Име на защитената зона: Априлци
Код по Натура: BG0002110

Описание на района на проучване
Защитена зона Априлци включва комплекс от влажни ливади и пасища разположени на заравнени
и слабо наклонени терени около р. Видима и нейни притоци в района на гр. Априлци, в
подножието на Средна Стара планина (национален парк “Централен Балкан”), на около 30 km
югоизточно от гр. Троян. Ливадите са обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване
на обикновена полевица /Agrostis capilaris/, червена власатка /Festuca rubra/, гребенест сеноклас
/Cynosurus cristatus/ и др.
В обхвата на проучването на гнездовата орнитофауна, през м. юни 2012 г. са обследвани 3 пробни
площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 1 UTM 10х10 km квадрат. Направени са
общо 61 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 70 индивида от 16 вида, представители на орнитофауната. Ливадния
дърдавец, като вид предмет на опазване в зоната не е регистриран. От видовете включени в
Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие са регистрирани черен кълвач /Dryocopus
martius/, червеногърба сврачка /Lanius collurio/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/, сив
кълвач /Picus canus/. В тази връзка следва да се разгледа възможността за включването на тези
видове в стандартния Натура 2000 формуляр като видове предмет на опазване в зоната.

Таблица 48. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и данни за
видовете предмет на опазване към 2007 г.
Вид
Ливаден дърдавец Crex crex

Численост на
гнездовата
популация (дв.)
Оценка 2007

Данни от пробни
площадки –
проучване 2012
(дв)

38

-

Сив кълвач Picus canus

1

Черен кълвач Dryocopus martius

1

Червеногърба сврачка Lanius collurio

9

Градинска овесарка Emberiza hortulana

2

Бележки

182

Бележки върху състоянието на местообитанията
С оглед констатираните заплахи, цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет
на опазване в зоната не може да бъде определено като добро. Голяма част от местообитанията за
подложени на унищожаване в резултат на култивация.
Установени заплахи
В границите на зоната са установени следните заплахи за местообитанията и видовете:
 Култивиране (изораване) на влажните ливади и пасища, явяващи се основно
местообитание на орнитоценозата в зоната;
 Сукцесия на влажни ливади и пасища, постепенното им заемане от дървесна и храстова
растителност, свързано със западане на животновъдството в района.
 Унищожаване и увреждане на постоянно затревени площи в резултат на изграждане на
фотоволтаични централи.

Снимков материал

Снимка 59. Изграждане на фотоволтаична инсталация в ЗЗ „Априлци”
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Снимка 60. Запазени местообитания в ЗЗ „Априлци”

Снимка 61. Напреднала сукцесия на неподдържани ливади в ЗЗ „Априлци”, в които все още има
ливадни дърдавци.
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