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Име на защитената зона: Славянка 

Код по Натура: BG0002078 

 

Описание на района на проучване 

ОВМ Славянка се намира в Югозападна България, южно от Пирин. Границите на мястото следват 
орографските граници на едноименната планина, като е обхваната и част от Южен Пирин на север 
от Голешевска река и част от западните склонове на планината Стъргач. Северната границата 
преминава южно от селата Садово, Тешово и Голешово, на изток съвпада с пътя от Садово за 
граничен пункт Илинден, а на запад достига до с. Петрово. На юг се простира до държавната 
граница с Гърция. Най-високият връх на планината е Гоцев връх (2242м.). Славянка е изградена от 
протерозойски метаморфозирани варовици и мрамори, което е причина теренът на планината да 
е типично карстов. Поради това тя е бедна на повърхностно течащи води, но за сметка на това в 
подножието и има многобройни карстови извори. Тази особеност в геоложкия и строеж, 
географското и разположение и климата в района създават условия за разнообразна природа. В 
Славянка се наблюдават почти всички растителни пояси, установени България. В подножието на 
планината ксеротермния дъбов пояс е съставен главно от вторични гори, както и храсталаци от 
келяв габър /Carpinus orientalis/. Над тях се простират горите от мизийски бук /Fagus moesiaca/ и 
воден габър /Ostrya carpinifolia/, както и обширни гори от черен бор /Pinus nigra/. Срещат се и 
съобщества на цар-борисовата ела /Abies borisii-regis/. В иглолистния пояс на планината има гори 
от черна мура /Pinus heldreichii/, типични за варовиковите планини в южните и западните части на 
Балканския полуостров. Над горната граница на гората са формирани предимно субалпийски 
храстови и тревни съобщества, също типични за тези планини. Срещат се и вечнозелени растения. 
Голям е броят и на средиземноморските и субсредиземноморски видове от безгръбначната и 
гръбначна фауна. 

 

Резултати от проучването на орнитофауната 

Орнитофауната в защитена зона Славянка е проучвана детайлно в периода 2007 – 2009 г.,, като са 
посещавани пробни площадки в разнообрази местообитания. Установени са общо 116 вида птици. 
От тях 18 вида са обект на опазване в защитената зона. Макар че по-голямата част от тях са 
регистрирани в по-ниска численост в сравнение с периода до 2007 г., не се счита че са намалели. 
Наблюдавано е увеличение на числеността на сивия кълвач, кат оса регистрирани 14 двойки. 

Таблица 32. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и данни за 
видовете предмет на опазване към 2007 г. 

Вид 

Численост на 
гнездовата 

популация (дв.) 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки –

проучване  2012 
(дв) 

Бележки 

Осояд Pernis apivorus 2-4 2  
Черна каня Milvus migrans 2 - Не установен при проучванията 
Орел змияр Circaetus gallicus 1-2 2  
Късопръст ястреб Accipiter brevipes 1-2 - Не установен при проучванията 
Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1 - Не установен при проучванията 
Малък креслив орел Aquila pomarina 1 - Не установен при проучванията 
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Вид 

Численост на 
гнездовата 

популация (дв.) 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки –

проучване  2012 
(дв) 

Бележки 

Скален орел Aquila chrysaetos 1-2 1  
Малък орел Aquila pennata 1 - Не установен при проучванията 
Ястребов орел Hieraaetus fasciatus 1   
Сокол скитник Falco peregrinus 1-2 - Не установен при проучванията 
Лещарка Bonasa bonasia 20-30 5  
Глухар Tetrao urogallus 15-25 1  
Ливаден дърдавец Crex crex 2-5 - Не установен при проучванията 
Бухал Bubo bubo 2-4 2  
Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum 3-5 1  
Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 10-12 3  
Козодой Caprimulgus europaeus 35-40 6  
Синявица Coracias garrulus 1 - Не установен при проучванията 

Сив кълвач Picus canus 7-10 14 Увеличение в числеността на установената 
популация 

Черен кълвач Dryocopus martius 14-18 9  
Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 30-40 2  
Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 3-6 3  
Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra 8-74 15  
Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 15-20 4  
Горска чучулига Lullula arborea 120-550 18  
Полска бъбрица Anthus campestris 8   
Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 30-60   
Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata 3-5   
Червеногърба сврачка Lanius collurio 120-170   
Черночела сврачка Lanius minor 5-10   
Белочела сврачка Lanius nubicus 1-2   
Градинска овесарка Emberiza hortulana 8-15   

 


