
Природозащитен статус на видовете птици, срещащи 
се в м. “Узана” 

 
В това приложение е даден  природозащитният статус на всички видове птици, 
срещащи се на територията на м. Узана според Закона за биологичното разнообра 
зие и Червената кни-га на България, видовете от европейско природозащитно 
значение, европейският им статус на застрашеност, както и видовете попадащи в 
приложенията на Европейската директива за дивите птици и международните 
конвенции - Рамсарска, Бернска, CITES, Бонска. 
 
ЛЕГЕНДА: 
 
ЗАКОН за биологичното разнообразие Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и 
доп., бр. 88 от 4.11.2005 г. кн. 9/2002 г., стр. 49 т. 5, р. 4, № 410 
 
ЧК - Видове, вписани в Червената книга на България; 
 
Видовете, вписани в Червената книга на България, са разделени в следните 3 
категории на застрашеност: 
Р - рядък  
З - застрашен  
И — изчезнал 
 
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).  
 
Видовете SPEC са разделени в следните 4 категории: 
 
SPEC1: Видове в Европа със световно природозащитно значение, поради 
статута им на световно застрашени, природозащитно зависими или 
недостатъчно проучени. 
 
SPEC2: Видове, чиято световна популация е концентрирана в Европа и които 
имат неблагоприятен природозащитен статус в Европа. 
 
SPEC3: Видове, чиято популация не е концентрирана в Европа, но техният 
природозащитен статус в Европа е неблагоприятен. 
 
SPEC4: Видове, чиято световна популация е концентрирана в Европа и имат 
благоприятен природозащитен статус. 
 
Видовете се считат за концентрирани в Европа, когато поне 50% от тяхната 
световна гнездова или зимуваща популация се среща в Европа. Видове с 
неблагоприятен природозащитен статус са тези, чиито европейски популации са 
малки и пространствено неоформени или са във висока степен локални.  
За категориите SPEC дадени с две цифри (напр. "4/2") първата цифра се отнася 
за гнездовата, а втората — за зимуващата популация на вида. 



 
Означението "w" показва, че дадената категория SPEC се отнася само за 
зимуващата популация на вида. 
 
ETS - Степен на застрашеност на европейските видове птици според Птиците на 
Европа: Техният природозащитен статус (Tucker, Heat, 1994).  
Степен на застрашеност на видовете: 
 
Е - застрашен: вид, чиято европейска популация е по-малка от 10 000 двойки и 
силно намалява или е стабилна, но помалка от 2 500 двойки и намалява 
умерено, или е по-малка от 250 двойки; 
 
V - уязвим: вид, чиято популация е над 10 000 двойки, но силно намалява или е 
под 10 000 двойки и намалява умерено или е по-малка от 2 500 двойки; 
 
R - рядък: вид, чиято европейска популация не намалява силно или умерено, но 
е по-малка от 10 000 двойки; 
 
D - намаляващ: вид, чиято европейска популация е над 10 000 двойки и умерено 
намалява; 
 
L - локализиран: вид, чиято европейска популация е над 10 000 двойки или 40 
000 зимуващи индивиди, не е намаляваща» но 90% от нея се среща на 10 или 
по—малко места (ОВМ); 
 
S - стабилен: вид, чиято европейска популация е над 10 000 двойки или 40 000 
зимуващи индивиди и не е намаляваща, нито локализирана, т.е. има 
благоприятен природозащитен статус.  
( ) - статусът е временен 
 
Символът """ означава, че посочената степен на застрашеност се отнася само за 
зимуващата популация на 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. Праговете на гнездовите популации са  
дадени в брой двойки, а на зимуващите популации - в брой индивиди. "ALL" 
означава, че всички места, където даденият вид се среща редовно, са от 
международно значение. 
 
BERN - Видове, включени в Конвенцията за опазване на дивата европейска 
флора и фауна и природните местообитания  II - видове, включени в 
приложение II на конвенцията, като строго защитени.  
Ш - видове, включени в приложение Ш на конвенцията. 
 
CITES - Видове, включени в Конвенцията по международната търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна.  
приложение I — включва всички застрашени от изчезване видове, които са или 
биха могли да станат обект на търговия.  



Търговията с екземпляри от тези видове трябва да бъде обект на особено строго 
регламентиране с цел да не се поставя в по-нататъшна опасност оцеляването им 
и трябва да бъде разрешавана само при изключителни обстоятелства. 
 
приложение II — а) всички видове, които, макар в момента да не са застрашени 
от изчезване, биха могли да станат такива, освен ако търговията с екземпляри от 
такива видове не е обект на строго регламентиране с цел да се избегне използва-  
не, което е несъвместимо с оцеляването им; и б) някои видове, които трябва да 
станат обект на регламентиране, за да стане ефективен контролът върху 
търговията с екземпляри, споменати в прил.П в изпълнение на буква "а)".  
приложение Ш - Приложение Ш включва всички видове, които дадена страна в 
рамките на своята юрисдикция е определила, че са обект на регламентиране, с 
цел да се предотврати или ограничи тяхното използване, както и че са 
нуждаещи от сътрудничеството на други страни по контрола на търговията. 
 
BONN - Видове, включени в Конвенцията за защита на мигриращите видове 
диви животни 
 
приложение I - Видове застрашени от изчезване в целия или голяма част от 
техния ареал. 
 
приложение II - Видове, които ще имат полза от международно сътрудничество 
в тяхното опазване и управление. 
 
WBD - Видове, включени в Директивата на Европейската общност за защита на 
дивите птици приложение I - видове които ще бъдат обект на специални 
природозащитни мерки по отношение на техните местообитания, за да се 
осигури оцеляването и възпроизводството в района на разпространението им. 
 
приложение 11/1 - на видовете може да се ловува в района, където директивата 
се прилага. 
 
приложение 11/2 - на видовете може да се ловува само в страните членки на 
директивата, благодарение на които те са определени.  
 
приложение III/l - за включените видове не се разрешава продажбата, 
транспорта с цел продажба, съхранение с цел продажба и предлагането за 
продажба на живи или мъртви птици или характерни познаваеми части от тях.  
приложение 111/2 - за включените видове страните членки се задължават да 
приемат на тяхната територия дейности, осигуряващи съответни ограничения, в 
случай че птиците са законно убити, затворени или по друг начин законно 
придобити. 


