пода” като типично черноморско крайбрежно 
блато, възникнало на мястото на лагуна и съставено от свръхсолени, 
солени,полусолени и сладководни водоеми, а общият му облик се определя от 
преобладаващите обраствания с тръстика. 
 
1.19.2. Естетически качества 
 
Липсват описания на естетическите качества на защитената местност. Най-общо 
може да се отбележи, че повечето хора изпитват положителни чувства от вида на 
територията. Относително малката площ и наличието на редица антропогенни 
елементи на територията (метални стълбове, бетонни основи и др.) и в околностите 
(комини, сгради, съоръжения и други) до известна степен снижават естетическото 
въздействие на “Пода” върху посетителите. 
 
1.20. Състояние на компонентите на околната среда 
 
Състоянието на компонентите на околната среда в района на самата защитена 
местност не са били предмет на специално проучване и мониторинг. Затова в 
настоящето разглеждане се привеждат данните за района на Бургас в частта му, най-
близка до защитената местност.  
 Въздух 
Налице е относително постоянно ниво на средногодишната радиация на атмосферния 
въздух, радиоактивността на валежите и атмосферните отлагания. Измерените 
стойности са в границите на естествения радиационен фон. 
През периода 1997-1999 г. концентрациите на замърсители като сероводород и фенол 
значително намаляват спрямо предходните години. По отношение на шумовото 
замърсяване ЗМ “Пода” е засегната от интензивното движение по първокласния път 
Е87. Нивото на шума, както през деня, така и в тъмната част на денонощието, 
особено през делничните дни на седмицата и активния туристически сезон, е 
значително. Увеличеният транспортен трафик вероятно води до повишаване 
концентрациите на азотния диоксид. 
 Води 
За граничещия на изток със защитената местност Бургаски залив над ПДК са азот 
(амониев), азот (нитритен) и съдържанието на фосфати. 
Съдържанието на нефтопродукти във водите на езерото Мандра, които частично 
навлизат в ЗМ”Пода” се покачва  за периода 1993-1998 г., за 1999 г. то е под ПДК. В 
общ план качеството на водата е добро, влошава се инцидентно при дъжд, 
вследствие отмивания по течението на вливащите се реки и брегове. 
 Почви 
В ЗМ”Пода” и близките околности не са провеждани конкретни проучвания относно   
натрупването на тежки метали в почвите. 
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Първа оценка 
 
Тази част от плана за управление представлява синтез на цялата налична 
информация и на  значимостта на защитената местност. Тя включва извършения 
анализ на естествеността, рядкостта, уязвимостта, типичността, стабилността, както 
и на цялостното биологично разнообразие и социално-икономически особености на 
ЗМ “Пода”. В нея е поставен акцент на най-ценните елементи на “Пода”, които го 
определят като защитена територия със световна значимост. Първата оценка дава 
базата за определяне на дългосрочните цели на защитената местност 
 
1.21. Значение за биологичното разнообразие 
 
1.21.1. Световно значение 
 

• едно от най-богатите места по видово многообразие на птиците на единица 
площ, включващо 249 вида на площ от 1 кв. км; 

• място на обитаване на 8 световно застрашени видове птици: къдроглав 
пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus),  
червеногуша гъска (Branta ruficollis), белоока потапница (Aythya nyroca), 
тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), голям креслив орел (Aquila 
clanga), царски орел (Aquila heliaca) и ливаден дърдавец (Crex crex); 

• място, покриващо числените критерии на Рамсарската конвенция по 
отношение на 6 вида птици. 

 
1.21.2. Европейско значение 
 

• място на обитаване на значителен брой видове птици с европейско 
природозащитно значение - 137 вида, или близо 17% от европейската 
орнитофауна; 

• едно от Орнитологично важните места в Европа, отговарящо на числените 
критерии на BirdLife International; 

• едно от най-значимите места на континента по отношение на броя видове 
птици, включени в Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и 
фауна и природни местообитания - 236 вида; 

• едно от най-значимите места за миграцията на птиците, обитаващи източната 
част на Европа, включващо 151 вида по Конвенцията за защита на 
мигриращите видове диви животни; 

• място с много висок брой видове, определени като значими за Европа - 93 
вида от списъка на програмата CORINE Biotopes. 

 
1.21.3. Национално значение 
 

• едно от местата с най-богата орнитофауна в страната, включващо 65% от 
всички установени в България видове птици; 

• едно от най-редките в страната местообитание - съчетаващо богата мозайка 
от естествени по своя характер свръхсолени, солени, полусолени и 
сладководни водоеми; 

• едно от трите места на гнездене в страната на бялата лопатарка и блестящия 
ибис; 
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• едно от трите за България места на срещане на етруската земеровка; 
• място на обитаване на значителна част от видовете, включени в 

националната Червена книга: 5 вида висши растения - морски 
ветрогон(Eryngium maritimum), тройновилужна мишорка(Gypsophyla 
trichotoma), лъскава камилска трева (Corispermum nitidum), татарски млечник 
(Lactuca tatarica) и черноморското плюскавиче(Silene euxina), 2 вида риби - 
триигла бодливка (Gasterostelus aculeatus), кавказко попче(Knipowitschia 
caucasica),( 8% от видовете риби, фигуриращи в Червената книга), 1 вид 
земноводно - балканска чесновница (Pelobates syriacus balcanicus)(50%), 2 
вида влечуги - жълтокоремник(Ophisaurus apodus) и пъстър смок(Elaphe 
quatorlineata sauromatus)( 17%), 71 вида птици (71%) и 1 вид бозайници - 
видра(Lutra lutra) (5%); 

• една от най-големите в страната и най-голямата по Черноморието смесена 
колония на бяла лопатарка, блестящ ибис, сива, малка бяла, нощна и червена 
чапли; 

• значимо убежище на редки видове птици, от което могат да бъдат 
възстановени изчезнали гнездовища в съседни райони; 

• единственото в страната находище на растението куча лобода(Chenopodium 
botryoides), паяка Callilepis cretica, на два вида твърдокрили (Pseudocipus 
cupreus и Ocypus simulator) и на рифовата чапла (Egretta gullaris); 

• добре развита популация на редкия за страната представител на разред 
Водни кончета - Lestes macrostigma. 

 
1.22. Значение за системата от защитени територии 
 

• защитена територия, съхраняваща образци от едни от най-редките 
местообитания в страната; 

• една от трите най-богати на видове птици защитени територии в България; 
• една от защитените територии с най-високи възобновителни способности и 

висока стабилност на съобществата; 
• един от 141 CORINE обекта; 
• една от най-значимите за националната екологична мрежа защитени 

територии; 
• пример за изпълнение от страна на България на ангажиментите по 

Рамсарската, Бернската и Бонската конвенции, както и на Конвенцията за 
биологичното разнообразие; 

• пример за прилагане от България на Директивата за птиците и Директивата 
за хабитатите, преди още страната да е член на европейския съюз; 

• Еталон за съвременен подход за опазване на защитена територия и за 
сътрудничество между неправителствена организация и държавните 
институции.  

 
1.23. Значение за хората, местните общности и обществото 
 

• образец на организиране на Природозащитен център към защитена територия 
и на управление на влажни зони; 

• едно от най-добре организираните места за орнитологичен туризъм  в 
България; 
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• едно от местата с най-големи перспективи за осъществяване на 
нетрадиционни форми на отдих в района на Бургас; 

• един от най-активните центрове за природозащитно образование и 
възпитание в страната; 

• едно от най-активните средища за организиране на природозащитни 
дейности; 

• защитена територия с много висок потенциал за извършване на научни 
изследвания; 

• защитена територия, притежаваща висок потенциал за съчетаване на 
природозащитата с модерни форми на природосъобразно ползване на 
естествените дадености и особено с екотуризъм. 

 
ЧАСТ 2: ЦЕЛИ 
 
2.1. Идеални и дългосрочни цели 
 
Съгласно Чл. 33 на Закона за защитените територии (1998 г.) защитените местности 
се управляват с цел: 
 

1. запазване на компонентите на ландшафта; 
2. опазване, поддържане или възстановяване на условия в 

местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете 
и съобществата – обект на защита; 

3. предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна 
дейност и екологичен мониторинг; 

4. предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. 
 
В изпълнение на това законово изискване за защитена местност “Пода” са 
определени идеалните цели. Това са конкретизираните за “Пода” посочени по-горе 
цели. На основата на идеалните цели са определени дългосрочните цели, които ги 
доразвиват и конкретизират.  
 
Идеална цел 1 Да бъде опазен завинаги природния комплекс и 

екологичните процеси в защитената местност. 
 
Конкретните дългосрочни цели за управлението на защитена местност “Пода” в това 
отношение са: 

1. да се запази многообразието и качествата на местообитанията и биотопите на 
територията на защитената местност; 

2. да се запази богатството на таксони на територията на защитената местност; 
3. да се обезпечи дългосрочното съществуване на гнездещите в защитената 

местност видове птици; 
4. да се запази колонията на бели лопатарки, ибиси и чапли и се благоприятства 

естественото им възвръщане на гнездене в съседни влажни зони; 
5. да се опазят и подобрят условията, необходими на птиците по време на 

миграция и зимуване; 
6. да се поддържа оптимално ниво на познания и дългосрочен мониторинг на 

биологичното разнообразие в защитената местност. 
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Идеална цел 2 Да бъде опазено завинаги природното състояние на 
абиотичните компоненти в защитената местност. 

 
Конкретните дългосрочни цели са: 

1. да се запази многообразието и качествата на типовете водоеми на територията 
на защитената местност; 

2. да се запази естествения характер на плажната ивица и на общия облик на 
защитената местност; 

3. да се поддържа оптимално ниво на познания и дългосрочен мониторинг на 
абиотичните компоненти в защитената местност. 

 
Идеална цел 3 Да бъдат осигурени на посетителите оптимални условия и 

възможности за естетически, образователни и научни цели и 
досег с дивата природа по начин, който не противоречи на 
природозащитното значение на защитената местност. 

 
Конкретните дългосрочни цели в това отношение са: 

1. да се осигури развитие на познавателния туризъм в съответствие с 
природозащитната значимост на защитената местност, като се създадат 
оптимални условия за естетическа наслада, духовно обогатяване и досег с 
дивата природа; 

2. да се осигурят благоприятни възможности за научни изследвания, екологично 
и природозащитно образование и обучение на територията на защитената 
местност; 

3. да се поддържа дългосрочен мониторинг и проследяване въздействието на 
туризма върху биологичното разнообразие на защитената местност. 

 
Идеална цел 4 Да бъде спечелена подкрепата на местното население за 

целите и задачите на защитената местност. 
 
Следните конкретни цели в това отношение могат да бъдат определени като 
дългосрочни: 

1. да се осъществява редовна координация с местни и регионални органи и 
ключови партньори в полза на управлението и опазването на защитената 
местност; 

2. чрез използването възможностите на защитената местност да се подпомагат 
местните институции, особено тези в областта на образованието, културата и 
възпитанието на подрастващите; 

3. да се подобрява и поддържа обществената информираност за ценностите, 
възможностите и потенциала на защитената местност. 

 
2.2. Заплахи и ограничения 
 
В настоящия раздел са отразени факторите, които застрашават компонентите и 
качествата на защитената местност (заплахите), както и тези, които не застрашават, 
но не дават възможност за постигането целите на защитената територия 
(ограниченията). Както заплахите, така и ограниченията не позволяват постигането 
на идеалните и дългосрочните цели.  
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2.2.1.  Заплахи 
 
Заплахите се различават по характер и степен на въздействие върху защитената 
местност. Едни от тях са свързани с естествени процеси, докато други са резултат от 
действията на човека. 
 
2.2.1.1. Естествени заплахи 
 
 Промени в климата 
 
Намаляването на валежите през последните десетилетия , свързано с глобалното 
затопляне, е съществена заплаха за ЗМ “Пода” предвид на факта, че водата е в 
основата на цялостната екосистема на влажната зона. Застрашава всички компоненти 
на защитената местност и е извън възможностите за въздействие. 
 
Значение: потенциално високо 
 
 Сукцесия на тръстиката 
 
Естествения процес на разширяване на тръстиковите масиви и покриване на все по-
голяма част от откритите водни площи представлява заплаха за редица видове, 
свързани екологично с водните огледала. Освен това, той води до намаляване на 
достъпната за гнездене площ за определени видове. Сукцесията е в пряка зависимост 
от солеността на водата и от еутрофикацията на водоемите. Подлежи на управление с 
различни средства. 
 
Значение: високо 
 
2.2.1.2. Предизвикани от човека заплахи 
 
 Палежи и предизвикани от човека пожари 
 
Една от най-сериозните заплахи за защитената местност. Реалността й произтича от 
близостта на оживен път, рибарски бригади (редовно се пали огън на плажната 
ивица) и други посетители в непосредствените околности на защитената местност. 
Честите силни ветрове и сухата тръстика през значителна част от годината могат да 
способстват за сериозни щети.  Застрашава както екологичните комплекси и процеси, 
така и най-ценните елементи на защитената местност (смесената колония). 
Последният пожар в “Пода” е бил през 1998 г., със сравнително малки щети. 
 
Значение: високо 
 
 Замърсяване 
 
След изоставянето на окислителните басейни местността е била използвана в 
продължение на години за изхвърляне на твърди битови отпадъци, каквито има на 
места и досега по дъното на басейните. Особено натоварена е и пясъчната ивица в 
източната част, използвана за бивакуване от рибарите и поради постоянното 
изхвърляне на отпадъци от морето, особено след силни вълнения. Еднократно на 
брега на ЗМ беше изхвърлен от вълните малък кораб, впоследствие нарязан и 
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изнесен (1995 г.). Близостта на “Пода” до международния шосеен път засилва 
допълнително замърсяването. Отпадъци се извозват от гр.Бургас и се изхвърлят на 
различни места както покрай западната граница на "Пода", непосредствено до 
шосето, така и направо в самата защитена местност. 
 
Близостта на Бургаското пристанище е потенциална опасност от замърсявания с 
нефтопродукти при аварии или незаконно изхвърляне на нефтени отпадъци. 
 
Преминаващият през ЗМ “Пода” отводнителен канал дава възможност  замърсени 
води от Кумлушката низина да попаднат на територията на защитената местност.  
 
В известна степен заплаха представлява замърсяване на атмосферния въздух от 
петролната рафинерия, въздействащо върху “Пода” при съответната посока на 
ветровете. 
 
Значение: средно, локално високо 
 
 Безконтролно навлизане на превозни средства и хора 
 
Съществена заплаха за най-значимите елементи на защитената местност, предвид 
чувствителността на повечето видове птици към този фактор. Породен е от 
интензивния шосеен трафик по дължина на цялата западна граница на защитената 
местност, от присъствието на рибарите по плажната ивица (което прави невъзможно 
използването й за гнездене от някои видове). Все още има случаи на незаконно 
навлизане и пребиваване в ЗМ от рибари, деца, работници от ККЗ "Илия Бояджиев", 
плажуващи и др. С преминаването си те безпокоят птиците, щетите от което са 
особено големи през размножителния период и за откритогнездещите и колониални 
видове.  
 
В някои случаи, за да се заобиколят поставените ограничителни съоръжения, се 
изсичат или палят храсти и друга растителност. 
 
По-особен случай е прелитането на селскостопански самолети над “Пода”, с което 
предизвикват силно безпокойство на птиците, особено на смесената колония.  
 
Значение: високо 
 
 Вандализъм 
  
Налице са редица случаи на умишлено унищожаване на съоръжения, поставени във 
връзка с опазването и управлението на защитената местност. Обект на посегателства 
са информационни табели, знаци от маркировката, загражденията за ограничаване 
достъпа на превозни средства, дори метален електрически стълб и два от 
изкуствените дървени острови за привличане на птици.  
 
Значение: средно, локално високо 
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 Дейности по поддръжка на действащия водопровод 
 
В случай на авария по разположената в защитената местност част на водопровода от 
яз. Ясна поляна към Бургас неизбежното навлизане на хора и техника би поставило 
под сериозна заплаха разположената наблизо колония от лопатарки, ибиси и чапли. 
 
Значение: потенциално високо 
 
 Скитащи котки и кучета 
 
На територията на защитената местност редовно са навлизали скитащи котки и 
кучета, привлечени от постоянното присъствие на рибарските бригади (които 
държаха и свои кучета). Някои от тях отглеждаха малките си на територията на ЗМ. 
След построяването на Природозащитния център този фактор е сведен до минимум, 
макар че наличието на приемник за бездомни кучета в непосредствена близост до 
“Пода” привлича постоянно скитащи кучета. 
 
Значение: средно 
 
 Незаконни ползвания на ресурси 
 
В пределите на защитената местност доскоро са извършвани различни дейности, 
свързани с ползване на някои от ресурсите в нея. Те са незаконни, като след 
построяването на Природозащитния център са премахнати изцяло или сведени до 
минимум. Като най-сериозна заплаха могат да се разглеждат няколко от тях. Сред 
тях са обработването на участъци от защитената местност за зеленчукови градини. 
Регистрирани са случаи на изземване на пясък от плажната ивица, от отделни 
участъци с разкритие на пясъци и други подобни места, благодарение на близостта 
на "Пода" до шосето. На територията на ЗМ е извършвана паша на стада овце от 
съседните селища, както и кози, отглеждани от рибарите. Редовно е навлизано в 
защитената местност за вадене на блатен червей за стръв по откритите тинести 
участъци. Сходни са случаите и на събиране на черна мида, при което освен че се 
навлиза в защитената територия и се засягат елементи на екосистемите, се палят 
огньове, безпокоят се птиците и т.н. 
 
Значение: високо 
 
 Незаконен лов 
 
До започване функционирането на Природозащитния център на територията на 
защитената местност е извършван бракониерски лов. Осъществяван е и с използване 
на специално построени укрития. Представлявал е особено силна заплаха както 
поради прякото унищожаване на птици, така и поради високата степен на 
безпокойство. Понастоящем е сведен до минимум.  
 
Значение: високо 
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 Еутрофикация на водоемите 
 
Свързана е с попадането на органика във водоема поради замърсяване, но и при 
естествените процеси на гниене. Води до цъфтеж и невъзможност зоопланктонът да 
окаже контрол върху първичните продуценти. Засягайки основата на екологичните 
вериги, представлява заплаха за екосистемата на “Пода” като цяло и за птиците, 
обитаващи защитената местност.  
 
Значение: потенциално високо 
 
2.2.2.  Ограничения 
 
 Недостатъчна подкрепа от местните общности 
 
Природозащитните дейности в ЗМ “Пода” все още не срещат пълна подкрепа от 
гражданството на Бургас. По-високата съпричастност и активност от страна на 
местните хора към проблемите на защитената местност ще улесни извършването на 
природозащитните дейности, предотвратяването действието на някои заплахи, 
набирането на средства за опазването на “Пода” и т.н. 
 
Значение: потенциално високо 
 
 Социално-икономическо състояние на страната 
 
Ниските доходи на населението, ниската трудова заетост и някои други социално-
икономически фактори силно ограничават възможностите за разгръщане на 
природозащитната дейност, за набиране на средства и поддръжници за защитената 
местност. Икономическите затруднения на част от населението ги принуждават да 
търсят алтернатива в ползване на природни продукти или към посегателства върху 
някои от съоръженията в защитената местност. 
 
Значение: високо 
 
 Законодателни ограничения 
 
Законодателството , отнасящо се до регионалното планиране, не задължава при 
изготвяне на общинските и областни планове да се вземат под внимание 
изискванията за опазването на защитените територии. Това представлява сериозна 
пречка пред интегрирането на ЗМ “Пода” в развитието на района на Бургас и 
областта като цяло. Това донякъде е избегнато чрез инициативата на служителите от 
Природозащитния център и тяхното участие в обсъждането на регионалните 
планове. Аналогично ограничение е липсата на законови преференции и данъчни 
облекчения за спонсориране на природозащитни дейности. 
 
Значение: високо 
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Втора оценка 
 
2.3. Управленски цели 
 
  
Анализът на ефекта на заплахите и ограниченията върху дългосрочни цели на 
защитената местност дава възможност за извеждането на конкретните управленски 
цели. За разлика от дългосрочните цели, които представляват насоката на действие, 
управленските цели са конкретни и реално постижими във времето. 
 
Управленските цели са основата на зонирането на защитената местност, както и на 
определянето на конкретните режими и норми за всяка от зоните. 
 
Управленските цели са представени в 5  групи: цели за управление на природните 
компоненти, за управление на посетителите, за образование и обучение, за партньори 
и местни общности и за функционирането на администрацията на защитената 
местност. Поради връзката между отделните природни компоненти, в редица случаи 
дадена управленска цел може да допринася за постигането на две или повече 
дългосрочни цели.  
 
2.3.1. Управление на природните компоненти 
 
Дългосрочна цел 2.3.1.1. Да се запази многообразието и качествата на 

местообитанията и биотопите на територията на 
защитената местност 

Управленски цели: 
 

• Да не се допускат нерегламентирано навлизане и ползвания на ресурси в 
защитената местност; 
• Да се възстанови местообитанието на кафявокрилия огърличник; 
• Да се увеличи площта на откритите водни огледала; 
• Да се удълбае сухия участък в северозападния край на защитената местност за 

възстановяване на предишното местообитание; 
• Да се сведе до минимум наличието на твърди битови отпадъци на защитената 

територия; 
• Да се разработи противопожарен план за защитената местност. 

 
Дългосрочна цел 2.3.1.2. Да се запази богатството на таксони на 

територията на защитената местност 
 
Управленски цели: 
 
     • Да се проучи видовия състав и основните екологични изисквания на слабо 
познатите групи организми в защитената местност; 

• Да се предприемат конкретни мерки за опазване на консервационно 
значимите таксони в зависимост от екологичните им изисквания и заплахите 
за всеки от тях. 
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Дългосрочна цел 2.3.1.3. Да се обезпечи дългосрочното съществуване на 

гнездещите в защитената местност видове птици  
 
Управленски цели: 
 

• Да се построят и поддържат съоръжения, предоставящи допълнителна 
гнездова площ за някои видове птици; 

• Да се предприемат действия за ограничаване на щетите от скитащи котки и 
кучета. 

 
Дългосрочна цел 2.3.1.4. Да се запази колонията на бели лопатарки, ибиси и 

чапли и се благоприятства естественото им 
възвръщане на гнездене в съседни влажни зони 

 
Управленски цели: 
 

• Да се допуска навлизане в колонията само в изключителни случаи и с 
писмено разрешение на администрацията на защитената местност след 
съгласуване с МОСВ; 

• Да се проучат възможностите за отклоняване на полетите на 
селскостопанската авиация от въздушното пространство над защитената 
местност; 

 
Дългосрочна цел 2.3.1.5. Да се опазят и подобрят условията, необходими на 

птиците по време на  миграция и зимуване 
 
Управленски цели: 

 
•     Да се проучат възможностите за създаване на екранизиращи ивици от храсти                            

или друга растителност. 
 

Дългосрочна цел 2.3.1.6. Да се поддържа оптимално ниво на познания и 
дългосрочен мониторинг на биологичното 
разнообразие и основните абиотични компоненти в 
защитената местност  

 
Управленски цели: 
 

• Да се разработи и започне прилагането на програма за мониторинг на 
биологичното разнообразие и основните абиотични компоненти в “Пода”. 

 
 
Дългосрочна цел 2.3.1.7. Да се запази многообразието и качествата на 

типовете водоеми на територията на защитената 
местност  
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Управленски цели: 
 

• Да се извършва периодично наблюдение върху общото състояние на 
отделните водоеми на територията на защитената местност и при 
необходимост да се предприемат мерки за опазването им; 

• Да се следи за навлизането на замърсени води от граничещите със защитената 
местност водоеми. 

 
Дългосрочна цел 2.3.1.8. Да се запази естествения характер на плажната 

ивица и на общия облик на защитената местност  
 
Управленски цели: 
 

• Да се извършва периодично почистване на плажната ивица; 
• Да не се допускат в защитената местност дейности и съоръжения, които биха 

променили сегашния й облик и качества. 
 
 
2.3.2. Управление на посетителите 
 
Дългосрочна цел 2.3.2.1. Да се осигури развитие на познавателния туризъм в 

съответствие с природозащитната значимост на 
защитената местност, като се създадат оптимални 
условия за естетическа наслада, духовно обогатяване 
и досег с дивата природа 

 
Управленски цели: 
 

• Да се поддържа в добро състояние наблюдателната кула; 
• Да се маркира маршрутната пътека през защитената местност; 
• Да се въведат и приложат правила за поведение в защитената местност. 
 

 
Дългосрочна цел 2.3.2.2. Да се поддържа дългосрочен мониторинг и 

проследяване въздействието на туризма върху 
биологичното разнообразие на защитената местност 

 
Управленски цели: 
 

• Да се извършва мониторинг на посетителите в защитената местност; 
• Да се оценя периодично ефекта от посетителския поток в местността. 
 

 
2.3.3. Образование и обучение 
 
Дългосрочна цел 2.3.3.1. Да се осигурят благоприятни възможности за научни 

изследвания, екологично и природозащитно 
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образование и обучение на територията на 
защитената местност 

 
Управленски цели: 
 

• Да се разработи и приложи образователна програма; 
• Да се популяризират възможностите на Природозащитния център за 

провеждане на обучение, семинари и научни изследвания; 
• Да се установят контакти с университетите и научните институти в страната и 

чужбина; 
• Да се издадат и разпространяват образователни материали. 

 
2.3.4. Партньори и местни общности 
 
Дългосрочна цел 2.3.4.1. Да се осъществява редовна координация с местни и 

регионални органи и ключови партньори в полза на 
управлението и опазването на защитената местност  

 
Управленски цели: 
 

• Да се установи връзка с основните местни и регионални органи по регионално 
планиране и се проучат възможностите за отчитане на изискванията за 
опазване на защитената местност; 

• Да се установят контакти с ключови партньори, които могат да окажат 
съдействие при интегрирането интересите на защитената местност при 
регионално планиране. 

 
Дългосрочна цел 2.3.4.2. Чрез използването възможностите на защитената 

местност да се подпомагат местните институции, 
особено тези в областта на образованието, 
културата и възпитанието на подрастващите  

 
Управленски цели: 
 

• Да се установи връзка с основните местни и регионални институции, центрове 
за работа с подрастващите, НПО и други и се уточнят възможностите за 
сътрудничество; 

• Да се използват възможностите на Природозащитния център “Пода” за 
осъществяването на приоритетни дейности от взаимен интерес. 

 
Дългосрочна цел 2.3.4.3. Да се подобрява и поддържа обществената 

информираност за ценностите, възможностите и 
потенциала на защитената местност  

 
Управленски цели: 
 

• Да се установи постоянна връзка с основните местни и национални медии и 
същите да се осведомяват периодично за дейността на Природозащитния 
център “Пода”; 
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• Да се използват възможностите на интернет за популяризиране на защитената 
местност и природозащитните дейности на БДЗП в нея. 

 
2.3.5. Функциониране на администрацията 
 
Дългосрочна цел 2.3.5.1. Да се поддържа функционалността на 

Природозащитния център и съоръженията, свързани 
с опазването  на защитената местност  

 
Управленски цели: 
 

• Да се завърши вертикалната планировка на центъра; 
• Да се поддържа в добро състояние сградата на центъра; 
• Да се поддържа постоянната изложба; 
• Да се дооборудва центъра с необходимата екипировка, апаратура и техника; 
• Да се поддържат информационните табели, обозначения на границите на 

защитената местност и други подобни; 
• Да се поддържат във функционално състояние преградните съоръжения за 

ограничаване на достъпа до защитената местност; 
• Да се проектира и поддържа ефективна система за комуникация на 

Природозащитния център; 
• Да се проектират и построят допълнителни наблюдателни укрития; 
• Да се издадат и разпространяват рекламни и информационни материали за 

защитената местност и Природозащитния център.  
 
Дългосрочна цел 2.3.5.2. Да се поддържа високо ниво на специализация и 

професионализъм на служителите в 
Природозащитния център  

 
Управленски цели: 
 

• Да се осигурят възможности за обучение, специализиране, учебни пътувания 
в страната и чужбина. 

 
Дългосрочна цел 2.3.5.3. Да се разработи и изпълнява програма за набиране на 

средства и постигане на устойчивост в опазването 
на защитената местност  

 
Управленски цели: 
 

• Да се приложи бизнес плана на Природозащитния център; 
• Да се използват възможностите на фирмата на БДЗП “Неофрон ЕООД” за 

генериране на собствени средства за постигане на устойчивост в опазването 
на защитената местност; 

• Да се разработи и прилага система за продажби и реклами на услуги, 
сувенири, информационни материали и други. 
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ЧАСТ 3: ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ И НОРМИ 
 
Въпреки относително малката площ на защитената местност “Пода” територията й е 
нееднородна както в екологично, така и във функционално отношение. В Закона за 
защитените територии (1998 г.) няма специално изискване за зониране на защитените 
местности. Нуждата от ефективно опазване на ЗМ “Пода” обаче налага такова да 
бъде направено. Отделните части в защитената местност имат различна 
консервационна значимост и изискват налагане на различни режими, за да могат да 
изпълняват екологичните и социо-икономическите си функции. По такъв начин 
определянето и описването на тези зони е основно средство защитената местност 
като цяло да постигне целите на управление, които Законът й отрежда. Въвеждането 
на зони улесняват администрацията в определяне на дейностите във всяка част от 
територията, както и допринася за осведомяване на посетителите за изискващото се 
от тях поведение в една или друга част на защитената местност. 
 
Съгласно заповедта за обявяване (Държавен вестник, бр. 37/1989 г.) в границите на 
защитената местност “Пода” се забраняват: 
 
1) строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на 

местността или водният й режим; 
2) унищожаване на блатната растителност, опожаряване на тръстиката и др.; 
3) замърсяване водите на блатото и прилежащите площи; 
4) лов и риболов; 
5) безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата и 

събиране на яйцата им, опръстеняване на малките. 
 
Според същата Заповед в границите на защитената местност се разрешават: 
 
1) мероприятия за поддържане на естественото водно ниво в блатото; 
2) извличане на пясък и тръстика след допълнително съгласуване. 
 
На основание Чл. 34 от Закона за защитените територии чрез настоящия план за 
управление на цялата територия на защитена местност “Пода” се забранява: 
 

1. Движението и престоя на хора, освен с разрешение на администрацията на 
защитената местност и в зоната за свободен достъп; 

2. Навлизането, движението и престоя на превозни средства освен при аварийни 
случаи или с писмено разрешение на администрацията на защитената 
местност; 

3. Рязането, вземането, пренасянето или извозването без писмено разрешение от 
администрацията на защитената местност или с редовно разрешение, но извън 
указаните в него места, срокове, количества и видове каквито и да било 
дървета, храсти, тръстика или части от тях, включително отсечени или 
паднали; 

4. Събирането на билки, диворастящи плодове и други растения и животни, 
освен с писмено разрешение на администрацията на защитената местност или 
МОСВ в случаите на защитени видове; 
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5. Събирането на семенен материал и на диви растения и животни, освен за 
научни и природозащитни цели и с писмено разрешение на администрацията 
на защитената местност или МОСВ в случаите на защитени видове; 

6. Късането на цветя; 
7. Бивакуването и паленето на огън извън определените места; 
8. Внасянето на неприсъщи за местността растителни и животински видове; 
9. Безпокоенето, убиването, упойването, улавянето, събирането, вземането, 

пренасянето, превозването на живи, ранени или убити животни и 
разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и черупки от яйца и 
други жизнени форми, разрушаването и преместването на гнезда, леговища, 
места за почивка и други подобни, освен от администрацията на защитената 
местност или МОСВ в случаите на защитени видове; 

10. Регулирането числеността на животински и растителни видове с изключение 
на:  

10.1. подпомагане нарастването числеността на консервационно значими видове; 
10.2. ограничаване числеността на скитащи котки и кучета или други видове, 
застрашаващи консервационно значими елементи на защитената местност; 
10.3. отстраняване на неуместни или нетипични за определени местообитания 
видове; 

11. Използването на изкуствени торове и други химически средства; 
12. Паркирането на превозни средства  извън определените и обозначени за тази 

цел места; 
13. Прелитането с каквито и да е летателни средства по-ниско от 2000 м над 

защитената местност; 
14. Строителството, ремонтът и поддържането на маршрутни пътеки без писмено 

разрешение на администрацията на защитената местност или МОСВ; 
15. Заснемането на игрални и документални филми и други творчески продукции 

без писмено съгласуване с администрацията на защитената местност; 
16. Разпространяването на образователни, информационни и туристически 

материали за защитена местност “Пода”, които не са съгласувани с 
администрацията на защитената местност; 

17. Унищожаването, увреждането, преместването на обекти и съоръжения от 
административната, туристическата, образователната, информационната или 
друга инфраструктура; 

18. Нарушаването целостта на почвения слой и пясъчната ивица (разкопаване, 
вземане на пясък, почва, разораване) освен при поддържащи дейности на 
администрацията на защитената местност; 

19. Поставянето на всякакъв вид знаци и обозначения (табели, лентова, стълбова 
и друга маркировка, реклами и други подобни) без писмено разрешение от  
администрацията на защитената местност; 

20. Събирането на данни, провеждането на научни изследвания и извършването 
на мониторинг върху биотичните и абиотични елементи, върху 
туристическите и други дейности на защитената местност, без съгласуване с 
администрацията й; 

21. Внасянето на територията на защитената местност на: 
21.1. взривни и запалителни вещества, освен за извършване на дейности, 

предвидени в плана за управление и със съгласието на 
администрацията й; 

21.2. металотърсачи; 
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21.3. химически средства и препарати с изключение на битови миещи 
препарати; 

22. Престоят или движението на лица, носещи капани, примки, арбалети, лъкове, 
огнестрелно оръжие в сглобено и разглобено състояние или боеприпаси, с 
изключение на оръжие и боеприпаси за самоотбрана; 

23. Използването на следните боеприпаси: запалителни, отровни, разяждащи, 
задушливи, упойващи и сълзотворни.  

 
 
 
 
 

Забележка: 
1. Разпоредбите на т. 2 и т. 12 за ограничаване движението на превозни средства 

и паркирането не се отнасят за служителите от администрацията на 
защитената местност при изпълнение на служебните им задължения и за 
изпълнителите на възложени от администрацията дейности; 

2.  Дейностите по т. 10.2 и т. 10.3 се извършват от служители на 
администрацията на ЗМ “Пода”; 

3. Разпоредбите на т. 22 и т. 23 не се отнасят за служители на администрацията 
на ЗМ “Пода”, МВР и МО, при изпълнение на служебните им задължения. 
Движението или престоят на служители на МВР и МО с оръжие, освен 
определеното за самоотбрана, става след писмено уведомяване на 
администрацията на защитената местност. 

 
За цялата територия на защитената местност се въвеждат следните условия: 
 

1. При каламитети и борба с вредители се използват единствено механични 
средства; 

2. При събиране на научни данни или проучване на територията на защитената 
местност лицата се задължават да предоставят на администрацията й копия от 
резултатите от проведените наблюдения или изследвания; 

3. При необходимост, РИОСВ по предложение на администрацията на 
защитената местност въвежда временни ограничения и спира определени 
дейности в ЗМ “Пода”, за което по съответен ред се информират 
заинтересованите лица и обществеността. 

 
За всички зони на защитената територия се въвеждат режими, забраняващи всички 
дейности с изключение на : 
 

1. Охрана; 
2. Потушаване на пожари; 
3. Спасителни и полицейски акции; 
 

3.1. Зона с висока консервационна значимост 
 
Описание на зоната 
 
Зоната включва частта от защитената местност с най-висока природозащитна 
значимост. Тя включва около 2/3 от най-югозападния басейн като обхваща участъка 
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между път Е87 от запад и дигата източно от него до пясъчния участък Глареола, без 
последният да попада в тази зона. Площта на зоната е около 30 ха(Фиг.18 
Приложение 2). 
 
Предназначение на зоната 
 
Зоната цели опазването на основната ценност на ЗМ “Пода” - смесената колония 
бели лопатарки, блестящи ибиси и чапли. Поради изключителната чувствителност на 
тези видове към антропогенния фактор, в нея се предвижда най-висока степен на 
защита. 
 
Режими на зоната 
 
В зоната са забранени всички дейности с изключение на: 
 

1. Посещения с научна цел с разрешение на администрацията на защитената 
местност, съгласувано с РИОСВ; 

2. Управление на тръстиковите масиви, водните нива и други природозащитни 
дейности с разрешение на администрацията на защитената местност, 
съгласувано с РИОСВ; 

3. Аварийни работи по разположената по границата на зоната инфраструктура; 
4. Премахване на неуместни растителни и животински видове. 

 
Норми  
 

1. Управление на тръстиковите масиви, водните нива и другите природозащитни 
дейности по т. 2, както и премахването на неуместните видове  се извършват 
само в извън размножителния период на птиците (1 септември – 31 януари); 

2. Плановите поддържащи дейности на инфраструктурата по т. 3 се извършват 
след съгласуване с амнистрацията на защитената местност и в извън 
размножителния период на птиците (1 септември – 31 януари). 

 
 
3.2. Зона за свободен достъп 
 
Описание на зоната 
 
Зоната включва оградената територия около самия Природозащитен център “Пода” и 
подстъпите към него (асфалтовия участък между път Е87 и Природозащитния 
център, както и участъка между стария мост над канала и центъра), както и 
участъците, ползвани от рибарските бригади (пространството в най-североизточната 
част на защитената местност, ограничено от изток от морето, от север – от оградата 
на ККЗ “Илия Бояджиев”, от юг от отводнителния канал и достигащо на запад на 30 
м от линията на морето, а също черните пътища между това пространство и път Е87, 
както и плажната ивица). Площта на зоната е около 10 ха. 
 
Предназначение на зоната 
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Зоната осигурява свободния достъп на посетителите до Природозащитния център 
“Пода” и до плажната ивица, както и площи със свободен достъп на рибарските 
бригади за извършване на присъщата им дейност (риболов в морето пред “Пода”). 
 
Режими на зоната 
 
В зоната са забранени всички дейности с изключение на: 
 

1. Присъщи дейности за извършване на риболов в морето извън защитената 
местност; 

2. Свободно преминаване за наблюдение и други дейности, които не 
предизвикват безпокойство или друга заплаха за птиците и другите 
елементи на биоразнообразието; 

3. Аварийни работи; 
4. Санитарна намеса при болести и каламитети; 
5. Премахване на неуместни растителни и животински видове; 
6. Бивакуване и палене на огън на определени и обозначени места; 
7. Пренощуване и паркиране на автомобили на определените и означени за 

това места; 
8. Образователни дейности, културни и масови мероприятия. 

 
Норми  
 

1. Допуска се нощуване в местата за бивакуване на групи до 20 души; 
2. Допуска се паркиране само на леки автомобили до 5 броя; 
3. Допуска се извършването на риболов само с гребни рибарски лодки и по 

традиционен начин; 
4. Допуска се изваждането на плажната ивица на рибарски лодки до 5 броя; 
5. Масови мероприятия се допускат само в Природозащитния център. 

 
 
3.3. Туристическа зона 
 
Описание на зоната 
 
Зоната включва трасето на стария път Бургас – Созопол в участъка му между 
Природозащитния център и плажната ивица до басейн Рибарката, следва 
отклонението на северозапад по съществуващия черен път до първокласен път Е87, 
като включва разклонението до наблюдателната кула и самата кула. Площта на 
зоната възлиза на около 5 ха. 
 
Предназначение на зоната 
 
Зоната осигурява контролиран достъп до някои от интересните природни обекти в 
защитената местност и възможност за извършване на наблюдения, заснемане, 
обучение и други подобни дейности. Тя позволява активен отдих и досег с дивата 
природа. 
 
Режими на зоната 
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В зоната са забранени всички дейности с изключение на: 
 

1. Транзитно преминаване пеша и извършване на наблюдения; 
2. Използване и поддържане на наблюдателните съоръжения, както 

изграждането на нови такива; 
3. Поддържане на маршрутната пътека; 
4. Аварийни работи; 
5. Санитарна намеса при болести и каламитети; 
6. Премахване на неуместни растителни и животински видове; 
7. Образователни и пешеходни туристически дейности; 
8. Научно-изследователска дейност и екологичен мониторинг; 
9. Събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни; 
10. Пренощуване в наблюдателната кула при изследователски дейности и с 

разрешение на администрацията на защитената местност. 
 
Норми  
 

1. Допуска се преминаването до 20 души едновременно по маршрутната пътека; 
2. В наблюдателната кула се допуска качването на до 5 души едновременно; 
3. Дейностите по т. 9 се допускат само с разрешение на администрацията на 

защитената местност. 
 
При необходимост администрацията на защитената местност може да променя 
допустимия брой на посетители в група. При най-малки съмнения относно 
техническата изправност на наблюдателната кула да се забрани нейното използване. 
 
 
3.4. Зона за ограничаване на човешкото въздействие 
 
Описание на зоната 
 
Тази зона включва всички територии на защитената местност, които не влизат в 
описаните дотук зони. В нея попадат най-вече участъци с богато биоразнообразие 
или такива от значение за храненето, нощуването, почивката на птици и други 
животни през цялата година. Площта на тази зона е около 55 ха. 
 
Предназначение на зоната 
 
Предназначението на тази зона е да опазва богатството и качествата на попадащите в 
нея местообитания, както и да осигури основните екологични изисквания на 
обитаващите “Пода” видове.  
 
Режими на зоната 
 
В зоната са забранени всички дейности с изключение на: 
 

1. Природозащитни дейности за видовете, съобществата и за поддържане и 
възстановяване на екологичните качества на местообитанията; 

2. Аварийни работи; 
3. Премахване на неместни растителни и животински видове; 
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4. Редуциране числеността на скитащи котки и кучета; 
5. Събиране на семенен материал и на диви растения и животни, освен за 

научни и природозащитни цели и с научно-изследователска дейност и 
екологичен мониторинг. 

 
Норми  
 

1. Дейностите по редуциране числеността на скитащи котки и кучета се 
извършват от администрацията на защитената местност и само с живо ловящи 
средства, като уловените животни се предават в приемници или се пускат 
далече от защитената местност; 

2. Дейностите по т.3, т. 5 и т. 6 се извършват с писмено разрешение на 
администрацията на защитената местност. 

 
 
ЧАСТ 4: ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
4.1. Управление на природните компоненти 
 
4.1.1. Програма за екологичен мониторинг 
 
Програмата е основа за успеха в природозащитните и управленческите дейности в 
местността. Функционирането й е възможно само в тясно сътрудничество с други 
институции и организации.  
 

• Проект – Изграждане на система за екологичен мониторинг 
 
Предвиждат се поредици от срещи и работни групи за : (1) определяне показателите 
за мониторинг във връзка с целите за управление на защитената местност; (2) 
разработване на методики и процедури за снемане на всеки показател; (3) определяне 
на ролите и задълженията на заинтересованите от мониторинга партньори; (4) 
разработване на споразумения и договори за екологичен мониторинг, както  
бюджети и графици. 
 

• Проект - Мониторинг на орнитофауната в защитената местност 
 
Проектът предвижда мониторинг на гнездещите, мигриращите и зимуващите видове 
птици, както и актуализиране на съществуващата база данни. 
 

• Проект – Мониторинг на важни природни и антропогенни фактори 
 
С този проект се цели постоянното проследяване на съществени заплахи за 
биоразнообразието, показатели за състоянието на средата и др. 
 
4.1.2. Програма за опазване и поддържане на местообитанията  
 

• Проект - Увеличаване площта  на водните огледала 
 
Предвижда се окосяване на тръстиката в отделни участъци, като по този начин ще се 
увеличи площта за хранене и почивка на водоплаващите птици. 



План за управление на ЗМ "Пода" 

Българско Дружество за Защита на Птиците / BirdLife International 
 

59

 
• Проект – Възстановяване на местообитания 

 
Чрез отстраняване на растителността в отделни участъци ще се възстановят местата, 
където в близкото минало е гнездил кафявокрилия огърличник. Ще се построят 
насипни острови, осигуряващи безопасни и сигурни места за гнездене на: речната 
рибарка; белочелата рибарка; речния и морски дъждосвирец.  
 
4.1.3. Програма за опазване на видовете  
 

• Проект - Охрана на смесената колония  
Проектът предвижда организиране на доброволци за осигуряване на постоянно 
наблюдение от разстояние в района на колонията и реагиране при поява на опасност 
за нея.  
 
4.2. Управление на посетителите 
 
4.2.1. Програма за развитие и поддържане на туристическата маркировка 
 

• Проект - Поддържане на маршрутната пътека  
 

Включва дейности па маркиране на пътеката, поставяне на информационни и 
указателни табели и тяхното поддържане. 
 

• Проект - Изграждане на екранизиращи съоръжения до басейните с гнездещи 
птици   

 
Проектът предвижда създаването и поддържането на прегради (екрани) от 
тръстикови рогозки, намаляващи до минимум безпокоенето на птиците през 
размножителния период. 
 
4.2.2. Програма за мониторинг на туристите 
 

• Проект – Мониторинг на туристите 
 
Ще доразработи вече съществуващата система за мониторинг и управление на 
туристическия поток на база посетители на Природозащитния център и посетители 
на защитената местност. Данните ще послужат за усъвършенстване на програмата за 
определяне на границите на допустимо натоварване на местността. 
 
4.2.3. Програма за обезпечаване и безопасност на туристическия поток 
 

• Проект – Безопасност на туристите 
 

Безопасността на туристите при посещение в защитената местност е основен 
приоритет за администрацията на природозащитния център. Ще се доразработи 
системата за информиране на посетителите и маркиране на потенциално опасните 
места (основно наблюдателната кула). Проектът предвижда  поддръжка и ремонт на 
това техническо съоръжение. 
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4.2.4. Програма за подобряване инфраструктурата на ПЗЦ”Пода” 
 

• Проект – Вертикална планировка на  ПЗЦ”Пода” 
 
Този проект предвижда дейности по подобряване състоянието на пътя към центъра и 
дворното пространство, с цел улесняване на туристическия поток. 
 
4.3. Образование и обучение 
 
Природозащитното образование е част от работата на Природозащитния център. 
Натрупаният тригодишен опит очертава отлични възможности за бъдеща съвместна 
работа с детски градини, училища, специализирани учебни паралелки, центрове за 
работа с деца, висши учебни заведения и включването в местната общинска 
образователна програма. Проявеният постоянен и нарастващ интерес към тази част 
от работата на центъра доказа необходимостта от назначаването на допълнителен 
персонал, за да могат да се дообогатят и използват възможностите на центъра. Това е 
възможно само ако се извършва в тясна връзка с програмата “Функциониране на 
администрацията”. 
 
4.3.1. Програма за образователни дейности 
  

• Проект - Природозащитно образование 
 

- “Биологичното разнообразие в ЗМ”Пода” – създаване на пътуваща 
изложба, като ефективен начин за връзка с обществеността.  

- В бъдеще се предвижда развиването на още теми, които ще имат и 
популяризиращо значение за защитената местност. Такава програма може 
да привлече и спонсори. 

- Досегашният опит показа необходимостта от създаването на пакет от 
образователни материали, базирани на основни елементи от 
биоразнообразието на местността. 

- Създаване и дообогатяване на архив от ламинирани постери на 
природозащитна тематика. Това ще доведе до тяхното ефективно опазване 
и дълготрайно използване при изготвянето на тематични изложби.  

 
• Проект - Обучение 

  
Администрацията на Природозащитния център разглежда като приоритет 
използването на възможностите на защитената местност за обучение. Проектът 
предвижда курсове за обучение на различни целеви групи, свързани с “Пода”. Той е 
продължение на станалото вече традиция подпомагане на учебните програми на 
някои висши учебни заведения чрез провеждане на учебни практики и стажове, 
изготвяне на курсови и дипломни работи, както и обучението на доброволци от 
района. Чрез това се цели изпълнението на някои от дейностите в защитената 
местност да се поеме от тях. Ще се търсят и възможности за допълнително 
финансиране от спонсори. 
 
4.4. Партньори и местни общности 
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Работата с партньорите и общностите е от особена важност за администрацията на 
защитената местност. Тя се изразява основно в доразвиване на механизмите за 
редовна комуникация с всички заинтересовани страни, имащи отношение към 
територията. Много от дейностите в тази насока все още не са обсъждани от 
широката общественост. На тях обаче не трябва да се гледа като на програми и 
проекти, а като на обикновени средства за взаимодействие при решаването на в 
конкретни ситуации съвместно с групи от обществеността, институции, ведомства и 
общински организации. Това е възможно само при тясна взаимовръзка с работата по 
програмите: “Управление на природните компоненти”, “Управление на 
посетителите”,“Образование и обучение” и “Функциониране на администрацията”. 
 

• Проект – Укрепване местната структура на БДЗП 
 
Приоритет в този проект е привличането на местните доброволци от БДЗП и 
създаването на механизми за редовна комуникация и участието им в процесите на 
вземане на решения, засягащи управлението на ПЗЦ”Пода” и местността, доколкото 
това е възможно .  
 
4.5. Функциониране на администрацията 
 
Наличието на администрация  и опазването на защитената местност не трябва да се 
разглеждат поотделно. Разположен на един от основните подстъпи към територията, 
центърът (администрацията) осъществява контрол на всички посещения. По този 
начин броят на нарушенията като: бракониерство, изхвърляне на битови отпадъци в 
местността и изземване на пясък бяха сведени до минимум. 
 
4.5.1. Програма за финансови механизми 
 
През тригодишното си функциониране в Природозащитен център “Пода” бяха 
развити механизми за генериране на собствени средства (чрез фирмата на БДЗП-
“Неофрон”ЕООД). Приходите обаче все още са недостатъчни за постигане на 
устойчивост. Изготвеният Бизнес план за развитието на центъра дава допълнителни 
насоки за пазарните възможности, както и за увеличаване спектъра от предлаганите 
продукти и услуги. 
 
4.5.2. Програма за развитие на човешките ресурси 
 
Понастоящем няма система за развитие на персонала. Преди да бъде изпълнявана 
тази програма е необходим задълбочен анализ на многофункциолността на центъра и 
възможностите за неговото развитие.  
 

• Проект – Образователни дейности в ПЗЦ”Пода” 
 
Проектът предвижда назначаването на допълнителен персонал за да се оптимизира 
програмата “Образование и обучение”, като се разширят параметрите на работа в 
тази област 
 
4.5.3. Програма за обществена информация и връзки с обществеността 
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Посочват се дейности свързани със Стратегията за връзки с обществеността, които 
не са включени в други програми. 
 

• Проект – Популяризиране на защитена местност “Пода” 
 
Проектът цели широко разпространение на информация за защитената местност чрез 
доразработка и тиражиране на информационния пакет с материали(диплянки, 
картички и др.) сред туристическите бюра, фирми, доброволци, сродни организации 
и други посетителски центрове. Създаване на видеофилм за ЗМ”Пода”. Създаване на 
календар на публичните изяви (празници, международни дни, тематични изложби). 
Актуализиране на интернет-страницата за защитената местност и ПЗЦ”Пода”, както 
и редовното подновяване на информацията . Издаване на информационния бюлетин 
“Пода”. 
 

• Проект – Създаване на трайна информация за защитена местност “Пода” 
 
Поддържане, подновяване и поставянето на нови информационни и рекламни табели  
около самата защитена местност и в гр.Бургас. 
 

• Проект – Използване възможностите на средствата за масова информация 
 
Проектът предвижда доразработване на програмата за взаимодействие с 
националните и регионални средства за масова информация  и оптимизиране на 
системата от редовни съобщения за медиите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.0 ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗМ“ПОДА” 
 

Средства по години 
(в хиляди лева) 

 
№ 

 
Програми, проекти и основни дейности по изпълнението им 

 
Изпълнител 

2001 2002 2003 

 
забележка 

 
4.1 Управление на природните компоненти 

 4.1.1 . Програма за екологичен мониторинг      
 Изграждане на система за екологичен мониторинг на защитената местност 

• Проучване на възможностите за финансиране 
• Разработване програма за екологичен мониторинг 
• Възлагане на разработка и външни услуги                                            

БДЗП 
Външен 

 
 
  
 

 
 
  

 
 
  
  

Изготвяне 
на 

самостоятел
ен проект 

 Мониторинг на орнитофауната в защитената местност  
• Оптимизиране на методиката                     

БДЗП  
 

 
 

 
 

Изпълнява 
се от 

ПЗЦ”Пода” 
 Мониторинг на важни природни и антропогенни фактори 

• Мониторинг на ползванията 
• Мониторинг на туристическото въздействие 

БДЗП    Изпълнява 
се от 

ПЗЦ”Пода” 

       
 4.1.2 Програма за опазване и поддържане на местообитанията      
 Увеличаване площта  на водните огледала 

• Организиране на доброволци и осигуряване на необходимата техника  
БДЗП 
Външен 

 1 2 
 

1 
 

 

 Възстановяване на местообитания 
• Организиране на доброволци и осигуряване на необходимата техника 

БДЗП 
Външен 

1 2 1  

 4.1.3. Програма за опазване на видовете      
 Охрана на смесената колония БДЗП    При 

необходи-
мост 

 
4.2 Управление на посетителите 

 4.2.1. Програма за развитие и поддържане на туристическата маркировка      
 Поддържане на маршрутната пътека БДЗП     
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• Изготвяне и поставяне на информационни и указателни табели Външен 1 1 1 
 Изграждане на екранизиращи съоръжения до басейните с гнездещи птици  

• Организиране на доброволци и осигуряване на необходимите материали и техника 
БДЗП  1   

 4.2.2. Програма за мониторинг на туристите      
 Мониторинг на туристите 

• Доразработване системата за мониторинг 
      семинари 
      възлагане на разработка 

БДЗП 
Външен 

  
3 

  

 4.2.3. Програма за обезпечаване и безопасност на туристическия поток      
 Безопасност на туристите 

• Изготвяне на експертна оценка за техническото състояние на наблюдателната кула, при 
необходимост – извършване на основен ремонт 

БДЗП 
Външен 

 2   

 4.2.4. Програма за подобряване инфраструктурата на ПЗЦ”Пода”      
 Разработване на проект за вертикална планировка БДЗП Външен  30   

 
4.3. Образование и обучение 

 4.3.1. Програма за образователни дейности      
 Природозащитно образование 

• Преносима образователна експозиция “Биологичното разнообразие в ЗМ”Пода” 
       възлагане на разработка 
• Пакет  от образователни материали 

семинари 
      възлагане на разработка 
      материали  
• Архив от ламинирани постери 

БДЗП 
Външен 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 

5 
 

1 
 
 
 
 

0,5 

 
 

1 
 
 
 
 

0,5 

 

 
 
 
 
 
 

Обучение 
• Провеждане на стажове и практики в ЗМ”Пода” 
• Изготвяне на дипломни работи 
• Курсове за обучение на персонала 

БДЗП 
Външен 

 
0,1 

 
0,5 

 
0,1 

 
1 

 
0,1 
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          4.4. Партньори и местни общности 
 Укрепване местната структура на БДЗП 

• Иницииране и подпомагане при извършването на конкретни природозащитни дейности 
• Подпомагане с материали и техника 

БДЗП 
Външен 

 
5 
1 

 
5 
1 

 
5 
1 

 

 
4.5. Функциониране на администрацията 

 4.5.1. Програма за финансови механизми      
 Изготвяне на “Бизнес план за развитието на ПЗЦ”Пода” БДЗП Външен 1    
 4.5.2. Програма за развитие на човешките ресурси БДЗП Външен     
 “Образователни дейности в ПЗЦ”Пода” 

• Назначаване на допълнителен персонал 
БДЗП Външен  

6 
 

6 
 

6 
 

 4.5.3. Програма за обществена информация и връзки с обществеността      
 Популяризиране на защитена местност “Пода” 

• Доразработка и тиражиране на диплянката за ЗМ”Пода” 
• Изготвяне на видеофилм за ЗМ”Пода” 
• Публични прояви  
• Актуализиране на интернет-страницата 
• Възстановяване издаването на бюлетин “Пода” 

БДЗП Външен  
2 
1 
2 
1 

0,2 

 
1 

10 
2 

0,1 
0,2 

 
1 
 

2 
0,1 
0,2 

 

 Създаване на трайна информация за защитена местност “Пода” 
• Поддръжка и поставяне на нови информационни и рекламни табели 

БДЗП Външен  
1 

 
10 

 
2 

 

 Използване възможностите на средствата за масова информация 
• Оптимизиране на системата от редовни съобщения за медиите 

БДЗП 0,5 0,5 0,5  

 
4.5. Годишни административни разходи за ПЗЦ”Пода” 

 Заплати БДЗП Външен 23 23 23  
 Режийни  10 10 10  
 Общо  60,3 117,4 55,4  

 





РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ 
 
Абиотичен отнасящ се до неживата природа (температура, светлина и 

др.); 

Ареал област на географско разпространение на живи организми 
(вид, род, семейство и т.н.) или определен тип биотични 
съобщества; 

Асоциация съвкупност от разнородни популации с название от 
доминиращ вид или видове, основна класификационна 
единица на растителната покривка; 

БАН Българска академия на науките 

БДЗП Българско дружество за защита на птиците 

Безпокойство резултата от различни човешки дейности върху дивите 
животни, изразяващ се в уплашено, възбудено или 
раздразнено състояние и невъзможност да осъществяват 
присъщите им поведенчески действия в заетата от тях зона. 
Води до отрицателен за животното резултат - от изменения в 
поведението до напускане на естествения му район на 
обитаване; 

Биом област или група области (природно – климатична зона), 
които имат характерни климатични или други физически 
условия, необходими за развитието на приспособените към 
тях растения и животни и комплексите от тях; крупно 
системно-географско подразделение в пределите на дадена 
географска зона; 

Биотичен отнасящ се до живите организми и живата природа; 

Бракониерство нарушаване на законовите норми за опазване на природните 
ценности с цел лично облагодетелстване; включва всички 
форми на посегателства към всички типове природни 
ценности, включително:  
- Убиването, улавянето, преследването и нараняването на 

диви животни, вземане, пренасяне и превозване на 
намерени ранени и убити животни или разпознаваеми 
части от тях, събиране на яйца и индивиди, търговия с 
диви животни. 

- Престой или движение на лица на територията на 
местността с извадени от калъф и сглобени гладкоцевни 
и нарезни пушки, огнестрелно оръжие с автоматична и 
полуавтоматична стрелба. 

Бракониерството представлява престъпление по 
Наказателно-процесуалния кодекс с изключение на 
маловажните случаи, които се считат за административни 
нарушения; 
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БШПОБ Българо-швейцарска програма за опазване на 
биоразнообразието 

ДВ Държавен вестник 

Дива природа участък от природата, който не е нарушен от дейността на 
човека, естествен ландшафт с характерни диви растения и 
животни и съобщества от тях; 

Екологичен 
коридор  

територия, която осигурява връзката на популации, 
съобщества, екосистеми или местообитания и осигурява 
безпрепятствената миграция на индивиди и генетичен 
материал; 

Екологична 
сукцесия 

последователна естествена смяна на една екосистема с друга 
под въздействието на фактори, които съществено изменят 
или разрушават първоначалната и се създават условия за 
развитието на друга екосистема, по-приспособена към 
новите условия; 

Екосистема естествена единица, единен природен комплекс, органична 
съвкупност от неживата среда (грунд, вода, въздух) с 
обитаващите я живи организми; открита и относително 
стабилна във времето и пространството система, 
функционираща като единно цяло и осъществяваща 
кръговрата на веществата и енергията на заетата от нея 
площ; 

ЕС Европейски съюз 

Застрашен 
таксон 

таксон, чиято численост на популациите и област на 
разпространение намаляват по начин, по който в определен 
обозрим период може да престане да се среща в дадения 
район (локално застрашен), в страната (национално застра-
шен) или на планетата (глобално, световно застрашен); съще-
ствуват подробни международно признати класификации на 
степените на застрашеност и критериите на определянето им; 

Защитен таксон таксон, поставен под режим на опазване със закон или друг 
нормативен документ, за който се забраняват всички 
действия, които могат да нанесат вреди на индивидите, на 
гнездата или леговищата им, на местата, които те обитават, 
включително безпокойство, вземане на намерени мъртви 
индивиди, пренасяне и т.н.; 

ЗЗТ Закон за защитените територии (1998 г., обн. ДВ бр. 133 от 
11.11.1998 г.; изм. ДВ бр. 98 от 12.11.1999 г.; изм. и доп. ДВ 
бр. 28 от 4.04.2000 г.; изм. ДВ бр. 48 от 13.06.2000 г.) 

ЗТ Защитена територия 

Климакс 

 

 

 

последен, относително устойчив стадий на естествено 
развитие на растителното съобщество и на екосистемата като 
цяло, който най-пълно съответства на екологичните условия 
в дадената местност в съответния период; 
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Консервацион-
но значим 

вид или друг таксон, съобщество, екосистема, природно 
местообитание, признати в научно издание за застрашени в 
някаква степен или притежаващи съществена екологична 
роля (напр. включени в национални или международни 
червени книги или списъци, в приложения към конвенции 
или директиви и други подобни документи); 

Mасовa проявa организирана културна, спортна или с обществен характер 
дейност с участието на група хора надвишаваща 50 човека; 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МО Министерство на отбраната 

Мониторинг продължително във времето еднотипно проследяване 
състоянието на даден показател, фактор, структура и т.н. с 
цел оценка, прогнозиране, контрол и въздействие за тяхното 
оптимизиране; система за наблюдения; 

МОСВ Министерство на околната среда и водите на България 

Орнитологично 
важно място 

природозащитно значима територия или акватория, 
определена по международно признати цифрови критерии на 
BirdLife International и включена в световната мрежа от 
такива места; местата са признати като елементи на 
европейските екологични мрежи по Директивата за птиците 
и директивата за хабитатите; в България има 50 ОВМ, 
идентифицирани и обект на мониторинг от Българското 
дружество за защита на птиците; 

ПДК Пределно допустима концентрация 

Поддържащи и 
възстановителн
и дейности  

комплекс от мерки и действия, които целят осигуряването на 
условия за поддържане настоящото състояние на дадени 
компоненти на природната средата или възстановяване на 
желано предишно тяхно състояние (напр. възстановяване на 
увредени находища на растителни видове и местообитания 
на животински видове; паша; рекултивация на ерозирани 
участъци чрез зачимяване или затревяване); 

Популация съвкупност от индивиди на даден вид, обединени от 
генетично родство, взаимни връзки и обитаващи определена 
територия или акватория, отнасящи се към една или няколко 
граничещи екосистеми; индивидите от популацията се 
характеризират с еднотипни външни признаци, сходни 
адаптации, единна специфична реакция спрямо средата; 
популацията се характеризира със своя демографска и 
териториална структура, специфичен тип динамика на 
числеността си, общо биологично сигнално поле, които като 
цяло обезпечават популационното единство, 
самостоятелното й съществуване и развитие и съответните 
взаимодействия с останалите елементи на обитаваната среда; 
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Природно 
местообитание 

естествени или близки до естествените сухоземни или 
акваториални области, характеризиращи се със специфични 
географски, абиотични и биотични особености; типовете 
екосистеми, отличаващи се с определена хомогенност, 
характерен облик и относително еднообразни условия; 

Програма 
“CORINE 
biotopes” 

общоевропейска програма за събиране, координиране и 
осигуряване на постоянна информация за състоянието на 
околната среда и природните ресурси в Европа; в България 
функционира от 1994 г., природозащитно значимите места са 
идентифицирани в 141 сайта; 

Режим на 
опазване 

съвкупността от разрешени и забранени действия за дадена 
територия, определени от закона и целите, функциите и 
предназначението на въпросната територия; 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите (към 
МОСВ) 

Рядък таксон таксон, чиято численост на популацията е сведена до 
минимум или има силно разпръснато разпространение; една 
от категориите застрашени таксони, напоследък избягвана 
поради трудности в категоричното й определяне и 
припокриване с другите; 

Сайт в CORINE Biotopes Project – място, район, територия от 
особена природозащитна ценност, определена на базата на 
международно признати критерии; 

Съобщество система от съвместно живеещи в границите на определено 
пространство организми, представени от своите индивиди и 
популации; може да се разглежда като съставено от расти-
телно (фитоценоза) и от животинско (зооценоза) съобщества; 

Таксон наименование на класификационните единици, отразяващи 
мястото в системата на даден организъм (основни таксони – 
форма/вариетет, подвид, вид, род, семейство, разред, клас, 
тип, царство); 

Управление единен и научно обоснован комплекс от мерки, целящ 
постигане на определените по закон цели, функции и 
предназначение на защитената територия (включително 
охрана, контрол, преки природозащитни действия на терена, 
регулиране на ползванията, природозащитно образование и 
осведомяване на обществеността и т.н.); 

Уязвим таксон една от категориите застрашени таксони, отнасяща се до 
таксони, чиито екологични и биологични особености 
обуславят рязко влошаване на състоянието на популациите 
им дори при еднократни или незначителни изменения на 
средата или човешки въздействия; 

Хабитат 

 

виж Природно местообитание; 
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BirdLife 
International 

международна природозащитна организация, представляваща 
федерация от национални природозащитни организации на 
над 100 страни в целия свят, обединени от общи подходи, 
при-родозащитни програми и взаимно подпомагане, 
включително финансово; създадена през 1927 г., с над 2 млн. 
члена, представител за България е Българското дружество за 
защита на птиците; главната задача е опазването на природата 
чрез опазване на редките видове, природно ценните места 
(територии и акватории) и местообитанията, както и 
устойчиво използване на природните ресурси, 
природозащитно образование и възпитание; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  I 
ТАБЛИЦИ 

 



Таблица 1.  Систематичен списък на видовете водорасли и тяхното разпространение в ЗМ 
"Пода" в точките на пробовземане (A - H). 

  
 
N по 
ред 

Пункт
Таксон 

A B C D E F G H 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 C Y A N O P H Y T A       
1. Anabaena sp. st.  + +   + +  
2. Anabaenopsis arnoldii  +   +    
3. Anabaenopsis elenkinii  +  +     
4. Aphanocapsa delicatissima   +      
5. Aphanocapsa sp.  +  +  + +  
6. Chroococcus aphanocapsoides        + 
7. Chroococcus turgidus      +   
8. Chroococcus sp.       +  
9. Clathrochloris hypolimnica     +  +  
10. cf. Cyanarcus sp.      +   
11. Cylindrospermum sp. juv.  +    +   
12. Lyngbya circumcreta        + 
13. cf. L.limnetica    + +   + 
14. Lyngbya sp.      +    
15. Merismopedia glauca    +     
16. Merismopedia tenuissima       + + 
17. Microcystis aeruginosa     +    
18. Microcystis.incerta     +  +  
19. Microcystis.viridis.     +    
20. Microcystis wesenbergii     +    
21. Microcystis sp. juv.   +      
22. cf. Microcrocis sp.     +    
23. Oscillatoria acutissima   +      
24. Oscillatoria amphibia     +    
25. Oscillatoria chlorina   +      
26. Oscillatoria laetevirens   +      
27. Oscillatoria planctonica   +      
28. Oscillatoria sp. (fragments)  + +   + + + 
29. Phormidium ambiquum      +   
30. Phormidium fragile        + 
31. Phormidium sp.   +     + 
32. Planktolyngbya sp.        + 
33. Planktothrix mougeotii     + + +  
34. cf. Plectonema sp  + +  +    
35. Plectonema sp     + + +  
36. Pelonema subtilissimum  +      + 
37. Romeria gracilis        + 
38. Romeria leopoliensis      +  + 
39. Snowella sp.   +      
40. Spirulina abbreviata        + 
41. Spirulina corakiana  +  +     
42. Spirulina major       +  
43. Synechocystis sp  + + +  +    
44. Tychonema granulatum   +      
45. Woronichinia fusca  +    +   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 



 E U G L E N O P H Y T A      
46. Euglena sp. div.  +  + + +  + 
47. Eutreptia sp.     +   +  
48. Phacus pyrum        + 
 D I N O P H Y T A      
49. Gymnodinium uberrimum    +     
50. Gymnodinium sp.  +  +  +  + 
51. Ellobiopsis chattonii    +     
52. Peridinium cf. umbonatum    +     
53. Peridinium sp. div.  + + + + + +  
 C H R Y S O P H Y T A     
 Chrysophytina         
54. Dinobryon petiolatum      +   
55. Ochromonas sp.     +    
 Xanthophytina         
56. Tetraplektron tribulus     +    
57. Tribonema sp. (fragments)     +  +  
 Bacillariophytina         
58. Achnanthes cf. lanceolata        + 
59. Amphora ovalis    + + +   
60. Amphora sp.   +      
61. Aulacoseira sp. div.  + +  + + + + 
62. Chaetoceros sp.   + +   +  
63. Cocconeis sp    + +  +  
64. Cyclotella sp.     +  +  
65. Cymbella cf. tumidula     +    
66. Cymbella sp. div.  + + +   +  
67. Eunotia sp.   +      
68. Fragillaria sp.   +   +   
69. Gomphonema cf. parvulum     +    
70. Gomphonema sp.div.     + + + + 
71. Navicula cf.accomoda  +       
72. Navicula tuscula        + 
73. Navicula sp. div.  + + + + + + + 
74. Nitzschia acicularis  + + +  + +  
75. Nitzschia apiculata        + 
76. Nitzschia cf. commutata       +  
77. Nitzschia sp. div.   +  + +   
78. Opephora cf. mantii       +  
79. Pinnularia sp. div.   +  + + + + 
80. Pleurosigna sp.      +   
81. Rhoicosphenia curvata   + + +    
82. Stephanodiscus sp.     +    
83. Surrirella ovata        + 
84. Surrirella cf. splendida        + 
85. Surrirella sp.    + +  +  
86. Synedra sp. div.   + + + + + + 
87. cf. Thalassiosira sp.   +      
88. Pennatae sp. div.   +   +   
 C R Y P T O P H Y T A      
89. Cryptomonas obovata   +  + + + + 
90. Cryptomonas ovata        + 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

91. Cryptomonas phaseolus     +    



92. Cryptomonas cf. phaseolus    +     
93. Cryptomonas rostratiformis        + 
94. Cryptomonas sp. div.  +  +   + + 
95. Rhodomonas minima    +     
96. Rhodomonas minutus   +   +   
97. Rhodomonas  minutus var. 

planctonica 
  +      

98. Rhodomonas sp. div.   + +  + + + 
99. Неопределени криптофитови 

водорасли 
 +       

 R H A P H I D O P H Y T A      
100. Chattonella sp.    + +    
101. Gonyostomum latum       +  
 C H L O R O P H Y T A      
 Euchlorophytina         
102. Ankistrodesmus falcatus      + + + 
103. Botryococcus braunii        + 
104. Carteria sp.  +   +    
105. Chlamydomonas sp div.  + +  + + + + 
106. Chlorella neustonica      + +  
107. Chlorella sp.   +   +   
108. cf.Chlorella sp.   +      
109. Chlorogonium minimum     +    
110. Chlorogonium sp.     +    
111. Closteriopsis acicularis       +  
112. Crucigenia qudrata  +       
113. Dictyosphaerium pulchellum     +  +  
114. Dunaliella sp.  +       
115. Elakatothrix sp.     +    
116. Golenkinia radiata     +  +  
117. Hyaloraphidium contortum        + 
118. Keratococcus suecicus     +    
119. Kirchneriella intermedia  + +      
120. Kirchneriella lunaris      + +  
121. Kirchneriella majori        + 
122. Kirchneriella obesa   +      
123. Micractinium pusillum     +    
124. Monoraphidium arcuatum   +     + 
125. Monoraphidium contortum   +  + + + + 
126. Monoraphidium flexuosum      +   
127. Monoraphidium griffithii      +  + 
128. Monoraphidium irregulare   +  +   + 
129. Monoraphidium komarkovae   +      
130. Monoraphidium pseudobraunii       + + 
131. Nephrochlamys rotunda        + 
132. Oocystella borgei       +  
133. Oocystella solitaria   +  +    
134. Pandorina morum     +    
135. Pediastrum duplex     +    
136. Pediastrum tetras       +  
137. Pseudokirchneriella danubiana   +  + +  + 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

138. Pseudokirchneriella rotundra        + 
139. Pseudokirchneriella subcapitata   +      



140. cf. Pyramimonas micron    +     
141. Pyramimonas sp.  + + + +    
142. Raciborskiella salina    +     
143. Scenedesmus acuminatus       +  
144. Scenedesmus armatus     +    
145. Scenedesmus communis     +  +  
146. Scenedesmus intermedius        + 
147. Scenedesmus maximus     +    
148. Scenedesmus naegeli     +    
149. Scenedesmus opoliensis var.     

mononensis  
    +    

150. Scenedesmus pleiomorphus    + + +   
151. Scenedesmus spinosus     +    
152. Schroederia setigera       +  
153. Schroederia spiralis   +  +    
154. Tetraedron minimum     +    
155. Tetraselmis cordiformis  +       
156. Tetrastrum glabrum        + 
157. Thorackomonas korschikofii      +   
158. Prasinophyceae sp. div.    +   + + 
159. Tetrasporales sp. div.     +    
160. Неопределени флагелатни 

водорасли - 2 бр. 
 + +      

161. Неопределени флагелатни 
водорасли - 4 бр. 

 +    +   

 



Таблица 2. Структура на фитопланктона в защитена местност “Пода” (Cya - Cyanophyta, Eugl - Euglenophyta, Pyr - Pyrrhophyta; Rap - 
Raphidophyta, Bac - Bacillariophytina, Cry - Cryptophyta, Euchl - Euchlorophytina; Chry - Chrysophytina; T-таксони; S-видове; N-
численост; B-биомаса). 

        С Т Р У К Т У Р А        

  К А Ч Е С Т В Е Н А К О Л И Ч Е С Т В Е Н   А Доминантни Трофични 
Пункт Дата     M A X      Д о м и н и р а      н      е            п    

о: 
видове и 

  Общ брой  б р. в и д о в е О    
б 

щ    а N   B N   B N   B N   B N   B N   B N       B N     B  сапробни 

  T S Cya Eugl Rap Pyr Bac Cry Euchl Chry N B Cya Eugl Pyr Rap Bac Cry Euchl Chry  условия 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
 
 

A 

 
 

24.06. 
1995 

 
1 

 
1 

 
1 

         
 

0.004 

         
 
Synechocistis 
sp.  

Най-малко 
ядливи 
видове за 
зоопланкто-
на 

  
24.06. 
1995 

  
5 

 
3 

        
1õ10

7 

 
4.47 

 
+ 

     
+ 

  Synechocistis 
sp.-по N 
Cryptomonas 
sp.-по В 

 

  
21.08. 
1995 

  
10 

       
3 

  
7.34õ
108 

 
36.08 

 
+ 

  
+ 

     Plectonema sp.-
по N 
Peridinium sp.- 
по B 

Ядливи 
видове 

B 
04.05. 
1996 

29 9     5    1.5õ 
107 

0.31 +    +    Aphanocapsa 
sp.-по N 
Navicula sp.-по 
B 

Най-важна 
хранителна 

  
06.07. 
1996 

  
14 

 
8 

        
2.51õ
109 

 
61.03 

 
+ 

  
+ 

    
+ 

 Plectonema sp.-
по N 
Peridinium sp-по 
B 

база за 
зоопланкто-
на 

 10.09. 
1996 

 13       8  3.6õ 
107 

1.75 +      +  Plectonema sp.-
по N 
Navicula sp.-по 
B 

 

 24.06. 
1995 

 2         5õ10
6 

0.38       +      +  Chlorella sp.-по 
N и B 

Малко обилие 
на 

  
21.08. 
1995 

  
7 

 
3 

        
4õ10

7 

 
3.66 

 
+  + 

       Oscilatoria sp.- 
по N и B 

фитопланк-
тона 
 

C 
04.05. 
1996 

47 17       9  1õ10
7 

35.58 +  +      Peridinium sp-по 
N и B 

Повече 
ядливи  

  
06.07. 
1996 

  
24 

     
11 

    
4.7õ 
107 

 
5.54 

     
+ 

  
+ 

 Chlorella sp.-по 
N 
Rhoicosphenia 
sp.- по B 

видове - през 
август 

  
10.09. 
1996 

  
13 

 
5 

        
4.6õ 
107 

 
0.16 

 
+ 

    
+ 

   Woronichinia 
sp.- по N 
Nitzschia sp.- по 
B 

Еу- до 
олиготрофен 
характер 

                        



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
 24.06. 

1995 
 7    2     2õ10

7 
154.79    +  +     Chattonella sp.- 

по N и B 
Фитопланк-
тон с висока 

 21.08. 
1995 

 4    2     6.84õ 
108 

84.43       +      +  Pyramimonas 
micron-по N и B 

хранителна 
стойност. 

D 
 

04.05. 
1996 

31  
7 

    +    1.77õ 
108 

151.91   +  +      Aphanocapsa 
sp.- по N 
Peridinium sp.- 
по B 

 

  
06.07. 
1996 

  
9 

     
+ 

    
1.68õ 
108 

 
370.48 

   
+ 

    
+ 

 Pyramimonas 
micron - по N 
Peridinium sp.- 
по B 

Еу- до 
хипереутро-
фен характер 

 10.09. 
1996 

 20 4   4 4    1.89õ 
109 

21.14 +  +        Chattonella sp.- 
по N и B 

 

 24.06. 
1995 

 3 +        1.8õ 
107 

63.4         Microcystis cf. 
viridis - по N и B 

Ядливи 
видове; 

 21.08. 
1995 

 7     +    2.6õ 
108 

104.0         Microcystis cf. 
viridis - по N и B 

цъфтежи на 
неядливи. 

E 
 

04.05. 
1996 

62  
10 

     
8 

    
2õ10

6 

 
0.43 

        
+ + 

Ochromonas sp.  
и Navicula sp. - 
по N 
Ochromonas sp. 
- по B 

Еу- до 
хипереутро-
фен през 
юли-
септември. 

 06.07. 
1996 

 24     11    6.9õ 
107 

79.49       +      +  Aulacoseira sp. -  
по N и B 

Бета-
мезосапро-
бен 

  
10.09. 
1996 

  
45 

       
22 

  
9.81õ 
108 

 
24.35 

 
+  + 

      
+      + 

 Microcystis 
aeruginosa - по 
N и B 

Вероятно 
органично 
замърсяване 

  
24.06. 
1995 

 1    1      17.6         Peridinium sp - 
по N и B 

Необилен 
фитопланк-
тон. 

 21.08. 
1995 

 4    2      79.3         Rhodomonas 
sp.- по N и B 

 

F 
04.05. 
1996 

42 1 1    1    6õ10
7 

0.04 +  +        Aphanocapsa 
sp.-  по N и B 

Добра 
хранителна 

  
06.07. 
1996 

  
33 

 
10 

    
11 

  
9 

  
1.2õ 
107 

 
2.26 

 
+  + 

    
+ 

   Chroococcus 
turgidus -  п N 
Navicula sp. -  
по B 

база за 
зоопланкто-
на. 

 10.09. 
1996 

 6 1    1    5õ10
6 

2.67     +  +      +  Thoracomonas 
korschikoffii- по 
N и B 

 
Олиго-бета-
мезосапро-
бен 



  
04.05. 
1996 

  
26 

     
11 

    
 

3õ10
6 

 
 

0.59 

 
 
+  + 

    
 
+  + 

   Navicula sp. - по 
N 
Ankistrodesmus 
falcatus - по B 

Ниско обилие 
на 
фитопланк-
тона. 

G 
06.07. 
1996 

45 19     7    27õ 
106 

4.1     +  +    Nitzschia sp. - 
по N и B 

Добра 
хранителна 

  
10.09. 
1996 

  
16 

 
5 

        
33õ 
106 

 
 

0.4 

 
 
+  + 

    
 
+  + 

   Aphanocapsa 
sp.- по N 
Nitzschia sp. - 
по B 

база. 
Силно 
органично 
замърсяване 

 
 

H 

 
 
 
 

04.05. 
1996 

 
 
 

51 

 
 
 

51 

       
 
 

16 

  
 
 
 

1.75õ 
108 

 
 
 
 

11.65 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 

+ 

       
 
 
Aphanocapsa 
sp.- по N 
Euglena sp. - по 
B 

Ядливи 
видове с 
висока 
хранителна 
стойност. 
Еутрофен; 
бета- до 
алфа-
мезосапро-
бен 

 
 

 
 
 
 

                       

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 



      
   
 

Таблица 3. Флорен състав на защитена местност “Пода”. 
 
 Биологични типове растения: 

 едногодишни тревисти едно- , двугодишни тревисти 

 двугодишни тревисти едно- , многогодишни тревисти 

многогодишни тревисти едно- , дву- , многогодишни тревисти 

храсти  дву- , многогодишни тревисти 

дървета 
 храсти - дървета 

 
* Вид, включен в Червената книга на България 
** Вид, включен в списъка на застрашени видове по програмата “CORINE biotopes” 
*** Нов вид за флората на България 
**** Нов вид за Българското Черноморско крайбрежие 
Л. Р. (+)  Вид, включен в списъка на Закона за лечебните растения (ДВ, бр.29,2000 г.) 
 
 

N Семейство Вид Биологичен 
тип 

Гео-
елемент 

Л. Р. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Борови 

Pinaceae 
Черен бор 
Pinus nigra Arn.  

SMed  

2. Върбови 
Salicaceae 

Бяла върба 
Salix alba L.  

EAs + 

3.  Плачеща върба 
Salix babylonica L.  

As  

4.  Топола 
Populus simonii Car.  

As  

5. Брезови 
Betulaceae 

Обикновена бреза 
Betula alba L.  

EAs + 

6. Черничеви 
Moraceae 

Бяла черница 
Morus alba L.  

As  

7. Лападови 
Polygonaceae 

Пача трева 
Polygonum aviculare L. 

 Kos + 

8.  Несебърска пача трева 
Polygonum mesembricum Chrtek 

 Pont E  

9.  Къдрав лапад 
Rumex crispus L. 

 Bor + 

10.  Воден лапад 
Rumex palustris Sm. 

 EAs + 

11. Тученицови 
Portulacaceae 

Тученица 
Portulaca oleraceae L. 

 As + 

12. Лободови 
Chenopodiaceae 

Влакнеста басия 
Bassia hirsuta (L.) Aschers.** 

 EAs  

13.  Солянка 
Salicornia europaea L. 

 Kos + 

14.  Руско вълмо 
Salsola ruthenica Iljin 

 EAs + 

15.  Сивозелена куча лобода 
Chenopodium glaucum L. 

 EAs  

      



      
   
 

      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

16.  Куча лобода 
Chenopodium botryoides Sm in Sowerby *** 

 EAs  

17.  Копиелистна лобода 
Atriplex hastata L. 

 Bor  

18.  Продълговатолистна лобода 
Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. 

 EAs  

19.  Лъскава лобода 
Atriplex nitens Schkuhr. 

 EAs  

20.  Порска суеда 
Suaeda maritima (L.) Dum. 

 Kos  

21.  Камилска трева 
Corispermum nitidum Kit.* 

 Eur  

22. Щирови 
Amaranthaceae 

Бял щир 
Amaranthus albus L. 

 Am  

23. Карамфилови 
Caryophyllaceae 

Тройновилужна мишорка 
Gypsophyla trichotoma Wend.* 

 AsMed  

24.  Мантийка 
Petrorhagia prolifera (L.) Ball et Heywood 

 EMed  

25.  Конично плюскавиче 
Silene conica L. 

 EAs  

26.  Нощноцветно плюскавиче 
Silene noctiflora L. 

 ESib  

27.  Ушато плюскавиче 
Silene otites (L.) Wib. 

 EMed + 

28.  Черноморско плюскавиче 
Silene euxina Rupr.* 

 Pont  

29.  Армериовиден карамфил 
Diantus armeria L. 

 Eur  

30.  Обикновена поревка 
Moenchia mantica (L.) Bartl. 

 EMed  

31.  Петтичинков рожец 
Cerastium semidecandrum L. var.   
semidecandrum 

 EMed  

32. Лютикови 
Ranunculaceae 

Обикновен повет 
Clematis vitalba L. 

 EMed + 

33.  Обикновена ралица 
Delphinium consolida L. 

 EMed + 

34.  Миша опашка 
Myosurus minimus L. 

 Bor  

35.  Червена съсънка 
Anemone pavonia Lam. 

 Med  

36.  Кръглосеменно лютиче 
Ranunculus sphaerospermus Boiss. Et 
Blanche in Boiss.**** 

 AsMed  

37.  Сардинско лютиче 
Ranunculus sardous Crantz.f.parviflorus (L.) 

Willk. et Lange 

 EMed  

38. Звъникови 
Hypericaceae 

Жълт кантарион 
Hypericum perforatum L. 

 Kos + 

      



      
   
 

      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

39. Макови 
Papaveraceae 

Дългоплоден мак 
Papaver dubium L. 

 EMed  

40.  Човчест росопас 
Fumaria rostellata Knaf. 

 EMed  

41. Кръстоцветни 
Brassicaceae 

Морско какиле 
Cakile maritima Scop. 

 EMed  

42.  Родилна трева 
Cardaria draba (L.) Desv. 

 EMed  

43.  Турия 
Berteroa incana (L.) DC. 

 ESib  

44.  Широколистна горуха 
Lepidium latifolium L. 

 EAs + 

45.  Буренна горуха 
Lepidium ruderale L. 

 Bor + 

46.  Обикновена злина 
Barbarea vulgaris R.Br.in Ait. 

 EAs + 

47.  Полски синап 
Sinapis arvensis L. 

 EAs  

48.  Войничице 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. In 
Engl. et Prantl. 

 Bor + 

49.  Източна мъдрица 
Sisymbrium orientale L. 

 AsMed  

50.  Кривица 
Calepina irregularis (Asso) Thell. in Schinz. Et 
Kell. 

 Med  

51.  Пронизанолистна попова лъжичка 
Tlaspi perfoliatum L. 

 EMed  

52. Чинарови 
Platanaceae 

Източен чинар 
Platanus orientalis L.  

Med + 

53. Розоцветни 
Rosaceae 

Камшик 
Agrimonia eupatoria L. 

 EMed + 

54.  Обикновен глог 
Crataegus monogyna Jacq. 

 EAs + 

55.  Кървавочервена къпина 
Rubus sanguineus Friv.  Med  

56.  Трънка 
Prunus spinosa L.  EMed + 

57.  Джанка 
Prunus divaricata Led.  

EAs  

58.  Ябълка 
Malus domestica Bornh.  

EAs  

59.  Мушмула 
Mespilus germanica L. 

 AsMed  

60.  Бадем 
Prunus armeniaca L.  

As  

61.  Пълзящ очиболец 
Potentilla reptans L. 

 Kos  

62. Бобови 
Fabaceae 

Бодлив сладник 
Glycyrrhiza echinata L. 

 EAs  



      
   
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
63.  Полски гръмотрън 

Ononis arvensis L. 
 EAs  

64.  Жаблек 
Galega officinalis L. 

 EMed  

65.  Бодлива детелина 
Trifolium echinatum M.B. 

 Med  

66.  Разпереностълбена детелина 
Trifolium diffusum Ehrh. 

 EMed  

67.  Крехка детелина 
Trifolium fragiferum L. 

 Eur  

68.  Плевелна детелина 
Trifolium arvense L. 

 EAs + 

69.  Теснолистна детелина 
Trifolium angustifolium L. 

 Med  

70.  Персийска детелина 
Trifolium resupinatum L. 

 Med  

71.  Син сминдух 
Trigonella coerulea (L.) Ser. 

 EMed + 

72.  Монпелийски сминдух 
Trigonella monspeliaca L. 

 EMed  

73.  Бяла комунига 
Melilotus albus Medic. 

 EAs + 

74.  Жълта комунига 
Melilotus officinalis Medic.  

EAs  

75.  Звездан 
Lotus corniculatus L. 

 EAs + 

76.  Хмелна люцерна 
Medicago lupulina L. 

 EAs  

77.  Дребноплодна люцерна 
Medicago minima (L.) Bartl. 

 EAs  

78.  Дископлодна люцерна 
Medicago disciformis DC. 

 Med  

79.  Посевна люцерна 
Medicago sativa L. 

 As  

80.  Крайморска люцерна 
Medicago marina L. 

 PoMed  

81.  Салкъм 
Robinia pseudoacacia L.  

Adv  

82.  Прищъп 
Spartium junceum L. 

 Med  

83.  Грудкоплодно секирче 
Lathyrus tuberosus L. 

 EAs + 

84.  Влакнеста глушина 
Vicia villosa Roth. 

 EAs  

85.  Едроцветна глушина 
Vicia grandiflora Scop. 

 EMed + 

86. Здравецови 
Geraniaceae 

Насеченолистен здравец 
Geranium dissectum L. 

 EAs  

87.  Нежен здравец 
Geranium molle L. 

 EAs  

      



      
   
 

      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

88.  Грудков здравец 
Geranium tuberosum L. 

 Med  

89.  Цикутово часовниче 
Erodium cicutarium (L.) L.Herit 

 EAs + 

90.  Дългочовковидно чесовниче 
Erodium ciconium (L.) L.Herit in Ait. 

 Med  

91. Слезови 
Malvaceae 

Конопена ружа 
Althaea cannabina L. 

 EAs  

92.  Лечебна ружа 
Althaea officinalis L. 

 EAs + 

93.  Горски слез 
Malva sylvestris L. 

 Kos  

94. Блатиеви 
Lythraceae 

Обикновена блатия 
Lythrum salicaria L. 

 Kos + 

95. Миризливовърбови 
Eleagnaceae 

Миризлива върба 
Eleagnus angustifolia L. 

 EAs  

96. Ракитовицови 
Tamaricaceae 

Четиритичинкова ракитовица 
Tamarix tetrandra Pall.ex Bieb.  

PoMed + 

97. Айлантови 
Simarubiaceae 

Айлант 
Ailanthus glandulosa Desf.  

As  

98. Върболикови 
Onagraceae 

Едроцветна пупалка 
Oenothera biennis L. 

 Adv + 

99. Сенникоцветни 
Apiaceae 

Полски турилис 
Torilis arvensis (Huds.) Link. 

 EAs + 

100.  Обикновена нузла 
Tordylium maximum L. 

 EMed + 

101.  Обикновено резене 
Foeniculum vulgare Mill. 

 Med + 

102.  Див морков 
Daucus carota L. 

 Eur  

103.  Полски ветрогон 
Eryngium campestre L. 

 Eur + 

104.  Морски ветрогон 
Eryngium maritimumL.* 

 Eur + 

105.  Бучиниш 
Conium maculatum L. 

 EAs + 

106.  Обикновена целина 
Apium graveolens L. 

 EAs  

107. Чифтолистникови 
Zygophyllaceae 

Трабузан 
Tribulus terrestris L. 

 EAs + 

108. Ленови 
Linaceae 

Леновидна радиола 
Radiola linoides Roth. 

 EAsMe
d 

 

109. Млечкови 
Euphorbiaceae 

Слънчева млечка 
Euphorbia helioscopia L. 

 EAs  

110.  Пясъчна млечка 
Euphorbia peplis L. 

 PoMed + 

111. Саркофаеви 
Plumbaginaceae 

Гмелинова гърлица 
Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze 

 EAs  

112. Маслинови 
Oleaceae 

Обикновен ясен 
Fraxinus excelsior L.  Eur + 



      
   
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
113.  Маслинка 

Ligustrum vulgare L. 
 EMed + 

114. Поветицови 
Convolvulaceae 

Дребноцветно чадърче 
Calystegia sepium (L.) R.Br. 

 Kos + 

115.  Полска поветица 
Convolvulus arvensis L. 

 Kos + 

116. Кукувичопреждови 
Cuscutaceae 

Полска кукувича прежда 
Cuscuta campestris Yunck. 

 Adv  

117. Устрелови 
Asclepiadaceae 

Увивен устрел 
Cynanchum acutum L. 

 EAs  

118. Тинтявови 
Gentianaceae 

Остролистен червен кантарион 
Centaurium spicatum (L.) Fritsch. 

 Med  

119.  Пронизанолистна блекстония 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 

 EMed  

120. Грапаволистни 
Boraginaceae 

Вереноскиево винче 
Anchusa velenovskyi (Gusul.) Stoj. 

 Pont  

121.  Лечебно винче 
Anchusa officinalis L.  

EMed + 

122.  Италианско усойниче 
Echium italicum L. 

 EMed + 

123.  Разклонена незабравка 
Myosotis ramosissima Rochel in Schultes 

 EAsAfr  

124. Върбинкови 
Verbenaceae 

Лечебна върбинка 
Verbena officinalis L. 

 Kos + 

125. Устоцветни 
Lamiaceae 

Прътовиден конски босилек 
Salvia virgata Jacq. 

 EAs + 

126.  Черна капела 
Balota nigra L. 

 Eur + 

127.  Обикновена катушка 
Lycopus europaeus L. 

 EAs + 

128.  Пчелинок 
Marrubium peregrinum L. 

 EMed  

129.  Класовидна мента 
Mentha spicata L. 

 EAs + 

130.  Червена мъртва коприва 
Lamium purpureum L. 

 EMed  

131. Картофови 
Solanaceae 

Мерджан 
Lycium barbatum L. 

 Bor  

132.  Черно кучешко грозде 
Solanum nigrum L. 

 Bor + 

133.  Татул 
Datura stramonium L. 

 Bor + 

134. Живеничеви 
Scrophulariaceae 

Тъмен лопен 
Verbascum blattaria L. 

 Bor  

135.  Черноморска луличка 
Linaria euxina Vel. 

 Pont  

136.  Широколистна парентуцелия 
Parentucelia latifolia (L.) Caruel in Parl. 

 Med  

137.  Кученце 
Antirrhinum majus L. 

 Med  

      



      
   
 

      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

138.  Гладколистно великденче 
Veronica polita Fries 

 EAsAfr  

139. Воловодецови 
Orobanchaceae 

Воловодец 
Orobanche amethystea Thuill. 

 EAs  

140. Живовлякови 
Plantaginaceae 

Висок живовлек 
Plantago altissima L. 

 As  

141.  .Среден живовлек 
Plantago media L. 

 EAs + 

142.  Перестолистен живовлек 
Plantago coronopus L. 

 EMed + 

143.  Пясъчен живовлек 
Plantago scabra Moench. 

 EAs + 

144. Брошови 
Rubiaceae 

Обикновена лепка 
Galium aparine L. 

 EAs + 

145.  Същинско еньовче 
Galium verum L. 

 EAs  

146. Бъзови 
Caprifoliaceae 

Полски  бъз 
Sambucus ebulus L. 

 EMed + 

147. Лугачкови 
Dipsacaceae 

Звездоглавка 
Cephalaria transsylvanica (L.) Roem.et Schult. 

 Eur  

148. Тиквови 
Cucurbitaceae 

Тиква 
Cucurbita pepo L. 

 Adv  

149.  Луда краставица 
Ecbalium elaterium (L.) A.Rich. 

 Med + 

150. Сложноцветни 
Asteraceae 

Късодръжков магарешки бодил 
Carduus acanthoides L. 

 Eur + 

151.  Наведен магарешки бодил 
Carduus nutans L. 

 EMed  

152.  Влакнест магарешки бодил 
Carthamus lanatus L. 

 EMed  

153  Гол звездел 
Aster tripolium L. 

 ESib  

154.  Шумкавиче 
Pulicaria prostrata (Gilib.) Aschers. 

 EAs  

155.  Канадска злина 
Erigeron canadensis L. 

 EAm  

156.  Горчив пелин 
Artemisia absinthium L. 

 Bor + 

157.  Сантонинов пелин 
Artemisia santonicum  
L.ssp.patens(Neilr.)K.Pers. 

 Pont + 

158.  Обикновен пелин 
Artemisia vulgaris L. 

 Bor + 

159.  Едногодишен пелин 
Artemisia annua L. 

 EAs + 

160.  Полски пелин 
Artemisia campestris L. 

 EAm + 

161.  Метловиден пелин 
Artemisia scoparia W.et K. 

 Eur  

      



      
   
 

      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

162.  Татарска салата 
Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey* 

 EAs  

163.  Рехава метличина 
Centaurea diffusa Lam. 

 EMed  

164.  Черноморска метличина 
Centaurea euxina Vel. 

 Pont  

165.  Бодлива метличина 
Centaurea solstitialis L. 

 EMed + 

166.  Синя жлъчка 
Cichorium intybus L. 

 EAs + 

167.  Снахица 
Picris echioides L. 

 EMed  

168.  Обикновен кривец 
Chondrilla juncea L. 

 EAs  

169.  Коронеста лайка 
Matricaria inodora L. 

 EMed  

170.  Тръбестоцветна лайка 
Chamomilla recutita (L.) Rausch. 

 EAs  

171.  Бял трън 
Silybum marianum (L.) Gаеrtn. 

 Med + 

172.  Обикновен репей 
Arctium lappa L. 

 EAs  

173.  Влакнест кострец 
Sonchus asper (L.) Hill. 

 Eur  

174.  Бял равнец 
Achillea millefolium L. 

 EAs + 

175.  Паламида 
Cirsium arvense (L.) Scop. 

 EAs  

176.  Слънчоглед 
Helianthus annuus L. 

 Adv  

177.  Четенеста дрипавка 
Crepis sancta (L.) Babck. 

 PoSMe
d 

 

178.  Пролетен спореж 
Senecio vernalis W.K. 

 SMed  

179.  Подутостъблена козя брада 
Tragopogon dubius Scop. 

 Bor  

180.  Камилска трева 
Onopordon acanthium L. 

 EAs  

181.  Цилиндрично безсмъртниче 
Xeranthemum cylindraceum S.S. 

 Med  

182.  Казашки бодил 
Xanthium strumarium L. 

 Eur + 

183. Рупиеви 
Potamogetonaceae 

Морска рупия 
Ruppia maritima L. ssp. spiralis (Dumort.)  
Aschers. 

 Kos  

184. Воднолещови 
Lemnaceae 

Издута водна леща 
Lemna gibba L. 

 Kos  

185. Папурови 
Typhaceae 

Широколистен папур 
Typha latifolia L. 

 Bor  

      



      
   
 

      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

186.  Доминикански папур 
Typha domingensis (Pers.) Steud. 

 Bor  

187. Житни 
Poaceae 

Дзуков пирей 
Elymus farctus (Vis.) Runem ex. Meld. 

 EMed  

188.  Гъстоцветен пирей 
Elymus pycnanthus(Godr.) Meld. 

 Med  

189.  Полска класица 
Alopecurus myosuroides Huds. 

 Bor  

190.  Пролетно горско просо 
Milium vernale M.B. 

 AsMed  

191.  Черноморски пирей 
Elythrigia elongata (Host.) Nevsky 

 EAs  

192.  Парафолис 
Parapholis incurva (L.) Hubb. 

 EAs  

193.  Захарна метла 
Sorghum halepense (L.) Pers. 

 EAs  

194.  Монпелийски полипогон 
Polypogon monspeliensis Desf. 

 EAs  

195.  Морски ечемик 
Hordeum marinum Huds. 

 EAs  

196.  Миши ечемик 
Hordeum murinum L. 

 Bor  

197.  Обикновена вулпия 
Vulpia myurus (L.) Gm. 

 Bor  

198.  Троскот 
Cynodon dactylon Pers. 

 Kos  

199.  Разперен изворник 
Atropis distans (L.) Grsb. 

 Bor  

200.  Свит изворник 
Atropis convoluta Grsb. 

 MedSib  

201.  Влакнеста латица 
Dasypirum villosum (L.) Caud. 

 Med  

202.  Полска овсига 
Bromus arvensis L. 

 ESib  

203.  Разперена овсига 
Bromus tectorum L. 

 Eur  

204.  Мека овсига 
Bromus mollis L.var.contractus Lange 

 Bor  

205.  Клонеста овсига 
Bromus ramosus Huds. 

 EAs  

206.  Тимотейка 
Phleum tenue Schrad. 

 Med  

207.  Пясъчен пирей 
Leymus racemosus (Lam.) Tzvel.  
ssp.sabulosus (Bieb.) Tzvel. 

 Pont  

208.  Вейник 
Calamagrostris epigeios (L.) Roth. 

 EAs  

209.  Тръстика 
Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. 

 Kos  

      



      
   
 

      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

210.  Блатна ливадина 
Poa palustris L. 

 Bor  

211.  Едноговишна ливадина 
Poa annua L. 

 Kos  

212.  Живородна ливадина 
Poa bulbosa L. 

 EAsAfr  

213.  Ливадина 
Poa pratensis L. 

 Bor  

214.  Сплесната ливадина 
Poa compressa L. f; arenaria 

 EMed  

215.  Склерохлоа 
Scleropoa dura (L.) Beauv. 

 EAs + 

216.  Брадат овес 
Avena barbata Pott. 

 MedAm  

217.  Луковичен див ечемик 
Hordeum bulbosum L. 

 AsMed  

218.  Дребна власица 
Eragrotis minor Host. 

 Bor  

219.  Ягло 
Tragus racemosus (L.) All. 

 EAs  

220.  Таралежник 
Echinochloa crus-galli (L.) Beaur. 

 Kos  

221. Острицови 
Cyperaceae 

Морски болбошьонус 
Bolboschoenus (Scirpus) maritimus (L.) Palla 

 Kos  

222.  Кукест дихостилис 
Dichostylis hamulosa (Bieb.) Nees. 

 AsMed  

223.  Обикновен холосхьонус 
Holoschoenus vulgaris Link 

 EAs  

224.  Разпростряна острица 
Carex extensa Good. 

 Eur  

225.  Медна острица 
Carex cuprina (Sand.) Nendtv. 

 Bor  

226. Дзукови 
Juncaceae 

Жабешка дзука 
Juncus bufonius L. 

 Eur  

227.  Морска Дзука 
Juncus maritimus Lam. 

 EAs  

228. Кремови 
Liliaceae 

Черноморска ведрица 
Fritillaria pontica Wahl.  

 PoMed  

229.  Жълто асфоделине 
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 

 PoMed  

230. Орхидееви 
Orchidaceae 

Мъжки салеп 
Orchis mascula L.  

 EMed + 

231.  Нежен салеп 
Orchis elegans L. 

 EMed  

 



   Таблица 4.  Геоелементен състав на флората на ЗМ "Пода" - гр.Бургас. 
 
 
 

Геоелементен тип Съкращение Брой 
видове 

% 

Евроазиатски EAs 68 29.43
Евромедитерански EMed 38 16.45
Бореални Bor 23 9.96
Медитерански Med 21 9.09
Космополити Kos 17 7.36
Европейски Eur 16 6.93
Азиатски As 8 3.46
Азиатско-медитерански AsMed 7 3.03
Понтийски Pont 6 2.60
Адвентивни Adv 5 2.16
Понтийско-медитерански PoMed 5 2.16
Евросибирски ESib 4 1.73
Евро-азиатско-африкански EAsAfr 3 1.30
Евро-американски EAm 2 0.87
Субмедитерански SMed 2 0.87
Понтийско-субмедитерански PoSMed 1 0.43
Евро-азиатско-медитерански EAsMed 1 0.43
Медитерано-сибирски MedSib 1 0.43
Понтийско-европейски PontE 1 0.43
Медитерано-американски MedAm 1 0.43
Американски Am 1 0.43

Общо  231 100
 



Таблица 5. Количество (N) и биомаса (B) на зоопланктона и зообентоса  в защитена 
местност “Пода”*. 

 
 
 
 

N 
Сезон 

Пункт 
П   р   о

N 
л   е   т 

B 
 Л   я 

N 
т   о 

B 
Е   с

N 
е   н 

B 
 З     О     О     П     Л     А Н К Т О Н 
1. A 36 000 593 - - - - 

2. B 63 000 1 438 12 000 840 18 000 970 

3. C 58 000 1 630 51 000 1 083 43 000 1 219 

4. D 69 000 2 081 18 000 4 118 17 000 5 217 

5. E 38 000 12 040 42 000 11 040 35 000 7 110 

6. F 118 000 19 512 49 000 14 012 56 000 12 100 

7. G 42 000 718 32 000 430 36 000 502 

8. H 398 000 8 120 - - - - 

 З      О      О  Б Е Н Т О С 
1. A 1 650 12.8 - - - - 

2. B 3 940 8.04 812 1.9 410 2.1 

3. C 1 900 5.8 1 300 3.1 1 720 3.3 

4. D 1 300 1.3 800 1.0 630 0.4 

5. E 830 3.4 140 1.1 270 2.0 

6. F 2 100 4.3 630 2.3 680 3.3 

7. G 1 840 13.0 1 140 12.8 1 312 17.3 

8. H 118 000 89.7 - - - - 
 
 
 
 
* За зоопланктона: N (ind/m3);    B (mg/m3); 
 За зообентоса: N (ind/m2);    B (g/m2). 
  
 



Таблица 6. Систематичен списък на зоопланктонните и зообентосните организми и тяхното 
разпространение в защитена местност “Пода”. 

 
N Пункт 

Вид 
A B C D E 

 
F 
 

G H 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 З       О        О П Л А Н К Т О H 
 Rotatoria         
1. Synchaeta pectinata  +  +   + + 
2. Synchaeta vorax + + +      
3. Asplanchna sp  + + + + +  + 
4. Brachionus calyciflorus  + + + + +  + 
5. Brachionus urceolaris  + + +  +  + 
6. Brachionus angularis  + + +  +  + 
7. Hexarthra mira   +     + 
8. Polyarthra vulgaris   +  +   + 
9. Polyarthra remata        + 
10. Filinia longiseta        + 
11. Keratella valga   +  +   + 
12. Keratella quadrata     +   + 
13. Keratella cochlearia   +     + 
 Cladocera         
14. Daphnia pulex    +  +  + 
15. Daphnia magna    + + +  + 
16. Daphnia cuculata   +     + 
17. Symocephalus vetulus     + +  + 
18. Scapholeberis mucronata   + +  +   
19. Chidorus sphaericus    +  +  + 
20. Diaphanosoma brachiurum   +     + 
21. Ceriodaphnia affinis        + 
22. Bosmina longirostris   +     + 
 Copepoda         
23. Acartia clausi + + +      
24. Eurytemora velox + + +      
25. E.affinis + + +      
26. Calanipeda aqaedulcis  + +      
27. Eucyclops serrulatus     + +  + 
28. Acanthocyclops robustus     + +  + 
29. Mesocyclops crassus   +  +   + 
30. Cyclops strenulus        + 
31. copepodites + + + + + + + + 
32. nauplii + + + + + + + + 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 



 З      О      О Б Е Н Т О С   
 Oligochaeta         
1. Tubifex tubifex     + +  + 
2. Limnodrilus udekemianus        + 
3. Limnodrilus claparedeanus        + 
4. Nais sp.        + 
 Mollusca         
5. Cardium sp +        
6. Acroloxus lacustris     + +  + 
7. Radix ovata   +  + +   
8. Galba sp.     + +   
9. Hydrobia sp. + + + +     
 Crustacea         
10. Asellus aquaticus     +   + 
11. Gammarus aquaeductus  + + +  +   
12. G.subtypicus  +  +     
 Ephemeroptera         
13. Syphlonurus lacustris   +  +    
14. Cloeon dipterum     +    
15. Caenis horaria   +  +    
16. C.luctuosa   +  + +   
 Heteroptera         
17. Corixa  + + +     
18. Notonecta  + + + + +   
19. Naucoris    + + +   
20. Sigara     +    
 Odonata         
21. g.sp.1    + +    
22. g.sp.2     +    
23. g.sp.3   +  +    
 Coleoptera         
24. Lacophilus     +    
 Diptera         
25. Chironomus riparius  + + + +   + 
26. C.salinarius + +    +   
27. C.halophilus + + + +     
28. Ablabesmia sp  + + +    + 
29. Gliptotendipes gripekoveni   +  +   + 
30. Cricotopus silvestris   +  + +   

  



Таблица 7. Списък на видовете безгърначни животни, обитаващи защитена местност “Пода”. 
 
*Забележки: 1. Видовете от класове Diplopoda; Chilopoda и Insecta (разреди: Orthoptera; Mantodea; Dermaptera; Heteroptera; Thysanoptera и Neuroptera)  се нуждаят от допълнително потвърждение. 
 

    2. За допълнителна информация виж. Фиг. 3 и 5. 
 
N ТАКСОН ВИД У Л О В Е Н  В     К  А П  А  Н   ЗАБЕЛЕЖКА 
   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
I. Mollusca             
1.   Helicella 

candicans 
+ +    + + +   Ксерофил. Повсеместно разпространен в 

цялата страна. 
2.   Helicella 

spiruloides 
       +   Сухоземен. Разпространен по цялото 

черноморско крайбрежие. 
3.   Monachoides 

incarnata 
+          Сухоземен. Разпространен по цялото 

черноморско крайбрежие. 
4.   Cerastoderma 

glaucum 
          Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
5.   Pholas sp.           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
6.   Ostrea lamelosa           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
7.   Solen vagina           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
8.   Chamelea gallina           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
9.   Donacilla cornea           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
10.   Parthenina 

terebelum 
          Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
11.   Mythilus lineata           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
12.   Spisula 

triangulata 
          Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
13.   Syndesmia ovata           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
14.   Hypanis caspia           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
              



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
15.  Tricola pula           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
16.  Trophonopsis 

breviatus 
          Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
17.  Tritia reticulata           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
18.  Valvata piscinalis           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
19.  Theodoxus 

(fluviatilis?) 
          Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
20.  Bela nebula           Намерен в земните пластове при сондиране за 

изграждане на пиезометрите. 
21.  Pseudotrichia 

rubiginosa 
+ +     +    Сухоземен. Разпространен из цялата страна. 

22.  Bittim reticulatum +    +  + +   Субфосил. Морски вид. Намерен и в земните 
пластове при сондиране за изграждане на 
пиезометрите. 

23.  Rissoa splendida +   +   + +   Субфосил. Морски вид. Намерен и в земните 
пластове при сондиране за изграждане на 
пиезометрите. 

24.  Cylichina strigella           Намерен в земните пластове при сондиране за 
изграждане на пиезометрите. 

25.  Cylichnium 
variabilis 

+          Субфосил. Морски вид. Намерен и в земните 
пластове при сондиране за изграждане на 
пиезометрите. 

26.  Hydrobia 
ventrosa 

+          Еврихалинен вид. Живее в бракични води. 
Намерен и в земните пластове при сондиране 
за изграждане на пиезометрите. 

II. Arthropoda             
 Crustacea             
 Isopoda             
1.   Armadilidium 

vulgare 
+ + +  + + +  + 2P 

3P 
 

2.   Trachelipus 
rathkei 

      +   2P  

3.   Pentheus 
officinalis 

+    + +    2P 
3P 

 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
4.  Methoponortus 

pruinosus 
        + 2P  

5.  Chaetophiloscia 
hastata 

  + + + + + + + 1P 
2P 

 

 Amphipoda             
6.   Orchestia 

mediterranea 
+  + + + + + + + 1P  

 Arachnoidea             
 Araneae             
1.   Dysdera crocota +          Нов за района. 
2.   Zodarion thoni  + +   +  + +   
3.   Zodarion 

morosum 
+  + +       Нов за района. 

4.   Larinioides folium           Нов за района. 
5.   Diplostyla 

concolor 
      +  +  Нов за района. 

6.   Acartauchenius 
scurillis 

          Нов за района. 

7.   Lepthyphantes 
istrianus 

    +      Нов за района. 

8.   Alopecosa cuneta +          Нов за района. 
9.   Arctosa 

leopardus 
        +   

10.   Aulonia albimana  +     +    Нов за района. 
11.   Pardosa 

hortensis 
+        +   

12.   Pirata latitans     +       
13.   Trochosa ruricola     +    +  Нов за района. 
14.   Callilepis cretica   +        Нов за България. 
15.   Drassodes 

lapidosus 
        +  Нов за района. 

16.   Echemus babuni   +        Нов за района. 
17.   Zelotes hermani        +   Нов за района. 
18.   Zelotes prope 

exiguus 
          Нов за района. 

19.   Zelotes praeficus  +         Нов за района. 
              



 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

20.  Steatoda 
phalerata 

          Нов за района. 

21.  Phrurolitus 
pullatus 

    +      Нов за района. 

22.  Titanoeca 
albomaculata 

+      +  +  Нов за района. 

23.  Ozyptila 
sanctuaria 

  +      +  Нов за района. 

24.  Thanatus vulgaris +          Нов за района. 
25.  Evarcha arcuata    +       Нов за района. 
26.  Heliophanus 

auratus 
          Нов за района. 

27.  Phlegra fasciata            
 Diplopoda             
1. Julidae  + +        2P  
 Chilopoda             
1.  Lithobius sp.        + + 2P  
2.  Scolopendra 

singulata 
           

3.  Scutigera 
coleoptrata 

         1P  

 Insecta             
 Odonata             
1.   Lestes 

macrostigma 
          Много добре развита популация около локва 

“Кончето” 
2.   Lestes barbarus           Множество екземпляри, предимно по южния 

бряг на Комлушкия канал и временни локви в 
участък “Гъсталака” 

3.   Lestes dryas           Единични екземпляри около локва “Кончето”; 
CORINE вид 

4.   Sympecma fusca           Единични екземпляри около локва “Кончето”; 
CORINE вид 

5.   Erythromma 
viridulum 

          Около "Комлушкия канал". 

6.   Coenagrion 
pulchellum 

          До локва "Кончето" 



              
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

7.  Coenagrion 
scitulum 

          До локва "Кончето"; CORINE вид 

8.  Enallagma 
cyathigerum 

          Един мъжки и един женски екземпляри, открити 
съответно в северния бряг на локва “Рибарката” 
и юго-западната част 

9.  Ischnura pumilio           Единични екземпляри около бреговете на 
басейните 

10.  Ischnura elegans           Много добре развита популация из цялата 
местност 

11.  Aeshna mixta           Множество екземпляри предимно всред 
тръстиковите масиви в "Лопатарската локва" 

12.  Aeshna affinis           Един мъжки екземпляр в "Лопатарската локва" 
13.  Anaciaeschna 

isosceles 
          Множество екземпляри предимно по дължина 

на насипната дига върху водопровода; 
CORINE вид 

14.  Anax imperator           Един мъжки екземпляр до насипа при локва 
“Белене” 

15.  Anax parthenope           Множество екемпляри из цялата местност 
16.  Hemianax 

ephippiger 
          Единични екземпляри до стария мост на канала 

Узунгерен-Черно море и по насипната дига 
върху водопровода 

17.  Libellula fulva           Единични екземпляри по дължина на южния 
бряг на "Комлушкия канал" 

18.  Orthetrum 
cancellatum 

          Множество екземпляри из цялата местност 

19.  Orthetrum 
albistylum 

          Множество екземпляри предимно около 
временните локви в участък “Гъстълака” 

20.  Crocothemis 
erythraea 

          Множество екземпляри около локва “Кончето” 

21.  Sympetrum 
striolatum 

          По литературни данни (Петков, 1921); сега по 
южния бряг на "Комлушкия канал" и по 
бреговете на басейните 

22.  Sympetrum 
vulgatum 

          По литературни данни (Петков, 1921) 

23.  Sympetrum 
meridionale 

          Единични екземпляри по бреговете на 
басейните  
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24.  Sympetrum 
fonscolombei 

          Единични екземпляри по бреговете на 
басейните 

 Orthoptera             
1.   Decticus 

verucivorus 
           

2.  Pezotettix giornai          1P 
2P 

 

3.  Locusta 
migratoria 

           

4.  Chrysochraon 
dispar 

         3P  

5.  Grilotalpa 
grilotalpa 

    +   + + 3P  

6.  Grilus campestris +      +  +   
 Mantodea             
1.   Ameles sp.          3P  
2.   Mantis religiosa            
3.   Empusa fasciata            
 Dermaptera             
1.   Labidura riparia          2P  
2.   Anechura euxina        +    
 Heteroptera             
1.   Sigara sp.           "Комлушкия канал"  
2.   Micronecta sp.           "Комлушкия канал" 
3.   Hebrus pusillus           "Комлушкия канал" 
4.   Iliocoris 

cimicoides 
          "Комлушкия канал" 

5.   Plea minutisima           "Комлушкия канал" 
6.   Prostema 

sanguineum 
    +       

7.   Atomophora sp.           Покрай източния бряг на "Морската локва" 
8.   Metapterus 

linearis 
     +      

9.   Coranus sp.           Насипната дига върху водопровода 
10.   Dimorphopterus 

blissoides 
          Насипната дига върху водопровода 



11.   Heterogaster sp.      +      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

12.  Podops incerta       +     
13.  Aelia virgata       +     
14.  Euridema 

ventralis 
          Покрай източния бряг на "Морската локва" 

 Thysanoptera   + +         
 Coleoptera             
 Carabidae             
1.  Cicindela littoralis 

nemoralis 
         1P; 

2P 
Обикновен в местността. 

2.  Calosoma 
sygophanta 

          CORINE вид. 

3.  Carabus 
coriaceus 
kindermanni 

      + + +  Обикновен в местността. 

4.  Scarites terricola           Обикновен в местността. 
5.  Dyschirius sp.         +   
6.  Broscus 

cephalotes 
semistriatus 

   +     +  Рядък за страната, разпространен по 
Черноморското крайбрежие. 
Масов в "Пода". 

7.  Trechus sp.  +   +       
8.  Cardioderus 

chloroticus 
          Рядък за страната, разпространен по 

Черноморското крайбрежие. 
9.  Pogonus 

luridipennis 
          Обикновен за местността. 

10.  Pogonistes 
rufoaeneus 

          Рядък за страната, разпространен по 
Черноморското крайбрежие. 

11.  Calathus 
melanocephalus 

 + + +       Обикновен за местността. 

12.  Calathus 
ambiguus 

          Обикновен за местността. 

13.  Curtonotus cf. 
propinquus 

       +   Рядък за страната, разпространен по 
Черноморското крайбрежие. 

14.  Zabrus 
tenebrioides 

     +    2P Обикновен за местността. 

15.  Pseudophonus 
rufipes 

   +       Обикновен за местността. 
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16.  Ophonus 
sabulicola 
ponticus 

         3P Обикновен за местността. 

17.  Harpalus rubripes        +   Обикновен за местността. 
18.  Harpalus serripes           Обикновен за местността. 
19.  Acinopus picipes      +     Рядък за местността. 
20.  Chlaenius 

vestitus 
        +  Обикновен за местността. 

21.  Brachynus 
brevicollis 

          Обикновен за местността. 

22.  Brachynus 
explodens 

         2P Обикновен за местността. 

 Staphylinidae             
1.  Pseudocipus mus   +        Широко розпространен в България. 
2.  Xanthilinus sp. +           
3.  Astrapaeus ulmi      +     Обикновен за страната. 
4.  Quedius meridio-

carpathicus 
        + + Често срещан в страната. 

5.  Astilbus 
canalliculatus 

   + +    + + Обикновен за страната. 

6.  Paederus litoralis         +  Обикновен за страната. 
7.  Pseudocipus 

cupreus 
        +  Улавян в България, но не е публикуван досега. 

8.  Rabigus pullus        + +  Рядък за страната. 
9.  Oxypoda sp.         +   
10.  Heterothops 

dissimilis 
       +   Обикновен за страната. 

11.  Tachiporus sp.  +          
12.  Falagria sp.         +   
13.  Oligota sp.         +   
14.  Ocypus simulator          + Нов за България. 
15.  Stenus sp.          +  
 Pselaphidae        +  +   
 Ptilidae          +   
 Embioptera  + +  + +  +   2P  
 Neuroptera             



1.  Mirmelionidae            Ларви в пясъка до "Комлушкия канал" 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1.   Palpares 
libelluloides 

          Намерен мъртъв екземпляр на шосето Бургас-
Созопол (W граница на защитената местност) 

2.  Ascalaphidae            Имаго около местността "Гъстълака" 
 Lepidoptera             
1.   Euchloe ausonia 

graeca 
          Източната част на “Пода” 

2.   Pieris rapae           Из цялата местност 
3.   Colias crocea           В участък “Гъстълака” 
4.  Polyommatus 

icarus 
          По насипната дига върху водопровода 

5.  Aricia agestis           По насипната дига върху водопровода 
6.  Maniola jurtina           Покрай северния бряг на “Морската локва” 
7.  Coenonympha 

pampilus 
          По насипната дига върху водопровода 

8.  Petrophora 
chlorosata 

          Юго-източния край на “Пода” 

9.  Lythria purpuraria           Юго-източния край на “Пода” 
10.  Aspitates 

ochrearia 
          Западния бряг на локва “Гарда” 

11.  Penthophera 
morio 

          По дължина на остатъка от старото шосе 
Бургас-Созопол и из храстите до локва 
“Белене” 

12.  Arctia vilica           Из храстите около локва “Белене” 
13.  Spiri striata           По насипната дига върху водопровода 
14.  Protoschinia 

scutosa 
          По насипната дига върху водопровода 

15.  Macdunnoughia 
confusa 

          По насипната дига върху водопровода 

16.  Autographa 
gamma 

          По насипната дига върху водопровода 

17.  Acontia lucida           По насипната дига върху водопровода 
 
 
 
 
 



  

Таблица 8. Систематичен списък на видовете риби, обитаващи защитена местност 
“Пода” и прилежащите водни басейни. 

 
RDB - вид, включен в Червената книга на България 
CORINE - вид, включен в списъка на застрашени видове по програмата “CORINE biotopes” 
IUCN – DD – включен в 2000 IUCN Red List - категория недостатъчно данни (DD) 
 
 

N ВИД СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА 
1. 2. 3. 4. 

З а щ и т е н а    м е с т н о с т “П о д а”  
данните са събрани по време на изследванията във връзка с изготвянето на плана за управление 

Poeciliidae 
1. Гамбузия 

Gambusia  holbrooki 
 Разпространена в цялата местност. Потенциален 

хранителен ресурс за рибоядните птици 
интродуциран вид. 

Mugilidae 
2. Пиленгас 

Mugil soiuy 
 В участъци, имащи пряка връзка с морето 

интродуциран вид. 
Gobiidae 
3. Кавказко попче 

Knipowitschia caucasica 
RDB В плитките соленоводни басейни.   

Gasterosteidae 
4. Триигла бодливка 

Gasterosteus aculeatus 
RDB В плитките соленоводни басейни.  

Percidae 
5. Речен костур 

Perca fluviatilis 
 В канала за отводняване на Комлушката низина 

Cyprinidae 
6. Бабушка 

Rutilus rutilus 
 В канала за отводняване на Комлушката низина 

7. Сребриста каракуда 
Carassius gibelio 

 В канала за отводняване на Комлушката низина 

Centrarchidae 
8. Слънчева рибка 

Lepomis gibbosus 
 В канала за отводняване на Комлушката низина 

– интродуциран вид. 
 
 

З а л и в “Ф о р о с” 
  (по сведения от местната рибарска бригада) 

 
Clupeidae 
1. Цаца 

Sprattus sprattus  
 Втората половина на март и през есента 

2. Дунавска скумрия 
Alosa pontica  

IUCN-DD Втората половина на март и през есента 

Engraulidae 
3. Хамсия 

Engraulis encrasicholus 
 Лятото 

Atherinidae 
4. Атерина 

Atherina boyeri 
RDB 
IUCN-DD 

Април 

Pomatomidae 
5. Лефер 

Pomatomus saltatrix 
 Дребни екземпляри през лятото 

 
Carangidae 



  

6. Черноморски сафрид 
Trachurus mediterraneus 

 Края на пролетта и есента 

Scombridae 
7. Паламуд 

Sarda sarda 
 Есента 

Gobiidae 
8. Стронгил 

Neogobius melanostomus 
IUCN-DD Постоянен обитател 

9. Лихнус 
Mesogobius batrachocephalus 

IUCN-DD Постоянен обитател 

 
 

У з у н г е р е н 
по Георгиев (1967) с допълнения 

Clupeidae 
1. Езерна цаца 

Clupeonella cultriventris 
RDB 
IUCN-DD 

Изчезнал вид 

Engraulidae 
2. Хамсия1 

Engraulis engrasicholus  
 Временен обитател. 

Cyprinidae 
3. Бабушка 

Rutilus rutilus 
 Временен обитател. 

4. Брияна 
Chalcalburnus chalcoides 

RDB 
CORINE 
IUCN-DD 

Временен обитател. 

5. Сребриста каракуда 
Carassius gibelio 

 Временен обитател. 

Cobitidae 
6. Щипок2 

Cobitis taenia 
 Постоянен обитател. 

    
7. Шаран 

Cyprinus carpio 
 Временен обитател. 

Gasterosteidae 
8. Деветигла бодливка 

Pungitius platygaster 
RDB 
IUCN-DD 

Постоянен обитател. Не е потвърден през 1999г. 

9. Триигла бодливка 
Gasterosteus aculeatus 

RDB Постоянен обитател. 

Syngnathidae 
10. Високомуцунеста морска игла 

Syngnatus typhle  
 Временен обитател. 

11. Черноивичеста морска игла 
Syngnatus abaster 

IUCN-DD Постоянен обитател. 

Poeciliidae 
12. Гамбузия1 

Gambusia holbrooki 
 Постоянен обитател. 

Mugilidae 
13. Морски кефал 

Mugil cephalus 
 Временен обитател.  Навлиза за отхранване 

14. Платерина 
Lizl aurata 

 Временен обитател. Навлиза за отхранване 

15. Пиленгас2 

Mugil soiuy 
 Временен обитател. Интродуциран вид. Навлиза 

за отхранване 
16. Илария 

Liza saliens 
 Временен обитател. Навлиза за отхранване 

Atherinidae 



  

17. Атерина 
Atherina boyeri 

RDB 
IUCN-DD 

Временен обитател. Навлиза за отхранване и 
размножаване 

Percidae 
18. Обикновена бяла риба 

Sander  lucioperca 
 Постоянен обитател. Навлиза в морето. Не се 

размножава в Узунгерен 
Labridae 
19. Очилата зеленушка 

Crenilabrus ocellatus 
 Временен обитател. 

20. Сива лапина 
Crenilabrus cinereus 

 Временен обитател. 

Blenniidae 
21. Ръждива морска кучка 

Parablennius sanguinolentus 
 Временен обитател. 

22. Рогата морска кучка 
Parablennius tentacularis 

 Временен обитател. 

Gobiidae 
23. Малко попче 

Pomatoschictus minutus 
 Временен обитател. 

24. Кавказко попче 
Knipowitschia caucasica 

RDB Постоянен обитател. 

25. Тревно попче 
Zosterisessor ophiocephalus 

IUCN-DD Постоянен обитател. 

26. Черно попче 
Gobius niger 

 Временен обитател. 

27. Стронгил 
Neogobius melanostomus 

IUCN-DD Постоянен обитател. 

28. Широкоглаво попче 
Neogobius cephalarges 

 Постоянен обитател. 

29. Сирман 
Neogobius syrman 

RDB 
IUCN-DD 

Изчезнал 

30. Гологлаво попче2 

Neogobius gymnotrachelus 
IUCN-DD Постоянен обитател. 

31. Речно попче2 

Neogobius fluviatilis 
IUCN-DD Постоянен обитател. 

32. Мраморно попче 
Proterorhinus marmoratus 

 Постоянен обитател. 

Pleuronectidae 
33. Писия 

Platichthys flesus  
 Временен обитател. 

Забележка: 
1- видът е съобщен от Л. Пехливанов – 1996 
2- видът е съобщен от Стоян Михов - 2000 
 



Таблица 9. Качествен състав на храната при изследваните видове риби в ЗМ "Пода". 
 
 

 Бодливка Попчета Бабушка Костур Гамбузия I 
> 30 mm 

Гамбузия I 
< 23 mm 

Кефал 
(лич.) 

Кефал  
I > 50 
mm 

Diptera - I. * + + + + + + + - 
Diptera - s * + - + + - - - - 
Coleoptera - l. * - - - - + - - - 
Insecta ** - + - - - - - - 
Charpaticoida - + - - - + - - 
Rotatoria - - - - - + - - 
Oligochaeta - - - - - + - - 
Акари - + - - - - - - 
Водорасли - - - - - + + - 
Детрит - - - - - - - + 

 
 
* l. = larvae; s. = subimagines 
** Водни дървеници от сем.Micronectidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 10. Систематичен списък на видовете земноводни и влечуги, обитаващи 
защитена местност “Пода”. 

 
RDB - вид, включен в Червената книга на България. 
LAW - вид, включен в Заповед №729/1986 г. (ДВ, бр.68, 1986). 
CORINE - вид, включен в списъка на застрашени видове по програмата “CORINE biotopes”. 
BERN -  Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (I, II, 
III - приложения)(ДВ, бр.13,1991). 
BONN   -  Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни (I,II - приложения). 
 
N КЛАС / РАЗРЕД ВИД СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА 

 Земноводни 
(Amphibia) 

   

1. Безопашати 
(Anura) 

Bombina sp.  В северната част. 
По обаждане. 

2.  Балканска чесновница (Pelobates 
syriacus balcanicus) 

RDB  
LAW 
CORINE 
BERN 

В цялата местност 

3.  Зелена крастава жаба  
(Bufo viridis) 

LAW 
CORINE 
BERN 

В северната част. 
По обаждане. 

4.  Голяма крастава жаба 
(Bufo bufo) 

LAW BERN Един екземпляр, премазан 
на шосето. 

5.  Жаба дървесница 
(Hyla arborea) 

LAW 
CORINE 
BERN 

В северната част. 

6.  Голяма водна жаба 
(Rana ridibunda) 

BERN В северната част. 

 Влечуги 
(Reptilia) 

   

7. Костенурки 
(Chelonia) 

Шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni) 

LAW 
CORINE 
BERN 

Един екземпляр в 
югозападната част на 
местността. 

8.  Шипобедрена костенурка 
(Testudo graeca) 

LAW 
CORINE 
BERN 

Един екземпляр в 
югозападната част на 
местността. 

9.  Обикновена блатна костенурка  
(Emys orbicularis) 

LAW 
CORINE 
BERN 

В цялата местност. 

10. Гущери и змии 
(Squamata) 

Ивичест гущер 
(Lacerta trilineata) 

BERN Широко разпространен в 
местността. 

11.  Жълтокоремник 
(Ophisaurus apodus) 

RDB  
LAW BERN 

В южната част на "Пода". 

12.  Обикновена водна змия 
(Natrix natrix) 

BERN Единични екземпляри. 

13.  Сива водна змия 
(Natrix tessellata) 

CORINE 
BERN 

Широко разпространен в 
местността. 

14.  Пъстър смок 
(Elaphe quatorlineata sauromates) 

RDB  
LAW 
CORINE 
BERN 

Два екземпляра от 
северната и южната част на 
“Пода” и един в близост до 
местността. 

15.  Голям стрелец 
(Coluber jugularis) 

LAW BERN Единични екземпляри, 
наблюдавани на различни 
места из местността. 

 
 



  

Таблица 11. Списък на видовете птици установени в ЗМ"Пода" до 31.12.2000 г. 
 
коефицент      брой                                       статус 
1                      1- 9                                         SV - срещащ се през лятото , но негнездящ     V - скитащ вид 
2                      10 - 99                                    R  - постоянен 
3                      100 - 999                                SM - пролетен мигрант (01.03.-15.05.) 
4                      1000 - 9999                            B -  гнездящ ( * ) 
5                      10000 - 99999                        AM - есенен мигрант (01.08.-30.11.) 
6                       над  100000                          W -зимуващ (01.12.-28.02.) 
 

N ВИД SV R SM B AM V W НАБЛЮДЕНИЯ - максимален брой /екз.-дв. за графа 3-9/ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.  Червеногуш гмуркач  
Gavia stellata 

    1   09.11.95-1 екз.М.М 

2.  Черногуш гмуркач  
Gavia arctica 

      1 зимата/1910-2 екз.(Върбанов,1934) 
01.12.98-1 екз.А.К. 

3.  Малък гмурец 
Tachybaptus ruficollis* 

  2 1 2  2 26.03.95-77 екз.М.Д.К.Н.;1999-7 гн.двойки А.К.;16.10.98-34 екз.А.К. ; 
16.12.98-39 екз. А.К. 

4.  Голям гмурец 
Podiceps cristatus 

2  2  3  3 23.06.2000-51 екз.A.K.;10.03.99-43 екз.А.К.;31.10.99-120 екз.А.К.; 
15.01.97-215 екз.К.Н. 

5.  Червеноврат гмурец 
Podiceps grisegena 

1      1 05.07.66-1 двойка(Георгиев,1976);27.12.1995-1 екз.К.Н. 

6.  Черноврат гмурец 
Podiceps nigricollis 

  3  3  3 26.03.95-562 екз.М.Д.К.Н.;19.10.98-263 екз.А.К.;12.02.95-370екз.М.Д.К.Н. 

7.  Голям корморан 
Phalacrocorax carbo* 

  3 3 3  3 20.04.99-344 екз.А.К.;2000-216 гн.двойки А.К.;01.11.2000-734 екз.А.К.;  
29.12.98-590 екз.А.К. 

8.  Малък корморан 
Phalacrocorax  pygmeus* 

  3 2 3  3 02.04.99-133 екз.А.К.;1992-(20-30) гн.двойки М.Д.К.Н.;16.10.98-349 екз.А.К.; 
31.12.96-175 екз.К.Н.А.К. 

9.  Розов пеликан 
Pelecanus onocrotalus 

3  3  4   09.04.1996-600 екз.М.Д.К.Н.;14.05.99-700 екз.А.К.; 29.09.96-2000 екз.К.Н. 

10.  Къдроглав пеликан 
Pelecanus  crispus 

1  2  2  3  02.06.99-2 екз.А.К.;19.03.96-31 екз.М.Д.К.Н.;29.11.95-88 екз.М.Д.К.Н.;  
12.01.97-203 екз.И.К.М.М.А.К. 

11.  Голям воден бик 
Botaurus stellaris 

1  1    1 08.06.95-1 екз.М.Д.К.Н.;02.04.96-2 екз.М.Д.К.Н.;16.12.98-7 екз.А.К. 

12.  Малък воден бик 
Ixobrychus minutus 

1  1  1   21.06.92-3 екз.М.Д.К.Н.;02.05.87-3 екз.М.Д.К.Н.;24.09.96-1 екз.К.Н. 

13.  Нощна чапла 
Nycticorax nycticorax* 

  2 2 2   23.04.96-36 екз.М.Д.К.Н.;1996-(28-30)гн.двойкиМ.Д.К.Н.; 
18.09.95-60 екз.М.Д.К.Н. 

14.  Гривеста чапла*  
Ardeola ralloides 

   2 1 2    02.05.87-15 екз.М.Д.К.Н.;20000-6 гн.двойки А.К.;18.09.95-13 екз.М.Д.К.Н. 

15.  Крайбрежна /рифова/ чапла 
Egretta gularis 

     1  01.06.99-1 екз. Л.П.Н.К.К.Н  
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16.  Малка бяла чапла  

Egretta garzetta* 
  2 2 3  1 02.05.87-30 екз.М.Д.К.Н.;1996-(65-70)гн.двойки М.Д.К.Н.; 

29.09.96-106 екз. К.Н.;07.12.95-1 екз.М.Д.К.Н. 
17.  Голяма бяла чапла 

Egretta alba 
1  1  2  3 16.06.99-3 екз. А.К.;21.03.2000-3 екз.A.К.;09.11.2000-37 екз.А.К.; 

10.02.97-244 екз. П.Я.П.М. 
18.  Сива чапла 

Ardea cinerea* 
  2 2 3  2 26.03.95-52 екз.М.Д.К.Н.;1996-(55-60)гн.двойки М.Д.К.Н.; 

18.09.95-190 екз.М.Д.К.Н.;15.01.97-52 екз.К.Н. 
19.  Червена чапла 

Ardea purpurea* 
  2 2 2   20.04.95-13 екз.М.Д.К.Н.;1996-(18-20)гн.двойки М.Д.К.Н.; 

18.09.95-46 екз.М.Д.К.Н. 
20.  Бял щъркел  

Ciconia ciconia 
1  4  5   05.07.95-2 екз.М.Д.К.Н.;19.03.95-4600 екз.М.Д.К.Н.; 

27.08.96-20000 екз.К.Н.А.К. 
21.  Черен щъркел 

Ciconia nigra 
  2  2   23.03.99-23 екз.А.К.;26.09.96-14 екз.А.К. 

22.  Блестящ ибис 
Plegadis falcinellus* 

  2 2 2   07.05.92-46 екз.М.Д.К.Н.;1994-(25-30)гн.двойки М.Д.К.Н.; 
03.08.88-43 екз.Д.Р. 

23.  Бял лопатар 
Platalea leucorodia* 

  2 2 2   03.05.95-42 екз.;1996-(30-32)гн.двойки М.Д.К.Н.; 
29.09.96-65 екз. М.Д.К.Н. 

24.  Ням лебед 
Cygnus olor* 

  2 1 1  2 05.03.96-12 екз.М.Д.К.Н.;2000-1 гн.двойка А.К.;29.11.95-5 екз.М.Д.К.Н.; 
29.12.96-62 екз.У.Г.Б.М.А.К. 

25.  Поен лебед 
Cygnus cygnus 

      2 17.01.93-46 екз. М.Д.К.Н. 

26.  Тундров лебед 
Cygnus columbianus 

      2 28.02.89-10 екз.М.Д.К.Н. 

27.  Голяма белочела гъска 
Anser albifrons 

      4 31.12.96-1810 екз.К.Н.А.К. 

28.  Сива гъска 
Anser anser* 

   1   2 17.06.52-1 двойка с малки (Простов,1964);31.12.96-25 екз.А.К. 

29.  Червеногуша гъска 
Branta ruficollis 

      2 31.12.96-15 екз.А.К. 

30.  Червен ангъч 
Tadorna ferruginea 

1       10.07.95-3 екз.М.Д.К.Н. 

31.  Бял ангъч 
Tadorna tadorna* 

  2 1 2  2 19.03.95-37 екз.М.Д.К.Н.;2000-3 гн.двойки  А.К.;24.11.98-34 екз. А.К.; 
07.12.95-65 екз.М.Д.К.Н. 

32.  Фиш 
Anas penelope 

  2  2  2 21.03.2000-27 екз.А.К.;01.11.2000-20 екз.А.К.;19.02.95-28 екз.М.Д.К.Н. 

33.  Сива патица 
Anas strepera 

  3  1  2 15.03.93-180 екз.М.Д.К.Н.;20.08.99-8 екз. А.К.;16.12.98-36 А.К. 

34.  Зимно бърне 
Anas crecca 

  2  2  3 10.03.99-70 екз. А.К.И.Д.;19.11.98-228 екз. А.К.;15.01.97-414 екз.К.Н. 

35.  Зеленоглава патица 
Anas platyrhynchos* 

  3 1 3  3 15.03.93-160 екз.М.Д.К.Н.;2000-7 гн.двойки А.К.; 
15.09.95-500 екз.М.Д.К.Н.;31.12.96-950 екз.К.Н.А.К. 

36.  Шилоопашата патица 
Anas acuta 

    2  2 03.10.99-90 екз.П.Я.;02.01.93-43 екз.М.Д.К.Н. 
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37.  Лятно бърне 

Anas querquedula 
  2  3   26.03.95-91 екз.М.Д.К.Н.;18.09.95-150 екз.М.Д.К.Н. 

38.  Клопач 
Anas clypeata 

1  2  2  3 15.06.95-6 екз.М.Д.К.Н.;26.03.95-56 екз.М.Д.К.Н.;01.11.2000-54 екз. А.К.; 
24.12.96-350 екз.К.Н. 

39.  Червеноклюна  потапница 
Netta rufina 

    2  1 27.11.99-30 екз.М.Д.К.Н.Л.П.М.А.;31.01.96-8 екз.М.Д.К.Н. 

40.  Качулата потапница 
Aythya fuligula 

1  4  4  5 30.07.99-5 екз.А.К.;15.03.93-1400 екз.М.Д.К.Н.;03.11.96-1800екз.К.Н.; 17.01.93-12800 
екз.М.Д.К.Н. 

41.  Кафявоглава потапница 
Aythya ferina* 

  4 1 3  4 15.03.93-1800 екз.М.Д.К.Н.;2000-6 гн.двойки А.К.;26.10.95-400 екз.М.Д.К.Н.; 
17.01.93-7600 екз.М.Д.К.Н. 

42.  Белоока потапница 
Aythya nyroca* 

  1 1 2  2 09.05.96-3 екз.М.Д.К.Н.;1993-1 гн.двойка М.Д.К.Н.;16.10.98-29 екз. А.К.; 
06.12.92-12 екз.М.Д.К.Н. 

43.  Планинска потапница 
Aythya marila 

      1 10.01.93-5 екз.М.Д.К.Н. 

44.  Гага 
Somateria mollissima 

1  1  1  1 13.06.2000-1 екз.А.К.;19.03.95-3 екз.М.Д.К.Н.;18.08.95-3 екз.М.Д.К.Н.;19.02.95-2 
екз.М.Д.К.Н. 

45.  Ледена потапница 
Clangula hyemalis 

      2 12.02.89-58 екз.М.Д.К.Н. 

46.  Кадифена потапница 
Melanitta fusca 

      2 12.02.89-46 екз.М.Д.К.Н. 

47.  Траурна потапница 
Melanitta nigra 

  1  1  2 04.04.97-3 екз.А.К.;07.11.99-4 екз.А.К.;25.02.97-12 екз.А.К.М.М. 
 

48.  Звънарка 
Bucephala clangula 

  1  1  2 01.03.99-20 екз.А.К.;24.11.98-1 екз.А.К.;17.01.93-68 екз.М.Д.К.Н. 

49.  Голям нирец 
Mergus merganser 

      2 29.12.96-13 екз.У.Г.Б.М.А.К. 

50.  Среден нирец 
Mergus serrator 

  2  1  2 14.03.96-32 екз.М.Д.К.Н.;24.11.98-9 екз.А.К.;15.01.97-18 екз.К.Н. 

51.  Малък нирец 
Mergus albellus 

      3 31.12.96-200 екз.К.Н.А.К. 

52.  Тръноопашата потапница 
Oxyura leucocephala 

      3 10.01.93-183 екз.М.Д.К.Н. 

53.  Осояд 
Pernis apivorus 

  2  2   09.05.96-55 екз.М.Д.К.Н.;26.08.96-56 екз.К.Н. 

54.  Черна каня 
Milvus migrans 

  1  1   13.05.96-1 екз.М.Д.К.Н.;22.08.95-3 екз.М.Д.К.Н. 

55.  Червена каня 
Milvus milvus 

  1     12.03.59-1 екз.(Простов,1964) 

56.  Морски орел 
Haliaeetus albicilla 

1         29.05.99-1 екз.А.К.;  

57.  Египетски лешояд 
Neophron percnopterus 

    1   05.09.91-1 екз.М.Д.К.Н. 
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58.  Белоглав лешояд 

Gyps fulvus 
    1   29.09.96-1 екз.К.Н. 

59.  Орел змияр 
Circaetus gallicus 

  1  1   23.03.99-6 екз.А.К.И.Д.;24.09.98-7 екз.А.К. 

60.  Тръстиков блатар 
Circus aeruginosus* 

 1 1 1 1  2 16.04.96-8 екз.М.Д.К.Н.;2000-1 гн.двойка А.К.;09.11.98-10 екз.А.К.; 
15.01.97-36 екз.К.Н. 

61.  Полски блатар 
Circus cyaneus 

  1    1 01.03.99-1 екз.А.К.;02.01.93-4 екз.М.Д.К.Н. 

62.  Голям ястреб 
Accipiter gentilis 

  1  1  1 23.03.99-1 екз.А.К.И.Д.;29.08.98-3 екз.А.К.; 25.02.95-1 екз.М.Д.К.Н. 

63.  Малък ястреб  
Accipiter nisus 

  1  1  1 20.04.99-1 екз.А.К.;14.09.96-8 екз.К.Н.;27.01.99-1 екз.А.К. 

64.  Късопръст ястреб 
Accipiter brevipes 

    1   24.09.98-1 екз.А.К. 

65.  Обикновен мишелов 
Buteo buteo 

  2  3  1 09.04.96-13 екз.М.Д.К.Н.;16.10.98-372 екз.А.К.;08.12.98-2 екз.А.К. 

66.  Северен мишелов 
Buteo lagopus 

      1 07.01.99-1 екз.А.К. 

67.  Малък креслив орел 
Aquila pomarina 

  3  4   22.04.95-138 екз.М.Д.К.Н.;24.09.98-4645 екз.А.К. 

68.  Голям креслив орел 
Aquila clanga 

  1     02.05.87-1 екз.Б.М.М.Д.К.Н. 

69.  Царски орел 
Aquila heliaca 

  1     19.03.59-1 екз.(Простов,1964) 

70.  Скален орел 
Aquila chrysaetus 

     1  05.89-1 екз.Б.С. 

71.  Малък орел 
Hieraaetus pennatus 

  1  1   02.05.95-1 екз.М.Д.К.Н.;22.09.95-2 екз.М.Д.К.Н. 

72.  Речен орел 
Pandion haliaetus 

  1  1   16.04.96-2 екз.М.Д.К.Н.;14.09.99-2 екз.А.К. 

73.  Черношипа ветрушка 
Falco tinnunculus* 

  1 1 2  1 23.03.99-2 екз.А.К.И.Д.;1996-1 гн.двойка М.Д.К.Н.; 
13.09.95-14 екз.М.Д.К.Н.;13.02.96-1 екз.М.Д.К.Н. 

74.  Червенонога ветрушка 
Falco vespertinus 

  1  1   30.04.96-6 екз.М.Д.К.Н.;26.09.95-5 екз.М.Д.К.Н. 

75.  Малък сокол 
Falco columbarius 

      1 02.01.93-1 екз.М.Д.К.Н. 

76.  Орко 
Falco subbuteo 

  1  1   23.04.96-2 екз.М.Д.К.Н.;04.10.98-3 екз.А.К. 

77.  Средиземноморски   сокол 
Falco eleonorae 

1       28.05.93-1 екз.П.Я. 

78.  Сокол скитник 
Falco peregrinus 

1  1  1  1 28.06.96-1 екз.М.Д.К.Н.;04.05.95-1 екз.М.Д.К.Н.; 
14.08.95-1 екз.М.Д.К.Н.;23.01.96-1 екз.М.Д.К.Н. 
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79.  Тундрова яребица 

Lagopus mutus 
      1 16.02.87-1 екз.(Miltschew,1998)          

80.  Яребица 
Perdix perdix* 

   1 1 1   24.04.96-2 екз.М.Д.К.Н.;1995-1 гн.двойка М.Д.К.Н.;22.09.95-8 екз.М.Д.К.Н. 

81.  Пъдпъдък 
Coturnix coturnix 

    1   01.11.95-1 екз.М.Д.К.Н. 

82.  Крещалец 
Rallus aquaticus* 

 1  1   1 20.03.95-1 екз.М.Д.К.Н.;1995-(1-2) гн.двойки М.Д.К.Н.;15.01.97-4 екз.К.Н. 

83.  Голяма пъструшка 
Porzana porzana 

    1   02.10.99-1 екз.П.Я. 

84.  Ливаден дърдавец 
Crex crex 

    1   24.09.96-1 екз.К.Н. 

85.  Зеленоножка 
Gallinula chloropus* 

 1  1   1 31.01.96-3 екз.М.Д.К.Н.;1994-(3-5) гн.двойки М.Д.К.Н.; 
17.01.93-4 екз.М.Д.К.Н. 

86.  Лиска 
Fulica atra* 

 3  1   4 15.03.93-440 екз.М.Д.К.Н.;2000-5 гн.двойки А.К.; 
31.12.96-2500 екз.К.Н.А.К. 

87.  Сив жерав 
Grus grus 

  2  1   14.03.96-14 екз.М.Д.К.Н.;16.10.98-9 екз.А.К. 

88.  Стридояд 
Haematopus ostralegus* 

  1 1 2  1 25.03.96-4 екз.М.Д.К.Н.;1987- 2 гн.двойки (Боев,1991); 
21.08.96-41 екз.А.К.;19.02.95-3 екз.К.Н.  

89.  Кокилобегач 
Himantopus himantopus* 

  2 2 2   11.04.2000-37 екз.A.K.;1996-25 гн.двойки М.Д.К.Н.; 
23.08.2000-51 екз.А.К. 

90.  Саблеклюн 
Recurvirostra avosetta* 

  2 1 1  1 09.04.96-19 екз.М.Д.К.Н.;1996-5 гн.двойки М.Д.К.Н.; 
20.08.98-9 екз.А.К.;01.12.98-2 екз.А.К.  

91.  Кафявокрил  огърличник 
Glareola pratincola* 

2   1 2   07.07.93-47 екз.М.Д.К.Н.1987-5-6 гн.дв.Б.М.;16.08.85-36 екз.М.Д.К.Н. 

92.  Речен дъждосвирец 
Charadrius dubius* 

  1 1 2   11.04.2000-4 екз.A.К.;1996-6 гн.двойки М.Д.К.Н.;09.08.99-24 екз.Б.М. 

93.  Пясъчен дъждосвирец 
Charadrius hiaticula 

  1  1   13.05.96-2 екз.М.Д.К.Н.;14.10.96-9 екз.К.Н. 

94.  Морски дъждосвирец 
Charadrius alexandrinus* 

  1 1 1   22.04.95-4 екз.М.Д.К.Н.;1996-2 гн.двойки М.Д.К.Н.;26.08.96-3 екз.К.Н. 

95.  Планински дъждосвирец 
Charadrius morinellus 

    1   21.10.58-6 екз.(Простов,1964) 

96.  Сребриста булка 
Pluvialis squatarola 

  1  1  1 19.03.95-2 екз.М.Д.К.Н.;03.10.99-2 екз.П.Я.;31.12.96-7 екз.А.К. 

97.  Шипокрила калугерица 
Hoplopterus spinosus 

     1  07.05.60-3 екз.(Ханзак,1962) 

98.  Обикновена калугерица 
Vanellus vanellus 

1  2  1   25.06.96-3 екз.М.Д.К.Н.;25.03.96-27 екз.М.Д.К.Н.;05.08.96-4 екз.К.Н. 

99.  Белоопашата калугерица 
Chettusia leucura 

     1  13.05.97-1 екз. Д.Г.Р.У.Д.Ш.Ф.Б. 
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100.  Трипръст брегобегач 

Calidris alba 
    2  1 29.8.98-22 екз.А.К.;07.01.97-7 екз.К.Н. 

101.  Малък брегобегач 
Calidris minuta 

2  2  3  1 16.05.96-10 екз.М.Д.К.Н.;13.05.96-48 екз.М.Д.К.Н.;07.09.95-40 екз.М.Д.К.Н.;15.12.95-5 
екз.М.Д.К.Н. 

102.  Сив брегобегач 
Calidris temminckii 

    1   08.09.96-2 екз.К.Н. 

103.  Кривоклюн брегобегач 
Calidris ferruginea 

1  2  2   29.07.96-6 екз.К.Н.;07.05.96-41 екз.М.Д.К.Н.;20.08.98-70 екз.А.К. 

104.  Тъмногръд брегобегач 
Calidris alpina 

  2  2  2 15.03.93-70 екз.М.Д.К.Н.;24.09.99-41 екз.А.К.И.Я.;28.02.93-90 екз.М.Д.К.Н. 

105.  Плоскоклюн брегобегач 
Limicola falcinellus 

    2   17.08.98-40 екз.А.К. 

106.  Бойник 
Philomachus pugnax 

1  2  2  1 30.07.99-9 екз.А.К.;07.05.96-39 екз.К.Н.;06.08.98-36 екз.А.К.; 
28.02.93-4 екз.М.Д.К.Н. 

107.  Малка бекасина 
Lymnocryptes minimus 

    1   02.10.99-1 екз.П.Я. 

108.  Средна бекасина 
Gallinago gallinago 

  2  2  2 11.04.2000-6 екз.A.К.;01.09.98-11 екз.А.К.;28.12.95-10 екз.М.Д.К.Н. 

109.  Голяма бекасина 
Gallinago media 

       1912 (Върбанов,1934) 

110.  Горски бекас 
Scolopax rusticola 

    1   26.10.1995-1 екз.М.Д.К.Н. 

111.  Черноопашат крайбрежен бекас 
Limosa limosa 

1  1  3  1 18.06.96-46 екз.К.Н.;26.03.95-7 екз.М.Д.;13.08.98-237 екз .А.К.;28.02.93-6 екз.М.Д.К.Н. 

112.  Пъстроопашат крайбрежен бекас 
Limosa lapponica  

  1  1   21.03.40-1 екз.(Простов,1964);29.09.93-4 екз.М.Д.К.Н. 

113.  Малък свирец 
Numenius  phaeopus 

    1   13.08.95-8 екз.М.Д.К.Н. 

114.  Тънкоклюн свирец 
Numenius tenuirostris 

  1     22.03.51-1 екз.(Простов,Смилова,1983) 

115.  Голям свирец 
Numenius arquata 

2  1  2  2 10.07.95-52 екз.М.Д.К.Н.;15.03.93-3 екз.М.Д.К.Н.; 
05.08.96-21 екз.К.Н.;10.12.96-11 екз.К.Н. 

116.  Голям червеноног водобегач 
Tringa erythropus 

1  2  2   16.05.96-5 екз.М.Д.К.Н.;30.04.66-10 двойки(Георгиев,1976);15.09.98-22 екз.А.К. 

117.  Голям зеленоног водобегач 
Tringa totanus 

2  2  3  2 30.07.99-93 екз.А.К.;26.03.95-51 екз.М.Д.К.Н.;12.08.95-250 екз.М.Д.К.Н.;29.12.99-10 екз.А.К. 

118.  Малък зеленоног водобегач 
Tringa stagnatilis 

2  1  2   30.07.99-24 екз.А.К.;16.04.96-5 екз.М.Д.К.Н.;20.08.98-58 екз.А.К. 

119.  Голям зеленоног водобегач 
Tringa nebularia 

1  2  1   15.07.96-3 екз.К.Н.;02.05.87-15 екз.М.Д.К.Н.;05.08.98-11 екз.А.К. 

120.  Голям горски водобегач 
Tringa ochropus 

1  1  2   08.07.96-6 екз.К.Н.;01.03.99-1 екз.А.К.;06.08.98-12 екз.А.К. 
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121.  Малък горски водобегач 

Tringa glareola 
2  1  2   15.07.96-42 екз.К.Н.;04.05.95-7 екз.М.Д.К.Н.;19.09.95-57 екз.М.Д.К.Н. 

122.  Пепеляв брегобегач 
Xenus cinereus 

  1     13.05.96-1 екз.М.Д.К.Н. 

123.  Късокрил кюкавец 
Actitis hypoleucos 

2  1  1   13.07.96-16 екз. Д.Е.;11.04.2000-4 екз.A.К.;10.09.96-8 екз.К.Н. 

124.  Камъкообръщач 
Arenaria interpres 

1  2  1  1 31.07.95-2 екз.М.Д.К.Н.;16.05.96-11 екз.М.Д.К.Н.;29.08.98-5 екз.А.К.; 
14.12.99-2 екз.А.К. 

125.  Тънкоклюн листоног 
Phalaropus  lobatus 

    1   13.09.98-7 екз.А.К. 

126.  Голям морелетник 
Stercorarius pomarinus 

     1   21.10.94-1 екз. Г.Д.П.Я. 

127.  Среден морелетник 
Stercorarius parasiticus 

1    2   18.05.40-1 екз.(Простов,1964);21.10.94-14 екз.Г.Д.П.Я.’ 

128.  Малка черноглава чайка 
Larus melanocephalus 

2  2  3  4 28.06.2000-30 екз.A.К.;08.05.99-50 екз.А.К.М.А.;19.11.98-207 екз.А.К.; 
02.12.96-1500 екз.К.Н. 

129.  Малка чайка 
Larus minutus 

1  1  3  1 30.07.99-9 екз.А.К.;02.05.87-2 екз.М.Д.К.Н.;31.08.95-200 екз.М.Д.К.Н.;28.12.95-1 
екз.М.Д.К.Н. 

130.  Речна чайка 
Larus ridibundus 

3  2  3  3 20.07.95-400 екз.М.Д.К.Н.;23.03.99-82 екз.А.К.И.Д.;28.08.95-400 екз.М.Д.К.Н.; 
15.01.97-150 екз.К.Н. 

131.  Дългоклюна чайка 
Larus genei 

1  1  2  1 20.07.95-4 екз.М.Д.К.Н.;09.04.96-2 екз.М.Д.К.Н.;18.10.2000-63 екз.A.К.; 
09.01.93-3 екз.М.Д.К.Н. 

132.  Чайка буревестница 
Larus canus 

1      3 02.06.99-1 екз.К.Н.Н.К.;16.01.93-800 екз.П.Я. 

133.  Малка черногърба чайка 
Larus fuscus 

    1   01.10.96-1 екз.К.Н.А.К. 

134.  Жълтокрака чайка 
Larus cachinnans 

 4      31.12.96-1650 екз.А.К. 

135.  Дебелоклюна рибарка 
Gelochelidon nilotica 

1    1   25.07.95-2 екз.М.Д.К.Н.;18.09.98-6 екз.Д.Р.А.К.И.Я. 

136.  Каспийска рибарка 
Sterna caspia 

  1  2   02.04.99-1 екз.А.К.;19.09.95-23 екз.М.Д.К.Н. 

137.  Гривеста рибарка 
Sterna sandvicensis 

3  2  3   02.07.99-300 екз.А.К.;11.04.2000-20 екз.A.К.;20.08.98-250 екз.А.К. 

138.  Речна рибарка 
Sterna hirundo* 

   3 3 3   18.05.99-110 екз.А.К.;1999-150 гн.двойки А.К.;20.08.99-200 екз.А.К. 

139.  Малка рибарка 
Sterna albifrons* 

2  1 1 2   23.06.92-53 екз.М.Д.К.Н.;02.05.87-5 екз.М.Д.К.Н.;2000-22 гн.двойки A.К.; 
20.08.98-80 екз.А.К. 

140.  Белобуза рибарка 
Chlidonias hybridus 

2  2  1   30.05.95-11 екз.М.Д.К.Н.;02.05.87-30 екз.М.Д.К.Н.;18.02.96-2 екз.М.Д.К.Н. 

141.  Черна рибарка 
Chlidonias niger 

3  3  3   12.07.95-400 екз.М.Д.К.Н.;20.04.99-100 екз.А.К.;15.08.95-400 екз.М.Д.К.Н. 



  

N ВИД SV R SM B AM V W НАБЛЮДЕНИЯ - максимален брой /екз.-дв. за графа 3-9/ 
142.  Белокрила рибарка 

Chlidonias leucopterus 
1  2  1   28.06.2000-3 екз.М.Д.К.Н.;02.05.87-60 екз.М.Д.К.Н.; 

20.08.99-8 екз.А.К. 
143.  Домашен гълъб 

Columba livia domestica* 
 1      1995-1 гн.двойкаМ.Д.К.Н.;15.07.96-6 екз.К.Н. 

144.  Гълъб хралупар 
Columba oenas 

    1  1 02.10.95-1 екз.М.Д.К.Н.;13.02.96-2 екз.М.Д.К.Н. 

145.  Гривяк 
Columba palumbus 

1  2  1  2 16.06.99-2 екз.А.К.;25.03;.96-45 екз.М.Д.К.Н.;25.09.98-4 екз. А.К.; 
10.01.96-65 екз.М.Д.К.Н. 

146.  Гугутка 
Streptopelia decaocto 

 1  1    1995-1 гн.двойкаМ.Д.К.Н. 

147.  Гургулица 
Streptopelia turtur 

2  1  2   15.07.96-11 екз.К.Н.;25.04.96-8 екз.М.Д.К.Н.;19.08.96-14 екз.К.Н. 

148.  Обикновена кукувица 
Cuculus canorus 

  1 1    08.05.99-1 екз.А.К.;28.06.96-2 екз.М.Д.К.Н.;02.05.87-1 екз.М.Д.К.Н. 

149.  Забулена сова 
Tyto alba 

      1 04.01.96-1 екз.М.Д.К.Н. 

150.  Домашна кукумявка 
Athene noctua 

    1   20.08.98-1 екз.А.К. 

151.  Чухъл 
Otus scops 

  1     13.05.99-1 екз.А.К. 

152.  Блатна сова 
Asio flammeus 

    1  1 18.09.95-1 екз.М.Д.К.Н.;01.02.96-1 екз.М.Д.К.Н. 

153.  Козодой 
Caprimulgus europaeus 

    1   01.10.96-1 екз.К.Н. 

154.  Черен бързолет 
Apus apus 

1  2  1   18.06.96-8 екз.К.Н.;30.04.96-17 екз.М.Д.К.Н.;21.08.94-58 екз.М.Д.К.Н. 

155.  Земеродно рибарче 
Alcedo atthis 

1  1  1  1 30.07.99-1 екз.А.К.;09.04.96-2 екз.М.Д.К.Н.;20.09.99-2 екз.А.К.; 
15.01.97-5 екз.К.Н. 

156.  Обикновен пчелояд 
Merops apiaster* 

  2 2 2   13.05.96-38 екз.М.Д.К.Н.;01.07.92-6 гнезда М.Д.К.Н.; 
05.09.98 -60 екз.А.К. 

157.  Синявица 
Coracias garrulus 

  2  1   03.05.95-15 екз.М.Д.К.Н.;05.08.98-1 екз.П.Я. 

158.  Папуняк 
Upupa epops 

  1  1   02.05.87-2 екз.М.Д.К.Н.;31.08.95-1 екз.М.Д.К.Н. 

159.  Въртошийка 
Jynx torquilla 

  1     15.05.93-1 екз.М.Д.К.Н. 

160.  Зелен кълвач 
Picus viridis 

 1      30.07.99-1 екз.А.К.;23.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.; 
31.12.96-1 екз.К.Н.А.К. 

161.  Голям пъстър кълвач 
Dendrocopus mayor 

 1      19.03.96-1 екз.М.Д.К.Н.;02.10.99-1 екз.П.Я. 

162.  Сирийски кълвач 
Dendrocopus syriacus 

 1      23.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.;02.10.99-1 екз.А.К.; 
15.01.97-1 екз.К.Н. 
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163.  Дебелоклюна чучулига 

Melanocorypha calandra 
      2 15.01.97-18 екз.К.Н. 

164.  Късопръста чучулига 
Calandrella brachydactyla 

1       29.06.56-1 екз.(Простов,1964) 

165.  Качулата чучулига 
Galerida cristata 

 1      25.06.96-1 екз.М.Д.К.Н.;10.05.95-2 екз.М.Д.К.Н.;28.11.95-1 екз.М.Д.К.Н. 

166.  Горска чучулига 
Lullula arborea 

    1   06.10.95-6 екз.М.Д.К.Н. 

167.  Полска чучулига 
Alauda arvensis 

  2  2   18.03.95-11 екз.М.Д.К.Н.;06.11.94-35 екз.М.Д.К.Н. 

168.  Брегова лястовица 
Riparia riparia* 

3  2 2 4   13.07.96-150екз.К.Н.;03.05.95-55екз.М.Д.К.Н.;1992-23гн.двойки М.Д.К.Н., 
06.09.66-2000екз.(Георгиев,1976) 

169.  Селска лястовица 
Hirundo rustica* 

  2 2 3   18.05.99-16 екз.А.К.;1999-38 гн.двойки А.К.;04.10.98-100 екз.А.К. 

170.  Червенокръста лястовица 
Hirundo daurica 

    1   25.08.98-1 екз. П.Я. 

171.  Градска лястовица 
Delichon urbica* 

  2 1 3   18.05.99-10 екз.А.К.;1999-6 гнезда А.К.;28.09.96-300 екз.А.К. 

172.  Горска бъбрица 
Anthus trivialis 

    1   03.10.99.-2 екз.П.Я. 

173.  Ливадна бъбрица 
Anthus pratensis 

    1   21.10.94-5 екз.П.Я. 

174.  Водна бъбрица 
Anthus spinoletta 

  1  1  1 26.03.95-1 екз.М.Д.К.Н.;24.11.96-8 екз.К.Н.;17.12.96-9 екз.К.Н. 

175.  Жълта стърчиопашка 
Motacilla flava* 

  2 1 3   02.05.95-26 екз.М.Д.К.Н.;1999-1 гн.двойка А.К.;18.09.95-150 екз.М.Д.К.Н. 

176.  Планинска стърчиопашка 
Motacilla cinerea 

  1  1   26.03.95-2 екз.М.Д.К.Н.;25.09.95-5 екз.М.Д.К.Н. 

177.  Бяла стърчиопашка 
Motacilla alba 

  3  3   19.03.95-130 екз.М.Д.К.Н.;02.10.99-151 екз.П.Я. 

178.  Орехче 
Troglodytes troglodytes 

  1  1  1 25.03.95-1 екз.М.Д.К.Н.;28.10.99-2 екз.А.К.;02.12.96-4 екз.К.Н. 

179.  Сивогуша завирушка 
Prunella modularis 

    1   28.11.95-3 екз.М.Д.К.Н. 

180.  Червеногушка 
Erithacus rubecula 

  1  1  1 12.03.95-1 екз.М.Д.К.Н.;21.11.96-2 екз.К.Н.;02.12.96-3 екз.К.Н. 

181.  Южен славей 
Luscinia megarhynchos 

1  1   1   18.06.95-2 екз.М.Д.К.Н.;07.05.96-2 екз.М.Д.К.Н.;04.08.95-1 екз.М.Д.К.Н. 

182.  Домашна червеноопашка 
Phoenicurus ochruros 

    1   15.09.95-1 екз.М.Д.К.Н. 

183.  Градинска червеноопашка 
Phoenicurus phoenicurus 

  1  1   08.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.;27.10.99-1 екз.А.К. 
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184.  Ръждивогушо ливадарче 

Saxicola rubetra 
  1  1   09.05.95-2 екз.М.Д.К.Н.;29.09.96-6 екз.К.Н. 

185.  Черногушо ливадарче 
Saxicola torquata 

  1  1  1 21.03.2000-6 екз.А.К.;01.10.99-1 екз.А.К.;14.12.99-2 екз.А.К. 

186.  Ориенталско каменарче 
Oenanthe isabellina 

    1   19.09.95-2 екз.М.Д.К.Н. 

187.  Сиво каменарче 
Oenanthe oenanthe* 

  1 1 1   05.09.98-1 екз.А.К.;1995-1 гн.двойка М.Д.К.Н.;02.10.99-1 екз.А.К. 

188.  Кос 
Turdus merula* 

  1 1 1  1 26.03.95-6 екз.М.Д.К.Н.;1999-1 гн.дв.;19.09.95-5 екз.М.Д.К.Н.;06.12.92-5 екз.М.Д.К.Н. 

189.  Хвойнов дрозд 
Turdus pilaris 

    3  2 25.09.98-100 екз.А.К.;29.12.99-70 А.К. 

190.  Поен дрозд 
Turdus philomelos 

  1  1  1 12.03.95-4 екз.М.Д.К.Н.;26.09.95-6 екз.М.Д.К.Н.;24.12.95-2 екз.М.Д.К.Н. 

191.  Имелов дрозд 
Turdus viscivorus 

      1 06.12.92-2 екз.М.Д.К.Н. 

192.  Свилено шаварче 
Cettia cetti 

 1 1  1  1 21.03.2000-4 екз.A.К.;24.09.96-2 екз.К.Н.;15.01.97-3 екз.К.Н. 

193.  Речен цвъркач 
Locustella fluviatilis 

1  1     10.05.95-1 екз.М.Д.К.Н.;07.07.93-1 екз.М.Д.К.Н. 

194.  Тръстиков цвъркач 
Locustella luscinioides 

  1  1   20.04.99-1 екз.А.К.;25.09.95-1 екз.М.Д.К.Н. 

195.  Мустакато шаварче 
Acrocephalus melanopogon 

  2     (6-20).04.95-13-31 екз.М.Д.К.Н. 

196.  Крайбрежно шаварче 
Acrocephalus schoenobaenus 

  1  1  1 25.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.;29.10.96-5 екз.К.Н.;15.01.97-9 екз.К.Н. 

197.  Храстово шаварче 
Acrocephalus palustris 

1       20.05.96-1 екз.М.Д.К.Н. 

198.  Блатно шаварче 
Acrocephalus scirpaceus* 

  2 1 1   09.04.96-15 екз.М.Д.К.Н.;2000-8 гн.двойки А.К..;04.11.2000-2 екз.A.К. 

199.  Тръстиково шаварче 
Acrocephalus arundinaceus* 

  1 1 1   20.04.99-6 екз.А.К.;2000-20 гн.двойки А.К.;26.08.96-4 екз.К.Н. 

200.  Малък маслинов присмехулник 
Hippolais pallida 

1  1  1   16.05.96-5 екз.М.Д.К.Н.;13.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.;28.08.95-1 екз.М.Д.К.Н. 

201.  Малко белогушо коприварче 
Sylvia curruca 

1  1  1   24.06.95-1 екз.М.Д.К.Н.;09.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.;28.08.95-2 екз.М.Д.К.Н. 

202.  Голямо белогушо коприварче 
Sylvia communis 

1  1  1   10.06.95-1 екз.М.Д.К.Н.;09.05.95-1 екз.М.Д.К.Н.;21.08.95.-1 екз.М.Д.К.Н. 

203.  Голямо черноглаво коприварче 
Sylvia atricapilla 

  1  1   05.06.95-2 екз.М.Д.К.Н.;30.04.96-2 екз.М.Д.К.Н.;09.09.95-5 екз.М.Д.К.Н. 

204.  Ястребогушо коприварче 
Sylvia nisoria 

1       16.05.99-1 екз. Б.М. 
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205.  Буков певец 

Phylloscopus sibilatrix 
  1  1   30.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.;19.09.95-5 екз.М.Д.К.Н. 

206.  Елов певец 
Phylloscopus collybita 

  1  1  1 09.04.96-4 екз.М.Д.К.Н.;02.10.95-8 екз.М.Д.К.Н.;17.12.96-1 екз.М.Д.К.Н 

207.  Брезов певец 
Phylloscopus trochilus 

  1  2   23.04.96-3 екз.М.Д.К.Н.;24.09.99-30 екз. А.К. 

208.  Жълтоглаво кралче 
Regulus  regulus 

      1 31.12.96-8 екз.К.Н.А.К. 

209.  Сива мухоловка 
Muscicapa striata 

  1  1   09.05.95-1 екз.М.Д.К.Н.;26.08.96-5 екз.К.Н. 

210.  Червеногуша мухоловка 
Ficedula parva 

1    1   06.07.95-2 екз.Л.П.;30.09.96-2 екз.К.Н. 

211.  Беловрата мухоловка 
Ficedula albicollis 

  1  2   23.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.;04.09.95-12 екз.М.Д.К.Н. 

212.  Жалобна мухоловка 
Ficedula hypoleuca 

  1  1   30.04.96-1 екз.М.Д.К.Н.;07.09.95-2 екз.М.Д.К.Н. 

213.  Мустакат синигер 
Panurus biarmicus* 

1 1  1   2 23.04.96-4 екз.М.Д.К.Н.;1995-1 гн.двойкаМ.Д.К.Н.;15.12.95-45 екз.М.Д.К.Н. 

214.  Дългоопашат синигер 
Aegithalos caudatus* 

 1  1    30.04.96-4 екз.М.Д.К.Н.;1992-3 гнездаМ.Д.К.Н.;30.09.96-6 екз.К.Н. 

215.  Лъскавоглав синигер 
Parus palustris 

  1    1 08.03.95-5 екз.М.Д.К.Н.;17.01.93-2 екз.М.Д.К.Н. 

216.  Матовоглав синигер 
Parus montanus 

      1 02.01.93-5 екз.М.Д.К.Н. 

217.  Черен синигер 
Parus ater 

    1   17.11.95-2 екз.М.Д.К.Н. 

218.  Син синигер 
Parus caeruleus 

 1     2 27.02.96-46 екз.М.Д.К.Н. 

219.  Голям синигер 
Parus major 

 1      20.02.2000-5 екз.A.К. 

220.  Горска дърволазка 
Certhia familiaris 

      1 05.01.92-1 екз.М.Д.К.Н. 

221.  Торбогнезден синигер 
Remiz pendulinus* 

  1 1 1   09.04.96-2 екз.М.Д.К.Н.;2000-4 гн.двойки А.К.;04.10.98-20 екз.А.К. 

222.  Авлига 
Oriolus oriolus* 

  1 1 1   03.05.95-2 екз.М.Д.К.Н.;1995-1 гн.двойкаМ.Д.К.Н.;03.09.96-1 екз.К.Н. 

223.  Червеногърба сврачка 
Lanius collurio* 

  1 1 1   09.05.95-2 екз.М.Д.К.Н.;2000-2 гн.двойки А.К.;10.09.96-6 екз.К.Н. 

224.  Черночела сврачка 
Lanius minor 

1  1  1   21.07.99-1 екз.А.К.;08.05.99-1 екз.А.К.;15.08.96-2 екз.К.Н. 

225.  Червеноглава сврачка 
Lanius senator 

  1     05.05.95-1 екз.М.Д.К.Н. 
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226.  Сойка 

Garrulus glandarius 
 1      17.01.93-3 екз.М.Д.К.Н. 

227.  Сврака 
Pica pica* 

 1  1    02.10.95-300 екз.М.Д.К.Н. ; 2000-4 гнезда А.К. 

228.  Чавка 
Corvus monedula 

  3  2   10.03.99-150 екз. А.К.;02.10.99-41 екз. А.К. 

229.  Полска врана 
Corvus frugilegus 

  2  2  2 09.04.96-26 екз.М.Д.К.Н.;29.10.95-33 екз.М.Д.К.Н.;02.01.93-15 екз.М.Д.К.Н. 

230.  Сива врана 
Corvus corone  

1  1  1  2 02.06.99-2 екз.А.К.;08.05.99.-2 екз.А.К.;30.11.99-46 екз.А.К.; 
14.12.99-21екз.А.К. 

231.  Гарван 
Corvus corax 

  1    1 10.05.95-5 екз.М.Д.К.Н.;14.10.96-1 екз.М.Д.К.Н. 

232.  Обикновен скорец 
Sturnus vulgaris* 

  1 1   4 03.05.95-9 екз.М.Д.К.Н.;1995-1 гн.двойки М.Д.К.Н.;02.01.93-2000 екз.М.Д.К.Н. 

233.  Розов скорец 
Sturnus roseus 

2       04.04.47-10 екз.(Простов,1964);30.05.96-7 екз.М.Д.К.Н. 

234.  Домашно врабче 
Passer domesticus 

 2      I-XII М.Д.К.Н. 

235.  Испанско врабче 
Passer hispaniolensis* 

   1    1999-(11) гнезда А.К.; IV-IX М.Д.К.Н. 

236.  Полско врабче 
Passer montanus 

 1      I-XII М.Д.К.Н. 

237.  Обикновена чинка 
Fringilla coelebs 

  1  2  2 12.03.96-7 екз.М.Д.К.Н.;21.10.96-39 екз.К.Н.;15.01.97-24 екз.К.Н. 

238.  Планинска чинка 
Fringilla montifringilla 

      1 15.12.94-8 екз.М.Д.К.Н. 

239.  Диво канарче 
Serinus serinus 

      2 06.02.96-18 екз.М.Д.К.Н. 

240.  Зеленика 
Carduelis chloris 

      2 07.01.96-23 екз.М.Д.К.Н. 

241.  Щиглец 
Carduelis carduelis 

1  1  2  2 30.07.99-1 екз.А.К.;01.03.99-1 екз.А.К.;20.10.96-18 екз.К.Н.; 
05.01.99-28 екз. А.К. 

242.  Елшова скатия 
Carduelis spinus 

1     3  2 12.07.95-1 екз.К.Н.;20.10.96-220 екз.К.Н.;28.01.96-44 екз.К.Н.М.Д.К.Н. 

243.  Обикновено конопарче 
Carduelis canabinna 

  2  2  1 12.03.95-11 екз.М.Д.К.Н.;20.10.96-11 екз.К.Н.;20.12.95-8 екз.К.Н. 

244.  Черешарка 
Coccothraustes coccothraustes  

  2  1  2 14.03.96-11 екз.М.Д.К.Н.;22.09.95-5 екз.М.Д.К.Н.;15.01.97-31 екзК.Н. 

245.  Снежна овесарка 
Plectrophenax nivalis 

    1   29.11.96-1 екз.У.Г.А.К. 

246.  Черногърла овесарка 
Emberiza cirlus 

  2  1  1 12.03.93-11 екз.М.Д.К.Н.15.09.95-5 екз.М.Д.К.Н.;02.01.93-7 екз.М.Д.К.Н. 
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247.  Тръстикова овесарка 

Emberiza schoeniculus 
1  2  2  2 17.06.96-1 екз.К.Н.;21.03.2000-15 екз.A.К.;29.10.96-41 екз.К.Н.; 

02.12.96-36 екз.К.Н. 
248.  Черноглава овесарка 

Emberiza melanocephala 
  1     31.05.96-1 екз.М.Д.К.Н. 

249.  Сива овесарка 
Miliaria calandra 

  1  3  2 02.05.87-5 екз.М.Д.К.Н.;12.11.96-300 екз.К.Н.;07.01.96-30 екз.К.Н. 

         
             Използвани съкращения: 
       
        

М.Д. - Милко Димитров И.Д. - Ивайло Димчев 
K.Н. - Константин Няголов М.А. - Мария Яндреева 
А.К. - Антон Ковачев И.Я. - Иван Янев 
П.Я. - Пятър Янков Н.К. - Николай Кранайс 
У.Г. - Урсула Георгиева П.М. - Паул Мозиман 
Б.М. - Боян Милчев К.Н. - Карл Никълсън 
Л.П. - Любомир Профиров Д.Г. - Димитър Георгиев 
М.М. - Милен Маринов Р.У. - Роберт Уолтън 
Г.Д. - Готлиб Дендликер Д.Ш. - Джон Шмит 
Д.Е. - Дейвид Елиот Ф.Б. - Франк Бразиер 
Б.С. - Боб Скот  
И.К. - Ирина Костадинова  
Д.Р. - Джон Робъртс  

 



 

Таблица 12. Природозащитен статус на видовете птици установени в "Пода" до 31.12.2000 г. 
 
LAW - Заповед N342 от 21.04.1986 г. на КОПС за запазването на застрашени от изчезване и ценни видове птици (ДВ,бр.42,1986). 
RDB - "Червена книга на НР България" (1985). 
рядък: *         застрашен: **         изчезнал: *** 
SPEC - Видове от европейско природозащитно значение (Tucker,Heath,1994). 
SPEC 1 -  световно природозащитно значение 
SPEC 2 -  концентриран в Европа с неблагоприятен статус 
SPEC 3 -  неконцентриран в Европа с неблагоприятен статус 
SPEC 4 -  концентриран в Европа с благоприятен статус 
"w"         -  посочената степен на застрашеност се отнася само за зимуващата популация на вида. 
ETS      -  състояние на застрашеност (Tucker, Heath,1994). 
             E - застрашен       L -  локализиран           ( ) -  временен статус 
             V -  уязвим            S -  стабилен 
             R -  рядък              D -  намаляващ 
RAMSAR - числени критерии на Конвенцията по влажните зони с международно значение, по специално като местообитания за водолюбиви птици. 
                  "ALL" -  всички места, където дадения вид се среща редовно, са от международно значение 
BERN -  Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (I,II - приложения)(ДВ.,бр.13,1991). 
BONN   -  Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни (I,II - приложения). 
CORINE  -  Програма CORINE.  
 
N ВИД LAW RDB SPEC ETS RAMSAR (числени критерии) BERN BONN CORINE 
      гнездещи двойки Зимуващи  екз./ г.    
       ПОДА  ПОДА    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
1. Червеногуш гмуркач  

Gavia stellata 
+   V     II II + 

2. Черногуш гмуркач  
Gavia arctica 

+ * 3 V     II II + 

3. Малък гмурец 
Tachybaptus ruficollis* 

+   S     II  + 

4. Голям гмурец 
Podiceps cristatus 

+   S     III   

5. Червеноврат гмурец 
Podiceps grisegena 

+ *  S     II II  

6. Черноврат гмурец 
Podiceps nigricollis 

+ **  S     II   

7. Голям корморан 
Phalacrocorax carbo* 

+ **  S 100 216/2000 1000 590/98 III  + 



 

             
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

8. Малък корморан 
Phalacrocorax  pygmeus* 

+ ** 2 V 50 30/92 250 175/96 II II + 

9. Розов пеликан 
Pelecanus onocrotalus 

+ *** 3 R 800    II I\II + 

10. Къдроглав пеликан 
Pelecanus  crispus 

+ ** 1 V ALL  25 203/97 II I\II + 

11. Голям воден бик 
Botaurus stellaris 

+ ** 3 (V) 25    II II + 

12. Малък воден бик 
Ixobrychus minutus 

+  3 (V)     II II + 

13. Нощна чапла 
Nycticorax nycticorax* 

+  3 D 200 30/96 600  II  + 

14. Гривеста чапла  
Ardeola ralloides* 

+  3 V 40  120 6/2000 II  + 

15. Крайбрежна /рифова/ чапла 
Egretta gularis 

           

16. Малка бяла чапла  
Egretta garzetta* 

+   S 130 70/96 400  II  + 

17. Голяма бяла чапла 
Egretta alba 

+ **  S 5  120 244/97 II II + 

18. Сива чапла 
Ardea cinerea* 

+   S     III   

19. Червена чапла 
Ardea purpurea* 

+ ** 3 V 65 20/96 200  II II + 

20. Бял щъркел  
Ciconia ciconia 

+  2 V   4000  II II + 

21. Бял щъркел  
Ciconia nigra 

+ ** 3 R   350  II II + 

22. Блестящ ибис 
Plegadis falcinellus* 

+ ** 3 D 35 30/94 100  II II + 

23. Бял лопатар 
Platalea leucorodia* 

+ ** 2 E 20 32/96 60  II II + 

24. Ням лебед 
Cygnus olor* 

+ **  S   200 62/96 III II  

25. Поен лебед 
Cygnus cygnus 

+  4w S   170 46/93 II II + 

26. Тундров лебед 
Cygnus columbianus 

+  3w Lw   170 10/89 II II + 

27. Голяма белочела гъска 
Anser albifrons 

   S   2500 1810/96 II II + 

28. Сива гъска 
Anser anser* 

+ **  S   250 25/96 III II  



 

29. Червеногуша гъска 
Branta ruficollis 

+ ** 1 Lw   650 15/96 II II + 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
30. Червен ангъч 

Tadorna ferruginea 
+ ** 3 V   200  II II + 

31. Бял ангъч 
Tadorna tadorna* 

+ **  S   600 65/95 II II  

32. Фиш 
Anas penelope 

   S   6000 28/95 III II  

33. Сива патица 
Anas strepera 

+ ** 3 V   750 36/98 III II  

34. Зимно бърне 
Anas crecca 

   S   10000 414/97 III II  

35. Зеленоглава патица 
Anas platyrhynchos* 

   S   20000 950/96 III II  

36. Шилоопашата патица 
Anas acuta 

  3 V   3000 43/93 III II  

37. Лятно бърне 
Anas querquedula 

  3 V   2500 150/95 III II  

38. Клопач 
Anas clypeata 

   S   2200 350/96 III II  

39. Червеноклюна  потапница 
Netta rufina 

+ * 3 D   500 8/96 III II  

40. Качулата потапница 
Aythya fuligula 

   S   6000 12800/9
3 

III II  

41. Кафявоглава потапница 
Aythya ferina* 

+ ** 4 S   12500 7600/93 III II  

42. Белоока потапница 
Aythya nyroca* 

+ ** 1 V   750 12/92 III II + 

43. Планинска потапница 
Aythya marila 

+  3w Lw   500 5/93 III II  

44. Гага 
Somateria mollissima 

+ *  S   10000 2/95 III II  

45. Ледена потапница 
Clangula hyemalis 

+   S     III II  

46. Кадифена потапница 
Melanitta fusca 

+  3w Lw   2000 46/89 III II  

47. Траурна потапница 
Melanitta nigra 

+   S   10000 12/97 III II  

48. Звънарка 
Bucephala clangula 

   S   200 68/93 III II  

49. Голям нирец 
Mergus merganser 

+   S   100 13/96 III II  



 

50. Среден нирец 
Mergus serrator 

+   S   500 18/97 III II  

51. Малък нирец 
Mergus albellus 

+  3 V   650 200/96 II II  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
52. Тръноопашата потапница 

Oxyura leucocephala 
+ * 1 E ALL  170 183/93 II I\II + 

53. Осояд 
Pernis apivorus 

+ ** 4 S     II II + 

54. Черна каня 
Milvus migrans 

+ ** 3 V     II II + 

55. Червена каня 
Milvus milvus 

+ * 4 S     II II + 

56. Морски орел 
Haliaeetus albicilla 

+ ** 3 R     II II + 

57. Египетски лешояд 
Neophron percnopterus 

+ ** 3 E     II II + 

58. Белоглав лешояд 
Gyps fulvus 

+ ** 3 R     II II + 

59. Орел змияр 
Circaetus gallicus 

+ ** 3 R     II II + 

60. Тръстиков блатар 
Circus aeruginosus* 

+ **  S     II II + 

61. Полски блатар 
Circus cyaneus 

+ * 3 V     II II + 

62. Голям ястреб 
Accipiter gentilis 

+ **  S     II II + 

63. Малък ястреб  
Accipiter nisus 

+ **  S     II II + 

64. Късопръст ястреб 
Accipiter brevipes 

+ ** 2 R     II II + 

65. Обикновен мишелов 
Buteo buteo 

+   S     II II + 

66. Северен мишелов 
Buteo lagopus 

+   S     II II  

67. Малък креслив орел 
Aquila pomarina 

+ ** 3 R     II II + 

68. Голям креслив орел 
Aquila clanga 

+ * 1 E     II II + 

69. Царски орел 
Aquila heliaca 

+ ** 1 E     II II + 

70. Скален орел 
Aquila chrysaetus 

+ * 3 R     II II + 

71. Малък орел + ** 3 R     II II + 



 

Hieraaetus pennatus 
72. Речен орел 

Pandion haliaetus 
+ ** 3 R     II II + 

73. Черношипа ветрушка 
Falco tinnunculus* 

+  3 D     II II + 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
74. Червенонога ветрушка 

Falco vespertinus 
+ * 3 V     II II  

75. Малък сокол 
Falco columbarius 

+   S     II II + 

76. Орко 
Falco subbuteo 

+ **  S     II II  

77. Средиземноморски   сокол 
Falco eleonorae 

+  2 R     II II + 

78. Сокол скитник 
Falco peregrinus 

+ ** 3 R     II II + 

79. Тундрова яребица 
Lagopus mutus 

           

80. Яребица 
Perdix perdix* 

  3 V     III  + 

81. Пъдпъдък 
Coturnix coturnix 

  3 V     III II + 

82. Крещалец 
Rallus aquaticus* 

+   (S)     III   

83. Голяма пъструшка 
Porzana porzana 

+  4 S     II II + 

84. Ливаден дърдавец 
Crex crex 

+ ** 1 V     II  + 

85. Зеленоножка 
Gallinula chloropus* 

+   S     III   

86. Лиска 
Fulica atra* 

   S   20000 2500/96 II II  

87. Сив жерав 
Grus grus 

+ *** 3 V   200  II II + 

88. Стридояд 
Haematopus ostralegus* 

+ **  S   7500 3/95 III   

89. Кокилобегач 
Himantopus himantopus* 

+ **  S 50 25/96 150  II  + 

90. Саблеклюн 
Recurvirostra avosetta* 

+ * 4/3w Lw 100 5/96 250 1/95 II II + 

91. Кафявокрил  огърличник 
Glareola pratincola* 

+ ** 3 E 30 6/87 100  II  + 

92. Речен дъждосвирец 
Charadrius dubius* 

+   (S)     II II  



 

93. Пясъчен дъждосвирец 
Charadrius hiaticula 

+   S   1000  II II  

94. Морски дъждосвирец 
Charadrius alexandrinus* 

+ * 3 D 100 2/96 250  II II  

95. Планински дъждосвирец 
Charadrius morinellus 

+   (S)     II II + 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
96. Сребриста булка 

Pluvialis squatarola 
+   (S)   800 7/96 III II  

97. Шипокрила калугерица 
Hoplopterus spinosus 

+  3 (E)     II II + 

98. Обикновена калугерица 
Vanellus vanellus 

+   (S)   20000  III II  

99. Белоопашата калугерица 
Chettusia leucura 

           

100. Трипръст брегобегач 
Calidris alba 

+   S   500 7/97 II II  

101. Малък брегобегач 
Calidris minuta 

+   (S)     II II  

102. Сив брегобегач 
Calidris temminckii 

+   (S)     II II  

103. Кривоклюн брегобегач 
Calidris ferruginea 

+        II II  

104. Тъмногръд брегобегач 
Calidris alpina 

+  3w Vw   20000 90/93 II II  

105. Плоскоклюн брегобегач 
Limicola falcinellus 

+  3 (V)     II II  

106. Бойник 
Philomachus pugnax 

+  4 (S)     III II + 

107. Малка бекасина 
Lymnocryptes minimus 

+  3w Vw     III II  

108. Средна бекасина 
Gallinago gallinago 

 ***  (S)     III II  

109. Голяма бекасина 
Gallinago media 

+ * 2 (V)     II II + 

110. Горски бекас 
Scolopax rusticola 

 * 3w Vw     II II  

111. Черноопашат крайбрежен бекас 
Limosa limosa 

+  2 V   3500 6/93 III II  

112. Пъстроопашат крайбрежен бекас 
Limosa lapponica  

+  3w Lw   5500  III II  

113. Малък свирец 
Numenius  phaeopus 

+  4 (S)   500  III II  

114. Тънкоклюн свирец +  1  ( )  3  II I/II + 



 

Numenius tenuirostris 
115. Голям свирец 

Numenius arquata 
+  3w Dw   3000 11/96 III II  

116. Голям червеноног водобегач 
Tringa erythropus 

+   S     III II  

117. Голям зеленоног водобегач 
Tringa totanus 

+ ** 2 D     III II  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
118. Малък зеленоног водобегач 

Tringa stagnatilis 
+ *  (S)     II II  

119. Голям зеленоног водобегач 
Tringa nebularia 

+   S     III II  

120. Голям горски водобегач 
Tringa ochropus 

+ **  (S)     II II  

121. Малък горски водобегач 
Tringa glareola 

+  3 D     II II + 

122. Пепеляв брегобегач 
Xenus cinereus 

+   (S)     III II  

123. Късокрил кюкавец 
Actitis hypoleucos 

+   S     III II  

124. Камъкообръщач 
Arenaria interpres 

+   S     II II  

125. Тънкоклюн листоног 
Phalaropus  lobatus 

+   (S)     II II + 

126. Голям морелетник 
Stercorarius pomarinus 

+   (S)     III   

127. Среден морелетник 
Stercorarius parasiticus 

+   (S)     III   

128. Малка черноглава чайка 
Larus melanocephalus 

+ * 4 S     II II + 

129. Малка чайка 
Larus minutus 

+  3 D     II   

130. Речна чайка 
Larus ridibundus 

+ *  S     III   

131. Дългоклюна чайка 
Larus genei 

+ *  (S)     II II + 

132. Чайка буревестница 
Larus canus 

+  2 D     III   

133. Малка черногърба чайка 
Larus fuscus 

+  4 S        

134. Жълтокрака чайка 
Larus cachinnans 

   (S)     III   

135. Дебелоклюна рибарка 
Gelochelidon nilotica 

+ ** 3 (E) 20  200  II II + 



 

136. Каспийска рибарка 
Sterna caspia 

+ * 3 (E)     II II + 

137. Гривеста рибарка 
Sterna sandvicensis 

+  2 D 400  ( )  II II + 

138. Речна рибарка 
Sterna hirundo* 

+   S 700 150/99   II II + 

139. Малка рибарка 
Sterna albifrons* 

+ ** 3 D 100 6/95   II II + 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
140. Белобуза рибарка 

Chlidonias hybridus 
+ ** 3 D 750    II  + 

141. Черна рибарка 
Chlidonias niger 

+ ** 3 D 200  600  II II + 

142. Белокрила рибарка 
Chlidonias leucopterus 

+   S     II II + 

143. Домашен гълъб 
Columba livia domestica* 

           

144. Гълъб хралупар 
Columba oenas 

+ ** 4 S     III   

145. Гривяк 
Columba palumbus 

  4 S     III  + 

146. Гугутка 
Streptopelia decaocto 

   (S)     III   

147. Гургулица 
Streptopelia turtur 

  3 D     III   

148. Обикновена кукувица 
Cuculus canorus 

+   S     III   

149. Забулена сова 
Tyto alba 

+ * 3 D     II   

150. Домашна кукумявка 
Athene noctua 

           

151. Чухъл 
Otus scops 

+  2 D     II   

152. Блатна сова 
Asio flammeus 

+ * 3 (V)     II  + 

153. Козодой 
Caprimulgus europaeus 

+  2 (D)     II  + 

154. Черен бързолет 
Apus apus 

+   S     III   

155. Земеродно рибарче 
Alcedo atthis 

+  3 D     II  + 

156. Обикновен пчелояд 
Merops apiaster* 

+  3 D     II II  

157. Синявица +  2 (D)     II II + 



 

Coracias garrulus 
158. Папуняк 

Upupa epops 
+   S     II   

159. Въртошийка 
Jynx torquilla 

+  3 D     II   

160. Зелен кълвач 
Picus viridis 

+  2 D     II   

161. Голям пъстър кълвач 
Dendrocopus mayor 

+   S     II  + 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
162. Сирийски кълвач 

Dendrocopus syriacus 
+  4 (S)     II  + 

163. Дебелоклюна чучулига 
Melanocorypha calandra 

+  3 D     II  + 

164. Късопръста чучулига 
Calandrella brachydactyla 

+  3 V     II  + 

165. Качулата чучулига 
Galerida cristata 

+  3 (D)     III   

166. Горска чучулига 
Lullula arborea 

+  2 V     III  + 

167. Полска чучулига 
Alauda arvensis 

+  3 V     III   

168. Брегова лястовица 
Riparia riparia* 

+  3 D     II   

169. Селска лястовица 
Hirundo rustica* 

+  3 D     II   

170. Червенокръста лястовица 
Hirundo daurica 

+   S     II   

171. Градска лястовица 
Delichon urbica* 

+   S     II   

172. Горска бъбрица 
Anthus trivialis 

+   S     III   

173. Ливадна бъбрица 
Anthus pratensis 

+  4 S     III   

174. Водна бъбрица 
Anthus spinoletta 

+   S     III   

175. Жълта стърчиопашка 
Motacilla flava* 

+   S     II   

176. Планинска стърчиопашка 
Motacilla cinerea 

+   (S)     II   

177. Бяла стърчиопашка 
Motacilla alba 

+   S     II   

178. Орехче 
Troglodytes troglodytes 

+   S     II  + 



 

179. Сивогуша завирушка 
Prunella modularis 

+  4 S     II   

180. Червеногушка 
Erithacus rubecula 

+  4 S     II II  

181. Южен славей 
Luscinia megarhynchos 

+  4 S     II II  

182. Домашна червеноопашка 
Phoenicurus ochruros 

+   S     II II  

183. Градинска червеноопашка 
Phoenicurus phoenicurus 

+  2 V     II II  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
184. Ръждивогушо ливадарче 

Saxicola rubetra 
+  4 S     II II  

185. Черногушо ливадарче 
Saxicola torquata 

+  3 (V)     II II  

186. Ориенталско каменарче 
Oenanthe isabellina 

+   (S)     II II  

187. Сиво каменарче 
Oenanthe oenanthe* 

+   S     II II  

188. Кос 
Turdus merula* 

+  4 S     III II  

189. Хвойнов дрозд 
Turdus pilaris 

+  4 S     III II  

190. Поен дрозд 
Turdus philomelos 

+  4 S     III II  

191. Имелов дрозд 
Turdus viscivorus 

+  4 S     III II  

192. Свилено шаварче 
Cettia cetti 

+   S     III II  

193. Речен цвъркач 
Locustella fluviatilis 

+  4 S     II II  

194. Тръстиков цвъркач 
Locustella luscinioides 

+  4 (S)     II II  

195. Мустакато шаварче 
Acrocephalus melanopogon 

+   (S)     II II + 

196. Крайбрежно шаварче 
Acrocephalus schoenobaenus 

+  4 (S)     II II  

197. Храстово шаварче 
Acrocephalus palustris 

+  4 S     II II  

198. Блатно шаварче 
Acrocephalus scirpaceus* 

+  4 S     II II  

199. Тръстиково шаварче 
Acrocephalus arundinaceus* 

+   (S)     II II  

200. Малък маслинов присмехулник +  3 (V)     II II  



 

Hippolais pallida 
201. Малко белогушо коприварче 

Sylvia curruca 
+   S     II II  

202. Голямо белогушо коприварче 
Sylvia communis 

+  4 S     II II  

203. Голямо черноглаво коприварче 
Sylvia atricapilla 

+  4 S     II II  

204. Ястребогушо коприварче 
Sylvia nisoria 

+  4 (S)     II II + 

205. Буков певец 
Phylloscopus sibilatrix 

+  4 (S)     II II  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
206. Елов певец 

Phylloscopus collybita 
+   S     II II + 

207. Брезов певец 
Phylloscopus trochilus 

+   S     II II  

208. Жълтоглаво кралче 
Regulus  regulus 

+  4 (S)     II II  

209. Сива мухоловка 
Muscicapa striata 

+  3 D     II II  

210. Червеногуша мухоловка 
Ficedula parva 

+   (S)     II II + 

211. Беловрата мухоловка 
Ficedula albicollis 

+  4 S     II II + 

212. Жалобна мухоловка 
Ficedula hypoleuca 

+  4 S     II II  

213. Мустакат синигер 
Panurus biarmicus* 

+ *  (S)     II   

214. Дългоопашат синигер 
Aegithalos caudatus* 

+   S     III   

215. Лъскавоглав синигер 
Parus palustris 

+   S     II   

216. Матовоглав синигер 
Parus montanus 

+   (S)     II   

217. Черен синигер 
Parus ater 

+   S     II   

218. Син синигер 
Parus caeruleus 

+  4 S     II   

219. Голям синигер 
Parus major 

+   S     II   

220. Горска дърволазка 
Certhia familiaris 

+   S     II   

221. Торбогнезден синигер 
Remiz pendulinus* 

+   (S)     III   



 

222. Авлига 
Oriolus oriolus* 

+   S     II   

223. Червеногърба сврачка 
Lanius collurio* 

+  3 (D)     II  + 

224. Черночела сврачка 
Lanius minor 

+  2 (D)     II  + 

225. Червеноглава сврачка 
Lanius senator 

+  2 V     II   

226. Сойка 
Garrulus glandarius 

   (S)        

227. Сврака 
Pica pica* 

   S        

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
228. Чавка 

Corvus monedula 
  4 (S)        

229. Полска врана 
Corvus frugilegus 

   S        

230. Сива врана 
Corvus corone  

   S        

231. Гарван 
Corvus corax 

+   (S)        

232. Обикновен скорец 
Sturnus vulgaris* 

   S     II   

233. Розов скорец 
Sturnus roseus 

+ *  (S)        

234. Домашно врабче 
Passer domesticus 

   S        

235. Испанско врабче 
Passer hispaniolensis* 

+   (S)     III   

236. Полско врабче 
Passer montanus 

   S     III   

237. Обикновена чинка 
Fringilla coelebs 

+  4 S     III  + 

238. Планинска чинка 
Fringilla montifringilla 

+   S     III   

239. Диво канарче 
Serinus serinus 

+  4 S     II   

240. Зеленика 
Carduelis chloris 

+  4 S     II   

241. Щиглец 
Carduelis carduelis 

+   S     II   

242. Елшова скатия 
Carduelis spinus 

+  4 S     II   

243. Обикновено конопарче +  4 S     II  + 



 

Carduelis canabinna 
244. Черешарка 

Coccothraustes coccothraustes 
+   S     II   

245. Снежна овесарка 
Plectrophenax nivalis 

+   S     II   

246. Черногърла овесарка 
Emberiza cirlus 

+  4 S     II   

247. Тръстикова овесарка 
Emberiza schoeniculus 

+   S     II   

248. Черноглава овесарка 
Emberiza melanocephala 

+  2 V     II   

249. Сива овесарка 
Miliaria calandra 

+  4 S     III   

 
 



Таблица 13. Систематичен списък на видовете бозайници, обитаващи защитена 
местност “Пода”. 

 
RDB - вид, включен в Червената книга на България. 
LAW - вид, включен в Заповед №1021/1986 г. (ДВ, бр.94, 1986). 
CORINE - вид, включен в списъка на застрашени видове по програмата “CORINE biotopes”. 
BERN -  Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (I, II, 
III - приложения)(ДВ.,бр.13,1991). 
BONN   -  Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни (I,II - приложения). 
 
N РАЗРЕД ВИД СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА 

 Насекомоядни 
(Insectivora) 

   

1.  Таралеж  
(Erinaceus concolor) 

LAW BERN Единични екземпляри в 
северната част на местността. 

2.  Малка белозъбка (Crocidura 
suaveolens) 

 Многочислен. В цялата 
територия. 

3.  Малка водна земеровка 
(Neomys anomalus) 

 Многочислен до "Комлушкия 
канал". 

4.  Етруска земеровка 
(Suncus etruscus) 

LAW BERN Рядък за страната. В "Пода" е 
открит до "Комлушкия канал". 

 Прилепи 
(Chiroptera) 

   

5.  Ръждив вечерник (Nyctalus 
noctula) 

LAW 
BERN 

Единични екземпляри над 
местността.  

 Гризачи 
(Rodentia) 

   

6.  Малка оризищна мишка 
(Micromys minutus) 

 Рядък за местността. 

7  Apodemus sp.  Обикновен. 
8.  Rattus sp.  Обикновен. 
9.  Mus sp.  Многочислен. 
10.  Воден плъх  

(Arvicola terrestris) 
 Обикновен. Около лопатарската 

локва. 
11.  Обикновена полевка 

(Microtus arvalis) 
 Обикновен. 

12.  Нутрия  
(Myocastor coypus) 

 Обикновен. В югоизточната част 
сред тръстиковия масив към 
морето. 

 Зайцеподобни 
(Lagomorpha) 

   

13.  Див заек 
(Lepus europaeus) 

 Рядък за местността. 
Отделни екземпляри по дигите. 

 Хищници 
(Carnivora) 

   

14.  Лисица 
(Vulpes vulpes) 

 Два мъртви екземпляра на 
шосето в северозападната част. 

15.  Невестулка 
(Mustela nivalis) 

LAW BERN Един екземпляр в северната част 
до оградата на ККЗ “Илия 
Бояджиев”. 

16.  Черен пор 
(Mustela putorius) 

BERN Един мъртъв екземпляр на 
шосето. 

17.  Бялка 
(Mustela foina) 

BERN Един мъртъв екземпляр на 
шосето. 

18.  Видра 
(Lutra lutra) 

RDB 
LAW 
CORINE 
BERN 
 

Два мъртви екземпляра на 
шосето в северозападната част до 
канала за отводняване на 
Комлушката низина. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  II 
ФИГУРИ 

 



Фиг. 1.  Географско местоположение на защитена местност "Пода" 
              спрямо комплекса езера около Бургас.
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Фиг. 2.  Граници на  защитена местност "Пода".
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Фиг. 3.  Условно зониране на защитена местност "Пода".

Пясъчен участък 
"Глареола"

Обрасла с растителност 
местност "Гугутката"

Локва "Басейн 6"

Локва "Кончето"

"Комлушкия канал"

Локва "Рибарката"

Обрасъл с тръстика
участък "Гъсталака"

Локва "Белене"

"Морската локва"

Локва "Одоната"

Канал "Туфите - 2"

Канал "Туфите - 1"

"Кокиларската степ"

Вътрешна локва "Чепика"

"Лопатарската локва"

Локва "Гарда"

Вътрешна локва "Острова - 1"

Вътрешна локва "Острова - 2"

Заградена от тръстика водна
площ "Патешко блато - 1"

Заградена от тръстика водна
площ "Патешко блато - 2"
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Фиг.4. Динамика на нивата на подземните и повърхностни води в защитена местност “Пода”. 

П1-П4 (пиезометри); Р1-Р7 (рейки); за допълнителна информация - фиг.3. 



Фиг. 5   Разположение на пунктовете за пробовземане -
              (фитопланктон; зоопланктон; зообентос; ентомологични капани;
              рейки и пиезометри).

Пунктове за пробовземане
         (фито- и зоопланктон,
                           зообентос):

Пункт А
Пункт В
Пункт С
Пункт D
Пункт Е
Пункт F
Пункт G
Пункт Н

Р1

Р2

Р3
Р4

Р5

Р6

Р7

Места на поставяне на рейки за измерване нивото на
повърхностните води:

Р1. Рейка "Канал Мандра-Черно море"
Р2. Рейка "Локва "Гарда"
Р3. Рейка "Морската локва"
Р4. Рейка "Локва "Рибарката"
Р5. Рейка "Лопатарската локва"
Р6. Рейка "Кокиларската степ"
Р7. Рейка "Басейн 6"

79
8

6

5 4

3
2 1

Местоположение на 
ентомологичните капани:

1. Насип (остатък от старото шосе Бургас-Созопол)
2. Пясъчен участък в южния край на "Кокиларската степ"
3. Насип върху водопровода
4. Насип върху водопровода (към "Кокиларската степ")

5. Насип върху водопровода (към "Лопатарската локва")
6. В близост до SW част на локва "Рибарката"
7. По склона към локва "Кончето" (N част)
8. В близост до S край на "Басейн 6"
9. До брега на "Комлушкия канал"

П1

П4

П2

П3

Местоположение на пиезометрите:

П1. В "Лопатарската локва" (Е част)
П2. В локва "Гарда" (S част)
П3. До "Басейн 6" (NE по посока към морето)
П4. В "Лопатарската локва" (W част)

1Р2Р
3Р

Допълнителни места за ентомологични капани:

1Р Насип (остатък от старото шосе Бургас-Созопол)
2Р Насип (остатък от старото шосе Бургас-Созопол)
3Р Насип (остатък от старото шосе Бургас-Созопол)

С



Фиг. 6.  Промяна в степента на обща минерализация на водоемите в защитена местност "Пода" през годината.

Слабо солени (бракични) води - 4-7 mS

Почти сладки (пресни) води - 1.4-2.72 mS

Сладки (пресни) води - 0.367-0.720 mS

Солени води - 10-19.6 mS

                                                          Март  1996 г.

С

Диги

Сладки (пресни) води - 0.680-0.760 mS

Силно променливи води - 0.8-24.5 mS

Слабо солени (бракични) води - до 8 mS

Солени води - 25-26 mS

Свръх солени води - до 30-32 mS и повече

                                                        Август 1996 г.

С

Диги



Фиг. 7.  Хабитати в защитена местност "Пода" (по CORINE Biotopes).

Пясъчни дюни и 
пясъчни брегове

Пресноводен канал със 
слабо течение на водата

Необрасли с растителност 
бракични и солени водоеми

Обрасли с растителност 
бракични и солени водоеми

Потопени тръстикови масиви

Пресушени тръстикови масиви

С



Формация от тръстика

Пояс от мерджан

широколистен папур

Формация от свит изворник

Формация от солянка

Формация от морска дзука+
                       морски болбошьонус+
                       морска рупия

Формация от тръстика+
                       сантонинов пелин+
                       морска дзука

Формация от пясъчен пирей+
                       пясъчен живовлек+
                       обикновен кривец

С

Фиг. 8.  Карта на растителността в  защитена местност "Пода".



Фиг. 13.   Разпространение на рибите в защитена местност "Пода".

Гамбузия (Gambusia affinis holbrooki)

Кавказко попче (Knipowitschia caucasica)

Триигла бодливка (Gasterostelus aculeatus)

Бабушка (Rutilus rutilus)

Тънкоуст кефал (Liza ramada)

Костур (Perca fluviatilis)

С



Фиг. 14.   Минало и настоящо използване на територията на защитена местност "Пода"

Място за риболов на 
рибарск ите бригади

Бившо място за бивакуване
на рибаските бригади

Остатъци от нефтопроводи

Водопровод

Канал за отводняване на Комлушката низина

Кабели

Остатък от стария шосеен път Бургас-Созопол

Събиране на блатен червей

Изземване на пясък

Паша на домашни животни

Косене на растителност

Остатък от четвърто окислително езеро на Нефтохим

Електрически далекопровод

Настоящо място за бивакуване
на рибаските бригади

С



Фиг. 15.  Дейности на БДЗП за проучване и опазване на ЗМ "Пода".

Маркиране границите на 
защитената местност

Наколни острови

Насипни острови

Отстраняване на 
наземна растителност

Къщички за патицови птици

Залесяване

Незаконни зеленчукови 
площи

Ловни гюмета

Гнезда за щъркели

Места, почиствани от 
битови отпадъци

Построяване на гнезда 
за чаплови птици

Платформа за почивка или
гнездене на птици

Укрития за патицови птици

Сграда на Природозащитен
център “Пода” 

Наблюдателна кула

С



Фиг. 16. Използване на земята в съседни територии на защитена местност "Пода".

квкв. . МеденМеден рудникрудник

Комлуш
ка низина

Стабилизационни езера

 на

 “ЛУКОЙЛ-Нефтохим”

К
К
З
 "И

л
ия 

Б
ояд

ж
иев"

н.Форос

Узунгерен

гр.Бургас

граници на ЗМ "Пода"

стената на язовир 
"Мандра"

рибоуловително 
съоръжение "Гард"

Екарисаж

Бивш затвор с 
кариера 

язо
вир "М

андра"

Места, използвани
за лов

Места, използвани
за риболов

Свинарници

Асфалтова база

С



Фиг. 17.  Територията на защитена местност "Пода" в миналото 
                (карта от 1937 г.).

С



Фиг. 18. Зониране на защитена местност 

Открити водни площи

Обрасли с растителност 

Плажна ивица

Диги

Природозащитен Център 

Наблюдателна кула

Зона с висока консервационна 

Зона за свободен достъп

Туристическа зона

Зона за ограничаване на човешкото 
въздействие




