Име на защитената зона: Западни Родопи
Код по Натура: BG0002063

Описание на района на проучване
Защитена зона Западни Родопи обхваща по-високата западна част на едноименната планина с
най-представителните псевдо-бореални иглолистни гори, уникални за Европа. Северната граница
следва линията Велинград- Ракитово - Батак - Пещера. Най-голяма площ заемат горите от бял бор
/Pinus sylvestris/, следвани от смърча /Picea abies/. По малки по площ са еловите /Abies alba/ и
буковите /Fagus sylvatica/ гори. Срещат се също гори от черен бор /Pinus nigra/ и издънкови гори от
горун /Quercus dalechampii/, трепетлика /Populus tremula/ и зимен дъб /Q. dalechampii/. Около 10%
от територията е заета от открити пространства – пасища и ливади с преобладаване на обикновена
полевица /Agrostis capillaris/, картъл /Nardus stricta/ и др., както и на храсталачни съобщества. На
територията има 3 големи язовира – Доспат, Широка поляна и Голям Беглик, както и стотици
малки торфища. Проучваните територии обхващат основно постоянно затревени площи и
обработваеми земи, разположени на границата с гората и широколистни листопадни гори и
иглолистни гори.
В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, в периода юни – юли 2012 г.
са обследвани 20 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 7 UTM 10х10
km квадрата. Направени са общо 159 броя орнитологични наблюдения.

Резултати от проучването на орнитофауната
В хода на проучването и картирането на гнездовата орнитофауната през 2012 г. в защитената зона
са установени общо 490 индивида от 43 вида, представители на орнитофауната.
От 29 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в
обхвата на проучването са регистрирани 7 вида птици (Таблица 27). Следва да се отбележи че
целите и методиката на проучването, не са ориентирани към проучване на горските видове птици,
които са основния брой видове предмет на опазване в зоната.

Бележки върху състоянието на местообитанията
Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона
може да бъде определено като добро, с изключения на сукцесията на постоянно затревените
площи.
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Установени заплахи
Сукцесия на постоянно затревени площи (пасища и ливади). Безпокойство в района на
туристически зони около големите язовири в зоната.

Таблица 27. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и данни за видовете
предмет на опазване към 2007 г.
Вид

Черен щъркел Ciconia nigra
Бял щъркел Ciconia ciconia
Осояд Pernis apivorus

Численост на
гнездовата
популация (дв.)
Оценка 2007

2
9-12
1

Малък креслив орел Aquila pomarina

4

Скален орел Aquila chrysaetos

1

Малък орел Aquila pennata

1

Сокол скитник Falco peregrinus

1
200-400

Глухар Tetrao urogallus

878

Бухал Bubo bubo

7-8

Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum

3-10

Уралска улулица Strix uralensis

0-1

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus
Козодой Caprimulgus europaeus

Черен кълвач Dryocopus martius

100-120

Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos
Трипръст кълвач Picoides tridactylus

Прилаганата методика за нуждите на
проучването и целите му, не позволява
целенасочено проучване на вида

120-250
3-14

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius

3 инд.

25-35

Земеродно рибарче Alcedo atthis

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus

Бележки

7-9

Белоопашат мишелов Buteo rufinus

Лещарка Bonasa bonasia

Данни от пробни
площадки –
проучване 2012
(дв)

44105
100-250

1

30-90
1-5

Горска чучулига Lullula arborea

150-450

1-2

Червеногърба сврачка Lanius collurio

80-240

1-5
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