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1. ОБОСНОВКА 

 

1.1. Въведение 

 

В наши дни Драгоманското блато се явява най-значимата естествена влажна зона в 

Софийско. Това е последното запазено голямо карстово блато в България, което по 

своя характер и няма аналог. Драгоманското блато е привлякло вниманието на 

учените още в началото на 20-ти век. От този период, преди пресушаването му са 

ценните изследвания върху флората и растителността на акд. Даки Йорданов. 

След преустановяване на интензивното пресушаване на блатото, от около 15 

години насам, то започна да се възстановява по естествен път, и  района отново се 

радва на голям интерес от страна на природолюбителите и се превърна в моделен 

обект за екологично образование. Сега то е популярно място, където всички могат 

да се запознаят и докоснат до неповторимия свят на влажните зони. Опазването и 

възстановяването на Драгоманското блато е пряко свързано с развитието на района 

чрез реализирането на познавателен и екологичен туризъм, подобряване на 

водоснабдителнатa и канализационната инфраструктурата, поддържане на 

устойчиви земеделски практики и др.  

Идеята за обявяването на Драгоманското блато за защитена територия не е нова. 

Първото предложение, внесено през 1992 от Българско дружество за защита на 

птиците, изтъква голямата орнитологична значимост на мястото. Тогава по 

организационни причини тази инициатива не е намерила навременна реализация. 

Днес в резултат натрупването на нови аргументи и на все по-широката подкрепа 

въпроса за обявяването на нова защитена територия е повдигнат отново.  

 

С настоящия документ предлагаме описаната по-горе територия да бъде обявена  за 

Защитена местност “Драгоманско блато”, съгласно Закона за защитените територия  

 

 

1.2. Описание на Драгоманско блато 

 

1.2.1. Местоположение 

 

Драгоманското блато лежи на дъното на безотточна котловина, намираща се на 

около 1 км североизточно от гр. Драгоман (вдясно от пътя Драгоман - с. Големо 

Малово). Попада в землищата на гр. Драгоман и с. Големо Малово. Надморската 

височина на блатото е 701 м. На север от него се издига стръмното варовиково 

възвишение Чепън с най-висок връх Петровски кръст (1205.5 м.н.в.), а на юг са 

полегатите склонове на хълма Три уши. 

Блатото има неправилна триъгълна форма с дължина от около 3.25 км и ширина 

1.75 км. Дъното му е равно с лек наклон на север. Площта му е около 380 ха и 

варира значително в зависимост от нивото на водата през различните сезони. 

Централните части, които обикновено за заети с вода през цялата година, са около 

140 ха, но териториите, които се оводняват всяка година и са трайно покрити с 

блатна растителност са около 220 ха.  



В геоложко отношение районът е изграден от юрски седименти, като склона на 

Чепън представлява силно окарстени титонски (горноюрски) варовици. 

Във флористично, зоологично и функционално отношение Драгоманското блато е 

неделима част от комплекса влажни ливади, блата и карстови възвишения в 

западната част на Софийското поле. Тук се включват Алдомировско блато и 

влажни ливади Раяновци. 

 

 

1.2.2. Климат 

 

В климатично отношение района попада в района на планинските котловини на 

Западна Средна България, отнасящ се към подобластта на Ихтиманска и Същинска 

Средна Гора на умерено-континентална област (Велев, 1997). Характерни са 

студена зима и горещо лято. Средната годишна температура е 8.7 С, валежите са 

около 610 мм. Средната годишна скорост на вятъра е 3.1 м/с, което е около два 

пъти по-висока стойност в сравнение със Софийското поле.  

 

 

1.2.3. Почви 

 

На територията на блатото почвите са торфенисто блатни почви. По 

класификацията на FAO от 1988 те са umbric gleysoils – Glu (Нинов, 1997). При 

изследването им през 1986 г. тези почви заемат 241 ха. Образувани са върху 

карбонатни глини и глинести отложения. По механичен състав са леко глинести, 

като в дълбочина механичния състав става средно глинест. Карбонатите се 

установяват под 130 см дълбочина. 

 

 

1.2.4. Воден режим 

 

Драгоманското блато се намира в Дунавския водосборен басейн. Подхранва се 

главно от валежни води, които определят и динамиката на нивото на водата. 

Единственият постоянен източник на повърхностни води, вливащи се в блатото, е 

каналът поемащ битово-отпадните води и валежните води на град Драгоман. 

Колекторната система на града е смесена и няма разделяне на битово-отпадните и 

валежните води. Към настоящия момент отпаднте води на град Драгоман не се 

третират. В миналото е съществувала малка вада, която се е вливала в западната 

част на Драгоманското блато. Тя се е подхранвала основно от карстов извор, който 

днес е каптиран. Долината на Драгоманското блато е затворена и няма 

повърхностен отток. Блатото естествено се отича чрез понор, разположен в 

северната му част. Допълнително отводняване се извършва от специално изградена 

за целта помпена станция. 

 

Подобно на повечето естествени влажни зони в България блатото е било 

подложено на отводняване. В началото на 30 те години е изграден един централен 

отводнителен канал и е вдълбан естествения понор. През 50 те години работата е 



продължила с изграждането на допълнителни дрениращи канали, както и на 

помпена станция, която да отвежда водите. През последните години изпомпването 

на блатото е неритмично, в резултат на което вода се задържа в него целогодишно. 

Нивото на водата в блатото е силно непостоянно. Най високо е в края на зимата и 

пролетта, докато през лятото по голямата част от него пресъхва. През пролетта 

дълбочината на водата в централните части е 40-60 см, като на места достига до 80-

100 см. През много дъждовни години (каквато е 2005) максималната дълбочина 

може да се доближи до 150 см. Такава е била и максималната дълбочина на блатото 

в началото на 20-ти век преди пресушаването му. 

 

 

1.2.5. Природни местообитания 

 

Местообитанията в блатото които са приоритетни за опазване съгласно Закона за 

биологичното разнообразие (Приложение 1) са: 

22.12 и 22.44 Твърди олиго-мезотрофни води с бентосна растителност от 

Chara spp. - Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. 

22.414 Формации от мехурка (Ultricularia australis, Ulticularia vulgaris) - 

Bladderwort colonies 

38.2521 Мизийско-Тракийски ливади по заливни равнини - Moeso-Thracian 

mesophile floodplain meadows 

53 Крайводни пояси от растителност - Water-fringe vegetation 

 

За изграждането на европейската мрежа NATURA 2000 блатото представлява 

особен интерес с наличието на следните приоритетни за опазване типове 

местообитания (Приложение I на Директива 92/43/EEC): 

6510 Низинни сенокосни ливади - Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, 

Sangusiroba officinalis) 

7230 Алкални блата - Alcaline fens 

Пълният списък на местообитанията установени в блатото, определени съгласно 

Палеарктичната класификация, е представен в Приложение 1 

 

 

1.2.7. Флора и растителност.  

 

Драгоманското блато, фитогеографски и флористично, попада в Европейската 

широколистна горска област, Софийски окръг, Чепънско-Завалски район (Бондев 

1997). В миналото то е било дом за редица редки растения. Много от тях изчезват с 

пресушаването му и разораването на ливадите - красивата водна лилия (Nymphaea 

alba), дребната мехурка (Ultricularia minor), малката ежова главица (Sparganium 

minimum), дребния ръждавец (Potamogeton pusillus), спироделата (Spirodela 

polyrhiza) и други. Изчезването на насекомоядното растение алдрованда 

(Aldrovanda vesiculosa) и калдезията (Caldesia parnassifolia) е тежката загуба за 



българската флора, тъй като Драгоманското блато е било единственото им 

находище в България.  

 

Въпреки тази си съдба днес в блатото са запазени значителен брой растителни 

видове, някои от които представляват голям интерес за природозащитата - 

прешленолистен надводник (Elatine alsinastrum), обикновената мехурка - друг вид 

насекомоядно растение (Ultricularia vulgaris), хипурис (Hippuris vulgaris), блатната 

перуника (Iris pseudacorus) и други. В неразораваните ливади, каквито все още има 

в Големомаловската част на блатото, наред с многобройните орхидеи се среща и 

изключитeлно рядката шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides), както и 

считаната доскоро за изчезнала в България ниска теменуга (Viola pumilla).  

 

Въз основа на литературни източници и в резултат на проведените от СДП Балкани 

изследванания бяха установени 138 вида растения от 37 семейства. Преобладават 

бореални, космополитни представители на семействата Asteraceae, Apiaceae, 

Poaceae, Cyperaceae. Доминират влаголюбиви и водни видове растения.  

 

Пълен списък на висшите растения установени на територията на Драгоманското 

блато е включен в Приложение 2 

 

Растителността на блатото е силно променена вследствие на пресушаването му и 

използването му за обработваеми площи, сенокосни ливади и пасища. Срещат се 

съобщества, принадлежащи основно към хигрофилната и мезофилната 

растителност. Подробен анализ на съвременната растителност на Драгоманското 

блато, както и измененията настъпили в резултат на неговото пресушаване може да 

се намери на интернет-страницата на СДП Балкани (www.balkani.org) 

 

 

1.2.8. Фауна 

 

Днес птиците са най-голямото богатство на блатото. Една от причините за това е 

способността им бързо да заемат нови територии, когато намерят подходящи 

условия. Досега в района са установени 196 вида птици, от които в самото блато 

гнездят 50 вида, а в териториите непосредствено граничещи с него около 56 вида. 

Най-много птици се срещат по време на прелет и най-вече през пролетната 

миграция. Тогава в района са наблюдавани още 90 вида. Привлечени от водата тук 

спират за почивка и хранене десетки бели и черни щъркели, чапли, ибиси, патици, 

потапници, лиски, дъждосвирци, шаварчета и много други. Част от тях остават през 

лятото, за да построят гнезда и да отгледат своите малки. От голямо значение за 

блатото са гнездящите тук два световно застрашени вида - белоока потапница 

(Aythya nyroca) и ливаден дърдавец (Crex crex). Сред богатата водна растителност 

се размножават 6 вида дърдавцови птици - зеленонога водна кокошка (Gallinula 

chloropus), воден дърдавец (Rallus aquaticus), лиска (Fulica atra), голяма пъструшка 

(Porzana porzana), средна пъструшка (P. parva) и малка пъсртуша (P. pusilla). Тук 

гнезди още малкия воден бик (Ixobrychus minutus), голям воден бик (Botaurus 

stellaris), лятно бърне (Anas querquedula), зеленоглава патица (A. platyrchynchos), 



кафявоглава потапница и др. От пойните птици най-многобройни са пет вида 

шаварчетата, които редовно гнездят в блатото. Интересен вид, който е гнездил тук 

в миналото е сивия жерав (Grus grus). Днес условията за гнезедене на жерави 

отново са подходящи и не е изключено повторното появяване на вида в близко 

бъдеще 

 

Блатото предоставя хранителна база за дневни и нощни грабливи птици. Всред тях 

най-често могат да се видят бухалът (Bubo bubo) белоопашатият мишелов (Buteo 

rufinus), обикновеният мишелов (B. buteo), керкенезът (Falco tinnunculus), 

тръстиковият блатар (Circus aeruginosus), ливадният блатар (C. pygargus), скалният 

орел (Aquila chrysaetos) и др. Макар и по-рядко районът се посещава от световно 

застрашеният царски орел (A. heliaca). 

 

От бозайниците се срещат 23 вида, като видрата (Lutra lutra) предстявлява особен 

интерес от консервационна гледна точка.  

 

Влечугите, които обитават района на блатото са 9 вида, като най-чести са 

обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) и жълтоухата водна змия (Natrix 

natrix) 

 

Установени са 9 вида земноводни. Блатото поддържа жизнени популации на 

редките гребенест (Triturus karelinii), обикновен тритон (T. vulgaris) и обикновената 

чесновница (Pelobates fuscus). Обикновената чесновница е рядък  вид, за който 

Драгоманското блато се явява най-високото и същевременно най-значимото 

находище във вътрешността на страната 

 

Понастоящем условията в блатото не са подходящи за рибите Днес се срещат само 

два екологично пластични вида - сребриста каракуда (Carassius auratus gibelio) и 

лин (Tinca tinca). Първият вид е многочислен, докато втория е доста рядък. 

Въпреки това има добри перспективи и при подходящи възстановителни мерки 

може да се очаква значително, увеличаване както на числеността, така и на 

видовото разнообразие на рибите. 

 

Пълен списък на установените на територията на Драгоманското блато видове 

гръбначни животни е включен в Приложение 3  

 

 

1.3. Консервационна (природозащитна) значимост 

 

1.3.1. Природни местообитания 

 

Драгоманското блато е единственото запазено карстово блато в България. 

Последните подобни влажни зони - Алдомировското блато и Рабишкото езеро вече 

не съществуват. Първото беше пресушено окончателно преди повече от 15 години, 

а другото е превърнато в язовир. Понастоящем разглежданата територия 

представлява най-голямата естествена влажна зона в Софийско, като същевременно 



това е и най-голямото находище на гнездящи водолюбиви птици в региона. 

Драгоманското блато в комплекс с Чепън е определено като представително 

местообитание от програма CORINE Biotopes (CORINE site Chepun). Включено е в 

списъка на орнитологично важните места (IBA), като част от комплекса „Влажни 

ливади Раяновци”.  

 

Поради наличието на голям брой приоритетни за опазване птици съгласно 

изискванията на Директива 79/409/EEC за съхранение на дивите птици 

Драгоманското блато е предложено за включване в списъка на „Специално 

защитени зони” (ССЗ). Територията отговаря на критериите съгласно Директива 

92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и е 

предложена като „Проекто – територия от значение за общността” (пТСО). Освен с 

приоритетни видове от флората и фауната, блатото представлява интерес и с 

четири приоритетни местообитания съгласно Закон за биологичното разнообразие 

(Приложение1) и две приоритетни местообитания съгласно Приложение I на 

Директива 92/43/EEC 

 

 

1.3.2. Флора 

 

За два приоритетни за опазване вида растения, които се срещат в Драгоманското 

блато са подготвени национални планове за действие. Това са шахматовидната 

ведрица (Fritillaria meleagroides) и ниската теменуга (Viola pumila). За първия вид 

Драгоман е едно от трите известни находища в страната. Популацията му е 

малочислена (установявани са до 20 екземпляра) и е уязвима. Лошото състояние на 

вида при Драгоман се дължи на намаляване на почвената влажност вследствие на 

пресушаването на блатото, косенето (растението цъфти сравнително късно), 

пашата и други естествени фактори. Другият вид се считаше за изчезнал (Червена 

книга на България) от страната до началото на 90те години. Днес са известни 

четири находища в страната. Въпреки че популацията в Драгоманското блато е в 

сравнително добро състояние, възстановяване на естествения воден режим на 

блатото несъмнено ще се отрази благоприятно. В плановете за действие и за двата 

вида обявяването на Драгоманското блато за защитена територия е посочено като 

основна мярка. 

Редките, застрашени и ендемични видове растения, които са се срещали или все 

още се срещат в района на Драгоманско блато, според категориите на българската 

Червена книга са: 

1. Sparganium minimum Fries. – рядък 

2. Caldesia parnassifolia (Basi) Parl. – изчезнал, включен в Европейския списък 

на редките, застрашените и ендемичните видове растения и в Директива 

92/43 за видовете и местообитанията 

3. Fritillaria meleagroides Patrin – застрашен 

4. Aldrovanda vesiculosa L. – изчезнал, включен в Европейския списък на 

редките, застрашените и ендемичните видове растения и в Директива 92/43 

за видовете и местообитанията (по-късно вида е установен в езерото 

Сребърна) 



5. Viola pumila Chaix. – изчезнал (повторно е установен в блатото, като са 

известни още три находища с страната) 

6. Elatine alsinastrum L. – рядък, включен в Европейския списък на редките, 

застрашените и ендемичните видове растения  

7. Hippuris vulgaris L. – рядък 

8. Utricularia vulgaris L. – рядък 

9. Utricularia minor L. – застрашен 

 

 

1.3.3. Фауна 

 

От птиците в Списъка на световно застрашените видове на IUCN, 2004 в блатото 

редовно се размножават два вида - белооката потапница (Aythya nyroca) и ливадния 

дърдавец (Crex crex), като още три вида могат да бъдат наблюдавани по време на 

миграция или през размножителния период, но без да гнездят в блатото – голяма 

бекасина (Gallinago media), царски орел (Aquila heliaca) и белошипа ветрушка 

(Falco naumannii). Други животни, включени в Списъка на световно застрашените 

видове на IUCN, 2004 са жаба дървесница (Hyla arborea), блатна костенурка (Emys 

orbicularis), лешников сънливец (Muscardinus avellanarius), горски сънливец (Dryomys 

nitedula), оризишна мишка (Micromys minutus) и видра (Lutra lutra). 

Общо от животните срещащи се в Драгоманското блато (без безгръбначни) 

съгласно Закон за биологичното разнообразие 188 вида са строго защитени и за 69 

вида се обявяват защитени зони. Строго защитени видове съгласно Бернска 

конвенция (Приложение II) са 157 вида. В Червената книга на България са 

включени 43.вида, от които в категорията застрашен са 30 вида, рядък – 11 и 

изчезнал 2. 

 

От птиците на Драгомаското блато в Директива 79/409/EEC за опазване на дивите 

птици (Приложение I) са включени 55 вида. От останалите видове животни (без 

безгръбначни) Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна (Приложение II) са включени още 5 вида.  

 

 

1.4. Основни насоки за управление на защитената местност 
 

Настоящето предложение е изготвено съгласно Закона за защитените територии и 

е съобразено със Закона за биологичното разнообразие. Според Чл.33 на Закона за 

защитените територии защитената местност ще се управлява с цел: 

1. запазване на компонентите на ландшафта; 

2. опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, 

отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата - 

обект на защита; 

3. предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна 

дейност и екологичен мониторинг; 

4. предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. 

 



Природозащитният статут на Защитена местност Драгоманско блато няма да бъде в 

противоречие със съществуващите земеделски практики в района и ще бъде 

съгласувано с местните общности. Освен за опазване на природното богатство, 

обявяването на тази защитена територия ще подпомогне развитието на района чрез 

привличането на инвестиции за пречиствателна станция за битовите отпадни води 

и канализация на гр. Драгоман и развитие на природосъобразно земеделие и 

устойчив туризъм. Поради запазените редки природни местообитания и 

значителното биологично разнообразие съществуват всички предпоставки за 

включването на територията в изграждащата се понастоящем европейска мрежа от 

защитени зони НАТУРА 2000.  

Това ще даде възможност за осигуряване на финансова подкрепа за региона от 

фондовете на Европейски съюз.  

 

Основните насоки за опазването на биологичното разнообразие са:  

 запазване и подпомагане на сега съществуващите форми на земеделие - 

пашата и косенето на тревата в подходящи периоди от годината са 

задължително условие за поддържането на най-ценните местообитания в 

района и те следва да се насърчават;  

 изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадните води на град 

Драгоман;  

 създаване на условия за развитието на познавателен туризъм; 

 екологично обучение насочено към младите хора; 

 възстановяване на популациите на изчезнали растителни и животински 

видове;  

 предотвратяване посегателствата върху редки и застрашени видове;  

 преустановяване на безпокойството на видовете животни; 

 премахване на твърдите отпадъци и предотвратяване изхвърлянето на 

такива в бъдеще;  

 предотвратяване разораването на ливадите - веднъж разорана една ливада на 

практика не може да се възстанови, като такава 

 постепенно възобновяване на дървесната растителност с местни дървесни 

видове  

 подобряване състоянието на рибните популации и осигуряване на условия 

за риболов, съответстващ на другите цели на управление; 

 

 

2. ПЛОЩНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗЕМИТЕ И ВОДНИТЕ ПЛОЩИ 

 

2.1 Ползване на земите 

 

Преди провеждане на мероприятията по пресушаване периферните територии на 

блатото са ползвани като ливади и пасища. В периода на интензивно дрениране 

голяма част от ливадите са разорани и са превърнати в ниви. Като ниви са ползвани 

основно западната част от блатото попадаща в землището на гр. Драгоман, както и 

североизточната – попадаща в землището на с. Големо Малово. Отглеждани са 

люцерна, фуражна царевица и зърнени култури. В редица години са търпени загуби 



поради преовлажняване на терена и липсата на възможности за ефективно 

дрениране. Югоизточната част на блатото (землище на Големо Малово) е 

използвана традиционно като ливади. Сенокосният режим, както и пашата се 

оказва най-устойчив начин на ползване на териториите, който същевременно е 

необходим за поддържането на ливадите като ценно местообитание. 

Отводнителните мероприятия са нерентабилни и с настъпването на 

икономическите промени през последните години изпомпването на водата стана 

неритмично. В резултат на това земите в блатото се използват само за добив на 

сено и паша. 

Макар и в ограничена степен понастоящем района се използва за лов и риболов.  

Драгоманското блато се използва интензивно и като обект на биологичен 

мониторинг, познавателен туризъм и екологично обучение. От 1994 то е включено 

в ежемесечния мониторинг на водолюбивите мигриращи птици в Софийско 

провеждан от Орнитологична централа към БАН. От 2002 има изградени 

познавателна пътека, която навлиза в блатото, наблюдателна кула, укритие за 

наблюдаване на птици и информационни табели и табла. През пролетта лятото и 

есента ежеседмично се провеждат лекции на открито с ученици от гр. Драгоман, 

София и със студенти. През последните години района се очертава и като обект на 

познавателен туризъм, придобиващ популярност. 

 

 

2.2. Собственост на земите 

 

Земята на територията на блатото съгласно плана за земеразделяне към 24.01.2001 е 

общинска, временно стопанисвана от общината и частна. По начин на трайно 

ползване земите в границитре на предложената територия попадат в следните 

категории: ниви, полски пътища, канали и естествени ливади. Парцела в който се 

намира понора на блатото, съгласно плана за земераделяне е определен  е 

определен в категорията “Кариери за чакъл пясък и глини за строителна керамика”  

Каналите и полските пътища са общинса публична собственост. Нивите са частни и 

“За стопанисване от общината”. Към май 2005, 23.73 ха от частните ниви са 

собственост на Сдружение за дива природа Балкани. Чрез закупуване на тези 

територии Сдружението ще гарантира опазването и управлението на тези земи като 

представителни природни местообитания и местообитания на многообразието от 

видове животни и растения. Тъй като сдружението продължава да изкупува земи в 

блатото се очаква тази площ да се увеличи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Разпределение на земите в границите на проектозащитената територия по 

собственост и начин на трайно ползване. 

 

Разпределение на земите в проекто- ЗМ “Драгоманско блато по собственост 

(съгласно план за земеразделяне към 24.01.2001) 
 З-ще на 

гр. Драгоман 
(ха) 

З-ще на 
с. Големо Малово 

(ха) 

Общо за проекто ЗМ 
"Драгомаско блато" 

(ха) 

Общинска публична  13.5293 7.8788 21.4081 

Частна 88.655 106.386 195.041 

Частна - СДП Балкани 9.7367 13.9936 23.7303 

За стопанисване от 
общината 

88.6386 0.9594 89.598 

Общо 200.5596 129.2178 329.7774 

 

 

Разпределение на земите в проекто ЗМ “Драгоманско блато по начин на 

трайно ползване (съгласно план за земеразделяне към 24.01.2001) 
 З-ще на  

гр. Драгоман 
(ха.) 

З-ще на  
с. Големо Малово  

(ха.) 

Общо за проекто-ЗМ 
"Драгомаско блато" 

(ха) 

Ниви 186.3299 121.339 307.6689 

Естествени ливади 0.7004 0 0.7004 

Полски пътища 8.6861 5.2842 13.9703 

Канали 4.8432 2.1743 7.0175 

Кариери за чакъл пясък и 
глини за строителна 
керамика 

0 0.4203 0.4203 

Общо 200.5596 129.2178 329.7774 

 

Действителното състояние, към настоящия момент на земите с категория “ниви’ в 

границите на предложената защитена територия е както следва: 40% са повече или 

по-малко постоянни водни площи, 42% са влажни ливади и пасища, 16% са 

пустеещи земи (ползвани екстензивно като пасища) и около 2% се ползват като 

ниви. Всичките парцели в границите на предложената защитена местност, 

определени с категорията полски пътища, не се използват като такива и са 

неразличими на терен. Полските и другите пътища, разположени по границите на 

предложената защитена територия са изключени от предложението. Поради 

хидробиологичните особености на блатото естествените процеси на седиментация 

са бавни и като цяло техническото състояние на дренажните канали е добро. 

Изключение правят каналите в западната част на блатото, които поемат отпадните 

пови от град Драгоман. Парцелът попадащ в категорията „Кариери за чакъл пясък и 

глини за строителна керамика” по същество представлява понора на блатото и не се 

използва според посочения в плана за земеразделяне начин на трайно ползване. 

 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ: 



Приложение 1 

Списък на природните местообитанията установени в Драгоманско блато, 

определени според Палеарктичната класификация 

 

Съществуващи природни местообитания: 

22. 411 Duckweed covers  

38. 2521 Moeso-Thracian mesophile floodplain meadows 

53. 1111 Freshwater Phragmites beds 

53. 1331 Great reedmace beds 

53. 143 Erect bur-reed communities 

53. 146. Water dropwort-great yellowcress communities 

53. 14A Common spikerush beds 

53. 211 Brown sedge beds 

53. 212 Slender tufted sedge beds and related communities 

87. 1 Fallow fields 

87. 2 Ruderal communities 

88. 22 Diches and small canals 

Изчезнали природни местообитания: 

22. 416 Aldrovanda communities 

22. 422 Small pondweed communities 

22. 43112 Northern Nymphaea beds 

22. 4317 Long-leaved bur-reed carpets 

53. 147 Water horsetail beds  

 



Приложение 2 

Номер Семейство Вид Българско наименование Статус ЗБР 2  ЗБР 3 

1 Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. Жиловлековидна лаваница

2 Alismataceae Caldesia parnasifolia (L.) Parl Парнасиева калдезия изчезнал * *
3 Apiaceae Conium maculatum L. Петнист бучиниш, цволика

4 Apiaceae Daucus carota L. Обикновен морков

5 Apiaceae Oenanthe aquatica L. Обикновен воден морач

6 Apiaceae Oenanthe fistulosa L. Кухолистен воден морач

7 Apiaceae Oenanthe phelandrium Lam. няма го в зеления

8 Asteraceae Achillea millefolium L. Хилядолистен равнец

9 Asteraceae Cichorium inthybus L. Грапаволистна синя жлъчка

10 Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. Полска паламида

11 Asteraceae Cirsium canum (L.) All. Кучешка паламида

12 Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. (C. lanceolatum) Обикновена паламида

13 Asteraceae Leontodon crispus Vill. Гребенеста жълтица

14 Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam. Обикновена маргаритка

15 Asteraceae Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. (M. tenuifolia) Влакнеста лайкучка

16 Asteraceae Sonchus arvensis ssp. uliginosus (Bieb.) Nym. Полски кострец

17 Asteraceae Taraxacum officinale Web. Обикновено глухарче

18 Asteraceae Tragopogon pratensis L. Полска козя брада

19 Boraginaceae Myosotis scorpioides L. (M. palustris) Блатна незабравка

20 Brassicaceae Cardaria draba (L.) Desv. Родилна трева

21 Brassicaceae Rorippa amphibia (L.) Bess. Воден пореч

22 Brassicaceae Rorippa austriaca (Crantz.) Bess. Австрийски пореч

23 Brassicaceae Thlaspi arvense L. Полска попова лъжичка

24 Bryopsida Amblistegium riparium Воден мъх

25 Bryopsida Ricciocarpus natans L. Плаващ ричиокарпус изчезнал

26 Butomaceae Butomus umbellatus L. Сенников водолюб

27 Caryophyllaceae Arenaria serpilifolia L. Полегнала песъчарка

28 Caryophyllaceae Cerastium dubium (Bast.) Schwarz Съмнителен рожец

29 Caryophyllaceae Cerastium fontanum Baumg. Крайизворен рожец

30 Caryophyllaceae Lychnis flos-cuculi L. Румянка, кукувичи цвят

31 Caryophyllaceae Moenchia mantica (L.) Bartl. Обикновена поревка

32 Caryophyllaceae Stellaria graminea L. Тревна звездица

Списък на висшите растения установени в Драгоманско блато



33 Ceratophyllaceae Ceratophyllum submersum L. Потопен роголистник рядък

34 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Обикновена поветица

35 Cyperaceae Carex acuta L. (C. gracilis) Остра острица

36 Cyperaceae Carex divisa Huds. Разделена острица

37 Cyperaceae Carex hirta L. Твърдовлакнеста острица

38 Cyperaceae Carex melanostachya Bieb. ex Willd. (C. nutans) Повиснала острица

39 Cyperaceae Carex praecox Schreb. Ранна острица

40 Cyperaceae Carex riparia Curt. Брегова острица

41 Cyperaceae Carex otrubae Podp. (Carex vulpina auct.; C. spicata p.p.) Вълча острица

42 Cyperaceae Eleocharis palustris (L.) R. Br. Обикновена блатница

43 Cyperaceae Schoenoplectus palustris (L.) Palla Езерен камъш

44 Elatinaceae Elatinae alsinastrum L. Прешленолистен наводник рядък

45 Euphorbiaceae Euphorbia esula L. Теснолистна млечка

46 Equisetaceae Equisetum limosum L. Мочурен хвощ

47 Fabaceae Lathyrus pratensis L.  Ливадно секирче

48 Fabaceae Lathyrus tuberosus L. Грудково секирче

49 Fabaceae Lotus corniculatus L. Обикновен звездан

50 Fabaceae Ononis arvensis L. Обикновен гръмотрън

51 Fabaceae Trifloium pratense L. Ливадна детелина

52 Fabaceae Trifolium mischelianum Savi Мишелианова детелина

53 Fabaceae Trifolium resupinatum L. Персийска детелина

54 Fabaceae Vicia grandiflora Scop. Едроцветна гушина, фий

55 Fabaceae Vicia hirsuta (L.) S. Gary Влакнеста гушина, фий

56 Fabaceae Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Четирисеменна гушина, фий

57 Fabaceae Vicia varia Host Пъстроцветна гушина, фий

58 Haloragaceae Myriophyllum spicatum L. Класовиден многолистник изчезнал

59 Haloragaceae Myriophyllum verticillatum L. Прешленест многолистник изчезнал

60 Hippuridaceae Hippuris vulgaris L. Хипурис рядък

61 Iridaceae Iris pseudacorus L. Блатна перуника

62 Juncaceae Juncus articulatus L. (J. lamprocarpus) Членеста дзука

63 Juncaceae Juncus effusus L. Разперена дзука

64 Lamiaceae Mentha aquatica L. Водна мента

65 Lamiaceae Scutellaria hastifolia Л. Копиелистна превара

66 Lemnaceae Lemna minor L. Дребна водна леща

67 Lemnaceae Lemna trisulca L. Триделна водна леща

68 Lemnaceae Spirodela polyrhiza (L.) Scheid. Спиродела изчезнал

69 Lentibulariaceae Aldrovanda vesiculosa (Montis.) L. Алдрованда изчезнал *
70 Lentibulariaceae Utricularia vulgaris L. Обикновена мехунка



71 Lentibulariaceae Utricularia minor L. Дребна мехурка изчезнал *
72 Liliaceae Allium carinatum L. Гребенест лук

73 Liliaceae Colchicum autumnale L. Есенен мразовец

74 Liliaceae Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. Шахматовидна ведрица застрашен *
75 Liliaceae Ornithogalum pyrenaicum L. Принейски гарванов лук

76 Linaceae Linum austriacum L. Австрийски лен

77 Lythraceae Lythrum salicaria L.  Обикновена блатия

78 Lythraceae Lythrum virgatum L. Пръстена блатия

79 Nymphaeaceae Nymphaea alba L. Водна роза, блатна роза изчезнал

80 Onagraceae Epilobium hirsutum L. Влакнеста върбовка

81 Onagraceae Epilobium parviflorum Schreb. Дребноцветна върбовка

82 Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Лацетолистен живовляк

83 Poaceae Agrostis stolonifera L. (s. str.) (A. alba auct.) Издънкова полевица

84 Poaceae Alopecurus geniculatus L. (A. aequalis auct. bulg.) Коленчата класица

85 Poaceae Alopecurus aequalis Sobol. Водна класица

86 Poaceae Alopecurus myosuroides Huds.  Мишеопашата класица

87 Poaceae Alopecurus pratensis L. Ливанда класица

88 Poaceae Anthoxantum odoratum L. Обикновена миризливка

89 Poaceae Bromus arvensis L. Полска овсига

90 Poaceae Bromus racemosus L. Разклонена овсига

91 Poaceae Calamagrostis pseudophragmites (Hall.f.) Koel. Тръстиков вейник

92 Poaceae Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Ручейница

93 Poaceae Cynodon dactylon L. Троскот

94 Poaceae Elymus repens (L.) Gould Пълзящ пирей

95 Poaceae Festuca valesiaca Schleich. ex Gaud Валезийска власатка

96 Poaceae Glyceria fluitans R. Br. Речна росица

97 Poaceae Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. et Schult. f. Едроклас тънкокрак

98 Poaceae Hordeum hystrix Roth Коленчат див ечемик

99 Poaceae Phalaris arundinacea L. Разклонено кушево

100 Poaceae Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (P. communis) Тръстика

101 Poaceae Poa bulbosa L. Луковичина ливадина

102 Poaceae Poa palustris L. Мочурна ливадина

103 Poaceae Poa sylvicola Guss. Броеничеста ливадина

104 Poaceae Ventenata dubia (Leers) Coss. Вентената

105 Polygonaceae Bylderdikia convolvulus (L.) Dum. Поветицово фасулче

106 Polygonaceae Persicaria amphibia (L.) S. Gray Земноводно пипериче

107 Polygonaceae Persicaria hydropiper (L.) Spach Водно пипериче

108 Polygonaceae Polygonum aviculare L. Обикновена пача трева



109 Polygonaceae Rumex sangiuneus L. Кървавочервен лапад

110 Potamogetonaceae Potamogetom gramineus L. Тревистолистен ръждавец изчезнал

111 Potamogetonaceae Potamogeton lucens L. Блестящ ръждавец

112 Potamogetonaceae Potamogeton natans L. Плаващ ръждавец

113 Potamogetonaceae Potamogeton pusillus L. Дребен ръждавец изчезнал

114 Primulaceae Lysimachia nummularia L. Обикновено ленивче

115 Primulaceae Lysimachia vulgaris L. Кръглолистно ленивче

116 Ranunculaceae Adonis aestivalis L. Летен горицвет

117 Ranunculaceae Ranunculus lingua L. Езичесто лютиче

118 Ranunculaceae Ranunculus sceleratus L. Отровно лютиче

119 Ranunculaceae Ranunculus trichophyllus Chaix Нисколистно лютиче

120 Ranunculaceae Raunculus repens L. Пълзящо лютиче

121 Ranunculaceae Thalictrum lucidum L. Теснолистно обичниче

122 Rosaceae Agrimonia eupatoria L. Лечебвн камшик

123 Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. Едноплодников глог

124 Rosaceae Fragaria moschata Duch. Суница

125 Rosaceae Potentilla reptans L. Пълзящо прозорчe

126 Rosaceae Potentilla argentea L. Сребристо прозорче

127 Rosaceae Rosa canina L. Обикновена шипка

128 Rubiaceae Galium palustre L. Блатно еньовче

129 Rubiaceae Galium verum L. Същинско еньовче

130 Rubiaceae Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. Пиемонтска гергевка

131 Scrophulariaceae Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel. Теснолистна клопачка

132 Scrophulariaceae Veronica anagallis-aquatica L. Огничеподобно великденче

133 Scrophulariaceae Veronica scutellata L. Щитовидно великденче

134 Sparganiaceae Sparganium erectum L. Малка ежова главица

135 Sparganiaceae Sparganium minimum Wall. Изправена ежова главица изчезнал *
136 Typhaceae Typha latifolia L. Широколистен папур

137 Typhaceae Typha angustifolia L. Теснолистен папур

138 Violaceae Viola arvensis Murr. Полска теменуга

139 Violaceae Viola pumilla Chaix Ниска теменуга застрашен *

Легенда

ЗБР 2 - Закон за биологичното разнообразие Приложение 2

ЗБР 3 - Закон за Биологичното разнообразие Приложение 3



Приложение 3 

Списък на видовете гръбначни животни установени в Драгоманско блато

Българско наименование Научно наименование

Риби

1 Сребриста каракуда Carassius auratus

2 Лин Tinca tinca

Земноводни

1 Голяма водна жаба Rana ridibunda III

2 Горска жаба Rana dalmatina * II

3 Кафява крастава жаба Bufo bufo * III

4 Зелена крастава жаба Bufo viridis * II

5 Жълтокоремна бумка Bombina variegata * * II

6 Обикновена чесновница Pelobates fuscus * * II

7 Жаба дървесница Hyla arborea * * II полузастрашен

8 Голям гребенест тритон Triturus karelinii * * * II

9 Обикновен тритон Triturus vulgaris * III

Влечуги

1 Блатна костенурка Emys orbicularis * * * II полузастрашен

2 Зелен гущер Lacerta viridis II

3 Ливаден гущер Lacerta agilis II

4 Стенен гущер Podarcis muralis II
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5 Късокрак гущер Ablepharus kitaibelii * II

6 Жълтоуха водна змия Natrix natrix III

7 Сива водна змия Natrix tessellata II

8 Смок мишкар Elaphe longissima * II

9 Медянка Coronella austriaca * II

Птици

1 Черноврат гмурец Podiceps nigricollis (M) * * II З

2 Малък гмурец Tachybaptus ruficollis Гб, M * II

3 Голям гмурец Podiceps cristatus (M) * III

4 Голям воден бик Botaurus stellaris Гб, M * * * II З

5 Малък воден бик Ixobrychus minutus Гб, M * * * II

6 Ръждива чапла Ardea purpurea M * * * II З

7 Сива чапла Ardea cinerea M * III

8 Малка бяла чапла Egretta garzetta M * * * II

9 Голяма бяла чапла Egretta alba M * * * II З

10 Нощна чапла Nycticorax nycticorax M * * * II

11 Черен щъркел Ciconia nigra Г, M * * * II З

12 Бял щъркел Ciconia ciconia Гб, M * * * II

13 Блестящ ибис Plegardis falcinellus M * * * II З

14 Бяла лопатарка Platalea leucorodia M * * * II З

15 Клопач Anas clypeata Гб, M III

16 Зеленоглава патица Anas platyrhychos Гб, M III

17 Шилоопашата патица Anas acuta M III

18 Лятно бърне Anas querquedula Гб, M III

19 Зимно бърне Anas crecca  M III

20 Сива патица Anas strepera M * III З

21 Фиш Anas penelope M III

22 Кафявоглава потапница Aythya ferina Гб, M * III

23 Белоока потапница Aythya nyroca Гб, M * * * III З полузастрашен

24 Орел рибар Pandion haliaetus М * * * II

25 Египетски лешояд Neophron percnopterus M * * * II З



26 Тръстиков блатар Circus aeruginosus Гб, M * * * II З

27 Полски блатар Circus cyaneus M * * * II Р

28 Ливаден блатар Circus pygargus Г, M * * * II Р

29 Голям ястреб Accipiter gentilis Г, M * II З

30 Малък ястреб Accipiter nisus Г, M * II З

31 Черна каня Milvus migrans M * * * II З

32 Осояд Pernis apivorus M * * * II З

33 Обикновен мишелов Buteo buteo Г, M * II

34 Белоопашат мишелов Buteo rufinus Г, M * * * II З

35 Малък креслив орел Aquila pomarina M * * * II З

36 Царски орел Aquila heliaca M * * * II З уязвим

37 Скален орел Aquila chrysaetos M * * * II Р

38 Орел змияр Circaetus gallicus Г, M * * * II З

39 Обикновена ветрушка Falco tinnunculus Г * II

40 Белошипа ветрушка Falco naumanni M * * * II З уязвим

41 Вечерна ветрушка Falco vespertinus M * * * II Р

42 Малък сокол Falco columbarius M * * * II

43 Сокол орко Falco subbuteo Г, M * II

44 Сокол скитник Falco peregrinus M * * * II З

45 Ловен сокол Falco cherrug M * * * II З

46 Пъдпъдък Coturnix coturnix Гб III

47 Яребица Perdix perdix Гб III

48 Сив жерав Grus grus M, (Гб) * * * II И

49 Средна пъструшка Porzana parva Гб, M * * * II

50 Голяма пъструшка Porzana porzana Гб, M * * * II

51 Малка пъструшка Porzana pusilla Гб, M * * * II

52 Зеленоножка Gallinula chloropus Гб, M * III

53 Лиска Fulica atra Гб, M III

54 Воден дърдавец Rallus aquaticus Гб, M * III

55 Ливаден дърдавец Crex crex Гб, M * * * II З полузастрашен

56 Калугерица Vanellus vanellus Гб, M * III



57 Кокилобегач Himantopus himantopus М * * II З

58 Турилик Burhinus oedicnemus Г, M * * * II З

59 Черноопашат крайбрежен бекас Limosa limosa M * III

60 Речен дъждосвирец Charadrius dubius Гб, M * II

61 Голям свирец Numenius arquata M * III

62 Малък зеленоног водобегач Tringa stagnatilis M * II Р

63 Голям зеленоног водобегач Tringa nebularia M * III

64 Голям червеноног водобегач Tringa erythropus M * III

65 Малък червеноног водобегач Tringa totanus M * * III Р

66 Голям горски водобегач Tringa ochropus M * II Р

67 Малък горски водобегач Tringa glareola M * * * II

68 Късокрил кюкавец Actitis hypoleucos M * II

69 Средна бекасина Gallinago gallinago Гб, M III И

70 Малка бекасина Lymnocryptes minima M * III

71 Голяма бекасина Gallinago media M * * II Р полузасташен

72 Горски бекас Scolopax rusticola M III Р

73 Алпийски брегобегач Calidris alpina M * II

74 Малък брегобегач Calidris minuta M * II

75 Кривоклюн брегобегач Calidris ferruginea M * II

76 Бойник Philomachus pugnax M * * * III

77 Черна рибарка Chlidonias nigra M * * * II З

78 Белокрила рибарка Chidonias leucopterus M * * II

79 Белобуза рибарка Chlidonias hybridus M * * * II З

80 Жълтокрака чайка Larus cachinnans M III

81 Речна чайка Larus ridibundus M * III З

82 Скален гълъб Columba livia M * III

83 Гривяк Columba palumbus Г

84 Обикновена гургулица Streptopelia turtur Г III

85 Гугутка Streptopelia decaocto Г III

86 Обикновена кукувица Cuculus canorus Гб, M * III

87 Чухал Otus scops Г, M * II



88 Бухал Bubo bubo Г * * * II З

89 Домашна кукумявка Athene noctua Г * II

90 Горска ушата сова Asio otus Г, M * II

91 Черен бързолет Apus apus M *

92 Алпийски бързолет Apus melba M * II

93 Земеродно рибарче Alcedo atthis M * * * II

94 Обикновен пчелояд Merops apiaster M * * II

95 Папуняк Upua epops Г, M * II

96 Въртошийка Jynx torquilla M * II

97 Черен кълвач Dryocopus martius M * * * II Р

98 Зелен кълвач Picus viridis Гб * II

99 Малък пъстър кълвач Picoides minor Гб * II

100 Голям пъстър кълвач Picoides major Гб * II

101 Сирийски пъстър кълвач Picoides syriacus Гб * * * II

102 Качулата чучулига Galerida cristata Гб * III

103 Горска чучулига Lullula arborea Гб, M * * * III

104 Полска чучулига Alauda arvensis Гб, M * III

105 Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla Г, M * * * II

106 Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra Г, M * * * II

107 Брегова лястовица Riparia riparia M * * II

108 Скална лястовица Ptyonoprogne rupestris Г, M * II

109 Селска лястовица Hirundo rustica Г, M * II

110 Червенокръста лястовица Hirundo daurica M * II

111 Градска лястовица Delichon urbica Г, M * II

112 Жълта стърчиопашка Motacilla flava Гб, M * II

113 Планинска стърчиопашка Motacilla cinerea M * II

114 Бяла стърчиопашка Motacilla alba Гб, M * II

115 Ливадна бъбрица Anthus pratensis M * II

116 Водна бъбрица Anthus spinoletta M * II

117 Полска бъбрица Anthus campestris Г, M * * * II

118 Тундрова бъбрица Anthus cervinus M * II



119 Горска бъбрица Anthus trivialis M * II

120 Червеногърба сврачка Lanius collurio Гб, M * * * II

121 Черночела сврачка Lanius minor Гб, M * * * II

122 Червеноглава сврачка Lanius senator Г, M * II

123 Сива сврачка Lanius excubitor М * II

124 Орехче Troglodytes troglodytes M * II

125 Пъстрогуша завирушка Prunella collaris M * II

126 Сивогуша завирушка Prunella modularis M * II

127 Червеногръдка Erithacus rubecula Г, M * II

128 Южен славей Luscinia megarhynchos Г, M * II

129 Северен славей Luscinia luscinia M * II

130 Домашна червеноопашка Phoenicurus ochruros Г, M * II

131 Градинска червеноопашка Phoenicurus phoenicurus M * * II

132 Ръждивогушо ливадарче Saxicola rubetra M * II

133 Черногушо ливадарче Saxicola torquata Гб, M * II

134 Сиво каменарче Oenanthe oenanthe Гб, M * II

135 Ориенталско каменарче Oenanthe isabellina Г, M * II

136 Пъстър скален дрозд Monticolla saxatilis Г, M * II

137 Кос Turdus merula Г * III

138 Хвойнов дрозд Turdus pilaris M * III

139 Беловежд дрозд Turdus iliacus M * III

140 Поен дрозд Turdus philomelos Г, M * III

141 Имелов дрозд Turdus viscivorus Г, M * III

142 Мочурно шаварче Acrocephalus palustris Гб, M * II

143 Блатно шаварче Acrocephalus scirpaceus Гб, M * II

144 Крайбрежно шаварче Acrocephalus schoenobaenus Гб, M * II

145 Тръстиков дрозд Acrocephalus arundinaceus Гб, M * II

146 Мустакато шаварче Acrocephalus melanopogon M * * II

147 Тръстиков цвъркач Locustella luscinoides Гб, M * II

148 Речен цвъркач Locustella fluviatilis M * II

149 Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria Г, M * * * II



150 Голямо черноглаво коприварче Sylvia atricapilla Г, M * II

151 Голямо белогушо коприварче Sylvia communis Г, M * II

152 Малко белогушо коприварче Sylvia curruca Г, M * II

153 Градинско коприварче Sylvia borin M * II

154 Жълтоглаво кралче Regulus regulus M * II

155 Градински присмехулник Hippolais icterina M * II

156 Брезов певец Phylloscopus trochilus M * II

157 Елов певец Phylloscopus collybita Г, M * II

158 Буков певец Phylloscopus sibilatrix M * II

159 Сива мухоловка Muscicapra striata M * II

160 Жалобна мухоловка Ficedula hypoleuca M * II

161 Беловрата мухоловка Ficedula albicollis M * * * II

162 Червеногуша мухоловка Ficedula parva M * * * II

163 Дългоопашат синигер Aegithalos caudatus Г, M * II

164 Торбогнезден синигер Remiz pendulinus Гб, M * II

165 Лъскавоглав синигер Parus palustris Г * II

166 Жалобен синигер Parus lugubris Г * II

167 Черен синигер Parus ater M * II

168 Голям синигер Parus major Гб, M, * II

169 Син синигер Parus caeruleus Гб, M * II

170 Горска зидарка Sitta europaea Гб * II

171 Жълта овесарка Emberiza citrinella Г,M * II

172 Зеленогуша овесарка Emberiza cirlus Г * II

173 Черноглава овесарка Emberiza melanocephala Г, M * II

174 Градинска овесарка Emberiza hortulana Гб, M * * * II

175 Сива овесарка Emberiza calandra Гб, M * III

176 Сивоглава овесарка Emberiza cia Г * II

177 Тръстикова овесарка Emberiza schoeniclus M * II

178 Обикновена чинка Fringilla coelebs Г * III

179 Планинска чинка Fringilla montifringilla M * III

180 Зеленика Carduelis chloris Гб * II



181 Елшова скатия Carduelis spinus M * II

182 Щиглец Carduelis carduelis Гб * II

183 Обикновено конопарче Acanthis cannabina Г * II

184 Черешарка Coccothraustes coccothraustes Г * II

185 Розов скорец Sturnus roseus M * II Р

186 Обикновен скорец Sturnus vulgaris Гб, M

187 Авлига Oriolus oriolus Г, M * II

188 Домашно врабче Passer domesticus Г

189 Полско врабче Passer montanus Г * III

190 Испанско врабче Passer hispaniolensis M * III

191 Сойка Garrulus glandarius Г

192 Сврака Pica pica Гб

193 Чавка Corvus monedula Г

194 Полска врана Corvus frugilegus M

195 Сива врана Corvus corone cornix Гб

196 Гарван Corvus corax Г * III

Бозайници

1 Малък подковонос Rhinolophus hipposideros * * * II

2 Малка белозъбка Crocidura suoveolens III

3 Малка водна земеровка Neomys anomalus III

4 Източноевропейски таралеж Erinaceus concolor *

5 Къртица Talpa europaea

6 Див заек Lepus europeus III

7 Лешников сънливец Muscardinus avellanarius * * III полузастрашен

8 Горски сънливец Dryomys nitedula * III полузастрашен

9 Жълтогърла горска мишка Sylvaemus flavicollis

10 Полска мишка Apodemus agrarius

11 Домашна мишка Mus musculus

12 Оризишна мишка Micromys minutus полузастрашен

13 Сляпо куче Nannospalax leucodon уязвим

14 Сив плъх Rattus norvegicus



15 Воден плъх Arvicola terrestris

16 Обикновена полевка Mictotus arvalis

17 Невестулка Mustela nivalis * III

18 Черен пор Mustela putorius III

19 Белка Martes foina III

20 Видра Lutra lutra * * * II З полузастрашен

21 Язовец Meles meles III

22 Лисица Vulpes vulpes

23 Дива свиня Sus scrofa

Легенда:

Гб - гнезди в блатото 

Г - гнезди в района около блато, но използва територията на блатото за по време на биологичния цикъл 

М - среща се по време на миграция, скитания и/или зимува в района на Драгоманското блатото

(.. ) –статуса се отнася за миналото

ЗБР - Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) /ДВ, бр. 77/9.08.2002 г./ 

Приложение 2 - Видове растения и животни за опазването на чиитео местообитания се обявяват защитени зони.

Приложение 3 - Зашщитени растителни и животински видове

Директива 79/409/EEC - ДИРЕКТИВА 79/409 НA СЪВЕТА НА ЕИО за опазването на дивите птици

Приложение I – Видове птици, чиито местообитания са приоритетни за опазване

Директива 92/43EEC – ДИРЕКТИВА 92/43 НА СЪВЕТА НА ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Приложение II - Видове, чиито местообитания са приоритетни за опазване

BERN - Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска) – 

ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за Р България от 01.05. 1991 г.



Приложение III – защитени видове от фауната, Приложение II – строго защитени видове от фауната. 

IUCN Red list - Червен списък на Междурнародно дружество за защитата природата (IUCN) на застрашените видове в световен мащаб

ЧК – Червена книга на РБ: И – изчезнал вид, З – застрашена вид, Р – рядък вид
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* Освен въз основа на цитираната по-горе литература, основната част от използваните данни 

(повечето останали непубликувани до момента) са получени вследствие дългогодишната 

мониторингова дейност от сътрудници и членове на Българската орнитологическа централа 

(Институт по зоология, БАН) и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ на Драгоманското блато. 
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