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Тип: J

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

на защитена зона

BG0002069

Рибарници Звъничево

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)
Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus

Голям воден бик

Botaurus stellaris

Малък сокол

Falco columbarius

Земеродно рибарче

Alcedo atthis

Mалък корморан

Phalacrocorax pygmeus

Сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

Бойник

Philomachus pugnax

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

Кокилобегач

Himantopus himantopus

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

Mалък воден бик

Ixobrychus minutus

Голяма бяла чапла

Egretta alba

Ливаден блатар

Circus pygargus

Полски блатар

Circus cyaneus

Тръстиков блатар

Circus aeruginosus

Белоока потапница

Aythya nyroca

Поен лебед

Cygnus cygnus

Бял щъркел

Ciconia ciconia

Черен щъркел

Ciconia nigra

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

Сив жерав

Grus grus

* - 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)
Обикновена калугерица

Vanellus vanellus

Зеленоглава патица

Anas platyrhynchos

Сива гъска

Anser anser

Лиска

Fulica atra

Голям корморан

Phalacrocorax carbo

Голяма белочела гъска

Anser albifrons

Зимно бърне

Anas crecca

Обикновен мишелов

Buteo buteo

Средна бекасина

Gallinago gallinago

Черноопашат крайбрежан бекас

Limosa limosa

Малък червеноног водобегач

Tringa totanus

Жълтокрака чайка

Larus cachinnans

Късокрил кюкавец

Actitis hypoleucos

Фиш

Anas penelope

Лятно бърне

Anas querquedula

Сива чапла

Ardea cinerea

Ням лебед

Cygnus olor

Качулата потапница

Aythya fuligula

Малък гмурец

Tachybaptus ruficollis

Голям горски водобегач

Tringa ochropus

Кафявоглава потапница

Aythya ferina

Голям червеноног водобегач

Tringa erythropus

Речен дъждосвирец

Charadrius dubius

Крещалец

Rallus aquaticus

Червеногуш гмурец

Podiceps grisegena

Голям гмурец

Podiceps cristatus

Речна чайка

Larus ridibundus

Зеленоножка

Gallinula chloropus

Черношипа ветрушка

Falco tinnunculus

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