BG0002065
Блато Малък Преславец

Тип: H

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

на защитена зона

BG0002065

Блато Малък Преславец

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:

ПТИЦИ:
Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)
Ръждива чапла

Ardea purpurea

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus

Mалък воден бик

Ixobrychus minutus

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

Късопръст ястреб

Accipiter brevipes

Ръждив aнгъч

Tadorna ferruginea

Mалък корморан

Phalacrocorax pygmeus

Червеногърба сврачка

Lanius collurio

Среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

Черен кълвач

Dryocopus martius

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

Земеродно рибарче

Alcedo atthis

Сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

Ливаден дърдавец

Crex crex

Малък сокол

Falco columbarius

Малък орел

Hieraaetus pennatus

Малък креслив орел

Aquila pomarina

Осояд

Pernis apivorus

Белоока потапница

Aythya nyroca

Сив кълвач

Picus canus

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС
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Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за
биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)
Чайка буревестница

Larus canus

Сива патица

Anas strepera

Зеленоглава патица

Anas platyrhynchos

Обикновен пчелояд

Merops apiaster

Лиска

Fulica atra

Обикновена калугерица

Vanellus vanellus

Голям корморан

Phalacrocorax carbo

Лятно бърне

Anas querquedula

Малък гмурец

Tachybaptus ruficollis

Сива чапла

Ardea cinerea

Зеленоножка

Gallinula chloropus

Жълтокрака чайка

Larus cachinnans

Речна чайка

Larus ridibundus

Голям гмурец

Podiceps cristatus

Късокрил кюкавец

Actitis hypoleucos

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

