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 По време на проучванията на видовия състав на орнитофауната в района 
на местността „Узана” бяха установени 70 вида птици. Пълен списък на 
видовете и техния природозащитен статус е представен в (Приложение І).  

В списъка на срещащите се видове са включени не само гнездящите 
видове, а и птици които могат да бъдат наблюдавани по време на пролетната и 
есенна миграция, период на скитане и такива, които използват територията за 
хранителна база. 

Природозащитен статус на видовете 
 
Закона за Биологичното Разнообразие : 
В Приложение ІІ са включени 17 вида. 
В Приложение ІІІ са включени 68 вида 
В Приложение ІV са включени 2 вида 
 
Червена Книга на България: 
От установените видове в района на м. „Узана” в Червената Книга са включени 
12 вида. 
 
SPEC (Видове от европейско природозащитно значение определени на 
базата на критерии в съответствие техния световен и европейски статус и 
пропорционално с размерите на тази част от ареала им, която е 
разположена в Европа според Птиците на Европа: Техният 
природозащитен статус (Tucker, Heath, 1994).) 
В списъкът на видовете от европейско природозащитно значение са включени 
36 вида. 
 
ETS (Степен на застрашеност на европейските видове птици според 
Птиците на Европа: Техният природозащитен статус (Tucker, Heat, 1994). ) 
В различните категории на ETS са включени 68 вида. 
 
RAMSAR (Видове, включени в Конвенцията за влажните зони от 
международно значение, особено като местообитания на водолюбиви 
птици. Дадени са числените прагове на видовете водолюбиви птици за 
определяне на влажни зони с международно значение.) 
В списъка на Рамсарската Конвенция са включени 2 от установените видове. 
 
BERN (Видове, включени в Конвенцията за опазване на дивата европейска 
флора и фауна и природните местообитания ) 
В двете категории на Бернската конвенция са установени 67 вида от които 52 в 
Приложение ІІ и 15 в Приложение ІІІ. 
 



 
 
 
CITES (Видове, включени в Конвенцията по международната търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна.) 
16 от установените видове са включени в различните категории на Конвенцията 
по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. 
 
BONN (Видове, включени в Конвенцията за защита на мигриращите 
видове диви животни) 
В Бонската конвенция са включени 28 от срещащите се видове в изследвания 
район. 
 
WBD (Видове, включени в Директивата на Европейската общност за защита на 
дивите птици ) 
В Директивата на Европейската общност за защита на дивите птици са 
включени общо 16 вида. 
 
Пропуски в познанията: Необходимо е по-дългосрочно изследване на 
динамиката в численоста и разпространението на отделните видове птици в м. 
Узана. Това ще допринесе за изготвянето на качествена оценка на численоста и 
срещаемостта на отделните видове. Не е достатъчно проучена и орнитофауната 
в района по време на пролетната и есенна миграция.  
 
Заплахи: 

- Унищожаване на местообитанията – подмяната на естествените 
планински ливади и пасища с обработваеми земи. 

- Безпокойство на гнездещите птици. 
- Бракониерство по лова и добива на дървесина. 
- Опожаряване. 
- Застрояване на естествените ливади. 
- Ерозия. 

 
Препоръки:  

- Опазване на екосистемите и биоразнообразието . 
- Опазване на консервационно значимите видове . 
- Развиване на връзките с обществеността и образователните кампании. 
- Мониторинг на биоразнообразието в района . 
- Устойчиво ползване на природните ресурси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


