Име на защитената зона: Адата - Тунджа
Код по Натура: BG0002094

Описание на района на проучване
Защитена зона Адата – Тунджа се намира южно от град Сливен. Обхваща поречието на р. Тунджа
между сливенския квартал Речица и селата Мечкарево, Самуилово, Панаретовци, Гергевец,
Глуфшиево, Желю войвода и Завой. Представлява комплекс от селскостопански площи, ливади с
мезоксеротермна тревна растителност, на места обрасли с храсти, пасища и открити тревисти
терени разположени по речните тераси около река Тунджа, както и самото корито на реката с
тинести и песъчливи брегове и крайречната алувиална тревиста, храстова и дървесна
растителност.
В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. юни 2012 г. са обследвани 23 пробни
площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 3 UTM 10х10 km квадрата. Направени
са общо 534 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 над 5790 индивида от 76 вида, представители на орнитофауната.
От 18 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в
обхвата на проучването са регистрирани 11 вида птици (Таблица 40). Важно е да се посочи че през
2012 г. е регистрирано сигурно гнездене на кръстат орел, който е предмет на опазване в зоната, но
към 2007 г. за него не е регистрирано гнездене. В тази връзка се препоръчва актуализация на
стандартния Натура 2000 формуляр за защитената зона по отношение на гнездовия статус на
кръстатия орел. Препоръчва се актуализиране на гнездовата численост на синявицата и
белоопашатия мишелов на база данните от 2012 г. Също така през 2012 г. в защитената зона е
регистрирано сигурно гнездене на 3 вида (турилик, късопръста чучулига и черночела сврачка)
включени в Приложение 2 на закона за биологичното разнообразие, които не са предмет на
опазване в зоната. В тази връзка се препоръчва актуализиране на стандартния Натура 2000
формуляр за защитената зона, като се добавят посочените три вида.

Бележки върху състоянието на местообитанията
Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона
може да бъде определено като добро.
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Установени заплахи
Не са констатирани конкретни заплахи за видовете предмет на опазване в зоната и техните
местообитания.

Таблица 40. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и данни за видовете
предмет на опазване към 2007 г.
Вид

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus
Розов пеликан Pelecanus onocrotalus

Численост на
гнездовата
популация (дв.)
Оценка 2007

Данни от пробни
площадки –
проучване 2012
(дв)

-

-

-

-

Голям воден бик Botaurus stellaris

4-5

Малък воден бик Ixobrychus minutus

5-7

1-2

Нощна чапла Nycticorax nycticorax

-

0-1

Гривеста чапла Ardeola ralloides

-

Голяма бяла чапла Casmerodius albus

-

Черен щъркел Ciconia nigra

-

0-1

Бял щъркел Ciconia ciconia

-

-

Поен лебед Cygnus cygnus

-

-

Малък нирец Mergellus albellus

-

-

Осояд Pernis apivorus

-

-

Черна каня Milvus migrans

1

1-2

Тръстиков блатар Circus aeruginosus

-

0-1

Полски блатар Circus cyaneus

-

-

Степен блатар Circus macrourus

-

-

Ливаден блатар Circus pygargus

1-5

1-6

Белоопашат мишелов Buteo rufinus

1-2

4-5

Малък креслив орел Aquila pomarina

-

-

Кръстат орел Aquila heliaca

-

1

Малък орел Aquila pennata

1

Орел рибар Pandion haliaetus

-

-

Вечерна ветрушка Falco vespertinus

-

-

Малък сокол Falco columbarius

-

-

Сокол скитник Falco peregrinus

-

-

Малък горски водобегач Tringa glareola

-

-

Козодой Caprimulgus europaeus
Земеродно рибарче Alcedo atthis
Обикновен пчелояд Merops apiaster
Синявица Coracias garrulus

Бележки

Актуализиране на стандартния Натура 2000
формуляр на база данните за вида от 2012 г
Актуализиране на стандартния Натура 2000
формуляр на база данните за вида от 2012 г

1-5
10-12

2-5

180-200

63-157

10-15

10-38

Актуализиране на стандартния Натура 2000
формуляр на база данните за вида от 2012 г
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Вид

Численост на
гнездовата
популация (дв.)
Оценка 2007

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus

1-5

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius

1-5

Горска чучулига Lullula arborea

10-20

Полска бъбрица Anthus campestris

20-40

Данни от пробни
площадки –
проучване 2012
(дв)

3-5

Голям маслинов присмехулник Hippolais
olivetorum

1-5

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria

5-10

3-12

Червеногърба сврачка Lanius collurio

15-20

13-26

1-5

3-11

Черночела сврачка Lanius minor

Бележки

Актуализиране на стандартния Натура 2000
формуляр на база данните за вида от 2012 г
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