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Име на защитената зона: Марица – Първомай 

Код по Натура: BG0002081 

 

Описание на района на проучване 

Защитената зона обхваща участък от р. Марица в района на гр. Първомай с околните крайречни 
местообитания, земеделски земи и горско стопански територии. От запад на изток територията се 
простира от селата Чалъковци и Поповица до Великан и Ябълково, а от север на юг от селата 
Мирово, Градина, Крушево и Добри дол до кв. Дебър, Караджалово и Скобелево. Крайречните 
гори по бреговете на Марица са главно от черна елша /Alnus glutinosa/, върби (Salix alba, S. fragilis) 
и тополи (Populus nigra, P. alba) на места примесени с плантации от хибридни тополи. Сред 
земеделските земи са разпръснати малки дъбови гори. Тревните местообитания са представени от 
мезофилни тревни съобщества на ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa 
sylvicola/, ливадна лисича опашка /Alopecurus pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/, 
издънкова полевица /Agrostis stolonifera/ и др. (Бондев 1991). 

В обхвата на проучването в периода май – юли 2012г. са обследвани 30 UTM квадрата (1х1 km), 
които влизат в състава на 3 UTM квадрата (10х10 km). Направени са общо 721 броя орнитологични 
наблюдения.  

 

Резултати от проучването на орнитофауната 

В хода на проучването през 2012 г. са установени общо 1259 индивида от 46 вида, представители 
на орнитофауната. Установени са 6 вида обект на опазване в защитената зона (Таблица 34). От тях 
нощната чапла и черния кълвач, не се посочват като гнездящи към 2007 г. В тази връзка се 
препоръчва данните от стандартния формуляр за зоната да бъдат актуализирани с данните от 2012 
г. по отношение на черния кълвач. 

 

Таблица 34. 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 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus -    

Малък воден бик Ixobrychus minutus 1    

Нощна чапла Nycticorax nycticorax - 0 - 4   

Голяма бяла чапла Casmerodius albus -    

Червена чапла Ardea purpurea -    

Черен щъркел Ciconia nigra 1-2    

Бял щъркел Ciconia ciconia 12-31 5   

Поен лебед Cygnus cygnus -    

Белоока потапница Aythya nyroca -    
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Вид 

Численост на 
гнездовата 

популация (дв.) 
Оценка 2007 

Данни от пробни 
площадки –

проучване  2012 
(дв) 

Бележки 

Черна каня Milvus migrans 1    

Орел змияр Circaetus gallicus 1    

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 4 1   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus -    

Малък креслив орел Aquila pomarina -    

Малък орел Aquila pennata 0-1    

Малък сокол Falco columbarius -    

Ливаден дърдавец Crex crex -    

Речна рибарка Sterna hirundo 2    

Земеродно рибарче Alcedo atthis 5    

Синявица Coracias garrulus 11 5   

Черен кълвач Dryocopus martius - 1 
Данните във формуляра следва да 
се актуализират на база 
информацията от 2012 г. 

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 7-10    

Голям маслинов присмехулник Hippolais olivetorum 0-2    

Червеногърба сврачка Lanius collurio 150 19   

Черночела сврачка Lanius minor 4    

Белочела сврачка Lanius nubicus 56    

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 

В хода на проучването цялостната оценка за състоянията на местообитанията в защитената зона е 
че местообитанията за видовете птици срещащи се в защитената зона, в това число и тези на 
видовете предмет на опазване, се намират в добро състояние. 

 

Установени заплахи 

В хода на проучването не са установени заплахи за видовете птици предмет на опазване в зоната и 
техните местообитания. 


