Стартира съвместен проект на РИОСВ–Стара Загора и Зелени Балкани за изготвяне на планове
за управление на две от най-значимите влажни зони в страната, по отношение на
биоразнообразието - язовирите «Овчарица» и «Жребчево».
Проектът е със заглавие «Изговяне на Планове за управление на Защитена зона «Язовир
Овчарица» BG0002023 и Защитена зона «Язовир Жребчево» BG0002052” и се финансира от
Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013». Бенефециент по
проекта е РИОСВ - Стара Загора, а «Зелени Балкани» са партньори.
Предвидените дейности трябва да се реализират в период от 24 месеца, като до началото на
месец март ще бъде сформиран екипът и ще стартира реализацията на основните дейности.
Основните цели на проекта са:
- Създаване на условия и предпоставки за реализиране на мероприятия, водещи до
прекратяване загубата на биоразнообразие;
- създаване на условия и предпоставки за устойчиво управление на Защитените зони, отчитащо
интересите и традициите на местното население, дребен и среден бизнес, развиващата се
тежка промишленост;
- определяне на ключовите видове и важните за тях местообитания в рамките на Защитените
зони, определяне на благоприятното природозащитно състояние на видовете;
- определяне на факторите, влияещи неблагоприятно върху ключови видове и техните
местообитания;
- определяне на режимите на управление на Защитените зони.
Проектът ще се реализира на територията на две защитени зони - язовир «Овчарица» и язовир
«Жребчево», попадащи в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и съответно - в
Националната екологична мрежа.
Целеви видове по проекта са близо 70 вида птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за
биологичното разообразие, предмет на опазване в Защитените зони. Сред тях особено важни
за Зоните са:
- къдроглав пеликан - редовно срещан през цялата година, като използва територията на яз.
Овчарица за хранене, почивка и нощувка. Най-голяма численост достига през зимата – 250-500
индивида (в особено студени зими до 600) – което е 1/5 до ¼ от световната популация. През
летния сезон остават от 5 до 30 индивида, което дава надежди за евентуално размножаване в
ЗЗ. Последните години се забелязва намаляване на числото на зимуващите птици до 150-400
индивида и отпадане на птици поради критично ниско тегло;
- малка бяла чапла - в миналото е съществувала голяма смесена гнездова колония от малка
бяла чапла, нощна чапла и гривеста чапла, която изчезва в средата на 90-те години на миналия
век, вероятна причина – пресушаване на няколко микроязовира в района. Последно доказано
гнездене на малка бяла чапла – шест двойки имаме през 2006 г. Вероятната причина за
прекратяване на гнезденето е безпокойство. Поради сходната биология, консервационните

мерки засягащи вида ще се отразяват благоприятно и на всички останали гнездящи, зимуващи
и мигриращи видове от разреда;
- морски орел - от 19-те вида дневни грабливи птици обитаващи зоната е избран поради
високия му консервационен статус и доказано гнездене в района на яз. «Овчарица» (от 2008г.
по данни на «Зелени Балкани»). Поради сходната биология, мерките засягащи вида ще се
отразяват благоприятно и на всички останали орли и други едри грабливи птици;
- малък корморан, голяма белочела гъска, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива
патица и др.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие”: заповед РД-48/17.01.2012г на Министъра на ОСВ за възлагане изпълнение на
проект ид. № 5113123-6-691 по процедура ОПОС BG161PO005/11/3.1/02/23.
Допълнителна информация за влажните зони
Защитена зона ,,Язовир Овчарица” (площ 43063 дка) представлява комплекс от плитки
равнинни водоеми, заобиколени от ниски хълмове и коритата на няколко малки рекички,
вливащи се в тези водоеми. Основна част от принадлежащите територии е водната повърхност
на водоемите и обработваеми селскостопански площи, засаждани със зърнени култури. Тази
неголяма и не особено атрактивна в ландшафтно отношение територия е обитавана от над 160
вида диви птици, като през зимния сезон общата им численост понякога надхвърля 100 хил.
екземпляра. Половината – над 80 от видовете – са с висок консервационен статус според
международни и национални природозащитни документи и закони. Само в IUCN Red list
присъстват 10 от срещащите се в ЗЗ видове в категории VU (уязвим) и NT (полузастрашен), при
27 вида общо за страната.
С тези си показатели зоната може да бъде сравнявана единствено с големите естествени езера
с международно природозащитно значение, разположени по черноморското крайбрежие и
Дунав – Бургаски езера, Шабла, Дуранкулак и Сребърна.
Защитена зона ,,Язовир Жребчево” (площ 43044 дка) е близка по характер с разгледаната погоре. В границите на зоната попадат язовира изграден на река Тунджа с дължина около 14 км и
прилежащите заливни територии, както и рибарници Николаево, разположени на запад.
Язовира се използва основно за напояване, но и като място за отдих и спорт. Северната му част
е по-плитка с полегати брегове и плитчини с водлюбива растителност. На юг и изток е
заобиколен от гористи хълмове. ,,Язовир Жребчево” е в близост до населени места и достъпа
на хора е неограничен. Напоследък се наблюдава засилване на натиска за изграждане на
почивни комплекси и бази за водомоторни спортове по бреговете му. Другият основен
проблем е бракониерството на защитени видове, лова извън разрешените ловни дни и с
непозволени средства. Промяната в управленските практики на рибарниците, включително
пресушаването на част от басейните през дълги периоди от време има отрицателно
въздействие върху водните местообитания. Налице са конфикти между интересите на
рибопоризводителите и рибоядните птици.

ЗЗ ,,Язовир Жребчево” е влажна зона с международно значение за зимуващи водолюбиви
птици, където всяка година се концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 33 вида. В
язовира и рибарниците са установени 77 вида птици, основно зимуващи в райнона, от които 23
вида са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 62 са от
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно
застрашени в категория SPEC 1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в
категория SPEC 2 - 5 вида, в SPEC 3 - 18 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за
20 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се
изискват специални мерки за защита. От тях 16 са вписани също в Приложение І на Директива
79/409 на ЕС. Тук е едно от няколкото места в България, където застрашената от изчезване в
света червеногуша гъска (Branta ruficollis) зимува във вътрешността на страната далеч от
черноморското крайбрежие. Редовно през зимата в района се задържа и морския орел
(Haliaeetus albicilla). През гнездовия период мястото е едно от най-важните в страната от
значение за Европейския съюз за опазването на тръстиковия блатар (Circus aeruginosus).
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