
FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и
въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и

актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните
басейни в Източнобеломорския район

FISHFARMING

Дейности изпълнявани от СНЦ “Зелени
Балкани” – партньор по проекта

Дейности изпълнявани от СНЦ “Зелени
Балкани” – партньор по проекта



• Изработване на технологична схема за устойчиво
полуинтензивно сладководно язовирно рибовъдство,
включваща подходящи рибни посадки и хранене с цел
свеждане до нула рисковете за повишаване на
еутрофикацията.

• Оценка на заплахите на рибовъдството върху
популациите на рибоядни птици и изработване на
препоръки и рибовъдни практики за намаляване
загубите върху рибовъдството.

• Изготвяне на препоръки и технологична схема за
водоеми, част от националната екологична мрежа
НАТУРА 2000 и съобразяване на рибовъдните
практики с целите на опазване на защитените зони.

СНЦ „Зелени Балкани” е партньор по проекта със
следните задачи:



Обект на проучването

Обект на проучването:

Малки и средни равнинни язовири, които обхващат най-
голям процент (46%) от водните тела тип езера на
територията на  Източнобеломорския район (ИБР).

По-голямата част от този тип водоеми са собственост на
общини и са отдадени на концесия или под наем на частни
лица или фирми за управление на водния оток, напояване и
рибовъдство.



Подготвителната работа включва следните направления:

1. Избор на моделни водоеми отговарящи на целите на
проекта. Въвеждане на критериите за избор. Експертна
дискусия (анкета).

2. Преглед на потенциалните проблеми, предизвикващи
замърсяване и повишаване на еутрофикацията

3. Предварителна оценка на практикуваните рибовъдни
практики и потенциалното им въздействие върху
еутрофикацията на водоемите.

4. Анализ на нормативната база свързана с рибовъдството
(плюсове и минуси) в контекста на постигане на целите
на проекта.

Подготвителен период – част първа



1. Избор на моделни водоеми отговарящи на целите на
проекта. Въвеждане на критериите за избор.

Със съдействието на БДУВ ИБР подложихме на оценка 32
водоема по следните критерии:

• Площ – от 200 до 600 дка. На този критерий отговарят повече
от 80% от язовирите.

• Язовири, в които се извършва редовно или периодично
хранене на рибата (минимум 1 път седмично през периода май-
септември)

• Язовири във водните тела, на които се вливат битово-отпадни
води от населени места до 2000 екв. жители или съществуват
рискове от замърсяване с органика от животновъдството и
земеделието

• Язовири, които съхраняват елементи на биологичното
разнообразие с европейска консервационна значимост или са
защитени зони по Натура 2000.



След извършената експертна оценка и анкета селектирахме
6 язовира, които отговарят на посочените критерии и
планирахме полеви посещения за седем избора до 2 язовира,
на които да се проведат полевите изследвания по проекта.

Избрани бяха язовирите:

• Язовир Кавака - BG3MA500L125
• Язовир Мечка - BG3MA300L061
• Язовир Конуш (ЗЗ „Язовир Конуш”)
• Язовири Оризово (североизток) – каскада
• Язовири Белозем (североизток) – каскада
• Язовири Татарево (юг) – каскада



2. Преглед на потенциалните проблеми, предизвикващи
повишаване на еутрофикацията

2.1. Вливане на битови отпадни води от населени места

2.2. Замърсяване с оборска тор от животновъдни обекти, най-
често от малки ферми, стопаните на които незаконно изхвърлят
отпадъка в каналите и малките реки, снабдяващи съответния
язовир.

2.3. Замърсяване с отпадъци от мандри и други малки
производствени обекти, като незаконни кланници, които
заустват води в язовирите.

2.4. Замърсяване от кланнични отпадъци, използвани от
наемателите за храна на рибата.

2.5. Замърсяване от неправилно хранене на рибата със
зърнени, комбинирани и други фуражи.



3. Предварителна оценка на негативни рибовъдни практики и
потенциалното им въздействие върху еутрофикацията на

водоемите.

3.1. Негативни рибовъдни практики свързани с храненето

• Хранене с кланнични отпадъци. Оценка на риска.

• Неправилно използване на зърнени фуражи, зърнени отпадъци
(отсевки) и отпадъчна царевица от производството на гъши
дроб. Оценка на риска.

• Хранене с други хранителни отпадъци, най-често от хлебната и
сладкарската промишленост. Оценка на риска

• Недостатъчен опит и познание за хранене на рибата. Оценка на
риска



3.2. Негативни рибовъдни практики свързани с торене

3.3. Негативни рибовъдни практики свързани със
зарибяване

• Съществуваща практика

Оценка на риска

• Съществуваща практика

Оценка на риска



4. Анализ на нормативната база свързана с рибовъдството
(плюсове и минуси) в контекста на постигане на целите на

проекта.

Преглед и оценка на нормативната база по отношение на
наличието на текстове, ограничаващи вредните рибовъдни
практики, създаващи риск за повишаване на
еутрофикацията.

5. Планиране на работата по събиране на информация и
изработване на предложение за усъвършенстване на

нормативната база

• Поощряване на добрите практики за хранене
• Забрана на ползването на кланнични отпадъци
• Забрана за хранене със „запас”
• Други



Изработване на технологична схема за устойчиво
полуинтензивно сладководно язовирно рибовъдство.

Предложената от нас схема е разработена, както на
базата на проведения едногодишен мониторинг върху
съществуващите рибовъдни практики, така и на
дългогодишния досегашен опит на управление на
влажни зони.



Основни характеристики на схемата:

• Схемата гарантира свеждане до минимум всички практики, които
потенциално могат да повишат еутрофикацията на водоема

• Прилагането на практиките от схемата не само, че не повишават
еутрофикацията, но водят и до нейното трайно и устойчиво
намаляване, т.е. дългосрочното прилагане на схемата води до
подобряване качеството на водата.

• Схемата самостоятелно или в съчетание с други практики за
управление на влажни зони, може да играе ролята на своеобразна
пречиствателна станция (последно стъпало).

• Схемата има значителни предимства за запазване и увеличаване на
биологичното разнообразие на водоема. В тази връзка схемата е
напълно подходяща за водоеми включени в националната мрежа
Натура 2000.



Схемата анализира и прави предложения към всички
компоненти и практики на полуинтензивното

сладководно рибовъдство имащи отношение към
повишаване на еутрофикацията:

• Количествен състав и структура на рибните
посадки;

• Хранене на рибата;
• Торене и др. милиорации;
• Риболов.



Пример на действаща 3 години схема с язовир Конуш

• Схемата на язовир Конуш ежегодно
изнася от 28 до 34 т. биомаса от
язовира под формата на рибна
продукция.

• В следствие на системното изнасяне на
биомаса за 4 години се забелязва
подобрение на качеството на водата в
язовира.



Ключов момент в схемата е поликултурното
отглеждане на шаран и растителноядни риби (в нашия
случай основно бял и пъстър толстолоб).
Схемата съдържа 8 важни елемента, от които ще
споменем 2 най-важни:
• Посадки на бял и пъстър толстолоб - от 110 до 120
кг./дка В това количество не са включени 0-во годишните малки
толстолобчета. Това гарантира изнасянето на
минимум 20 т. биомаса годишно от водоема
•Хранене на шаран със зърно с 50% от технологичния
хранителен коефициент – 2,8 до 3,2 кг. – останалата
част от хранителните нужди рибата покрива от
естествена храна.Този елемент гарантира
изнасянето на от 6 до 8 т. биомаса.



Част втора - Устойчиво рибовъдство в защитени
зони по Натура 2000



Основни задачи

• Оценка на заплахите от рибовъдството върху
биологичното разнообразие във водоеми, част от
европейската мрежа Натура 2000

• Изработване на препоръки за устойчиви рибовъдни
практики за намаляване загубите от рибоядни птици

• Изготвяне на технологична схема за водоеми, част от
националната екологична мрежа НАТУРА 2000 и
съобразяване на рибовъдните практики с целите на
опазване на защитените зони.



Основни дейности
1. Подготвителен период. Преглед и класификация на

потенциални водоеми и потенциални проблеми във връзка с
изпълнението на главните цели.

2. Предварителна оценка на заплахите от рибовъдството върху
биологичното разнообразие и числеността на рибоядни птици
с висок консервационен статус във водоеми, част от
националната еколгична мрежа.

3. Периодичен мониторинг  за оценка числеността на
рибоядните птици и количествена оценка на заплахите.

4. Събиране на допълнителна информация за оценка на
заплахите и изработване на препоръки към технологичната
схема на водоеми, част от Националната екологична мрежа.

5. Оценка на нормативната база по отношение на компенсиране
на щетите, нанесени от рибоядни птици. Изработване на
препоръки за развитие и подобряване на нормативната база.

6. Подготовка на доклад „Препоръки към рибовъдните практики
в язовири, разположени в Защитени зони”.

7. Препоръки към рибовъдните практики за опазване и
намаляване на щетите от рибоядни птици с висок
природозащитен статус.



Подготвителен период
Подготвителната работа включва следните направления:

• Преглед на потенциални водоеми с високо биологично разнообразие,
отговарящи на критериите по част първа

• Избор на два моделни водоема

• Подробно проучване на биологичното разнообразие на избраните
моделни водоеми на базата на съществуваща информация

• Изработване на план за полеви мониторинг на числеността на
рибоядните птици и оценка на заплахите

На базата на проведените полеви наблюдения и проучвания бяха избрани
два водоема, съответно две защитени зони по Натура 2000 с най-висок
консервационен статус – Язовир Кавака, част от ЗЗ “Язовир
Пясъчник” - BG0002010 и ЗЗ „Язовир Конуш” - BG0002015.



Защитена зона “Язовир Конуш”

• Защитена зона “Язовир Конуш” - BG0002015 се намира в землището на с. Конуш,
община Асеновград, област Пловдив,

• Площ - 376,776 дка.
• Основен предмет на опазване – най-голямата смесена колония в страната на чаплови

птици: малка бяла, нощна и гривеста. Колонията се обитава от 820 двойки чапли.
• Други видове птици, мигриращи и постоянни с висок консервационен статус:

- По чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие 21 вида сред които:

• Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus),
• Голям воден бик (Botaurus stellaris), Белоока потапница (Aythya nyroca),
• Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Орел рибар (Pandion haliaetus),
• Голяма бяла чапла (Egretta alba), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus),
• Червена чапла (Ardea purpurea), Синявица (Coracias garrulus)

- По чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 28 вида, сред които:

• Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis); Вoден дърдавец (Rallus aquaticus),
• Голям гмурец (Podiceps cristatus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus);
• Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa),

• Ням лебед (Cygnus olor); Пчелояд (Merops apiaster),



Защитена зона “Язовир Конуш”       чаплова колония



Защитена зона “Язовир Конуш”



Защитена зона “Язовир Конуш”



Защитена зона “Язовир Конуш”       Нощна чапла



Защитена зона “Язовир Конуш”    Малка бяла чапла



Защитена зона “Язовир Конуш”      Гривеста чапла



Защитена зона “Язовир Конуш”    Малка бяла чапла



Защитена зона “Язовир Конуш”    Гнездо на малка бяла чапла



Защитена зона “Язовир Конуш”     Нощна чапла



Защитена зона “Язовир Конуш”



Защитена зона “Язовир Пясъчник”

• Защитена зона “Язовир Пясъчник” - BG0002010 се намира в община Хисар
и обхваща землищата на шест села

• Площ - 31 783,187 дка.
• Съществена част от зоната е язовир Кавака с площ 600 дка

• Основен предмет на опазване:
- защитената зона съхранява едни от най-големите средно зимни

концентрации на водолюбиви птици в страната, в някои зими достигащи
до 60 000 екземпляра.

- на територията в непосредствена близост до Кавака е разположена
смесена колония на сива чапла и малък корморан

• По чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие зоната се
обитава от  56 вида, по т. 4 от 50 вида, между които: Черногуш гмуркач;
Розов пеликан; Къдроглав пеликан; Малък корморан; Голям воден бик; Червена
чапла; Черен щъркел;Блестящ ибис; Лопатарка; Поен лебед; Mалка белочела
гъска; Белоока потапница; Орел рибар;Осояд; Черна каня; Малък креслив орел







Ключови видове рибоядни
птици

юни юли

Конуш Паничери Конуш Паничери

Сред
но
месе
чно

Птицо-
дни
месеч
но

Сред-
но
месеч
но

Птицо-
дни
месеч
но

Сред-
но
месеч
но

Птицо-
дни
месеч
но

Сред-
но
месеч
но

Птицо-
дни
месеч
но

Голям корморан/ Phalacrocorax
carbo 16 488,0 56 1708,0 15,3 466,7 19 579,5

Сива чапла/ Ardea cinerea
20 610,0 45 1372,5 24,7 753,4 34 1037,0

Малък корморан/ Phalacrocorax
pygmeus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Голяма бяла чапла/ Ardea alba 0 0,0 0 0,0 0,7 21,4 0 0,0

Бял щъркел/ Ciconia ciconia 1 30,5 3,5 106,8 3,3 100,7 1,7 51,9

Черен щъркел/ Ciconia nigra 0 0,0 0 0,0 1 30,5 0 0,0

Нощна чапла/ Nycticorax nycticorax
242 7381,0 0 0,0 265,7 8103,9 0 0,0

Малка бяла чапла/ Egretta garzetta
115 3507,5 0 0,0 138,7 4230,4 0,3 9,2

Голям гмурец/ Podiceps cristatus 0 0,0 2 61,0 0,3 9,2 0,3 9,2



Резултати от 8-месечен мониторинг

птици

общо за периода юни-януари (8 месеца)

Конуш Паничери
Голям корморан/ Phalacrocorax carbo 7993 7509

Сива чапла/ Ardea cinerea 5903 7083

Малък корморан/ Phalacrocorax pygmeus 0 0
Голяма бяла чапла/ Ardea alba 1101 2042
Бял щъркел/ Ciconia ciconia 283 268
Черен щъркел/ Ciconia nigra 45,8 0
Нощна чапла/ Nycticorax nycticorax 21383 0
Малка бяла чапла/ Egretta garzetta 11693 21

Голям гмурец/ Podiceps cristatus 79 115

48480,8 17038,0


