
Споделена визия за екологична 
мрежа натура 2000 в регион Смолян

Проектът се изпълнява от Община Смолян и цели повишаване на инфор
ми раността на заинтересованите страни и постигане на подобро раз
би ране за ползите от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Насочен е към 
популяризирането на мерки и дейности за съхранение на важни за ор
хидеите местообитания на територията на регион Смолян като мес то оби
тание „6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества вър ху 
ва ровик“.

Комуникационната кампания представя освен широко известните еко
логични ползи от съществуването на мрежата Натура 2000, така и прак
тичните икономически, социални и конкурентни ползи, които имат по тен
циал да доведат до добавена стойност за местното население.

Настоящата изложба представя богатството, красотата и специфичните 
осо бености на защитените зони в Родопите, видовете орхидеи и техни те 
местообитания, заплахите, начините за опазване и възможностите, кои то 
този ценен ресурс ни дава.

Общата стойност на проекта е  
71 400 лева, от които 60 690 лв.  
от Европейския фонд за регионално 
развитие и 10 710 лв. национално 
съфинансиране от държавния 
бюджет на Република България.  
Начало: 05.04.2021 г.
Край: 05.09.2022 г.

Текст и снимки:
Михаела Йорданова

проект № BG16M1OP002-3.031-0009

w w w.eufunds.bg
1 / 25

Тази изложба е създадена в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-3.031-0009-C01, проект „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян“ 

процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в България-2“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Смолян.

Паяковидна пчелица
(Ophrys mammosa)

Пурпурен салеп 
(Orchis purpurea)

Пеперудоцветен салеп 
(Orchis papilionacea)



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

Натура 2000 е европейска екологична мрежа, обединяваща защитени зо
ни и проектопредложения за нови зони, които заемат една пета от су хо
зем ната територия и около 6% от морската площ на Европейския съюз 
(ЕС). Основната цел на НАТУРА 2000 е да осигури условия за защита и оце
ля ване на найценните и застрашени видове и местообитания в Европа. 
Оп ределянето им следва строго научен подход в съответствие с две ос
новни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз 
– Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (наричана Директива за хабитатите) и Директива 
2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана Директива за птиците). 
Изграждането на Мрежата е пряко следствие от общата екологична по
литика на ЕС, както и от Конвенцията за биологично разнообразие от Рио 
де Жанейро (1992). В Стратегията за биологично разнообразие на ЕС до 
2020 г. е записано:

„Биологичното разнообразие – това изключително богатство от еко

системи, видове и гени, което ни заобикаля – е нашата застраховка жи   

вот, която ни предоставя храна, прясна вода и чист въздух, подслон и ле

карства, смекчава последиците от природните бедствия, вредители

те и болестите и допринася за регулирането на климата. Биологично то 

разнообразие е и нашият природен капитал.“

Обект на защита по двете директиви са около 140 типа природни место
оби тания и над 600 вида растения и животни, които са от значение за 
Общността. Към момента мрежата включва 120 зони по Директива за 
птиците, с общо покритие 23.1% от територията на страната и 234 зони  
за опазване на природни местообитания с покритие 34, 9%.

европейСка мрежа натура 2000
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Венерина пантофка
(Cypripedium calceolus)



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

Природно местообитание „6210 Полуестествени сухи тревни и храс
тови съобщества върху варовик (FestucoBrometalia)” включва под
тип, с повлажни места, приоритетен за опазване на диви видове  
ор хидеи. Представен е от сухи пасища, ливадни степи или мно
гогодиш ни тревни съобщества на каменисти склонове, почесто в 
субсредиземноморските региони. Видовият им състав е изключи
телно разнообразен, с господстващи високи туфести тревисти видо
ве като садина, белизма, троскот и др. Характерно е участието и на 
полухрастчета, храсти и единични дървета, останали от първична та 
горска растителност, които дават сянка, защита и убежище на диви те 
и домашните животни. Местообитанието е разпространено широ ко 
в цялата страна до 1200–1300 м н.в. и е с добри фуражни качества, 
богато е на билки и приютява много редки, защитени или застра ше
ни видове.

природно меСтообитание 6210
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Белизма
(Dichanthium ischaemum)

Садина
(Chrysopogon gryllus)



За да се определи едно природно местообитание от типа 
„6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 
върху варовик (FestucoBrometalia)” като приоритетно за 
опазване на орхидеи, трябва да отговаря на един или ня
кол ко от следните критерии: участие на голям брой раз
лични видове орхидеи, наличие на популация от поне един 
вид, който не е типичен за тази територия или на личие на 
ня колко вида орхидеи, които са редки за този регион. Ха
рак терни видове орхидеи, влизащи в състава на место оби
танието, са Пирамидален анакамптис (Anacamptis py ra mi

dalis), Комароцветна гимнадения (Gymandenia co  nop sea), 
Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa), Пе перудоцветен 
салеп (Orchis papilionacea) и др.

критерии за определяне на 
приоритетно меСтообитание за 

опазване на орхидеи
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Комароцветна гимнадения
(Gymnadenia conopsea)

Пеперудоцветен салеп
(Orchis papilionacea)

Обикновен салеп
(Orchis morio)

Паяковидна пчелица
(Ophrys mammosa)



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

СемейСтво Салепови (ORCHIDACEAE)
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Семейство Салепови (Orchidaceae) обединява внушителен 
брой красиви и редки видове орхидеи. Найголямото им 
разнообразие е във влажните тропически гори. Европа е 
дом на едва около 400 вида от общо над 22 000 орхидеи, 
открити до момента на планетата. Името им идва от гръц
ка та дума „orchi“, която означава „тестис“ поради харак
терна та форма на грудките на много от европейските са
лепо ви, които за разлика от тропическите видове, имат 
подземни ор гани. Тази група растения са много специа ли
зирани. Имат сложен механизъм на развитие. За да по къл
не семен цето на една орхидея е нужно да се свърже с опре
делени почвени гъби, които помагат за изхранването на 
мла дото растение, а често пъти остават тясно свързани  
през целия му живот. Това взаимоотношение се нарича ми
ко ри за и обяснява сложното отглеждане на орхидеите из
вън ес тест вената им среда. В процеса на еволюция ор хи
деите са раз вили близка връзка с опрашителите си. При  
мер за ви сока ви дова специализация се открива при род 
Пче лица, чии то цветове имитират по форма женска пчела 
и така при вли чат мъжките, които опрашват растението.

Рейнхолдиева пчелица
(Ophrys reinholdii)

Недоразвит лимодорум 
(Limodorum abortivum)

Опърлен салеп 
(Orchis ustulata)

Змийски език 
(Himantoglossum  

calcaratus ssp. jankae)



В България, към момента, се срещат 71 вида диви ор
хи деи, които са разпространени в повечето место
обита ния в страната. С наймного видове са родовете 
Са леп (Orchis), Дрем ник (Epipactis) и Дланокоренник 
(Dactylorhiza). В про цеса на изучаване на флората у  
нас, макар и порядко, се откриват нови видове, не
опис ва ни досега на наша те ри тория. В Червения спи
сък на България са 50% от българските салепови. За 
всички ви дове от семейството търговията се регули  
ра чрез Ва шингтонската конвен ция (CITES).

орхидеите в българия

Обикновен салеп 
(Orchis morio)

Широколистен дремник 
(Epipactis helleborine)

Торбест дланокоренник
(Dactylorhiza saccifera)
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орхидеите в родопите
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Родопите са найбогатата на растителни видове планина в България. 
Раз положената на 18 000 км2 планинска шир, на границата между две 
климатични зони, предлага многообразни природни местообита ния 
и приютява богата флора и фауна. Богатото и запазено биоразно обра
зие на планината е причина голяма част от нея да е включена в за щи
тени зони на Натура 2000. Тя е истински рай за природолюбите лите. 
От срещащите се в страната ни над 70 диви орхидеи, 90% са открити в 
Родопите. Тук е домът и на една от найредките и красиви бъл гарски 
орхидеи – критично застрашената Венерината пантофка. Този вид е 
сред приоритетните за опазване, а популациите му се наблюдават 
еже годно.

Венерина пантофка 
(Cypripedium calceolus)



защитени зони по натура 2000  
С природно меСтообитание 6210 

в регион родопи
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Родопите – найобширната българска планина, пред
лага голямо разнообразие от природни место оби та
ния. В регион Смолян попадат големи територии от 
мрежа Натура 2000, включително и повисоките час
ти на планинската система, с найвисокия връх Пе
релик (2190 м н.в.). По критериите на мрежата са  
опи сани следните защитени зони: по директива за 
пти ци те – Добростан, Западни Родопи, Персенк, Три
град – Мурсалица, а по директива за хабитатите – 
Родопи  – Западни, Родопи – Източни, Родопи – Сред
ни. В трите зони по директивата за хабитатите  
се опаз ват територии от природно местообитание  
„6210 Полу естествени сухи тревни и храстови съ
общества вър ху варовик (FestucoBrometalia)“.
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Натура зона Родопи  Западни

Натура зона Родопи  Източни

Натура зона Родопи  Средни
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защитена зона 
родопи – западни BG0001030
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Защитена зона Родопи – Западни е много богата на при
родни местообитания. До момента на територията   ’и     са 
описани 43 типа, сред които и приоритетния за опаз ва
не на дивите орхидеи подтип на местообитание 6210. 
От важните за мрежата Натура 2000 растителни видо
ве в зоната се срещат два вида мъхове, красивата ди  
ва гладиола блатно петльово перо и карпатската то ция. 
Обект на опазвана в зоната са и животинските видо ве 
голям жълтокоремна бумка, гребенест тритон, вид ра, 
мечка, вълк, дива коза, пъстър пор, блатна костенур 
ка, 12 вида прилепи, бръмбар рогач и много други. В 
зо на та се среща поголямата част от видовете орхидеи 
опи сани в Родопите. Сред тях много атрактивни са 
Безлис тен епипогиум и Блатен дремник. 

Блатен дремник
(Epipactis palustris)

Безлистен епипогиум 
(Epipogium aphyllum)

Блатно петльово перо
(Gladiolus palustris)
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защитена зона 
родопи – Средни BG0001031
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Защитена зона Родопи – Средни опазва 38 при родни 

мес то обитания, сред които и приоритетния под тип на 

мес то обитание 6210. От важните за мрежа На ту ра 2000 

растителни и животински видове в зоната се сре щат 

орхидеите Венерина пантофка и Калописиев дла но

коренник, бръмбарите буков и обикновен сечко, го 

лям гребенест тритон, жълтокоремна бумка, лео пар

дов смок, два вида сухоземни костенурки, мечка, 

ла  лу гер, видра, дива коза, 12 вида прилепи и много 

дру ги. Типични са орхидеите Пурпурен, Тризъбест и 

Маймун ски салеп.

Тризъбест салеп 

(Orchis tridentata)

Пурпурен салеп 

(Orchis purpurea)

Маймунски 

салеп 

(Orchis simia)
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защитена зона 
родопи – изток BG0001032
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В защитена зона Родопи – Изток се опазват 30 типа 

природни местообитания. От трите зони в ре гион 

Смолян, които съхраняват полуестествени сухи тре

висти места, важни за диви орхидеи, найго ле ми  

пло щи този тип заема именно в източната част на 

пла нината. Тук се срещат и много други видове ор  

хидеи, ха рактерни за потоплите южни полусреди 

 зем но  морски региони. Типични са видовете Дрем  

ни ко виден главопрашник, Серапиас, Пепе ру до цве  

тен са леп, редкия Провансалски салеп, както и 

представители на ефектния род Пчелица. От жи во

тинските видове, приоритетни за опазване в еко ло

гична мрежа На ту ра 2000 в зоната се наблюдават 

бръм барите ро гач, обикновен и буков сечко, голям 

гребенест тритон, жъл токоремна бумка, южна и 

обик новена блатна кос тенурка, двата вида сухо  

зем ни костенурки, ми шевиден сънливец, пъстър 

пор, 12 вида прилепи.

Жълтокоремна бумка 

(Bombina variegata)

Римски дланокоренник 

(Dactylorhiza romana)

Дремниковиден главопрашник 

(Cephalanthera epipactoides)

Серапиас 

(Serapias vomeracea)

Рейнхолдиева пчелица 

(Ophrys reinholdii)



изменчивоСт при Салеповите

Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

проект № BG16M1OP002-3.031-0009

За много от видовете на семейство Салепо ви 

е характерна голяма из мен чивост. При ня

кои, като Бъзо вия и Римския дланокорен ник 

видът е представен с различно обагряне на 

цве та. При други се среща различна степен 

на насищане на цвета. За тях са известни, та

ка наречените хипо хормни (с малко пиг мент) 

или хи пер хромни (с много пигмент) вариа

ции. Друга форма на изменчивост е хиб ри ди

зацията. Случва се близко род ст вени видо ве, 

които се срещат на ед но място, да се кръсто

сат помеж ду си, което понякога прави труд

но оп ределянето. Такава хибридиза ция мо

же да се наблюдава дори при ви дове от раз 

лични родове. Еволю ци онният процес при 

са леповите про дъл жава да е много акти вен, 

което обуславя голямото им видово раз но

об разие по света и възникването на много 

форми и сортове при изкуст ве но отглежда

ните декоративни ор хидеи.
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Вариации в цвета 

на Бъзовия дланокоренник

Светъл индивид на 

Маймунски салеп

Светъл индивид на 

Обикновен салеп

Хибрид между Обикновен 

и Пеперудоцветен салеп

Вариации в цвета на 

Римския дланокоренник

Нюанс в цвета на 

Обикновения салеп
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опазване на дивите орхидеи 
и на меСтообитание 6210 

в мрежа натура 2000

проект № BG16M1OP002-3.031-0009
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За опазването на консервационно значимите видове и на техните мес то

обитания се изготвят научно обосновани документи. Във връзка с въ веж

дането на мрежата Натура 2000 в България е подготвена „На цио нална 

информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 

20142023 г.“. За видовете се написват така наречените планове за уп

равление, според които се прилагат мерки за опазването им и се да ват 

препоръки за начините на ползване на териториите, в които те се срещат. 

Плановете за управление са публични документи и всеки може да се за

познае с тях. Инвестиционните намерения в защитените зони се съ гла

суват предварително, като за тях се изготвя оценка за съвместимост. Ос

вен за самите зони, планове за управление се изготвят и за отделни жи

вотински или растителни видове, които са приоритетни за опазване в 

Ев ропейската общност.



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

змийСки език (Himantoglossum 

calcaratum suBsp. jankae)

проект № BG16M1OP002-3.031-0009

Защитените зони в европейската мрежа Натура 2000 

са места от територията на България, които опазват 

важни за биологичното разнообразие растителни и 

животински видове в техните природни местооби

тания. Един от тези видове с висок природозащитен 

статус е орхидеята Змийски език, наричана още Пър

човка (Himantoglossum calcaratum subsp. jankae, поз

нат и като Himantoglossum caprinum). За разлика от 

повечето европейски видове, които са сравнител но 

ниски, тя достига височина до 90 см. Устройството на 

цвета е много характерно и запомнящо се. Средният 

дял на устната е много дълъг, усукан и разделен на 

върха на две, подобно на змийски език. Тя е вероят но 

видът с найелегантно изглеждащи цветове сред на

шите видове. Среща се поединично или на малки гру

пи по открити слънчеви места, в слабо натоварени 

па сища и храсталаци, до 1100 м н.в. В Родопите по

често може да се наблюдава в Натура зона Родопи – 

Изток.
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Род Салеп (Orchis) е сред найбогатите на видове в България. Срещат 

се 18 вида, които найчесто могат да се наблюдават в открити тревисти 

местообитания или в храсталачни места. Някои от видовете, като 

Обик новеният салеп, Маймунският салеп и Тризъбестият салеп обра

зу ват многочислени популации. Други видове като Шлемовидният и 

Шпицеловият салеп се срещат рядко, в малки групи или с единични 

ек земпляри. Найедрият европейски представител на рода е Пур

пурният салеп. От голяма част от салеповите някога са събирани груд

ките за приготвянето на традиционна млечна напитка със същото 

име. Днес събирането им е забранено, а много видове са под закри ла 

на Закона за биологичното разнообразие или под регулиран ре жим 

за търговия според Закона за лечебните растения. 

род Салеп (orcHis) в българия

Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

w w w.eufunds.bg

проект № BG16M1OP002-3.031-0009
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Маймунски салеп

(Orchis simia)

Пурпурен салеп

(Orchis purpurea)

Шпицелов салеп

(Orchis spitzelii)

Шлемовиден салеп

(Orchis militaris)

Тризъбест салеп

(Orchis tridentata)



род дланокоренник (DactylorHiza)

Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

w w w.eufunds.bg

проект № BG16M1OP002-3.031-0009

16 / 25

Род Дланокоренник, със своите 9 вида, се нарежда на трето 

място по брой видове от салеповите в България. Името му 

показва характерна особеност на подземните органи на 

тези орхидеи – грудките с дланевидна форма. Неговите 

пред ставители предпочитат влажни и преовлажнени мес

та, торфища, приизворни места и крайречни тераси, и не се 

срещат в местообитание 6210. Обект на интерес и защита 

са други типове местообитания в регион Смолян, като  

„7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища“. За

щитена зона Родопи – Средни BG0001031 предлага под хо

дящи мес та за ценния Натура вид  Калописиев длано ко

ренник, чия то численост в последните години много на 

 малява. Срав ни телно често срещани са Сърцевидният дла  

нокоренник и Тор бестият дланокоренник, а особено жи во 

писни на про лет са родопските поляни, покрити с раз но 

цветни форми на Бъ зов дланокоренник. 

Сърцевиден дланокоренник

(Dactylorhiza cordigera)

Бъзов дланокоренник

(Dactylorhiza sambucina)



Род Серапиас (Serapias) е представен в България от 

един вид – Палешников серапиас (Serapias vomeracea). 

Родът обединява множество топлолюбиви видове  

с предимно средиземноморско разпространение 

Всич ки те имат необичайна окраска на цвета и ха

 рактерна форма на палешник (острата желязна част  

на плуга или ралото). В Родопите е разпространен в 

из точната част на планината, в границите на защите   

на зона Родопи – Източни BG0001032.

род СерапиаС 

Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян
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Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

заплахи за орхидеите в 
еСтеСтвената им Среда

проект № BG16M1OP002-3.031-0009

Всички видове орхидеи са много чувст ви

телни към промените в околната сре да. Те 

могат да бъдат причинени от ес тестве  ни 

процеси, като климатичните про мени или 

да са в резултат на човеш ката дейност, ка то 

промени в начи на на ползване на земя та, 

интензивно зе ме делие, билкосъбира не и 

др. Преки за плахи са събирането на груд

ките на са леповите, като суровина за тра

дици он ната в Ориента напитка „салеп“, из 

ко паването на цъфтящи орхидеи за деко 

 риране на градини, утъпкване в ту рис ти 

чески и стопански зони, бране то за буке  

ти. Наличието или отсъст вие то на орхи  

деи в местообитанието е от личен ин ди ка 

тор за това дали едно мяс то е сто панис ва  

но по подходящ на чин.
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Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

заплахи за орхидеите в еСтеСтвената 
им Среда – еСтеСтвени процеСи

проект № BG16M1OP002-3.031-0009
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Сред естествените процеси, които влияят на със

тоя нието на природно местообитания 6210 са кли

ма тичните промени, засягащи цялата плане та и 

про мяната в структурата и състава на съобщест ва

та. Големите колебания в температурите, не бла го

приятните метеорологични явления, об що то за су

шаване на климата водят до неизбежни структур ни 

промени. Този тип съобщества поначало предпо

чи тат терени с поюжно изложение в топлите рай

они на страната, но водният им режим зависи ос

новно от валежите, които намаляват ежегодно. 

Про мените, съчетани с изоставянето на терените, 

тях ното преексплоатиране в миналото и загуба та 

на интерес към малките стопанства, водят до об

раст ване с храсталаци, като драката и с дървета, 

или с поневзискателни видове, като орловата пап

рат и копривата. При покритие над 25% проце сът 

се развива към възстановяване на първичната рас

тителност и изчезване на редките видове. За да се 

съхрани това ценно и богато на видове место обита

ние са нужни активни мерки, в противен слу чай Ев

ропа ще го загуби.

Драка

(Paliurus spina-christi )



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

заплахи за орхидеите 
в еСтеСтвената им Среда – 

интензивна човешка дейноСт

проект № BG16M1OP002-3.031-0009
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Размножаването и развитието на орхидеите е мно

го бавен процес със сложен механизъм. За да по

къл нат семената и да достигнат зрелите индиви ди 

до фаза на цъфтеж, са нужни специфични условия 

в почвата, конкретни условия на средата и дълъг 

пе риод от време. Дивите орхидеи са изключител

но уязвими на всякакви промени, но с найсилно 

отрицателно необратимо действие са човешките 

дей ности, разрушаващи напълно местообитания

та им. Такива дейности са застрояването, разорава

нето за интензивно земеделие, използването на 

пес тициди и хербициди в селското стопанство, раз

лични инфраструктурни промени, отводняване на 

влажни и преовлажнени местообитания за раз лич

ни човешки нужди, строежи на язовири и пр. Обик

новено популациите на орхидеите заемат неголе ми 

площи и са малобройни и е възможно съг ла су ва не 

на земеползването по начин, който да не нарушава 

напълно състоянието на местообитанието.



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

заплахи за орхидеите в 
еСтеСтвените им меСтообитания – 
инвазивни и декоративни видове

проект № BG16M1OP002-3.031-0009
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Сериозна и подценявана заплаха за естествените место

оби тания и биоразнообразието в България е пренасяне

то на инвазивни и чужди за флората на страната видове. 

Те предизвикват необратими промени в средата, нав ли

зат агресивно, тъй като са силно адаптивни, имат мощ ни 

ме ханизми за размножаване и нямат естествени, огра ни

ча ващи ги вредители. Веднъж пренесени чрез раз лич ни 

човешки дейности или чрез животни и по воден път, в нов 

за тях регион, те се разпространяват безпрепятствено и 

независимо от човека. Сред опасните инвазивни видо ве 

в Европа са Айлант, Салкъм (Бяла акация), Аморфа (Чер

на акация), Американска и Канадска злолетица, видо

ве от род Слабонога и др. Чужди за България видове, 

кои то могат да променят средата за дивите орхидеи, са 

и бързо растящите декоративни видове, използвани в 

градинарството и край пчелините. Такива видове са Бул

чино цвете, различни видове Спирея, Форзиция, Аск ле

пиас. Те извличат хранителни вещества от почвата, влия

ят на светлинния и водния режим и могат да доведат до 

заличаването на малките по площ открити терито рии, 

под ходящи за редки местни растителни видове. 

Айлант

(Ailanthus sp.)

Булчино цвете

(Philadelphus sp.)

Салкъм

(Robinia pseudoacacia)



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

подходящи мерки за 
подобряване СъСтоянието на 

меСтообитание 6210

проект № BG16M1OP002-3.031-0009
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Състоянието на природно местообитание 6210 и видо

вете диви орхидеи, които се срещат в него, пряко зави

си от човешката дейност и начинът на ползване на зе

мите. В миналото тревните съобщества от този тип са 

би ли широко разпространени в Европа, но днес обща

та им площ в Европейския съюз е намаляла драстич но.  

От стопанска гледна точка полуестествените сухи трев

ни и храстови съобщества представляват пасища, а в 

повлажните им места, с преобладаване на повлаго лю

би ви видове, използването е комбинирано, чрез па ша и 

сенокос. Общото им природозащитно състояние днес е 

оценено като неблагоприятно поради изоставянето им, 

което води до обрастване, промяна във водния ре жим 

и изчезване на откритите пространства, подходя щи за 

много ценни животински и растителни видове. Чрез 

подходящо управление на използването на земи те и 

въвеждането на мерки за опазване, тази негатив на тен

денция може да се избегне. Подходящо е въвежда  нето 

на регулирана паша, косене след периода на цъф теж 

на орхидеите, борба с плевели, като орловата пап рат и 

копривата, почистване от сгъстяващата се храс та лачна 

и дървесна растителност, поддържане на ландшафта.



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

биоразнообразие 
в природно меСтообитание 6210 

проект № BG16M1OP002-3.031-0009
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Природно местообитание 6210 е представено в 

Бъл гария с два подтипа. В единия подтип преоб

ладават туфестите житни треви с голямо много

образие от различни цветни растения. Вторият 

подтип се среща в повлажните участъци на те ре

на и е важно място за опазване на дивите орхи

деи. И двата подтипа са богати на бобови расте

ния с добри фуражни качества, както и на лечеб ни 

растения (подъбичета, мащерка, еньовчета, ри ган 

и др.), тъй като тревната покривка не е много плът

на и позволява развитието на много други расти

телни видове. Наличието на такава подходяща 

хра нителна среда, заедно с единични дървета 

и храсти за убежища и сянка, предпо ла га добри 

условия за живот на видове от други био логични 

групи. В местообитанието се срещат за щитени ви

дове като лалугер, пъстър пор, ши по опа шата и 

ши победрена костенурка, малък крес лив орел, 

орел змияр, осояд, много видове пеперуди.

Голям полумесец

(Papilio machaon)

Пролетен горицвет 

(Adonis vernalis)

Шипобедрена 

костенурка 

(Testudo graeca)

Лалугер 

(Spermophilus citellus)



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

екологично образование и 
информационни кампании

проект № BG16M1OP002-3.031-0009
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Разбирането за значимостта на биологичното разнообразие и опазването на ви до

ве те и техните местообитания в единна мрежа е невъзможно без образова ние, 

насочено към всички възрасти и всички заинтересовани групи. Организирането на 

зелени и горски училища, фото и арт пленери, образователни експедиции и екс

кур зии за деца и възрастни, спортни занимания, училищни и студентски практи ки, 

тийм билдинги и зелени работилници за опознаване на процесите и взаимовръз ки

те в природата, повишава информираността на хората за важността на екосисте ми

те и стойността на екосистемните услуги. Голяма част от съвременните техноло гии 

се основават на наблюдения и прилагане на методи и знания, открити в природата. 

Кол кото повече хора и колкото порано изучават и развиват осъзнатост към общите 

процеси в природната среда, толкова побързо и ефективно ще се намалят нега тив

ните тенденции в състоянието на планетата.



Споделена визия за екологична мрежа натура 2000 в регион Смолян

природен туризъм  
в натура зони

проект № BG16M1OP002-3.031-0009

Богатото биоразнообразие, запазените природни ландшафти, чиста 

окол на среда са безценните съкровища на един регион. България е една 

от държавите в Европа с особено значими природни обекти и раз но об

разие на флора и фауна, което привлича туристи и природо лю би те ли. 

Все помалко държави в света пазят такава първична при род на сре да, 

която освен естетическата наслада, предоставя неоце ним при ро ден ка

питал – инвестицията в нашия живот и бъдеще. Все по ве че хо ра, след 

за бързаното ежедневие и динамика на града, избират екскур зии с раз

лич ни социални или екологични каузи, взимат учас тие в об разовате лен 

при роден туризъм, който е особено подходящ и за семейства с деца, 

участват във фестивали, събития и фотографски семинари, организи  

ра ни в зони от Натура 2000. Развитието на еко ло ги чен туризъм по ес

тест вен начин хармонизира опаз ването на при ро дата и нейното съ

ществува не, с нуждите на човека. Наличието на за щитени зони в об ща 

европейска мрежа не предполага единстве но ограничителни режи ми, 

а дава но ви възможности, като стимулира различни от досега познатите 

дейности. Крайният резултат би бил ед на почиста и поздрава среда на 

живот за цялата Общност.
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Тази изложба е създадена в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-3.031-0009-C01, проект „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян“ 

процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в България-2“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Смолян.


