BG0001023
Рупите - Струмешница

Тип: K

Предмет и цели на опазване
(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

на защитена зона

BG0001023

Рупите - Струмешница

1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания
видов състав, характерни видове и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона.
2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:
91E0

*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Храсталаци с Juniperus spp.

5210

Arborescent matorral with Juniperus spp.

6210

*

6220

*

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи)
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco
Brometalia)(*important orchid sites)
Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea
Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea
Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion

6420

Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion
8230

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii
Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

9260

Гори от Castanea sativa
Castanea sativa woods
Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

62A0

Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)
91AA

*

Източни гори от космат дъб
Eastern white oak forests

91M0

Балкано-панонски церово-горунови гори
Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС
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Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

92A0

Salix alba and Populus alba galleries
Гори от Platanus orientalis

92C0

Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion orientalis)
Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)

92D0

Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)

БОЗАЙНИЦИ:
Широкоух прилеп
Barbastella barbastellus
*

Европейски вълк
Canis lupus
Видра
Lutra lutra
Дългокрил прилеп
Miniopterus schreibersi

Дългоух нощник
Myotis bechsteini
Остроух нощник
Myotis blythii
Дългопръст нощник
Myotis capaccinii
Трицветен нощник
Myotis emarginatus
Голям нощник
Myotis myotis

Средиземноморски подковонос
Rhinolophus blasii
Южен подковонос
Rhinolophus euryale
Голям подковонос
Rhinolophus ferrumequinum
Maлък подковонос
Rhinolophus hipposideros
Пъстър пор
Vormela peregusna

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС
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ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:
Жълтокоремна бумка
Bombina variegata
Ивичест смок
Elaphe quatuorlineata

Леопардов смок
Elaphe situla
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
Южна блатна костенурка
Mauremys caspica
Шипобедрена костенурка
Testudo graeca
Шипоопашата костенурка
Testudo hermanni

Голям гребенест тритон
Triturus karelinii

РИБИ:
Распер
Aspius aspius
Маришка мряна
Barbus plebejus
Обикновен щипок
Cobitis taenia
Европейска горчивка
Rhodeus sericeus amarus

БЕЗГРЪБНАЧНИ:
*

Ручеен рак
Austropotamobius torrentium
Бисерна мида
Unio crassus
Ценагрион
Coenagrion ornatum
Торбогнездница
Eriogaster catax

*
Callimorpha quadripunctaria
Лицена
Lycaena dispar

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС
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Офиогомфус
Ophiogomphus cecilia
*

Карабус
Carabus menetriesi pacholei
Обикновен сечко
Cerambyx cerdo
Бръмбар рогач
Lucanus cervus

Буков сечко
Morimus funereus
*

Алпийска розалиа
Rosalia alpina

РАСТЕНИЯ:

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

Тип: K

