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I. ОПИСАНИЕ НА ПРИРОДНИЯ ЛАНДШАФТ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
 

1.1. Обект Хърсовска река 

Наименование на обекта: Хърсовска река 

Природозащитен статут: Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) 

с код BG0000106, която припокрива защитена зона по Директива за птиците - SPA 

BG0002039 Хърсовска река. Включва ЗМ Малък канагьол, ОВМ Хърсовска река; 

Област: Силистра, Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Русе; 

Природозащитно значение: Защитената зона има важно значение за опазване 

на местообитанията на водосбора на р. Хърсовска. Корине сайт; 

Защитени видове: 34 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до с. Васил Левски; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): липсва 

информация за близко разположени; 

Възможности за пешеходен туризъм: Зоната предоставя възможност за 

пешеходен туризъм; 

Други атракции: липсва информация за близко разположени. 

1.2. Обект Ботаническа градина - Балчик 

Наименование на обекта: Ботаническа градина – Балчик; 

Природозащитен статут: Защитена местност; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Добрич; 

Природозащитно значение: Ботаническата градина е с богат видов състав - 

опазване на територия с характерен ландшафт, опазване на местообитанията на 

застрашени, редки и уязвими растителни видове; 

Защитени видове: множество защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до гр. Балчик; 

Ограничения за достъп: Заплаща се билет за вход в работно време; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в гр. 
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Балчик; 

Възможности за пешеходен туризъм. Местността предоставя възможност за 

пешеходен туризъм; 

Други атракции: Двореца на територията на Ботаническата градина. 

1.3. Обект Долината на река Батова 

Наименование на обекта: Долината на река Батова 

Природозащитен статут: Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) 

с код BG0000102, която припокрива защитена зона по Директива за птиците - SPA 

BG0002082 Батова. ПП Златни пясъци, ПР Балтата, ЗМ Блатно кокиче. ОВМ 

Батова; 

Област: Добрич, Варна; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: В защитената зона е запазена естествена 

крайречна растителност. Корине сайт; 

Защитени видове: 28 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до гр. Батово; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в к.к. 

„Албена“; 

Възможности за пешеходен туризъм. Зоната предоставя възможност за 

пешеходен туризъм; 

Други атракции: Оброчище, КК „Албена“. 

1.4. Обект езеро Дуранкулак 

Наименование на обекта: Езеро Дуранкулак; 

Природозащитен статут: Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) 

с код BG0000154, която припокрива защитена зона по Директива за птиците - SPA 

BG0002050 Дуранкулашко езеро. ЗМ Дуранкулак. ОВМ Дуранкулашко езеро; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Защитената зона е Рамсарски обект, Корине сайт, 

Акватория свързана с активно изхранване на птиците. Наличие на бели дюни, 

тревисти и храстови съобщества; 
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Защитени видове: 19 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до с. Дуранкулак, с. Крапец; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в с. 

Крапец, с. Дуранкулак; 

Възможности за пешеходен туризъм. Зоната предоставя възможност за 

пешеходен туризъм; 

Други атракции: Археологически разкопки – Езерния град, първият музей на 

открито за праисторически находки. 

1.5. Обект езеро Шабла - Езерец 

Наименование на обекта: Езеро Шабла – Езерец; 

Природозащитен статут: Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) 

с код BG0000621, която припокрива защитена зона по Директива за птиците - SPA 

BG0000156 Шабленски езерен комплекс. ЗМ Шабленско езеро. ОВМ Шабленски 

езерен комплекс; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Защитената зона представлява солена, плитка 

лагуна, заобиколена от обширни тръстикови масиви, с множество защитени 

видове, включително растения. Зоната е Рамсарски обект като местообитание 

на влаголюбиви птици с международн значение; Корине сайт; 

Защитени видове: 20 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до езерото; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в гр. 

Шабла; 

Възможности за пешеходен туризъм. Зоната предоставя възможност за 

пешеходен туризъм; 

Други атракции: В близост до езерото се намира най-стария действащ на 

Балканите морски фар. 

1.6. Обект Бежаново 

Наименование на обекта: Бежаново; 

Природозащитен статут: Защитена местност; 
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Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Защитената местност има важно значение за 

опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими растителни и 

животински видове и територии с характерен ландшафт; 

Защитени видове: няма; 

Достъпност: асфалтов път до с. Бежаново; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в гр. 

Шабла и околностите; 

Възможности за пешеходен туризъм. Липсват обозначени пътеки и подходи; 

Други атракции: липсва информация за близко разположени. 

1.7. Обект Изворово - Краище 

Наименование на обекта: Изворово – Краище; 

Природозащитен статут: Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) 

с код BG0000570; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Защитената зона има запазени съобщества от 

естествени широки широколистни гори и пасища в голям селскостопански 

ландшафт; 

Защитени видове: 11 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до с. Изворово; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в гр. 

Генерал Тошево; 

Възможности за пешеходен туризъм. Липсват обозначени пътеки и подходи; 

Други атракции: В близост до селото има археологически останки от тракийско 

селище и могили. 

1.8. Обект Кардам 

Наименование на обекта: Кардам; 

Природозащитен статут: Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) 
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с код BG0000569; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Защитената зона се характеризира със запазени 

съобщества от естествени широки широколистни гори и пасища в голям 

селскостопански ландшафт; 

Защитени видове: 9 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до с. Кардам; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в с. 

Кардам; 

Възможности за пешеходен туризъм: Липсват обозначени пътеки и подходи; 

Други атракции: липсва информация за близко разположени. 

1.9. Обект комплекс Калиакра 

Наименование на обекта: Комплекс Калиакра; 

Природозащитен статут: Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) 

с код BG0000573, която припокрива защитена зона по Директива за птиците - SPA 

BG0002097 Белите скали, BG0002051 Калиакра. Резерват Калиакра, ЗМ Степите, 

ЗМ Яйлата, ЗМ Ароматна матиола; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Защитената зона се характеризира с хазмофитна 

растителност, плитки, солени езера, скални образувания; 

Защитени видове: 55 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до гр. Каварна; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в гр. 

Каварна; 

Възможности за пешеходен туризъм. Възможност за пешеходен туризъм. На 

територията на защитената зона се намира архитектурен резерват Калиакра. 

Наличие на останки от древан крепост, в Яйлата е открит „пещерен“ град с 

около 101 „жилища“; 
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Други атракции: До с. Българево е създаден исторически комплекс, който 

популяризира историята на българските земи. Предполага, че именно тук хан 

Аспарух е навлязъл в българските земи през 680 г. 

1.10. Обект Крайморска Добруджа 

Наименование на обекта: Крайморска Добруджа; 

Природозащитен статут: Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) 

с код BG0000130; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Защитената зона представлява полустепни 

тревисти съобщества и широколистни гори в обширен селскостопански 

ландшафт. На територията ѝ влиза ЗМ Бежаново; 

Защитени видове: 20 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до селата Преселенци, Спасово, Нейково, Божаново, 

Гурково, с. Дропла; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в гр. 

Генерал Тошево; 

Възможности за пешеходен туризъм. Липсват обозначени пътеки и подходи; 

Други атракции: липсва информация за близко разположени. 

1.11. Обект Александрийската гора 

Наименование на обекта: Александрийската гора; 

Природозащитен статут: Природна забележителност; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Опазване на естествена липова гора; 

Защитени видове: липсват публикувани данни; 

Достъпност: асфалтов път до селата Александрия, Петлешково; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): липсва 

информация за близко разположени; 

Възможности за пешеходен туризъм. Липсват обозначени пътеки и подходи; 
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Други атракции: В района има пещерни колонии – Кара кая, Балабан кая, както 

и скален манастир Гяур евлери (Невернишки жилища). Между селата Абрит и 

Добрин се намира укрепен античен център. 

1.12. Обект Арборетума 

Наименование на обекта: Арборетума; 

Природозащитен статут: Природна забележителност; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна; 

Природозащитно значение: Опазване на редки местни и неместни дървесни 

видове; 

Защитени видове: липсват публикувани данни; 

Достъпност: асфалтов път до гр. Генерал Тошево; 

Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в гр. 

Генерал Тошево; 

Възможности за пешеходен туризъм. Липсват обозначени пътеки и подходи; 

Други атракции: липсва информация за близко разположени. 

1.13. Обект Златни пясъци 

Наименование на обекта: Златни пясъци; 

Природозащитен статут: Природен парк, Защитена зона по Директива за 

местообитанията с код BG0000118, влиза в защитена зона по Директива за 

птиците (SPA) с код BG0002082 – Батова; 

Област: Добрич; 

Отговорна институция: Управлението се извършва от специализирана 

администрация – Дирекция на ПП „Златни пясъци“; 

Природозащитно значение: Запазване на растителни и животински съобщества 

и характерни земни образувания и пейзажи, имащи научна и културна стойност 

и значение; 

Защитени видове: 19 вида растения, 6 вида безгръбначни животни, 11 вида 

земноводни, 12 вида влечуги, 7 вида бозайници и 72 вида защитени птици; 

Достъпност: Отличен транспортен достъп, отбивка от първокласен път Варна – 

ГКПП Дуранкулак; 
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Ограничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в КК 

Златни пясъци, с. Кранево; 

Възможности за пешеходен туризъм. На територията на парка са разработени 

пет туристически и пет специализирани маршрута, които представят 

биологичното и ландшафтно разнообразие и са подходящи за пешеходен 

туризъм, природо – познавателен туризъм, велотуризъм, детски туризъм, 

фототуризъм, хора със специални нужди. По протежение на маршрутите са 

разположени кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, маси и огнища в 

близост до старинни чешми. Погледни места разкриват панорамни гледки 

морето, парка и курортния комплекс; 

Други атракции: Национален паметник на културата - Аладжа манастир, курорт 

„Златни пясъци“ с разнообразни туристически атракции. 

1.14. Обект Сухата река 

Наименование на обекта: Суха река; 

Природозащитен статут: ЗЗ по Директива за местообитанията (SCI) с код 

BG0000107, която се припокрива със ЗЗ по Директива за птиците (SPA) 

BG0002048. Зоната включва Суха река, ПЗ Скално образувание Пещерата, ПЗ 

Скално образувание Вратата (в област Силистра), ПЗ Александрийска гора, ЗМ 

Суха река, ЗМ Орлова могила (в област Добрич); 

Област: Добрич, Варна, Силистра; 

Отговорна институция: РИОСВ – Варна, РИОСВ – Русе; 

Природозащитно значение: Защитената зона представлява система на сухи 

речни долини, които са се образували в меката варовикова основа на 

Лудогорското плато. Те са заобиколени от различни видове широколистни гори 

с доминиране на дъб, липа, габър. Има и отворени степни и селскостопански 

райони над каньоните. Корине сайт; 

Защитени видове: 33 защитени вида; 

Достъпност: асфалтов път до с. Карапелит; 

Огранничения за достъп: няма; 

Възможности за настаняване и изхранване (на разстояние до 10 км): в гр. 

Добрич; 

Възможности за пешеходен туризъм. Зоната предоставя възможност за 

пешеходен туризъм по поречието на реката; 

Други атракции: Възможност за скално катерене, пара- и делтапланеризъм, но 
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са забранени от 1 март до 31 август заради гнездящите птици. 

II. ОПИСАНИЕ НА ПРИРОДНИЯ ЛАНДШАФТ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ С 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ  
 

2.1. Суха река 

Една от най-големите по площ защитени зони в Североизточна България, ЗЗ 

„Суха река“ с код BG0000107, обявена по Директива за местообитанията обхваща 

62’481 ха. и попада в три административни области – Добрич, Силистра и Варна. 

Включва ЗЗ Суха река по Директива за птиците BG0002048 и няколко по-малки 

защитени територии – ЗМ Орловата могила, ПЗ Александрийската гора, ПЗ 

Пещерата и ПЗ Вратата. 

Изображение 1. Карта на зоната Суха река 
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Местността обхваща долината на Суха река от с. Карапелит на юг до с. Караново 

на север с прилежащите и суходолия, скали и скални венци по склоновете. 

Реката почти изцяло се губи в карстовия терен. Между селата Ефрейтор 

Бакалово и Брестница тя преминава през язовир с дължина 7-8 км. Склоновете 

по суходолието са покрити с гори от дъб (Quercus ceris) и келяв габър (Carpinus 

orientalis). Откритите пространства около долината са заети от селскостопански 

земи и пасища. 

В суходолието могат да се наблюдават интересни видове птици като 

защитениите Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), Малкият креслив орел (Aquila pomarina) и други.  

Транспортният достъп се осъществява от няколко направления. Основният път, 

който свързва Добрич и Силистра пресича защитената зона в южната и част при 

Карапелит. Най-интересните за наблюдение каньон и карстови ландшафти са 

достъпни по третокласни пътища до с. Оногур и с. Ефрейтор Бакалово. 

Изображение 2. Зона Суха река 

 

2.2. Долината на Река Батова  

Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) с код BG0000102, която 

припокрива защитена зона по Директива за птиците - SPA BG0002082 Батова. ПП 

Златни пясъци, ПР Балтата, ЗМ Блатно кокиче. 

Зоната попада в две административни области – Добрич и Варна и е в 

териториалния обхват на РИОСВ – Варна. По-значимите природозащитни обекти 
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в нейния състав попадат в Област Добрич. 

Изображение 3. Карта на Долината на Река Батова 

 

В защитената зона е запазена естествена крайречна растителност и е една от 

най-големите горски територии в Добруджа. Установени са 28 защитени вида от 

приложенията на Директива за местообитанията.  

Поддържан резерват Балтата се намира непосредствено до курортния комплекс 

Албена, където Батова река се влива в Черно море. Обхваща една от най-

северните запазени заливаеми гори в България от дъб, бряст и габър. 

Подходящо място за наблюдение на водолюбиви птици особено по време на 

миграция. 

Транспортният достъп се осъществява по първокласния път Варна – ГКПП 

Дуранкулак, като най-подходящият подход е при с. Оброчище. Възможни са 

подходите от север при с. Батово и от запад при с. Дебрене.  

Възможностите за настаняване и изхранване са съсредоточени по Чрноморието 

– КК Албена и с. Кранево. 
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Изображение 4. Долина на Река Батова 

  

2.3. Ботаническа градина – Балчик 

Университетската Ботаническа градина – Балчик е създадена през 1955 г. на 

територията на парка в бившата лятна резиденция на румънската кралица 

Мария. 

Днес на обща площ от 65 дка в Балчик са разположени колекции на растителни 

видове от цял свят. Тук се отглеждат около 2000 вида растения, принадлежащи 

към 85 семейства и над 800 рода с невероятно разнообразие от цветове и форми. 

Една от големите атракции е колекцията от едроразмерни видове кактуси, 

представена на открито на площ от 1 дка. Тя е втората по рода си в Европа, след 

тази в Монако. 

Изображение 5. Ботаническа градина – Балчик 

  

2.4. Комплекс Калиакра 
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Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) с код BG0000573, която 

припокрива защитена зона по Директива за птиците - SPA BG0002097 Белите 

скали, BG0002051 Калиакра. Резерват Калиакра, ЗМ Степите, ЗМ Яйлата, ЗМ 

Ароматна матиола. 

Комплексът от защитени територии се обхваща едноименния нос Калиакра, 

стръмните морски брегове на север при Камен бряг и Тюленово. На запад 

достига до Балчик. 

Изображение 6. Карта на Комплекс Калиакра 

 

Защитената зона се е обявена за опазване на характерни екосистеми по скалния 

морски бряг,  плитки солени езера, скални образувания с хазмофитна 

растителност и остатъци от степна растителност по платото, и находищата на 

редки растения. Включва акватория на Черно море, в която обект на опазване 

са морски местообитания, защитени видове птици, риби и морски бозайници. 

Характерни са равни варовити терени, които завършват със стръмен скалист 

морски бряг, висок 30-50. По бреговата линия има няколко водоема с различна 

соленост, най-интересното от които е блатото Тауклиман до курорта Русалка. 

Морската вода е оформила множество ниши и пещери във варовиковия скален 

бряг. 

Мястото е интересно за наблюдение и на птици. По време на миграция могат да 

се наблюдават над 100 вида птици. По скалните брегове гнездят и се хранят 
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няколко вида корморани и други рибоядни птици, между които редкия Качулат 

корморан (Phalacrocorax aristotelis). 

До средата на ХХ в. тук е било последното местообитание на Тюлена монах в 

България. Днес видът се счита за изчезнал по българското крайбрежие, но нос 

Калиакра си остава едно от най-подходящите места за наблюдение на делфини. 

Транспортният достъп е добър, възможни са няколко подхода от първокласния 

път, който свързва Варна и ГКПП Дуранкулак – през Балчик, Каварна и Тюленово. 

Възможностите за настаняване и изхранване са разнообразни. Освен Балчик, 

който интензивно се развива като курорт през последните десетилетия, хотели 

и ресторанти са налични във всички населени места – Каварна, Топола, 

Българево, Камен бряг и Тюленово. 

Зоната дава добри възможности за пешеходен и велотуризъм, възможни са 

комбинации от посещение на природни и културни обекти. 

Археологическият резерват Яйла е комплекс от 101 документирани пещери - 

жилища, функциониращи от V хилядолетие пр. н. е. до късното средновековие 

- XVIII в. и частично реставрирана крепост от ранновизантийската епоха (V - VI 

в.), два некропола от скални гробници от II – V в., жертвени камъни, каменни 

винарни, антично светилище, каменни съоръжения и т. н.). До с. Българево е 

създаден исторически комплекс, който популяризира историята на българските 

земи. Предполага, че именно тук хан Аспарух е навлязъл в българските земи 

през 680 г.  

Изображение 7. Комплекс Калиакра 

  

2.5. Езеро Шабла - Езерец 
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Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) с код BG0000621, която 

припокрива защитена зона по Директива за птиците - SPA BG0000156 Шабленски 

езерен комплекс. Включва ЗМ Шабленско езеро. 

Комплексът обхваща Шабленското езеро и Шабленската тузла, разположени 

върху сарматски варовици в Североизточна България, на 5 км североизточно от 

град Шабла. С името Шабленско езеро се обединяват две близкостоящи 

крайбрежни лиманни езера - Шабленско и Езерецко, свързани помежду си с 

изкуствено прокопан канал. На изток езерото е отделено от морето с 30-50 м 

пясъчна ивица. Езерото е в границите на правителствената резиденция. 

Шабленската тузла е полусолена лагуна, разположена на 1.5 км югоизточно от 

езерото и отделена от морето с високи дюни. Бреговете на езерото са обрасли 

с обширни масиви главно от тръстика /Phragmites australis/ с участие на 

теснолистен /Typha angustifolia/ и широколистен папур /Typha latifolia/, 

брегова острица /Carex riparia/ и други. Тръстиковите масиви представляват 

основното местообитание в комплекса. 

Изображение 8. Карта на Шабленско езеро 

 

Значителни по размери са и откритите водни площи. Захранването на езерото 

става изключително от подземни води. В района на сградите на 

правителствената резиденция има изкуствени насаждения от парков тип - 
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миризлива върба /Eleagnus angustifolia/, люляк /Syringa vulgaris/, птиче грозде 

/Ligustrum vulgare/, смрадлика /Cotinus coggygria/, обикновен глог /Crataegus 

monogyna/). Северно от Шабленското езеро се намират неголеми изкуствени 

насаждения от бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и американския ясен 

/Fraxinus americana/, а от юг - тополови култури. В Шабленската тузла 

преобладава откритата водна площ, като водолюбивата растителност заема 

сравнително тясна ивица покрай брега. Важно местообитание са и обраслите с 

псамофитна растителност дюни и пясъчен плаж. 

На територията на Шабленския езерен комплекс са установени 247 вида птици, 

от които 69 са включени в Червената книга на България (1985 г.). В комплекса 

гнездят два световно застрашени вида - белооката потапница /Aythya nyroca/ и 

ливадният дърдавец /Crex crex/. Езерният комплекс е важна миграционна 

станция за щъркелоподобните /Ciconiiformes/, гъскоподобните /Anseriformes/ и 

дъждосвирцо-подобните /Charadriiformes/ птици. 

Изображение 9. Езеро Шабла - Езерец 

  

2.6. Езеро Дуранкулак 

Природният комплекс „Дуранкулашко езеро“ е разположен в най-

североизточната част на България, на около 6 км от Българо-Румънската граница 

и на 15 км северно от гр. Шабла, Варненска област. Влажна зона, 

представляваща  крайбрежно езеро-лиман с открити водни площи и водолюбива 

растителност.  В западната част на езерото са разположени два острова 

(съответно 20.0 дка и 5.3 дка). 

Дуранкулашко езеро е включено в списъка на Рамсарската конвенция като 

местообитание на водолюбиви птици с международно значение, с диплома от 

18.11.1984 г. Цялата територия е включена в списъка на BirdLife International - 

Орнитологично важните места /ОВМ/ в Европа, под наименование 
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„Дуранкулашко езеро“. 

Изображение 10. Карта на Дуранкулашко езеро 

 

Дуранкулашко езеро е сред най-значимите влажни зони на България. Заедно с 

Шабленско-Езерецкото езеро то е единствения крайбрежен лиман по 

българското Черноморие с изцяло запазен естествен характер.  

Най-голямо е значението на мястото за опазване на птичата фауна като 

зимуващите популации на 4 вида водолюбиви птици (малък корморан - Halietor 

pygmeus, голяма белочела гъска - Anser albifrons, сива гъска - Anser anser и 

червеногуша гъска - Branta ruficollis) имат главна заслуга за международното 

признание на влажната зона като Рамсарски обект. Природния комплекс е 

разположен на миграционния път Via pontica и осигурява благоприятни условия 

за хранене и почивка на редица прелетни видове птици.  

Дуранкулашко езеро е с международно значение за малкия воден бик 

(Ixobrychus minutus), както и от особена важност в национален мащаб за 

гнезденето на белооката потапница (Аythya nyroca), немия лебед (Cygnus olor), 

тръстиковия блатар (Circus aeruginosus) и индийското шаварче (Acrocephalus 

agricola). 

Дуранкулашко езеро и съседните Шабленски езера формират заедно най-

многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен 

мащаб червеногуша гъска. 
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Езерото има сериозен потенциал за съхраняването на дивия шаран (Cyprinus 

carpio) – засега единственото доказано находище в България, за размножаването 

на многочислена и стабилна популация на сирийската чесновница (Pelobates 

syriacus), обитаваща пясъчните дюни в съседство.  

В ЗТ се срещат 12 вида растения с важна международна и национална 

консервационна значимост. 

Изображение 11. Езеро Дуранкулак 

  

 


