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Име на защитената зона: Триград - Мурсалица 

Код по Натура: BG0002113 

 

Описание на района на проучване 

Защитена зона Триград-Мурсалица се намира в централната част на Западни Родопи на юг от гр. 
Девин и западно от гр. Смолян. Обхваща водосборния басейн на р. Въча (притоците Широколъшка, 
Мугленска, Буйновска и др.), рида Мурсалица и част от Виденишкия дял. Южната граница съвпада 
с държавната граница с Гърция. На изток достига до Смолян, на запад до землищата на селата 
Борино, Змеица, Чавдар и Буйново, а на север обхваща долината на р. Въча до с. Стоманево. 
Територията има средно- и високопланински характер. Районът е карстов със субстрат от мрамори 
и риолити. Основни хабитати тук са горите, скалните комплекси, ливадите, пасищата и реките. 
Горите покриват около 70% от територията, като преобладават иглолистните гори, основно от 
смърч /Picea abies/, а на някои места – от бял бор /Pinus sylvestris/ и смесени иглолистни гори. Едни 
от най-ценните стари гори са тези от черен бор /Pinus nigra/ и ела /Abies alba/. Малки територии са 
заети от широколистни гори от мизийски бук /Fagus moesiaca/, а също и смесени гори от мизийски 
бук и воден габър /Ostrya carpinifolia/. Най-компактните широколистни гори заемат северната част 
на мястото. В мястото попадат Буйновското и Триградското ждрела с обширни скални комплекси. 
Тревните местообитания са много разнообразни, но преобладават съобществата на обикновена 
полевица /Agrostis capillaris/ и картъл /Nardus stricta/ (Бондев, 1991). Единствената пълноценна 
субалпийска зона в Западните Родопи се намира в района на връх Перелик (2 192 m). 

В обхвата на проучването и картирането на гнездовата орнитофауна, в периода май – юли 2012 г. 
са обследвани 33 пробни площадки (UTM 1х1 km квадрата), които влизат в състава на 7 UTM 10х10 
km квадрата. Направени са общо 327 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 728 индивида от 64 вида, представители на орнитофауната. 

От 29 вида птици чиито гнездови популации и местообитания са предмет на опазване в зоната, в 
обхвата на проучването са регистрирани 9 вида (Таблица 51). Следва да се отбележи че целите и 
методиката на проучването, не са ориентирани към проучване на горските видове птици, които са 
основния брой видове предмет на опазване в зоната. Въз основа на проведените проучвания през 
2012 г. и на база резултатите от целенасочени проучвания на орнитофауната проведени в 
предходни години следва да се отбележи, че ловния сокол и особено белошипата ветрушка са 
изчезнали като гнездящи видове в защитената зона. 
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Таблица 51. 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 

Черен щъркел Ciconia nigra 3   

Осояд Pernis apivorus 6   

Черна каня Milvus migrans 1   

Орел змияр Circaetus gallicus 2-5   

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 3   

Малък креслив орел Aquila pomarina 1   

Скален орел Aquila chrysaetos 4 1-3  

Белошипа ветрушка Falco naumanni 2  Видът е изчезнал като гнездящ от 
защитената зона 

Ловен сокол Falco cherrug 3  Видът е изчезнал като гнездящ от 
защитената зона 

Сокол скитник Falco peregrinus 5 2-4  

Лещарка Bonasa bonasia 140-190   

Глухар Tetrao urogallus 50-100 1 инд. 
Прилаганата методика за нуждите на 
проучването и целите му, не позволява 
целенасочено проучване на вида 

Планински кеклик Alectoris graeca 42-100   

Ливаден дърдавец Crex crex 11-108 1-3  

Бухал Bubo bubo 6   

Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum 0-2   

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 1-7   

Козодой Caprimulgus europaeus 44-204   

Земеродно рибарче Alcedo atthis 4-11   

Сив кълвач Picus canus 28-73 2-3  

Черен кълвач Dryocopus martius 47-120 1-2  

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus 27-80   

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 6-60   

Горска чучулига Lullula arborea 70-350 1-3  

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 1-5    

Червеногърба сврачка Lanius collurio 90-430 6-15  

Черночела сврачка Lanius minor 1-5   

Градинска овесарка Emberiza hortulana 15-155   

 

Бележки върху състоянието на местообитанията 
Цялостното състояние на местообитанията на видовете предмет на опазване в защитената зона 
може да бъде определено като добро, с изключения на сукцесията на постоянно затревените 
площи. 
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Установени заплахи 
Сукцесия на постоянно затревени площи (пасища и ливади). Безпокойство в района на 
туристически зони около големите язовири в зоната. 


