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Настоящият каталог има за цел да представи 
маршрут „Защитено природно наследство 

на територията на трансграничния регион 
Румъния-България“. Маршрутът събира цялото 
многообразие на съхраненото природно 
богатство на региона в шестдесет обекта със 
статут на защита по националното и европейското 
законодателство - водни обекти и влажни зони, 
паркове и резервати, природни забележителности 
и защитени местности. Тези обекти са разположени 
на територията на областите Видин, Монтана, 
Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра 
и Добрич в българската част на трансграничния 
регион и на окръзите Мехединци, Долж, Олт, 
Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца в 
румънската част. 
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30Румъния

България
Обекти в Румъния
окръг Мехединци 

1.Железни Врата
2.Платото на Мехединци
3.Домоглед - Долината на река Черня
4.Блахница
5.Вънжу Маре

окръг Долж
6.Коридор на река Жиу
7.Дунав при Гърла Маре - Маглавит
8.Чуперчени - Деса
9.Гора Радомир

окръг Олт
10.Долина на река Олтец
11.Устието на река Олт при вливането ѝ в Дунав

окръг Гюргево
12.Комана 

окръг Кълъраш
13.Дълбокото езеро (Йезер) - Кълъраш
14. Ръкав Борча

окръг Констанца
15.Гора и Долина Канарауа Фетии - Йортмак
16.Думбръвени-Долина на река Урлуя-Езеро  
Ведероаса
17.Канари на река Дунав
18.Проломи на Добруджа
19.Езера Ташаул - Корбу
20.Езеро Сютгьол
21.Фонтан Мурфатлар
22.Морските дюни в Аджидя
23.Езеро Текиргьол
24.Морска зона около нос Тузла
25.Костинещи - 23 Август
26.Нос Аврора
27.Серисти подводни морски извори в Мангалия
28.Гора Хаджиени - Котул Въии
29.Морска крайбрежна акватория 
Вама Веке - 2 Май
30.Делта на река Дунав (Езеро Разим)

Обекти в Румъния

Обекти в България
област Видин

1.Видински парк
2.Арчар - Орсоя
3.Белоградчишки скали – Венеца
4.Пещера Магурата 
5.Западна Стара планина и Предбалкан

област Монтана 
6.Козлодуй
7.Цибър - Цибърско блато - Остров Ибиша

област Враца 
8.Врачански балкан
9.Божият мост - Понора
10.Островска степ – Вадин - Островско блато
11.Карлуковски карст

област Плевен
12.Карабоаз
13.Студенец
14.Персина - Никополско плато
15.Река Вит

област Велико Търново
16.Остров Вардим – устие на река Янтра
17.Студена река - Рибарници Хаджи Димитрово
18.Търновски височини
19.Река Янтра

област Русе
20.Русенски Лом – Ломовете – Орлова чука
21.Калимок – Бръшлен - Боблата

област Силистра
22.Сребърна - Лудогорие
23.Пожарево - Гарван

област Добрич
24.Сухата река
25.Долината на река Батова
26.Златни пясъци
27.Ботаническа градина, Балчик
28.Комплекс Калиакра
29.Езеро Шабла - Езерец
30.Дуранкулак

ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В МАРШРУТА

Обекти в България
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В рамките на маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион 
Румъния-България“ попадат следните типове обекти на защитеното природно наследство:

 ■ Защитени територии, обявени съгласно националното законодателство в 
Румъния и България;

 ■ Защитени зони от НАТУРА 2000;

 ■ Обекти на природното наследство под егидата на ЮНЕСКО;

 ■ Влажни зони с международно значение, обявени по Рамсарската конвенция 
(RAMSAR).

Основните обекти, попадащи в обхвата на маршрута са природни и национални паркове, 
биосферни резервати и влажни зони с международно значение. Природните паркове осигуряват 
дългосрочна защита на естествените и изкуствените екосистеми на тяхната територия, като 
едновременно с това могат да поддържат дейности като туризъм, земеделие и промишленост, които 
да не замърсяват околната среда. Основният стремеж в този вид защитена територия е постигане 
на устойчиво развитие. Избраните обекти в България са Природен парк „Врачански Балкан“ (смятан 
за втори по големина в България), Природен парк „Персина“, Природен парк „Русенски Лом“ (на 
чиято територия се намира обект под защитата на ЮНЕСКО) и Природен парк „Златни пясъци“. За 
Румъния основните обекти, включени в маршрута са Природен парк „Железни Врата“, Национален 
парк „Домоглед“, Геоложки парк „Платото на Мехединци“ и Природен парк „Комана“. Резерватите 
„Сребърна“ и Делтата на р. Дунав (езеро Разим) са основни обекти с множество природни ценности, 
имащи изключително важно значение за биосистемите в трансграничния маршрут.

Белоградчишки скали, пещера „Магура“, Карлуковски карст и комплекс „Калиакра“, 
участващи като допълнителни отклонения от линията на река Дунав в България са защитени като 
природни забележителностти с изключителна природна стойност. За Румъния допълнителните 
обекти с висока природна и туристическа стойност са съсредоточени в източната черноморска част 
на страната - езерата Сютгьол, Ташул и Корбу, Серистите подводни морски извори в Мангалия, 
защитената морска зона “Вама Веке”, гората “Хаджиени” и Фонтанът Мурфатлар. Всички обекти, 
включени в маршрута, са от мрежата НАТУРА 2000. С изключителна природна стойност са обектите 
по Рамсарската конвенция за защита на влажните зони (RAMSAR). 

Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-
България“ представя следните обекти с европейска и национална значимост: 

Въведение

 ■ 2 обекта със статут на биосферен резерват: Сребърна и Делтата на р. 
Дунав (езеро Разим); 

 ■ 3 обекта, защитени с определение от ЮНЕСКО – Природен парк „Русенски 
Лом“, Резерват „Сребърна“ и Делтата на р. Дунав (езеро Разим);

 ■ 1 Национален парк - Национален парк „Домоглед - долината на р. Черня“;
 ■ 8 обекта, защитени с Рамсарската конвенция – Рибарници Хаджи 

Димитрово, езерата в Шабла и Езерец, Езеро Дуранкулак, Природен 
парк „Комана“, Езерото Текиргьол, Дълбокото езеро (Йезер) – Кълъраш, 
Блахница, Устието на р. Олт при вливането ѝ в Дунав;

 ■ 1 Геоложки парк - Платото на Мехединци;
 ■ 25 обекта от европейско значение – НАТУРА 2000, Директива за 

местообитанията;
 ■ 8 обекта, защитени по Директивата за птиците – НАТУРА 2000;
 ■ 20 обекта, попадащи в двете директиви - Директива за местообитанията 

и Директивата за птиците – НАТУРА 2000;
 ■ Защитена местност – Ботаническа градина в Балчик.

Маршрут
„ЗАЩИТЕНО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 
РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ“

СТАТУТ И РЕЖИМ НА ЗАЩИТА НА ПРИРОДНИТЕ ОБЕКТИ
Статутът и защитата на природните обекти в България и Румъния са определени съгласно основните 
европейски директиви за опазване на околната среда, националните законодателства на двете 
държави и са разграничени най-общо в следните категории: 

БЪЛГАРИЯ

1. Резерват
2. Национален парк
3. Природна забележителност
4. Поддържан резерват
5. Природен парк
6. Защитена местност
Влажна зона с международно значение 
(Рамсар) 
НАТУРА 2000
Определенията на ЕС и ЮНЕСКО 

РУМЪНИЯ

1. Национален парк 
2. Природен парк
3. Научен резерват  
4. Природен резерват  
5. Природен паметник 
6. Биосферен резерват
Влажна зона с международно значение 
(Рамсар) 
НАТУРА 2000
Определенията на ЕС и ЮНЕСКО

Маршрута „ЗАЩИТЕНО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 
РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ“ предлага уникални обекти на защитеното природно наследство по поречието 
на река Дунав, природни обекти, защитени от ЮНЕСКО, резервати, национални и природни паркове 
и разнообразна флора и фауна от европейската мрежа НАТУРА 2000. Той представя многообразие на 
растителни и животински видове и на техните местообитания, ландшафтна уникалност, включваща 
и ценни образци и форми от неживата природа. Всички природни обекти, включени в маршрута, 
имат режим на защита и управление, насочени към съхранение на естествени местообитания и 
популации на защитени редки, ендимични и реликтни видове, а също и към запазване на уникалните 
ландшафти и образци на неживата природа. Туристическата дейност е свързана с поддържане 
и подобряване на екосистемите и биологичното разнообразие, опазване и възстановяване на 
природата, образователна и научна работа, а също и екологичен мониторинг. 

От друга страна, посещението на природните защитени територии в маршрута дава възможност 
за духовно обогатяване и запознаване с различни културно-исторически забележителности, 
традиционни събития и обичаи на различни по бит и култура местни общности.

Въведение
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ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ МАРШРУТА
Маршрутът предлага широка гама от устойчиви туристически дейности като форми на пешеходен, 
рекреативен, приключенски туризъм и образователен туризъм, велотуризъм, наблюдение на птици, 
любителски риболов.

Природните паркове имат разработени туристически програми, маршрути, информационни 
центрове и туристическа инфраструктура – указателни и информационни табели, обучителни или 
демонстрационни центрове, екопътеки, велоалеи и туристически маршрути с различна трудност, 
както и туристически водачи. В българската част на маршрута това са „Врачански Балкан“, „Персина“, 
„Русенски Лом“ и „Златни пясъци“. Като допълващи маршрута в България по-уредени туристически 
обекти са в Западна Стара планина – Белоградчик (вкл. Белоградчишките скали, пещерите Магура и 
Венец) и Карлуковски карст, както и в крайморската част – Балчик, Калиакра, Шабла, Дуранкулак. 
За Румъния това са Природен парк „Железни Врата“, Национален парк „Домоглед - долината на 
р. Черня“, Геоложки парк „Платото на Мехединци“, Природен парк „Комана“, Делта на р. Дунав 
(езеро Разим). С голям интерес се отличават Морската зона около нос Тузла, езерото Текиргьол, 
морските дюни в Аджидя, езерото Сютгьол.

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ
Активности, които се предлагат от обектите на 
маршрута, са яхтинг, подводно сафари и подводна 
археология, водно и речно кану, рафтинг 
(движение с надуваема лодка в бързи води), 
приключенско, планинско и шосейно колело, 
преходи на кон, катерене с планински водач, 
планински преходи.

МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Основните защитени природни зони, 
включени в маршрута за пешеходен туризъм и 
приключения, са обединени от предлагането 
на възможности за пешеходен туризъм, 
разходки с велосипед, алпинизъм, гмуркания, 
посещаване на пещери и други спелеологични, 
геоложки, геоморфоложки форми и защитени 
пейзажи. 

Западният маршрут е обиколка между 
Природен парк „Железни врата“, Геоложки 
парк „Платото на Мехединци“ и Национален 
парк „Домоглед – долината на р. Черна“. 
Следваните пътища са едни и същи като при 
основния маршрут. Обиколката започва и 
приключва в Дробета - Турну Северин. Връзката 
с България се прави по пътя, свързващ Дробета 
- Турну Северин и Видин, именно DN56A. 

Източният маршрут започва от ГКПП 
„Кълъраш-Силистра“ и приключва в ГКПП 
„Вама Веке-Дуранкулак“. Следваният маршрут 
преминава през DN3 от Силистра до Пиетрени, 
през Канарите на Дунав и Думбръвени - 
Долината на р. Урлуя - Езерото Ведероаса. От 
Пиетрени се продължава по DJ222 до Проломите 
на Добруджа, след това към Гората Хаджиени 
- Котул Въии и се пътува по крайбрежието 
по DJ222, DN2A, A4, DN39, DJ391. От Гората 
Хаджиени - Котул Въии, се връщате по същия 
път, DJ391, до Мангалия и след това се следва 
DN39 до Вама Веке - 2 Май, през Вама Веке се 
влиза обратно към България. 

Въведение

УНИКАЛНОСТ НА МАРШРУТА 
Маршрутът „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-
България“ е съставен от уникални обекти на защитеното природно наследство по поречието на 
р. Дунав, в черноморската част на региона, както и множество природни забележителности с 
различен характер. Маршрутът съчетава много обекти с висока  форма на международна природна  
защита и важност, както и разнообразни по характер обекти, разположени върху относително малка 
територия. 

Туристическите дейности, разбира се, се съчетават с режимите на защита и управление на 
териториите на маршрута. Те са обвързани с предприемане на мерки за опазване, укрепване и 
възстановяване на природното богатство. Така туристическите услуги, които се предоставят на 
територията на маршрута, са устойчиви и съобразени с изискванията за защита на видовете животни 
и растения. В рамките на маршрута се практикува алтернативен, екотуризъм и устойчив туризъм. 
Маршрутът предлага атракции на екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, 
спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, преминаване на планински маршрути 
с водач), селски туризъм. Допълнителни атракции в границите на защитените територии, включени 
в маршрута, предлагат възможности за туризъм, свързан с културно-историческото наследство, с 
религия, вино, традиционна кухня, етнография и традиционна музика и занаяти.
 
УСТОЙЧИВ ЕКОТУРИЗЪМ 
Туристическото посещение на защитените обекти има за цел не само да минимизира въздействието 
върху биологичната среда, но и да формира възгледите на туристите преди и по време на пътуването 
им, както и да предизвиква природощадящи туристически практики. Всички дейности в зоната на 
посрещане трябва да са съобразени с пределния капацитет на природните ресурси, т.е. да се спазва 
принципа за колкото се може по-икономично използване на ресурсите. Обектите на маршрута са 
слабо засегнати от човека места и туристическите дейности в тях трябва да допринесат за защита 
на природата и благосъстоянието на местното население. Всички участници в туристическия 
процес и управлението на териториите се ангажират да сведат до минимум въздействието върху 
посещаваните територии, да информират пътуващите за местните правила и уредби, да участват 
във всяка регионална програма за опазване на природната среда. Посещението на обектите на 
маршрута има възпитателен и образователен характер. Образованието и интерпретацията на 
природната среда (вкл. екологично възпитание) са важни инструменти в създаването на приятно, 
съдържателно и пълноценно екотуристическо преживяване. 

Въведение
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НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ
Заради стратегическото си географско положение, 
разнообразен релеф и наличие на безценни 
природни блага, маршрутът е много благоприятна 
дестинация сред практикуващите наблюдение на 
птици, особено през пролетта и есента, когато се 
случват двата най-големи миграционни похода 
на птиците. Намиращ се на кръстопътя между 
Европа и Азия, през региона преминават двата 
най-важни птичи миграционни пътя – Виа Понтика 
и Виа Аристотелис. На територията на маршрута 
са записани над 400 вида птици, някои от които е 
трудно да се видят на друго място в Европа.

В българска част на маршрута най-
подходящите точки включват Цибър - Цибърско блато 
- Остров Ибиша, Козлодуй, Персина - Никополско 
плато, Остров Вардим – устие на река Янтра, Студена 
река, рибарници Хаджи Димитрово (Орнитоложко 
важно място), Русенски лом/Ломовете – Орлова 
чука (включени в ЮНЕСКО), Лудогорие - Сребърна 
(обект по RAMSAR, включен в ЮНЕСКО), Сухата река, 
Златни пясъци, Комплекс Калиакра.

Маршрутът за наблюдение на птиците в 
Румъния включва: Чуперчени - Деса – Дунав при 
Гърла Маре - Маглавит – Блахница – Природен 
парк Железни врата – Национален парк Домоглед 
- долината на р. Черна – Коридорът на р. Жиу – 
Гората Радомир – Устието на р. Олт при вливането 
ѝ в Дунав – Природен парк Комана – Йезер Кълъраш 
– Ръкавът Борча – Канарите на Дунав – Гората и 
долината Канарауа Фетии-Йортмак – Думбръвени 
- Долината Урлуя-Езерото Ведероаса – Проломите 
на Добруджа – Делтата на р. Дунав (езеро Разим) – 
Езерото Ташаул-Корбу – Езерото Сютгьол – Езерото 
Текиргьол – Гората Хаджиени - Котул Въии.

Въведение

ВЕЛОМАРШРУТИ
С изградени веломаршрути и инфраструктура, както и ползване на асфалтовите трасета, най-подходящи 
за България са: Западна Стара планина и Предбалкан,  „Врачански Балкан“, Карлуковски карст, Божият 
мост - Понора, „Персина - Никополско плато“, Остров Вардим – устие на река Янтра, Русенски лом/
Ломовете – Орлова чука, Калимок – Бръшлен - Боблата, Златни пясъци, а за Румъния: Железни Врата, 
Морска крайбрежна акватория Вама Веке - 2 Май, Гората и Долината Канарауа Фетии - Йортмак.

Евро Вело 6
По поречието на Дунав минава най-

популярният веломаршрут в Европа - Евро Вело 6. 
Евро Вело е мрежа от 15 маршрута на дълги 
разстояния, свързващи и обединяващи целия 
европейски континент. Маршрутите могат да се 
използват както от туристи, така и от местните 
хора, които пътуват ежедневно. 

Маршрутът Евро Вело 6 преминава през 
държавите Германия, Австрия, Словакия, Унгария, 
Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Дунавският 
велосипеден път минава през голямата си част от 
двете страни на Дунав, понякога само от едната 
страна, така че по време на пътуването трябва 
често да се пресича реката. Следва древния римски 
път по дължината на Дунавския лимес, който е 
свързвал станциите и крепостите до Дунавската 
делта. Маршрутът минава близо до Брегово, Видин 
и през Лом, Козлодуй, Свищов и Русе достига 
до Силистра, където велосипедистите могат да 
продължат до Делтата на река Дунав (езеро Разим). 
Велосипедната пътека се отличава главно по 
асфалтови пътища, колкото е възможно по-близо 
до реката и предлага добри възможности, особено 
за наблюдение на птици и близко взаимодействие 
с непокътната природна среда. Европейската 
федерация по колоездене притежава търговската 
марка за Евро Вело и координира нейното развитие 
на европейско ниво.

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
Селският и агротуризъм включва туристите в 
ежедневието на посещаваното домакинство: 
беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне 
на традиционни ястия, включване в обичаите и 
празниците на района, наблюдение или обучение 
в местни занаяти, фолклорни и земеделски 
традиции. Тези дейности могат да се допълнят с 
различни видове активен или културен туризъм - 
пешеходен, вело, езда, посещение на манастири, 
музеи, археологически и други забележителности, 
училище по занаяти. 

ЕКОТУРИЗЪМ С ОБРАЗОВАТЕЛЕН ХАРАКТЕР
Природните паркове и в момента предлагат този 
вид туристическа услуга, както за организирани 
групи, така и за индивидуални туристи.

Въведение
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Обекти в БЪЛГАРИЯ

Обекти в България

ДОСТЪПНОСТ НА ОБЕКТИТЕ ЧРЕЗ ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
Всички обекти са достъпни със сухопътен транспорт, с изключение на островите по река Дунав – 
Ибиша, Цибър, Козлодуй, Беленски острови, Персина, Пожарево, остров Дуранкулак и румънските 
морски острови Маре и Корбулуй. Всички те са достъпни с воден транспорт – лодки и фериботи.

На територията минава общоевропейският транспортен коридор №7, формиран от река Дунав 
като вътрешно континентална връзка между Западна, Централна и Източна Европа, свързва Европа 
и Азия, като през Черно море се осъществява директна връзка с вътрешната мрежа от плавателни 
канали на Русия и страните от Каспийския басейн. По този коридор са достъпни следните обекти от 
българската част на маршрута: Студенец, река Вит, Карабоаз, остров Вардим и устие на река Янтра, 
Природен парк „Персина“ и Никополско плато. 

Граничните точки, които могат да свързват частите на трансграничния маршрут от двете 
страни на границата, са следните, от запад на изток:

 ■ Калафат - Видин
 ■ Бекет - Оряхово 
 ■ Турну Мъгуреле - Никопол
 ■ Гюргево - Русе
 ■ Кълъраш - Силистра
 ■ Вама Веке - Дуранкулак

Въведение
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Видински парк

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000522, която се допира до защитена зона 
по Директива за птиците. Включва защитена 
местност „Липака“.

 ■ Област: Видин
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Монтана
 ■ Природозащитно значение: На територията 

на защитената зона се срещат широколистни 
гори от бук, липа, ясен, явор, бряст. Наличие 
на смесени местообитания между Мизийски 
гори от сребролистна липа и термофилни 
букови гори. Срещат се дъбови гори, масово 
разпространени по протежение на долната 
част на р. Видбол, с много дървесни видове, 
характерни за крайречните зони. Естествени 
и полуестествени тревни съобщества.

 ■ Защитени видове: 20 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с. Синаговци.
 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): Липсва информация 
за близко разположени. Възможност за 
настаняване в гр. Видин.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Зоната 
дава възможност за пешеходен туризъм - две 
екопътеки има в местността „Божурица“.

 ■ Други атракции: Липсва информация за 
близко разположени. Близостта до гр. Видин 
позволява посещението на обекта да бъде 
съчетано с посещение на други културни и 
археологически обекти в града.

България, област Видин

1

България,
област Видин

1. Видински парк
2. Арчар - Орсоя
3. Белоградчишки скали - Венеца
4. Пещера Магурата 
5. Западна Стара планина и Предбалкан
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България
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Белоградчишки скали - Венеца3

 ■ Природозащитен статут: 
Природна забележителност

 ■ Област: Видин
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Монтана
 ■ Природозащитно значение: Опазване на 

уникални скални образувания.
 ■ Защитени видове:

Няма официална информация.

 ■ Достъпност: Лесен достъп, непосредствено 
от центъра на гр.Белоградчик. Възможни са 
няколко подхода.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване  (на 

разстояние до 10 км): Добри възможности за 
настаняване и изхранване в гр.Белоградчик.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Белоградчишките скали са сред най-
популярните туристически атракции в 
България. Има възможност за различни 
типове туризъм.

 ■ Други атракции: Средновековна крепост, 
възможности за културен и културно-
исторически туризъм.

Арчар - Орсоя2

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000497, която се допира до защитена 
зона по Директива за птиците.

 ■ Област: Видин
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Монтана
 ■ Природозащитно значение: Защитената 

зона включва заливни дунавски тераси и 
околните пясъчни хълмове с височина 80-90 
м. Включва се и дунавски остров с алувиални 
гори.

 ■ Защитени видове: 31 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с. Арчар, след 
това по черен път; труден достъп.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): Липсва информация 
за близко разположени; възможност за 
настаняване в гр. Видин.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Няма 
обособени или обозначени маршрути, пътеки 
и подходи към обекта.

 ■ Други атракции: Възможност за комбиниране 
на еко и културен туризъм. В района 
се намират останки от късноримския 
и ранновизантийския град Рациария. 
Възможност за наблюдение на птици.

България, област Видин
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Пещера Магурата4

 ■ Природозащитен статут: 
Природна забележителност

 ■ Област: Видин
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Монтана
 ■ Природозащитно значение: Опазване на 

пещерната фауна и праисторически културни 
находки, включително известните скални 
рисунки.

 ■ Защитени видове: 9 вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Рабиша.
 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): Местни къщи 
за гости и ресторанти. Възможност за 
настаняване в гр.Белоградчик.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Възможност за пешеходен туризъм, 
пещерата се посещава от български и 
чуждестранни туристи. 

 ■ Други атракции: В близост се намира езеро 
Рабиша, което дава възможност за риболов, 
плуване и каране на сърф.
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България, 
област Монтана

София
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6. Козлодуй
7. Цибър - Цибърско блато - Остров Ибиша

5 Западна Стара планина и Предбалкан

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI), с код 
BG0001040, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците - SPA BG0002002 
„Западен Балкан“. Територията на зоната 
включва резервати „Горната Кория“ и 
„Чупрене“, природна забележителност 
„Белоградчишки скали“, защитени 
местности „Копрен-Равно буче“, „Чупренски 
буки“, „Сто овци“, „Равненско градище“, 
„Самарите“, „Уручник“ и др.

 ■ Област: Монтана, Видин, София
 ■ Отговорна институция: 

РИОСВ – Монтана, РИОСВ - София
 ■ Природозащитно значение: Защитената зона 

се характеризира с разнообразен горски 
ландшафт, скални и пещерни образувания.

 ■ Защитени видове: 57 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път – Белоградчик – 
Върбово – Долни Лом – Чипровци – Превала 
– Бели мел.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): в Белоградчик, 
Берковица, Чипровци, Чупрене и други 
близки населени места.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Зоната 
предоставя възможност за пешеходен 
туризъм с много на брой обозначени 
маршрути.

 ■ Други атракции: Останки от средновековни 
крепости в Берковица, Белоградчик, 
тракийска крепост между селата Помеждин 
и Равна, Чипровските градища.

България, област Видин
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7 Цибър - Цибърско блато - Остров Ибиша

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000199, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците - SPA BG0002104 
„Цибърско блато“, BG0002007 „Остров 
Ибиша“, в малка част се препокрива с 
BG0002009 „Златията“. Включва поддържан 
резерват „Ибиша”.

 ■ Област: Монтана
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Монтана
 ■ Природозащитно значение: Защитената 

зона има за цел опазване и поддържане 
на местообитанията на защитени видове 
птици за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние, както и 
възстановяване на местообитания на видове 
птици, за които е необходимо подобряване 
на природозащитното им състояние.

 ■ Защитени видове: 24 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Горни Цибър, 
с.Долни Цибър, с.Златия.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Лом и 
гр.Козлодуй.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Липсват обозначени маршрути, пътеки или 
подходи.

 ■ Други атракции: Липсва информация за 
близко разположени.

България, област Монтана

6 Козлодуй

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000527, която се съдържа в защитена 
зона по Директива за птиците – SPA BG0002009 
„Златията“.

 ■ Област: Монтана
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Монтана
 ■ Природозащитно значение: Защитената зона 

представлява стръмен льосов склон между 
гр.Козлодуй и с.Горни Цибър. Билата са 
обхванати от степна растителност с участието 
на някои ендемити. Доминантите са Stipa 
capillata, Artemisia campestris; ендемити са 
Centaurea rumelica, Stachys arenariaeformis, 
Chamaecytisus supinus.

 ■ Защитени видове: 2 защитени вида

 ■ Достъпност: Добър достъп по асфалтов път 
от гр.Козлодуй.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): Възможност за 
настаняване в гр.Козлодуй.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Зоната 
предоставя възможност за пешеходен 
туризъм, намира се на пешеходно разстояние 
от гр.Козлодуй.

 ■ Други атракции: В близост се намира 
градският парк на Козлодуй и националният 
музей параход „Радецки“.

България, област Монтана
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8 Врачански Балкан

 ■ Природозащитен статут: Природен парк 
„Врачански Балкан“ се припокрива 
със Защитена зона по Директива за 
местообитанията с код BG0000166, защитена 
зона по Директива за птиците - SPA 
BG0002053 „Врачански Балкан“. Включва 
резерват „Врачански карст“, природни 
забележителност „Темната дупка“, 
„Колчаковец“, „Врацата“, „Леденика“, 
„Ритлите“, „Рашков дол“, „Новата пещера“, 
защитени местности „Боров камък“, 
„Лъкатнишки скали“, „Вола“, „Веждата“.

 ■ Област: Враца
 ■ Отговорна институция: Дирекция на Природен 

парк „Врачански Балкан“.
 ■ Природозащитно значение: Защитената 

зона е с важно значение за опазване 
местообианията на растителни и животински 
видове. Характеризира се с карстов релеф с 
разнообразни форми и специфични природни 
местообитания.

 ■ Защитени видове: 40 защитени вида

 ■ Достъпност: Три основни направления – 
гр. Враца, отбивки от първокласния път 
Монтана-Враца, както и през с.Лютиброд.

 ■ Ограничения за достъп: Няма ограничения 
за достъп. Има ограничения за някои 
туристически дейности само в резерват 
„Врачански карст“.

 ■ Възможности за настаняване и изхранване 
(на разстояние до 10 км): В гр.Враца, също 
така има множество места за настаняване в 
парка и околностите.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Възможност за пешеходен туризъм по 
девет екопътеки и маркирани маршрута, 
множество огледни места (Згориград, 
Алпийски дом, Посетителски центрове 
„Ритлите“ и „Враца“).

 ■ Други атракции: Възможност за скално 
катерене. Паметници на културата, културно-
исторически обекти.

България, област Враца
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10 Островска степ – Вадин - Островско блато

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000334.

 ■ Област: Враца
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Враца
 ■ Природозащитно значение: Защитената зона 

включва заливна равнина край р. Дунав, 
високи льосови тераси в района на селата 
Остров и Вадин. Пейзажът е отворен и 
включва степи, обработваеми земи, овощни 
градини и гори по бреговете на р. Дунав. 
Наличие на блата със съобщества от Phrag-
mites australis, Typha latifolia, T. angustifolia. 
Големи льосови степи над заливните тераси.

 ■ Защитени видове: 29 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Остров, 
близост до фериботен терминал Орахово.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): Възможност за 
настаняване и изхранване в гр.Оряхово.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Теренът 
е проходим и достъпен по черни пътища и 
пътеки, но няма маркирани маршрути.

 ■ Други атракции: Липсва информация.

България, област Враца

9 Божият мост - Понора

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона 
по Директива за местообитанията (SCI) 
с код BG0000594. Включва природна 
забележителност „Понор пещера“.

 ■ Област: Враца
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Враца
 ■ Природозащитно значение: На  територията 

на защитената зона има скални образувания, 
водна пещера с дължина около 3.5 км, през 
която тече подземна река и се образуват 
дълбоки езера.

 ■ Защитени видове: 15 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Чирен, 
последните 2 км са по черен път.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

(на разстояние до 10 км): В гр.Враца.
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 

Подходите са благоустроени с ествествени 
материали. Възможност за еко и селски 
туризъм.

 ■ Други атракции: Останки от каменна крепост 
в близост до обекта.

България, област Враца
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11 Карлуковски карст

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0001014, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците - SPA BG0000332 
„Карлуковски карст“. Включва природни 
забележителности „Гълъбарника“, 
„Хайдушка пещера“, „Чуклите“, 
„Червеница“, „Самоилица“ - І и ІІ, както и 
орнитологично важно място „Карлуковски 
карст“.

 ■ Област: Враца
 ■ Отговорна институция: 

РИОСВ – Враца, РИОСВ – Плевен
 ■ Природозащитно значение: Защитената зона 

се характеризира с карстови местообитания.
 ■ Защитени видове: 41 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов от гр.Роман през 
с.Кунино или от гр.Червен бряг през 
с.Реслец. От София основният път е през 
Луковит и Карлуково (извън територията на 
трансграничния регион).

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Луковит, 
гр.Червен бряг.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Възможност на пешеходен туризъм, в района 
се намират пещерите Проходна, Темната 
дупка, Свирчовица, скален манастир  „Св. 
Марина“, Първи национален геопарк. Има 
множество огледни места.

 ■ Други атракции: Възможност за пещерен 
туризъм; каменоделно училище и природен 
феномен „Червеница“ в с.Кунино.

България, област Враца
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Студенец13

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI), код 
BG0000240, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците. Включва природни 
забележителности „Карстовото ждрело 
на р. Чернелка“, „Студенец“, „Терциерни 
вкаменелости“ и защитени местности 
„Кайлъка“ и „Турията“.

 ■ Област: Плевен
 ■ Отговорна институция: РИОСВ - Плевен
 ■ Природозащитно значение: Зоната има голямо 

значение за опазване на редки растителни 
и животински видове и съобщества. 
Разнообразни природни местообитания, 
включително горски, тревни, карстови 
формации, пещери и еутрофни езера.

 ■ Защитени видове: 137 защитени вида

 ■ Достъпност: 
Добър транспортен достъп от гр.Плевен.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Плевен
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 

Маршрути през защитена местност „Кайлъка“ 
и природна забележителност „Карстовото 
ждрело на р. Чернелка“.

 ■ Други атракции: Маршрути за скално катерене 
в Кайлъка, Винен музей, Терциерни 
вкаменелости.

България, област Плевен

12 Карабоаз

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000335, която се допира до защитена 
зона по Директива за птиците. Включва 
в територията си защитени местности 
„Кутината“ и „Генчов орман“.

 ■ Област: Плевен
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Плевен
 ■ Природозащитно значение: Защитената зона 

представлява най-голямата съществувала 
заливна тераса на р. Дунав. Днес е силно 
променена от антропогенната дейност.

 ■ Защитени видове: 
Няма официална информация

 ■ Достъпност: Асфалтов път до гр.Гулянци, 
с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): Липсва информация 
за близко разположени.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Липсват обозначени маршрути и подходи.

 ■ Други атракции: Липсва информация за 
близко разположени.

България, област Плевен
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Персина - Никополско плато14

 ■ Природозащитен статут: Природен комплекс, 
който включва Природен парк „Персина“, 
покрит от защитена зона по Директивата за 
местообитанията с код BG0000247 „Персина“, 
защитени зони по Директивата за птиците 
„Остров Лакът“, Комплекс „Беленски 
острови“ и Свищовско-Беленска низина. В 
обхвата на парка попадат резерват „Милка“, 
резерват „Китка“, поддържан резерват 
„Персина Изток“ и защитена местност 
„Персина Изток“. Природен парк „Персина“ 
частично се припокрива със Защитена зона 
Никополско плато, обявена по Директива за 
местообитанията и Директива за птиците.

 ■ Област: Плевен
 ■ Отговорна институция: Дирекция на Природен 

парк „Персина“ 
 ■ Природозащитно значение: Природният парк 

е обявен за опазване и възстановяване на 
крайдунавски влажни зони, и запазване 
естественото състояние на многобройните 
острови, влизащи в границите на парка. 
Тук се намира и най-големият български 
и четвърти по големина в Европа дунавски 
остров - о. Персин, дал името на природния 
парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина 
той достига до 6 км.

 ■ Защитени видове: Най-голямото богатство 
на парка са птиците. Описани са над 200 
вида и почти всички имат консервационен 
статус. Беленският комплекс от острови е 
определен като един от петте най-важни за 
региона местообитания на голям корморан /
Phalacrokorax carbo/, малък корморан /Pala-
crocorax pygumeus, нощна чапла /Nycticorax 
nycticorax/, гривеста чапла /Ardeola ralloi-
des/, малка бяла чапла /Egretta gatzetta/, 
голяма бяла чапла /Egretta alba/, червена 
чапла /Ardea purpurea/, лопатарката /Pla-
talea leucorodia/, блестящ ибис /Plegadis 
falcneus/, белоока потапница /Aythya nyro-
ca/, речна и белочела рибарка /Sterna hirun-
do u Sterna albifrons/. Описани са също така 
475 вида висши растения, 162 от тях са тясно 
свързани с наличието на вода. В островните 
блата, отводнителните и наводнителните 
канали се срещат разнообразии растителни 
формации. 
Никополско плато има значение за опазване 
на карстови плата с елементи на степна 
растителност; пещери

 ■ Достъпност: Транспортният достъп до е през 
гр.Белене. 

 ■ Огранничения за достъп: Достъпът до 
остров „Персин“ е контролиран поради 
функционирането на затвор там, както и за 
намаляване на антропогенния натиск върху 
екосистемата.

 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 
В гр.Белене и гр. Никопол.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
През 2002 г. Дирекция на Природен парк 
„Персина“ започва изграждането на паркова 
инфраструктура. Построени са “Кът за отдих” 
край р. Дунав, скривалища за наблюдение на 
птици, пешеходни маршрути и велосипеден 
маршрут до защитена местност „Кайкуша“. 
Зоната предоставя възможност за пешеходен 
туризъм. Има огледни места над Никопол и 
по р. Дунав. Веломаршрут Евро Вело 6.

 ■ Други атракции: Наред с природните си 
дадености, територията на природен парк 
„Персина“ е свидетел на богато историческо 
минало. За това говорят множеството 
паметници, както и трудовете на местни 
краеведи. На територията на Община 
Белене са разкрити и регистрирани над 
36 археологически обекта от римски, 
ранносредновековни и средновековни 
селища. Сред най-атрактивните е античният 
каструм „Димум“ на брега на р. Дунав. 
В зоната на Никополско плато се намира 
чешмата Елия, множество църкви, Паметник 
на победата, Скален манастир, Каменна 
крепост, има възможности за риболов и 
наблюдение на птици. 

България, област Плевен
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Река Вит15

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000181. Включва защитена местност 
„Лъгът – Дръмката“.

 ■ Област: Плевен
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Плевен
 ■ Природозащитно значение: Защитената 

зона обхваща течението на р.Вит на север 
от Плевен, система от блата (стари речни 
корита), някои алувиални гори и степни 
съобщества на хълмовете над реката. 
Наличие на богата рибна фауна от 44 вида, 
както и крайречни гори. Зоната е важен 
биокоридор.

 ■ Защитени видове: 45 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Биволаре, 
с.Садовец.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Плевен.
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 

Възможност за пешеходен туризъм без 
обозначени маршрути. Подходящи огледни 
места има при с.Биволаре и с.Божурица.

 ■ Други атракции: Липсва информация за 
близко разположени.

България, област ПлевенБългария, област Плевен
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16 Остров Вардим – устие на река Янтра

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI, SPA), код 
BG0002018, която припокрива защитена зона 
по Дитектива за птиците. Включва  защитена 
местност „Старият дъб“.

 ■ Област: Велико Търново
 ■ Отговорна институция: 

РИОСВ – Велико Търново
 ■ Природозащитно значение: Зоната има голямо 

значение за опазване на редки растителни и 
животински видове и съобщества. Налице 
са разнообразни природни местообитания, 
алувиални гори, речни и смесени гори. Има 
естествена крайречна гора от дъбове, бряст, 
тополи и елша. Остров „Вардим“ е третият 
най-голям остров в българския участък на 
р.Дунав. Защитената зона включва втори 
прилежащ остров.

 ■ Защитени видове: 71 вида птици, от които 21 
в Червената книга

 ■ Достъпност: Добър транспортен достъп до 
гр.Свищов, с.Вардим, с лодка до острова.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Свищов.
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 

Възможност за пешеходен туризъм без 
обозначени маршрути.

 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, 
посетителски център „Нове“, Исторически 
парк, свързан с освободителната война през 
1878г.

България,
област Велико Търново
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Търновски височини18

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI,), код 
BG0000213, която се допира до защитена 
зона по Директива за птиците. Зоната 
включва в себе си защитени местности 
„Преображенски манастир“, „Дервента“, 
„Божур поляна“.

 ■ Област: Велико Търново
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Велико 

Търново
 ■ Природозащитно значение: Защитената зона 

се отличава с карстов ландшафт с множество 
пещери – 22 на брой. Важна зона е за 
опазване на много видове от безгръбначната 
фауна. Налице са 9 типа местообитания по 
Директива 92/43.

 ■ Защитени видове: 38 защитени вида: прилепи, 
земноводни и влечуги, риби, безгръбначни, 
в т.ч. пеперуди, растения.

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Дебелец, 
с.Арбанаси.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Велико 
Търново, с.Арбанаси, гр.Горна Оряховица.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Възможност за пешеходен и религиозен 
туризъм – наличие на архитектурно-
исторически резервати и манастири.

 ■ Други атракции: Възможност за наблюдение 
на пеперуди.

България, област Велико Търново

17 Студена река - Рибарници Хаджи Димитрово

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI, SPA, 
ЗМ), код BG0000233, която припокрива SPA 
BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово. 
Зоната включва защитени местности 
„Русалка“, „Божурлъка“, орнитологично 
важно място „Рибарници Хаджи Димитрово“.

 ■ Област: Велико Търново, Русе
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Велико 

Търново, РИОСВ - Русе
 ■ Природозащитно значение: В защитената 

зона се намират бивши рибарници - влажна 
зона, която е от значение за водолюбивите 
птици, наличие на степни съобщества по 
хълмовете. Срещат се засолени ливади 
покрай реката, които са рядък хабитат за 
Дунавската равнина.

 ■ Защитени видове: 116 вида птици, от които 33 
в Червената книга, бозайници, земноводни 
и влечуги, риби; от растенията – Татарско 
диво зеле.

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Хаджи 
Димитрово.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): 
В гр.Свищов и гр.Бяла.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Възможност за пешеходен екотуризъм – 
изграден маршрут от рибарниците в с.Хаджи 
Димитрово до гр.Свищо.в

 ■ Други атракции: Наблюдение на редки видове 
птици и растения.

България, област Велико Търново
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20. Русенски Лом – Ломовете – Орлова чука
21. Калимок – Бръшлен - Боблата
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Река Янтра19

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI), код 
BG0000610, която се допира до защитена 
зона по Директива за птиците.

 ■ Област: Велико Търново
 ■ Отговорна институция: 

РИОСВ – Велико Търново
 ■ Природозащитно значение: Зоната има 

голямо значение за опазване типовете 
природни местообитания, местообитания на 
видове и техните популации, включително 
панонски солени степи и солени блата, 
алувиални гори, еутрофни езера и др. 
Включва находище на обикновен сладник, 
защитена местност „Естествено находище 
на Кримска какула“ (в област Русе, с. 
Попско Косово), речен коридор на р. Янтра 
от гр. Габрово до устие. То е заобиколено 
от обработваеми земи, ливади, крайречни 
върбови и тополови гори, сухи склонове, 
стари речни корита. Между Габрово и 
Велико Търново реката преминава главно в 
каменисти каньони.

 ■ Защитени видове: 51 защитени вида

 ■ Достъпност: Добър транспортен достъп 
от гр.Свищов, около реката достъпът е 
ограничен.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): 
В гр.Свищов и гр.Бяла.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Липсват обозначени маршрути. Огледни 
места между селата Беляново и Белцов.

 ■ Други атракции: Възможности за риболов и 
наблюдение на птици.

България, област Велико Търново
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20 Русенски Лом – Ломовете – Орлова чука

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI), с код 
BG0000608 „Ломовете“, която препокрива 
защитена зона по Директива за птиците - 
SPA BG0002025 „Ломовете“. Зоната включва 
Природен парк „Русенски Лом“,  защитена 
местност „Орлова чука“, орнитологично 
важно място „Ломовете“.

 ■ Област: Русе
 ■ Отговорна институция: Дирекция на Природен 

парк „Русенски Лом“
 ■ Природозащитно значение: Долината 

на р. Русенски Лом е изолиран оазис 
със своеобразна смесица от видове 
с различен зоо- и фитогеографски 
произход: средноевропейски, степен 
и субсредиземноморски. За това 
благоприятстват разнообразният релеф и 
наличието на скални образувания и влажни 
зони. Районът е карстов. Съществуват 14 
типа природни местообитания.

 ■ Защитени видове: 44 защитени вида

 ■ Достъпност: Множество подстъпи - от 
главен път Е70 Варна-Русе при с.Писанец-
Щръклево-Нисово; от главен път Е85 София-
Русе при с.Иваново; от с.Басарбово; основно 
асфалтов път до селата Писанец, Щръклево, 
Нисово, Червен, Кошов, Иваново, Басарбово.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): Хотели и къщи за 
гости в селата Писанец, Щръклево, Нисово, 
Червен, Кошов, Иваново, Басарбово и гр. 
Русе.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Възможност за велотуризъм, наличие на 
екопътеки при Ивановските скални църкви.

 ■ Други атракции: Ивановски скални църкви 
и Средновековен град Червен, множество 
посетителски центрове, места за наблюдение 
на птици и диви животни, скали за катерене 
в селата Нисово и Басрбово.

България, област Русе
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22. Сребърна - Лудогорие
23. Пожарево - Гарван
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Калимок – Бръшлен - Боблата21

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000377, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците - SPA BG0002030 
„Комплекс Калимок“. Зоната включва 
защитена местност „Калимок – Бръшлен“.

 ■ Област: Русе, Силистра
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Русе
 ■ Природозащитно значение: Комплексът 

„Калимок – Бръшлен“ включва някогашно 
голямо крайдунавско блато, превърнато в 
рибарници, покрития със заливна гора остров 
„Безименен“, както и участъка от брега 
на река Дунав между тях. По бреговете са 
представени типични крайречни, заливаеми 
гори, с доминираща растителност от тополи 
и върби. Мястото е от значение за опазване 
на водолюбиви птици.

 ■ Защитени видове: 33 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до отбивка вляво 
преди с.Бръшлен, след това - черен път до 
дигата на р.Дунав.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Русе. Има 
изграден Посетителски център в с.Бръшлен 
с 40 легла.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Възможност за пешеходен туризъм и за 
велотуризъм (Веломаршрут Евровело 6). 
Изграден е образователен екомаршрут 
„Калимок – Бръшлен“.

 ■ Други атракции: Зоната дава възможност за 
наблюдение на птици, риболов. В близост 
се намира тракийска могилна горбница 
„Бабово“.

България, област Русе
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Сребърна - Лудогорие22

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона 
BG0000241 „Сребърна“, обявена  по 
Директива за местообитанията и по 
Директива за птиците, включва Защитена 
зона BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“, 
обявена по Директива за местообитанията, 
поддържан резерват „Сребърна“ и защитена 
местност „Пеликаните“. Обектът е обявен 
за влажна зона с международно значение 
по Рамсарската конвенция. Притежава 
Сертификат за биосферен парк на ЮНЕСКО.

 ■ Област: Силистра
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Русе
 ■ Природозащитно значение: Защитената зона 

има важно значение за опазване на езеро 
„Сребърна“, Рамсарски обект, включен е в 
списъка на ЮНЕСКО.

 ■ Защитени видове: 27 защитени вида растения 
и животни, 54 защитени видове птици

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Пожарево, 
Гарван, Малък Преславец; отбивка от главен 
път 21 Тутракан-Силистра, с.Дунавец.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Силистра.
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Зоната 

предоставя възможност за пешеходен 
туризъм.

 ■ Други атракции: Липсва информация за 
близко разположени.
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България,
област Добрич

23 Пожарево - Гарван

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона 
по Директива за местообитанията с код 
BG0000530, която съдържа защитени зони 
по Директива за птиците BG0000237 „Остров 
Пожарево“, BG0002065 „Блато Малък 
Преславец“ и BG0002064 „Гарванско блато“. 
Включва защитени местности „Блатото 
Малък Преславаец“, „Сая Кулак“, „Остров 
Пожарево“ и „Гарвански блата“.

 ■ Област: Силистра
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Русе
 ■ Природозащитно значение: Защитената 

зона има важно значение за опазване 
на сладководни блата, разположени в 
близост до р.Дунав, влажни зони, пасища, 
крейречни гори и обитаващите ги популации 
от водолюбиви птици.

 ■ Защитени видове: 27 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Пожарево, 
Гарван, Малък Преславец; отбивка от главен 
път 21 Тутракан-Силистра, с.Дунавец.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): 
В гр.Тутракан, с.Пожарево

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Зоната 
предоставя възможност за пешеходен 
туризъм.

 ■ Други атракции: Възможност за гребно-
ветроходни туристически походи.

България, област Силистра
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Долината на река Батова25

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000102, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците - SPA BG0002082 
„Батова“. Включва Природен парк „Златни 
пясъци, поддържан резерват „Балтата“, 
защитена местност „Блатно кокиче“, 
орнитологично важно място „Батова“.

 ■ Област: Добрич, Варна
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Варна
 ■ Природозащитно значение: В защитената 

зона е запазена естествена крайречна 
растителност.

 ■ Защитени видове: 28 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Батово.
 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): 
В курортен комплекс „Албена“.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
Зоната предоставя възможност за 
пешеходен туризъм.

 ■ Други атракции: Оброчище, к.к.„Албена“.

България, област Добрич

Сухата река24

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона 
по Директива за местообитанията (SCI) с 
код BG0000107, която се припокрива със 
защитена зона по Директива за птиците 
(SPA) BG0002048. Зоната включва „Суха 
река“, природни забележителности 
„Скално образувание Пещерата“, „Скално 
образувание Вратата“ (в област Силистра), 
„Александрийска гора“, защитени местности 
„Суха река“, „Орлова могила“ (в област 
Добрич).

 ■ Област: Добрич, Варна, Силистра
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Варна, РИОСВ 

- Русе
 ■ Природозащитно значение: Защитената 

зона представлява система на сухи речни 
долини, които са се образували в меката 
варовикова основа на Лудогорското плато. 
Те са заобиколени от различни видове 
широколистни гори с доминиране на дъб, 
липа, габър. Има и отворени степни и 
селскостопански райони над каньоните.

 ■ Защитени видове: 33 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до с.Карапелит.
 ■ Огранничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Добрич
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Зоната 

предоставя възможност за пешеходен 
туризъм по поречието на реката.

 ■ Други атракции: Възможност за скално 
катерене, пара- и делтапланеризъм, но са 
забранени от 1 март до 31 август заради 
гнездящи птици.

България, област Добрич
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27 Ботаническа градина, Балчик

 ■ Природозащитен статут: Защитена местност
 ■ Област: Добрич
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Добрич
 ■ Природозащитно значение: Ботаническата 

градина е с богат видов състав - опазване на 
територия с характерен ландшафт, опазване 
на местообитанията на застрашени, редки и 
уязвими растителни видове.

 ■ Защитени видове: Множество защитени 
видове.

 ■ Достъпност: Асфалтов път до гр.Балчик.
 ■ Ограничения за достъп: Заплаща се билет за 

вход в работно време.
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Балчик.
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 

Местността предоставя възможност за 
пешеходен туризъм.

 ■ Други атракции: Туристическа атракция е 
Дворецът на територията на Ботаническата 
градина.

България, област Добрич

Златни пясъци26

 ■ Природозащитен статут: Природен 
парк, Защитена зона по Директива за 
местообитанията с код BG0000118, влиза в 
защитена зона по Директива за птиците (SPA) 
с код BG0002082 „Батова“.

 ■ Област: Добрич
 ■ Отговорна институция: Дирекция на Природен 

парк „Златни пясъци“
 ■ Природозащитно значение: Запазване на 

растителни и животински съобщества и 
характерни земни образувания и пейзажи, 
имащи научна и културна стойност и 
значение.

 ■ Защитени видове: 19 вида растения, 6 вида 
безгръбначни животни, 11 вида земноводни, 
12 вида влечуги, 7 вида бозайници и 72 вида 
защитени птици.

 ■ Достъпност: Отличен транспортен достъп, 
отбивка от първокласен път Варна-ГКПП 
Дуранкулак.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): в курортен 
комплекс „Златни пясъци“, с.Кранево.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
На територията на парка са разработени 
пет туристически и пет специализирани 
маршрута, които представят биологичното и 
ландшафтно разнообразие и са подходящи за 
пешеходен туризъм, природо-познавателен 
туризъм, велотуризъм, детски туризъм, 
фототуризъм, хора със специални нужди. По 
протежение на маршрутите са разположени 
кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, 
маси и огнища в близост до старинни чешми. 
Огледни места разкриват панорамни гледки 
към морето, парка и курортния комплекс.

 ■ Други атракции: Национален паметник 
на културата „Аладжа манастир“, 
курорт „Златни пясъци“ с разнообразни 
туристически атракции.

България, област Добрич
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Езеро Шабла - Езерец29

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000621, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците - SPA BG0000156 
„Шабленски езерен комплек“. Включва 
защитена местност „Шабленско езеро“ и 
орнитологично важно място „Шабленски 
езерен комплекс“.

 ■ Област: Добрич
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Варна
 ■ Природозащитно значение: Защитената 

зона представлява солена, плитка лагуна, 
заобиколена от обширни тръстикови масиви, 
с множество защитени видове, включително 
растения. Зоната е Рамсарски обект като 
местообитание на влаголюбиви птици с 
международн значение.

 ■ Защитени видове: 20 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до езерото.
 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Шабла.
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Зоната 

предоставя възможност за пешеходен 
туризъм.

 ■ Други атракции: В близост до езерото се 
намира най-старият действащ на Балканите 
морски фар. 

България, област Добрич

Комплекс Калиакра28

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000573, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците - SPA BG0002097 
„Белите скали“, BG0002051 „Калиакра“. 
Включва резерват „Калиакра“ и защитени 
местности „Степите, „Яйлата“, „Ароматна 
матиола“.

 ■ Област: Добрич
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Варна
 ■ Природозащитно значение: Защитената 

зона се характеризира с хазмофитна 
растителност, плитки, солени езера, скални 
образувания.

 ■ Защитени видове: 55 защитени вида

 ■ Достъпност: Асфалтов път до гр.Каварна.
 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): В гр.Каварна.
 ■ Възможности за пешеходен туризъм: Има 

възможност за пешеходен туризъм. На 
територията на защитената зона се намира 
архитектурен резерват „Калиакра“. Наличие 
на останки от древна крепост, в „Яйлата“ 
е открит „пещерен“ град с около 101 
„жилища“.

 ■ Други атракции: До с.Българево е създаден 
исторически комплекс, който популяризира 
историята на българските земи. Предполага 
се, че именно тук хан Аспарух е навлязъл в 
българските земи през 680 г.
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Обекти в РУМЪНИЯ

Дуранкулак30

 ■ Природозащитен статут: Защитена зона по 
Директива за местообитанията (SCI) с код 
BG0000154, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците - SPA BG0002050 
Дуранкулашко езеро. ЗМ Дуранкулак. ОВМ 
Дуранкулашко езеро.

 ■ Област: Добрич
 ■ Отговорна институция: РИОСВ – Варна
 ■ Природозащитно значение: Защитената зона 

е Рамсарски обект, Корине сайт, Акватория 
свързана с активно изхранване на птиците. 
Наличие на бели дюни, тревисти и храстови 
съобщества.

 ■ Защитени видове: 19 защитени вида

 ■ Достъпност: асфалтов път до с.Дуранкулак, 
с.Крапец.

 ■ Ограничения за достъп: Няма
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(на разстояние до 10 км): в курортен 
комплекс „Златни пясъци“, с.Кранево.

 ■ Възможности за пешеходен туризъм: 
На територията на парка са разработени 
пет туристически и пет специализирани 
маршрута, които представят биологичното и 
ландшафтно разнообразие и са подходящи за 
пешеходен туризъм, природо-познавателен 
туризъм, велотуризъм, детски туризъм, 
фототуризъм, хора със специални нужди. По 
протежение на маршрутите са разположени 
кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, 
маси и огнища в близост до старинни чешми. 
Огледни места разкриват панорамни гледки 
към морето, парка и курортния комплекс.

 ■ Други атракции: Национален паметник 
на културата „Аладжа манастир“, 
курорт „Златни пясъци“ с разнообразни 
туристически атракции.
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Железни Врата 1 

 ■ Природозащитен статут: Природен парк 
 ■ Окръг: Мехединци 
 ■ Отговорна институция: 

Национално управление по горите Ромсилва 
- Администрация на Природен парк. 
„Железни Врата“ Р.А.

 ■ Природозащитно значение: Бореални 
широколистни гори, иглолистни гори, храсти 
и под-средиземноморски храсти, пасища, 
скали, вода, влажни зони, земеделски 
екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: сладководни , 
пасища и храсти, скали и пещери, гора. 
Налице са 70 защитени хабитата, налични 
в Червената книга на Румъния.Пейзажът на 
Природен парк „Железни Врата“ се отличава 
благодарение на геоложкото и биологично 
разнообразие. Най-тясната част от дефилето 
на Дунав прекосява парка, предлагайки 
възможност да се открие впечатляващ карстов 
релеф, представен от скални формирования, 
долини, пещери, ями, но и ендемични 
растителни и цветни видове като Лалето 
на Казаните, Банатския рог, Камбанките на 
Казаните. Пещерата „Ветерани“ с достъп 
само през Дунав и Пещерата „Поникова“, 
освен атрактивните спелеоложки форми, 
приютяват и видове прилепи, включени 
в Републиканската Червена книга. Сред 
големите бозайници най-често се среща 
мечката и дивата свиня. Рибната популация 
се състои в по-голямата си част от скобари, 
кефал, мряна, мерлуза, распер и голяма 
вретенарка - единствената останала есетрова 
риба е чигата. Представителните източно-
средиземноморски и средиземноморски 
влечуги са жаба Хермани, пепелянката и 
гущерът. Сред птиците се отличава малкият 
корморан, големият корморан, сивата 
чапла, малката бяла чапла, зимното бърне, 
шилоопашатата патица, кафявоглавата 
потапница, качулатата потапница, малкия 
нирец или лиската.

 ■ Защитени видове: 116 вида от флората, 
31 вида безгръбначни, 43 вида бозайници, 
205 вида птици

 ■ Достъпност: Добра, през Дробета-Турну 
Северин и Оршова. 

 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 
Места за настаняване в Дробета-Турну 
Северин, Оршова и Ешелница.

 ■ Други атракции: Планински туризъм - 
пешеходен туризъм, научен, религиозен, 
конен, круизи по Дунав, наблюдение на птици, 
спортен риболов, традиционни празници 
и празненства, велотуризъм и планинско 
колоездене. Музеят на водноелектрическата 
централа „Железни Врата“ представя 
историята на язовира, покрил скалите, които 
правели преминаването през дефилето 
почти невъзможно и дали името му. Паркът 
има 16 обозначени, маркирани и оборудвани 
маршрута и 4 тематични пътеки. Религиозен 
туризъм се практикува тук благодарение на 
редица религиозни обекти като манастира 
„Водица“ във Върчорова или манастира 
„Мракония“ в Дубова. Може да се види и 
изваяният в скала Лик на Дечебал. 
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2 Платото на Мехединци

 ■ Природозащитен статут: Геоложки и 
Природен парк 

 ■ Окръг: Мехединци
 ■ Отговорна институция: Администрация на 

Геоложки парк „Платото на Мехединци“ и 
Окръжен съвет - Мехединци

 ■ Природозащитно значение: Гори, планински 
пасища, скали и пещери. Преобладаващи 
класове природни местообитания: пасища 
и храсти, други обработваеми земи, 
широколистни гори и смесени, иглолистни 
гори, други изкуствени терени, скални 
формирования и пещери.Геоложкият 
парк предлага 10 одобрени туристически 
маршрута, които водят пешеходците през 
най-впечатляващите карстови и планински 
пейзажи. Могат да бъдат посетени пещерата 
на Епуран, изворът и скалите при Къмана, 
Люляковата гора Поноареле, площите 
със средиземноморски храсти в Исверна, 
гората Боровъце, гората Дръгичану, карстов 
комплекс в Поноареле, карстовите стени 
при Изворите на Кошущей, Проломите на 
р. Кошущей, Рогът на Бабите и Кошутата, 
Рогът „Обязден камък“, Проломите на р. 
Тополница и пещерата „Тополница“, Рогът 
Бълции, Рогът Бъии и Долината Мънъстирии. 
Най-важните видове растения са Himanto-
glossum janke, Campanula serrata; животни 
Bufo viridis и Hyla arborea; влечуги Vipera am-
modytes. Има посетителски център в Сисещи, 
информационни центрове в Изворул Бързии, 
Поноареле, Обършия Клошани и Чирешу.

 ■ Защитени видове: 8 вида безгръбначни, 3 
вида  риби, 20 видa земноводни и влечуги, 
18 видa бозайници, 2 вида растения, 35 видa 
птици

 ■ Достъпност: Много добра
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Бая де Арамъ, 
Исверна, Поноареле, в радиус от 10 км: в 
Дробета-Турну Северин.

 ■ Други атракции: Пешеходен туризъм, 
спелеология, посещение на културни 
паметници. Популярни събития в областта 
са празникът на люляците в Поноареле през 
втората неделя на май месец, фестивалът 
на традиционната керамика в Шисещи, 
празникът на пещера „Тополница“ в 
Чирешу, празникът на пещерата при Балта, 
фестивалът на съдините и сармите в 
Шисещи, националният фолклорен фестивал 
Гора, горица, хубава елхица в Бая де Арамъ.
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   Домоглед - 
Долината на река Черня

3

 ■ Природозащитен статут: Национален парк 
 ■ Окръг: Мехединци 
 ■ Отговорна институция: Национално 

управление по горите Ромсилва - 
Администрация на Природен парк „Домоглед 
- Долината на р.Черня“

 ■ Природозащитно значение: Суб-
средиземноморски гори, варовикови 
съобщества, скали и сипеи, влажни 
зони. Преобладаващи класове природни 
местообитания: пасища и храсти, скални 
формирования и пещери, гори, извори.
Паркът разполага с общо 20 одобрени 
маршрута за пешеходен туризъм, перфектни 
за обичащите разходките в природата. Други 
14 маршрута са в процес на одобряване. 
Частта от парка, застъпваща се с територията 
на окръг Мехединци, включва дивата 
Долина и Проломите на р. Цесна - геоложки 
резерват, резерват за видове от флората, 
фауната и със защитени пейзажи - каньон, 
предназначен за любителите на екстремните 
спортове. Друга важна забележителност 
е Върхът на Стан - резерват за запалените 
ботаници. Вековните гори с букови дървета 
на възраст над 200 години се срещат по 
долината на р. Крайова, но и по долината 
на р.Оланулуй, р.Йован и т.н. На големи 
височини преобладават алпийските пейзажи 
с хвойна. Основните защитени растения, 
редки и част от тях ендемични, в парка са 
балкански борчак, балканска козя брада, 
банатски рог, гарганска мъртва коприва, 
жълт банатски лен,  рохелова звъника. 
Срещат се 1463 вида  пеперуди, сред които 
ендемичните Lampronia aeripenella, Melic-
ta athalia mehadiensis, Brevantenia banatica 
или Eupithecia domogledana. Сред птиците, 
вписани в Европейската Червена книга, се 
нареждат черният бързолет, синявицата, 
водният кос, испанското каменарче, жълтата 
овесарка. Най-важните големи бозайници 
тук са мечката, еленът, рисът и дивата 
свиня. Посетителският център на парка се 
намира в Бъиле Херкулане, но информация 
може да се намери в Бая де Арамъ.

 ■ Защитени видове: 69 флорални вида, 
27 вида безгръбначни, 7 вида риби, 33 
вида бозайници, 20 вида прилепи, 2 вида 
земноводни и влечуги, 23 вида птици

 ■ Достъпност: Много добра 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Бая де Арамъ, 
Исверна, Поноареле, Дробета-Турну 
Северин.

 ■ Други атракции: Kатерене, спелеология, 
каньонинг, научен туризъм, традиционни 
празници и празненства, сред които и Денят 
на Национален парк „Домоглед -Долината на 
р. Черня“, пешеходен туризъм.
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Вънжу Маре5

 ■ Природозащитен статут: Природен обект от 
общностна значимост, част от НАТУРА 2000 

 ■ Окръг: Мехединци  
 ■ Отговорна институция: Без директор, 

управляван от Агенция за защита на околната 
среда - Мехединци и Национално управление 
по горите Ромсилва, Дирекция по горите - 
Дробета-Турну Северин.

 ■ Природозащитно значение: Преобладаващи 
класове природни местообитания: култури, 
пасища, други обработваеми земи, 
широколистни гори, лозя и ливади. Обектът 
„Вънжу Маре“ е формиран от два вида гори 
- заливните крайречни гори „Вънжулуй“ 
и „Фулга“, както и от заобикалящи ги 
земеделските земи. Горите са съставени от 
зимен дъб, цер, обикновен дъб и обикновен 
габър, в които съжителстват важни 
безгръбначни видове като бръмбар-рогач и 
голям сечко. 

 ■ Защитени видове: 2 вида безгръбначни, 51 
вида растения

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

В радиус от 30 км - в Груя, Хинова, в радиус 
от 10 км - в Дробета - Турну Северин.

 ■ Други атракции: Земеделски туризъм, 
религиозен туризъм, пешеходен туризъм. В 
населено място Вънжу Маре се организира 
ежегодно, през месец октомври, Фестивалът 
на лозата и виното. Може да се организират 
пешеходни походи в горите. 
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Блахница4

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове, част от НАТУРА 
2000, Рамсарски обект.

 ■ Окръг: Мехединци 
 ■ Отговорна институция: Румънско 

орнитоложко дружество
 ■ Природозащитно значение: Водни и 

сухоземни екосистеми. Преобладаващи 
класове природни местообитания: реки, 
езера, блата, торфища, култури, пасища, 
други обработваеми земи, широколистни 
гори, лозя и ливади, горски хабитати.В 
територията на обекта „Блахница“ са 
включени и други защитени зони: гората 
Стърмина, Жиана, гората Бунджет. Сред 
най-важните видове птици, които се срещат 
в обекта, са: Botaurus stellaris, Ixobrichus 
minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloi-
des, Ardea purpurea, Egretta alba и garzetta, 
Aytya nyroca. 

 ■ Защитени видове: 103 вида птици

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Груя, Хинова и в 
радиус до 10 км - в Дробета -Турну Северин.

 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, 
спортен риболов, посещение на културни 
обекти. Сред най-важните културни обекти 
са: Църквата „Св. Великомъченик Георги“ 
в Хинова, Римският каструм и Римският 
насип в Хинова, Археологическият обект 
“Ботул Пискулуй” на остров Корбулуй, 
Археологическият обект в Девеш - Четъцуйе, 
Археологическият обект в Груя - Ла Кариера.
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Коридор на река Жиу 6 

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Долж, Мехединци 
 ■ Отговорна институция: Окръжен съвет - Долж
 ■ Природозащитно значение: Влажни зони 

водни и блатни, открити зони с ксерични 
и алувилани ливади, ливади и горски 
екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: реки, езера, 
блата, торфища, култури, пасища, други 
обработваеми земи, широколистни гори, 
горски хабитати. Защитената природна зона 
е разположена по средното и долно течение 
на р. Жиу и е с дължина от 129 км, преминава 
през 4 еко региона - Гетското плато, платата 
Гъвану - Бурдя, лесостепта на Румънската 
долина, крайречните ливади на р. Дунав. 
Долината на тази река е един от основните 
транс-балкански миграционни коридори на 
птиците, като тук са идентифицирани 33% 
от видовете птици от Румъния. Лалугерите и 
видрата са два вида бозаници, които лесно 
могат да бъдат видени в техния хабитат. 

 ■ Защитени видове: 2 вида бозайници, 3 вида  
земноводни и влечуги, 12 вида риби, 7 вида 
безгръбначни, 1 вид растения

 ■ Достъпност: Висока
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Крайова, Бекет, 
Филиаш, Буковъц, Кълъраш, Коцофенни дин 
Фацъ, Дръник, Малу маре.

 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, 
пешеходен туризъм, спортен риболов.Освен 
природните забележителности, населените 
места, разположени в и около обекта, 
предлагат множество културни и исторически 
забележителности. Природните обекти, 
включени в Коридора на р. Жиу, са: устието 
на р. Жиу при вливането ѝ в Дунав, пясъците 
в Дъбулени, мястото с вкаменелости 
Буковъц, мястото с вкаменелости Дръник и 
гората Зъвал.
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6. Коридор на река Жиу
7. Дунав при Гърла Маре - Маглавит
8. Чуперчени - Деса
9. Гора Радомир
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Чуперчени - Деса8

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Долж  
 ■ Отговорна институция:

Дирекция по горите - Долж
 ■ Природозащитно значение: Водни и 

сухоземни екосистеми. Преобладаващи 
класове природни местообитания: реки, 
езера, блата, торфища, естествени пасища, 
степи, култури, пасища, други обработваеми 
земи, широколистни гори, лозя и ливади, 
други изкуствени терени, горски хабитати. 
Природната зона „Чуперчени – Деса“ е 
разположена в заливната зона на крайречните 
дунавски територии и е орнитоложки 
резерват, разположен на около 200 хектара, 
обхващащ Широкото блато и Черното блато. 
Тук е разположена и гората Чурумела, в която 
се срещат огромни акации, чиито диаметри 
достигат 70-80 см, а височината - 35 метра. 
Хабитатите на Salix alba и Populus са тези, 
които допринасят за включване на обекта 
като такъв с общностно значение в мрежата 
НАТУРА 2000. Сред птиците, намиращи се 
в този обект, се числят белият щъркел, 
черният щъркел (Ciconia nigra), малката бяла 
чапла (Egretta garzetta), бойникът (Philoma-
chus pugnax), червената чапла (Ardea pur-
purea), кокилобегачът (Himantopus himanto-
pus), блестящият ибис (Plegadis falcinellus). 
Селото Чуперчени - Деса не е оградено с 
дига и е единственото място, останало по 
този начин по поречието на Дунав. 

 ■ Защитени видове: 2 вида бозайници, 3 вида  
земноводни и влечуги, 10 вида риби, 4 вида 
безгръбначни, 3 вида  растения, 79 други 
важни видове от флората и фауната

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Калафат.
 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, 

спортен риболов, посещаване на културни 
паметници. Освен природните богатства, в 
зоната могат да бъдат посетени и няколко 
културни обекта: Римският каструм в Деса, 
църквата „Св. Николай“ в Деса и др.

Румъния, окръг Долж

7 Дунав при Гърла Маре - Маглавит

 ■ Природозащитен статут: Природен обект от 
общностна значимост, част от НАТУРА 2000 

 ■ Окръг: Долж, Мехединци. 
 ■ Отговорна институция: Румънско 

орнитоложко дружество
 ■ Природозащитно значение: Водни и 

сухоземни екосистеми. Преобладаващи 
класове природни местообитания: 
реки, езера, блата, торфища, пасища, 
широколистни гори, горски хабитати. 

 ■ Защитени видове: 2 вида бозайници, 3 вида 
земноводни и влечуги, 3 вида риби

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Четате, в радиус от 
10 км - в Калафат.

 ■ Други атракции: Земеделски туризъм, 
религиозен туризъм, риболов за 
развлечение, местни фестивали, посещаване 
на културни паметници, плаж и слънчеви 
бани. Мозайката от хабитати дава уникален 
пейзаж, благоприятстващ разходките в 
горите от обекта и около езерата. Също 
така в Маглавит може да бъде посетена 
Черничевата плантация на Александру Йоан 
Куза и пясъчните дюни.  
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Румъния,
окръг Олт

10. Долина на река Олтец
11. Устието на река Олт
при вливането ѝ в Дунав
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Гора Радомир9

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове, част от НАТУРА 
2000. 

 ■ Окръг: Долж, Олт
 ■ Отговорна институция: Агенция за защита на 

околната среда – Долж
 ■ Природозащитно значение: Водни и сухоземни 

екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: континентални 
сладки води, широкоразпространени 
зърнени култури, мелиоративни пасища. 
През гората Радомир преминава национално 
шосе 6, но във вътрешността ѝ не са 
уредени туристически маршрути. Гората 
обхваща зони с плантации акация и останки 
от вековна дъбова гора Quercus. Гората 
няма изключително голямо биологично 
разнообразие, но е важно място за 
мигриращи видове, застрашени на световно 
или европейско ниво и е зона за гнездене и 
отглеждане на малките. Сред мигриращите 
видове, които прекарват средно дълги 
периоди в гората, са: белият щъркел (Ciconia 
ciconia), малка бяла чапла (Egretta garzetta), 
белобузата рибарка (Chlidonias hybridus) 
и речна рибарка (Sterna hirundo). Сред 
гнездящите видове и тези, които отглеждат в 
нея малките си, са: вечерната ветрушка (Fal-
co vespertinus), белооката потапница (Aythya 
nyroca), червеногърбата сврачка (Lanius col-
lurio), черночелата сврачка (Lanius minor), 
градинската овесарка (Emberiza hortulana).

 ■ Защитени видове: 39 вида птици

 ■ Достъпност: Средна
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

В радиус до 10 км - Каракал. 
 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, 

пешеходен туризъм.
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72 73

     Устието на река Олт
при вливането ѝ в Дунав

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове, част от НАТУРА 
2000, Рамсарски обект. 

 ■ Окръг: Олт, Телеорман
 ■ Отговорна институция: 

Асоциация „Екилибру“
 ■ Природозащитно значение: Водни и 

сухоземни екосистеми. Преобладаващи 
класове природни местообитания: пясъчни 
плажове, реки, езера, култури, пасища, 
други обработваеми земи, широколистни 
гори, лозя и ливади, горски хабитати. 
Обектът „Устието на р. Олт при вливането ѝ в 
Дунав“ е съставен от една част от заливните 
гори по поречието на Дунав и заливните гори 
в долното течение на р. Олт. Хабитатите 
в зоната формират истинска мозайка, 
гостоприемна за гнездене, хранене и 
почивка на птиците. Сред птиците от интерес 
са: нощната чапла (Nycticorax nycticorax), 
сивият кълвач (Picus canus), средният пъстър 
кълвач (Dendrocopus medius), земеродното 
рибарче (Alcedo atthis), малкият корморан 
(Phalacrocorax pygmeus). През миграционния 
период обектът подслонява повече от 20000 
екземпляра.

 ■ Защитени видове: 81 вида птици

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Корабия, Турну 
Мъгуреле и Ислаз.

 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, 
спортен риболов.
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11Долина на река Олтец10 

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Олт
 ■ Отговорна институция: Професионално 

сдружение “Социология Милитанс”
 ■ Природозащитна значимост: Водни и 

сухоземни екосистеми. Преобладаващи 
класове природни местообитания: пясъчни 
плажове (23%), реки и езера (2%), култури 
(обработваеми земи - 11%), пасища (8%), 
широколистни гори (35%).  

 ■ Защитени видове: 1 хабитат (Заливни гори с 
Salix alba и Populus Alba), 1 вид бозайник (Rhi-
nolophus hipposideros), 2 вида земноводни и 
влечуги (Bombina bombina, Triturus cristatus), 
4 вида риби, 1 безгръбначен вид, 8 важни 
вида растения.

 ■ Достъпност: Много добра  
 ■ Възможности за настаняване и изхранване 

(радиус до 10 км): Места за настаняване във 
Войняса.  

 ■ Други атракции: В рамките на обекта 
„Долината на р. Олтец“ туристическите 
забележителности са представени от реката 
и заливната гора на р. Олтец, езерото Балта, 
Археологически обект „Вииле Брътъшану“ 
(Добрун), църкви и манастири (в. XVIII - XIX), 
къщи-музеи (Петре Пандря, Михаил Друмеш), 
изкуството на традиционното грънчарство, 
популярния танц “Кълуш”. Дейностите, 
които туристите предпочитат, са риболов и 
лов, но най-голяма част от тях практикуват 
уикенд туризъм за скари, плажуване и 
къпане през лятото. Бреговете на река Олтец 
са стръмни и се формират пясъчни острови, 
а в последната част от течението коритото е 
дигирано и преобладават блатистите райони. 

Румъния, окръг Олт
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Комана12

 ■ Природозащитен статут: Природен парк и 
Рамсарски обект. 

 ■ Окръг: Гюргево 
 ■ Отговорна институция: Национално 

управление по горите Ромсилва - 
Администрация на Природен парк „Комана“

 ■ Природозащитно значение: Пасища и 
панонски солени блата и понто-сарматски; 
горска понто-сарматска растителност с 
Бял дъб; алувиални гори с Alnus glutino-
sa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  Al-
nion incanae, Salicion albae); лесостепна 
евро-сиберийска растителност с Quer-
cus spp; субконтинентален пери-панонски 
храсти. Преобладаващи класове природни 
местообитания: умерени европейски гори, 
континентални степи, сладки застоели 
води, течащи води, храсти, пасища.Паркът 
предлага 10 тематични маршрута с начални 
отправни точки от Кълугърени, Комана, 
Михай Браву, Ислаз, Мъгура-Збою, както 
и възможност за екскурзии и разходки в 
резервата с божури или бодили. Съществуват 
различни възможности за развлечение, които 
могат да се практикуват в приключенския 
парк в близост до Природен парк Комана: 
разходки с лодка или каяк, въжена линия над 
езерото, полет с мото-парапланер, разходки 
с файтон и катерене.

 ■ Защитени видове: Над 1153 вида от флората 
(определен е за природен парк за 21 вида), 
31 вида риби, 10 вида земноводни, 9 вида 
влечуги, 212 вида птици, 38 вида бозайници, 
2 вида прилепи

 ■ Достъпност: Много добра 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Комана, Кълугърени 
и Гряка.

 ■ Други атракции: Възможностите за 
практикуване на природен туризъм в парка 
са разнообразни: пешеходен туризъм из 
гората, разходки с лодка, уикенд туризъм 
(пикник, разходки), наблюдение на птици, 
научен туризъм, спортен риболов, училищни 
лагери и екскурзии и др. Сред културните 
атракции се нареждат манастир „Комана“, 
къща-музей „Джелу Наум“ и ателие-музей 
„Хартиената мелница“ в Комана, както и 
Исторически музей – Кълугърени.

Румъния, окръг Гюргево
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     Дълбокото езеро (Йезер) - 
Кълъраш

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове ROSPA0051 и 
Рамсарски обект.

 ■ Окръг: Кълъраш 
 ■ Отговорна институция: Румънско орнитоложко 

дружество
 ■ Природозащитно значение: Естествени езера, 

изкуствени рибарници, плавателни канали и 
пристанищен басейн, гори, обработваеми 
земи, пасища. Преобладаващи класове 
природни местообитания: континентални 
сладки води, блата, мочурища, торфища, 
широкоразпространени зърнени култури, 
други обработваеми земи. Дълбокото езеро 
има обща повърхност от около 5000 хектара, 
от които 500 са водно огледало. В рамките на 
природната зона, от особен защитен интерес 
е червеногушата гъска, но трябва да се 
упомене и пеликанът, малката бяла чапла, 
сивата чапла, немият лебед, зеленоножката. 
Зоната е населена от пойни птици като 
тръстиковото шаварче и крайбрежното 
шаварче, мустакатото тръстикарче и 
тръстиковата овесарка. По повърхността 
на езерото се срещат бели водни лилии, 
жабешка водянка, четирилистно разковниче. 
Основната екотуристическа дейност, която 
може да се провежда в обекта е наблюдението 
на птици.

 ■ Защитени видове: 92 вида птици

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

9 места за настаняване в Кълъраш и 1 място 
в Куза Водъ.

 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, 
спортен риболов.

Румъния, окръг Кълъраш
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Румъния,
окръг Констанца
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15. Гора и Долина Канарауа 
Фетии - Йортмак

16. Думбръвени - 
Долина на река Урлуя - 
Езеро Ведероаса

17. Канари на река Дунав
18. Проломи на Добруджа
19. Езера Ташаул - Корбу
20. Езеро Сютгьол
21. Фонтан Мурфатлар
22. Морските дюни в Аджидя

23. Езеро Текиргьол
24. Морска зона около нос Тузла
25. Костинещи - 23 Август
26. Нос Аврора
27. Серисти подводни морски 

извори в Мангалия
28. Гора Хаджиени - Котул Въии
29. Морска крайбрежна 

акватория Вама Веке - 2 Май
30. Делта на река Дунав

(Езеро Разим) 

14 Ръкав Борча

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове, част от НАТУРА 
2000. 

 ■ Окръг: Кълъраш 
 ■ Отговорна институция: Екологичен Клуб   

„UNESCO Pro Natura“
 ■ Природозащитно значение: Преобладаващи 

класове природни местообитания: реки, 
езера, блата, торфища, естествени пасища, 
степи, култури, широколистни гори.
Ръкавът Борча е разположен в посока 
срещу течението спрямо град Кълъраш и 
се простира до Джурджени, а дължината 
му възлиза на около 100 км. Най-важните 
видове, гнездящи в този обект, са Aytya ny-
roca, Milvus migrans, Haliaetus albicilla, Falco 
vespertinus, Coracias garrulus, колонии от Ar-
deidae и Threskiornithidae. 

 ■ Защитени видове: 79 вида птици

 ■ Достъпност: Средна  
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Кълъраш и Борча.
 ■ Други атракции: Разходки с лодка, корабче, 

слънчеви бани, наблюдение на птици. В 
миграционния период обектът приютява над 
20 000 водолюбиви птици. Ръкавът Борча 
е плавателен. Залесените гори на ръкава 
придават приятна атмосфера на пешеходните 
разходки или на тези с лодка.

Румъния, окръг Кълъраш
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Думбръвени - Долина на река Урлуя -
Езеро Ведероаса

16 

 ■ Природозащитният статут: Обект от 
общностна значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: Дирекция по горите - 

Констанца
 ■ Природозащитно значение: Водни и сухоземни 

екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: континентални 
сладки води, блата, мочурища и торфища, 
сухи пасища, степи, широкоразпространени 
зърнени култури, мелиоративни пасища, 
други обработваеми земи, широколистни 
гори и дървесни насаждения. Сред 
природните забележителности се нареждат: 
гората Думбръвени, варовиковите стени в 
Пиетрошани, мястото с вкаменелости Алиман, 
блатото Конкау-Негрещи, блатото Крединца, 
езеро Ведероаса, езеро Дунърени, брегът 
на Дунав. Езерото Ведероаса има меандри 
и е покрито в голямата си част от тръстика, 
като поради това приютява много птичи 
видове. Пещерата в Чишмелуца, природна 
забележителност на територията на обекта, 
е дом на 5 вида  прилепи като остроухия 
нощник, сивия дългоух прилеп, големия 
подковонос, големия нощник, подковонос на 
Мехели. Геоморфоложките пейзажи също са 
изключително атрактивни, като са съставени 
от хълмове, долини, постоянно заляти с 
води, пасища, канари.   

 ■ Защитени видове: 5 вида бозайници, 6 вида 
земноводни и влечуги, 6 вида риби, 5 вида 
безгръбначни, 4 вида растения, вкл. 2 
флорални вида, фауна от Червената книга на 
Румъния.

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

В Адамклиси, в радиус до 20 км - Олтина.
 ■ Други атракции: Пешеходен туризъм, 

спортен риболов, посещение на културни 
и културно-исторически паметници. В 
рамките на защитената природна зона 
могат да бъдат посетени множество 
култури забележителности: паметникът 
„Тропеум Траяни“ и крепостта „Адамклиси“ 
(Адамклиси), манастирът „Св. Апостол 
Андрей“ и чешмата на Михай Еминеску (Йон 
Корвин), манастирът „Покров Богородичен“ 
(Думбръвени), манастирът „Делени“ и 
римска гробница (Делени), манастирът 
„Св. Мария Магдалена“, татарска къща 
„Зюлфие Тотай“ и мултиетнически музей 
(Кобадин), дакско-римска крепост в Плопени 
(Кирноджени), място с вкаменелости 
(Алиман) и др. 
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Гора и Долина Канарауа Фетии - Йортмак15

 ■ Природозащитен статут: Природен обект от 
общностна значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция:

Дирекция по горите - Констанца
 ■ Природозащитно значение: Водни и 

сухоземни екосистеми. Преобладаващи 
класове природни местообитания: реки, 
езера, блата, торфища, естествени пасища, 
степи, култури, други обработваеми земи, 
широколистни гори, лозя и ливади. В 
този обект са представени 27% от флората 
на Румъния, а характерните хабитати са 
пещерите и блатистите зони, дъбови и 
габърови гори и варовикови съобщества. 
Пейзажът на варовиковите стени, граничещи 
с хълмове, гори и водни потоци, продължава 
и отвъд границата с България, като там е 
наречен долината „Суха Река“. Стените 
на долината достигат 40 м височина. 
Добруджанската костенурка е широко 
разпространена в зоната.

 ■ Защитени видове: 8 вида бозайници, 4 вида 
земноводни и влечуги, 5 вида риби, 9 вида 
безгръбначни, 2 вида растения, 20 други 
видове от флората и фауната.

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Място за настаняване в Олтина.
 ■ Други атракции: Пешеходен туризъм, 

разходки с велосипед, научен туризъм.
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Проломи на Добруджа18 

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове, част от НАТУРА 
2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: Дирекция по горите - 

Констанца
 ■ Природозащитно значение: Сухоземни 

екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: естествени 
пасища, степи, култури, пасища, други 
обработваеми земи, широколистни гори, 
други изкуствени терени, горски хабитати. 
Проломите на Добруджа предлагат 
впечатляващ пейзаж благодарение на 
геоморфоложките, палеонтоложките, 
ботаническите и фаунистичните си 
характеристики. В рамките на обекта има 
две пещери от голямо палеонтологично и 
археологично значение - пещерата „При 
Адам“ и пещерата „Гура Доброджей“. В 
пещерата „При Адам“ са обследвани 80 
вида фосили от епохата юра и е открит зъб-
молар от Homo sapiens fossilis. Пещерата 
„Гура Доброджей“ приютява колонии 
прилепи през лятото, които генерират 
значителни натрупвания от пресовано гуано 
- тази пещера се нарича още и Пещерата на 
Прилепите. Най-важните видове, гнездящи 
в Проломите на Добруджа, са: Burhinus oe-
dicnemus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, 
Coracias garullus, Melanocorypha calandra, 
Calandrella brachydactyla, Anthus campestris. 

 ■ Защитени видове: 86 вида птици

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

В радиус от 20 км са разположени 2 места за 
настаняване в Михаил Когълничану.

 ■ Други атракции: Пешеходен туризъм, 
спелеология, спорт на открито.
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Канари на река Дунав17 

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца, Кълъраш 
 ■ Отговорна институция: 

Дирекция по горите - Констанца
 ■ Природозащитно значение: Водни и 

сухоземни екосистеми. Преобладаващи 
класове природни местообитания: реки, 
езера, блата, торфища, култури, пасища, 
широколистни гори, горски хабитати.
Представителният хабитат в рамките на 
този обект е този в горските галерии от 
Salix alba и Populus alba, съдържащ площи 
без извършвани лесостопански дейности, 
поради което горите могат да се считат за 
девствени. В рамките на хабитата с Понто-
сарматски храсти се намират редица видове, 
включени в Червената книга на Румъния, 
сред които и Campanula romanica. 

 ■ Защитени видове: 1 вид бозайници, 4 вида 
земноводни и влечуги, 15 вида риби, 1 вид 
безгръбначни, 2 вида растения, 8 други 
видове от флората и фауната.

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Чернаводъ, Сеимени, 
Олтина, Кълъраш.

 ■ Други атракции: Разходки с лодка, риболов 
за развлечение, посещаване на културни 
паметници. Културни забележителности, 
които могат да бъдат посетени в рамките 
на този обект, са: Археологически обект 
при Чернаводъ, крепост „Аксиополис“, 
Археологически обект „Крепост Карсиум“, 
Исторически и Археологически Музей 
в Чернаводъ, Археологически обект 
„Хършова“ и др.
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Езеро Сютгьол20

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове, част от НАТУРА 
2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция:

Асоциация BlackSea Spa
 ■ Природозащитно значение: Водни екосистеми. 

Преобладаващи класове природни 
местообитания: сладки континентални води.
Важните видове птици, гнездящи на езерото 
Сютгьол, са вечерната ветрушка (Falco ves-
pertinus), черногърбо каменарче (Oenanthe 
pleschanka), полска бъбрица (Anthus camp-
estris), белоока потапница (Aythya nyroca).  
Езерото е важно в миграционния период 
за видове като червеногуша гъска (Bran-
ta ruficollis), розов пеликан (Pelecanus on-
ocrotalus), малък корморан (Phalacrocorax 
pygmaeus), малка чайка (Larus minutus) или 
гривеста рибарка (Sterna sandvicensis). Там 
презимуват: речна чайка (Larus ridibundus), 
черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), лиска 
(Fulica atra), чайка буревестница (Larus 
canus), качулата потапница (Aythya fuligula), 
кафявоглава потапница (Aythya ferina). 

 ■ Защитени видове: 79 вида птици

 ■ Достъпност: Висока 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Констанца и Овидиу.
 ■ Други атракции: Уиндсърф, яхтинг, водни 

ски, безмоторно летене, наблюдение на 
птици, спортен риболов.Езерото Сютгьол, 
включващо и Езерото Тъбъкърией, е 
езерен комплекс, разделен от Черно Море 
с морски кордон, на който е разположен 
туристическият курорт Мамая. Близостта до 
Констанца и до комплекса Мамая открива 
безброй възможности за прекарване на 
свободното време - от нощен живот до 
ресторанти с рибна кухня или посещения 
на културни и туристически обекти: Казино 
Констанца, православната катедрала „Св. 
Петър и Павел“, Римската сграда с Мозайка, 
Генуезкият фар, Природният микрорезерват 
Констанца, Музеят по Национална история 
и Археология, Туристическото Пристанище 
Томис и много други. 

Румъния, окръг Констанца

Езера Ташаул - Корбу19

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове, част от НАТУРА 
2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: 

Асоциация BlackSea Spa
 ■ Природозащитно значение: Водни 

екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: реки, езера, блата 
торфища. Езерата Ташаул - Корбу са езерен 
комплекс, в който езерото Ташаул е морски 
лиман. Тук изобилието на птичи видове е 
богато, сред основните видове птици се 
нареждат: земеродно рибарче (Alcedo atthis), 
сива чапла (Ardea cinerea), червеногушата 
гъска (Branta ruficollis), морски дъждосвирец 
(Charadrius alexandrinus), орел-рибар (Pan-
dion haliaetus), лопатарка (Platalea leucoro-
dia) и дебелоклюна чучулига (Melanocorypha 
calandra). 

 ■ Защитени видове: 82 вида птици

 ■ Достъпност: Висока 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Нъводари и Михаил 
Когълничану.

 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, водни 
спортове с платна. В близост до природната 
зона се намира балнеоложкият курорт 
Нъводари, който е перфектен за ваканционен 
и здравен туризъм. В населеното място Корбу 
могат да бъдат посетени археологическите 
обекти “Нос Мидия” и “Долината на Ветря”. 
В населено място Ваду могат да бъдат 
посетени археологическите обекти “Гяур-
Кьой” и “Бардалия”. 
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22 Морските дюни в Аджидя

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца 
 ■ Отговорна институция: Университет 

“Александру Йоан Куза” - Яш
 ■ Природозащитно значение: Преобладаващи 

класове природни местообитания: 
пясъчни дюни, храсти. Природната зона е 
единственият природен резерват с морски 
дюни на територията на Румъния. Към 
момента дюните са фиксирани със засадена 
растителност, но все още има повдижни и 
полуподвижни дюни. Среща се борзеанов 
игловръх (Alyssum borzaeanum), включен 
в Червената книга със статут “застрашен 
от изчезване”. Срещат се и пресийската 
поветица (Convolvulus persicus), обикновената 
ефеда (Ephedra distachya), морското зеле 
(Crambe maritima), класифицирани като 
редки цветни видове. 

 ■ Защитени видове: 30 растителни вида, 501 
животински вида

 ■ Достъпност: Средна
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Аджидя, в радиус от 
10 км - в Констанца.

 ■ Други атракции: Екотуристически дейности, 
научен туризъм (за ботаници), посещение на 
резервата.
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Фонтан Мурфатлар21

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: 

Дирекция по горите - Констанца
 ■ Природозащитно значение: Сухоземни - 

земеделски екосистеми, гори, пасища, 
храсти. Преобладаващи класове природни 
местообитания: култури, широколистни гори. 
Областта около обекта „Фонтан Мурфатлар“ 
се разпростира върху отвесен варовиков бряг 
с тесни долини, в които се намират около 
515 вида специфична южнодобруджанска 
флора. В резервата са идентифицирани 
нови растения, които носят неговото име. 
Като научно значение, Фонтанът Мурфатлар 
приютява няколко редки вида: есенен 
минзухар, фий, карамфилче, бодил, 
метличина и карамфил. 

 ■ Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида 
земноводни и влечуги, 3 вида  безгръбначни, 
2 вида растения, 35 други важни видове от 
флората и фауната.

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Мурфатлар, Валул 
луй Траян, а в радиус от км - в Констанца и 
Меджидия.

 ■ Други атракции: Уикенд туризъм. Освен 
природните обекти, могат да се посетят 
и редица културни обекти като малкия 
насип от пръст и ансамбъла „Тумули“ 
в Чокърлия, гарата Басараби, църквата 
“Рождение Богородично”, къщата-музей 
„Стаматопулос“, каменния ансамбъл при 
Мурфатлар и др. В самата вътрешност 
на защитената зона могат да бъдат 
посетени църквите “Света Параскева” 
и “Св. Йоан Кръстител”, манастирски 
комплекс в Басараби, природен резерват 
„Фънтъница“ (Фонтанът), лозаро-винарски 
масив „Мурфатлар“ и конакът на Михаил 
Когълничану.
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24 Морска зона около нос Тузла

 ■ Природозащитен статут: Природен обект от 
общностна значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: Национален научно-

изследователски институт за морска 
геология и геоекология – ГеоЕкоМар

 ■ Природозащитно значение: Преобладаващи 
класове природни местообитания: морски 
зони, морски острови. Морската зона около 
нос Тузла обхваща скалистата подводна земна 
форма, вдала се в морето, и е изключително 
важна за хабитатите рифове, пясъчни коси и 
блатисти зони по време на приливи и отливи. 
В този обект е разположено скалистото дъно 
с най-голяма дълбочина и най-нееднакъв 
релеф в румънската акватория на Черно 
море. Също така, тук има 5 вида, застрашени 
от изчезване – Cysostera barbata, Delphinus 
delphis, Mullus barbatus, ponticus, Phocoena 
phocoena, Tursiops truncatus, както и други 
2 уязвими вида – Pachygrapsus marmoratus, 
Scorpaena porcus. Много лесно могат да се 
видят раци, спонгии и анемони. 

 ■ Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида 
риби, 23 други видове от флората и фауната

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Тузла и в радиус от 
10 км - в Констанца.

 ■ Други атракции: Слънчеви бани и морски 
туризъм (туризъм за отдих), водни спортове, 
развлечения, гмуркане, разходки с водно 
колело и корабче, с каяк, езда, разходки с 
ултралек самолет, спортен риболов. Плажът 
Тузла е търсен плаж от туристите, желаещи 
тишина.
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Езеро Текиргьол23

 ■ Природозащитен статут: Зона със специална 
защита на птичите видове ROSPA0061 и 
Рамсарски обект.  

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: Румънско орнитоложко 

дружество
 ■ Природозащитно значение: Преобладаващи 

класове природни местообитания: 
континентални сладки води, блата, 
мочурища, торфища, широкоразпространени 
зърнени култури, мелиоративни пасища, 
други обработваеми земи. Езерото Текиргьол 
е познато на първо място благодарение на 
терапевтичните свойства на лечебната си 
кал и черната лечебна кал, добивана от 
бреговете на езерото. Около този ресурс се 
развиват балнео санаториумите в Текиргьол 
и Ефорие Север, където интензивно се 
практикува здравен туризъм. Езерото е 
уникална екосистема в Европа, включваща 
солени и сладки води. Разнообразието на 
птичите видове по езерото съставлява важна 
цел за любителите на наблюдението на 
птиците. 

 ■ Защитени видове: 83 вида птици

 ■ Достъпност: Добра
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Ефорие и Текиргьол.
 ■ Други атракции: Балнео лечение, наблюдение 

на птици, туризъм за отдих, риболов, стрелба 
с лък, каяк, планински велосипед.
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Нос Аврора26

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: Без директор. Агенция 

за защита на околната среда – Констанца
 ■ Природозащитно значение: Водни 

екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: морски зони, 
морски острови: пясъчни коси и рифове. 
Нос Аврора е морски обект, в акваторията 
на Черно Море. Биогенните рифове от Myti-
lus galloprovincialis са най-важният хабитат, 
разположен в открито море, на дълбочина 
между 30 и 45 метра, но и хабитатите от 
фини пясъци на малки дълбочини са особено 
значими. Последните са много редки и имат 
висока природозащитна стойност. Могат 
да се извършват гмуркания, за да бъдат 
разгледани. 

 ■ Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида 
птици

 ■ Достъпност: Добра 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в близост.
 ■ Други атракции: Слънчеви бани и морски 

туризъм (туризъм за отдих), водни спортове, 
развлечения, гмуркане, разходки с водно 
колело и корабче, с каяк, парасейлинг, 
управление на хвърчило.
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Костинещи - 23 Август25

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000 

 ■ Окръг: Констанца 
 ■ Отговорна институция: Без директор. Агенция 

за защита на околната среда - Констанца.
 ■ Природозащитно значение: Водни 

екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: морски зони, 
морски острови. Костинещи - 23 Август 
приютява важни хабитати като биогенните 
рифове от Mytilus galloprovincialis, коси с 
твърда глина по крайбрежието с Pholadi-
dae, където се среща видът Pholas dacty-
lus, крайбрежна и водна скала с фотофорни 
водорасли, където разнообразието на 
водорасли е голямо и други три много 
редки хабитати в румънската акватория на 
Черно море: едрозърнести пясъци с фини 
малки камъни, в които вълните се разбиват, 
каменисти крайбрежия, пясъци на малка 
дълбочина със следи от биотурбация от 
Arenicola и Callianassa. 

 ■ Защитени видове: 2 вида бозайници, 
2 вида птици

 ■ Достъпност: Добра 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Костинещи и 
23 Август.

 ■ Други атракции: До обекта може да се стигне 
от плажа Костинещи и да се практикува 
гмуркане, спортен риболов и водни 
спортове. Костинещи е курорт, богат на 
предлагане за настаняване и ресторанти. 
Подходящи условия има за слънчеви бани и 
морски туризъм (туризъм за отдих), водни 
спортове, развлечения, гмуркане, разходки 
с водно колело и корабче, с каяк, езда, 
разходки с ултралек самолет.
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Гора Хаджиени - Котул Въии28

 ■ Природозащитен статут: Природен обект от 
общностна значимост, част от НАТУРА 2000 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: Дирекция по горите - 

Констанца 
 ■ Природозащитно значение: Водни и 

сухоземни екосистеми. Преобладаващи 
класове природни местообитания: реки, 
езера, блата, торфища, култури, пасища, 
широколистни гори, иглолистни гори, 
горски хабитати. Обектът е изключително 
привлекателен поради разнообразието на 
впечатляващата цветна флора - зоната се 
намира в пресечната точка на миграционните 
пътища на най-различни цветни видове. 
Пейзажът е уникален, съставен от шибои и 
скални образования. Сред редките видове се 
нареждат и трябва да се споменат метличина 
(Centaurea jankae), пърчовка (Himantoglos-
sum caprinum) и емилипопово прозорчe (Po-
tentilla emilii-popii). Един от отличителните 
елементи на гората Хаджиени е големият 
брой костенурки, които могат да бъдат 
видени да се разхождат сред тревите и 
туфите - estudo graeca.

 ■ Защитени видове: 7 вида бозайници, 2 вида 
земноводни и влечуги, 5 вида безгръбначни, 
4 вида растения, 21 други видове от флората 
и фауната

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

В радиус от 10 км - места за настаняване в 
Мангалия и Лиману.

 ■ Други атракции: Научен туризъм, уикенд 
туризъм, пешеходен туризъм, веломаршрути. 
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27 Серисти подводни морски извори в Мангалия

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: Национален научно-

изследователски институт за морска 
геология и геоекология - ГеоЕкоМар

 ■ Природозащитна значимост: Водни 
екосистеми. Преобладаващи класове 
природни местообитания: морски зони и 
превали. Този обект е единственият на 
територията на Румъния, в който все още се 
среща обикновената морска трева (Zostera 
noltii) - тя живее на дълбочини до 2 метра 
и е застрашена от изчезване. Сред видовете 
растения, които могат да бъдат видени, 
се нареждат кафяво водорасло, брадата 
цистозира (Cystoseira barbata - застрашен 
вид), а от фауната - следните видове: морско 
конче (Hippocampus guttulatus microstepha-
nus – застрашен вид), мраморен рак (Pachy-
grapsus marmoratus – уязвим вид), морска 
игла (Syngnathus typhle – уязвим вид). 

 ■ Защитени видове: 4 вида растения, 4 вида 
безгръбначни, 4 вида риби

 ■ Достъпност: Добра
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Мангалия.
 ■ Други атракции: Слънчеви бани и 

морски туризъм, водни спортове, 
развлечения, гмуркане, посещаване 
на културни паметници, езда, каяк, 
разходки c платноход. Най-подходящата 
екотуристическа дейност, която може да 
бъде практикувана в тази зона е скуба-
дайвинг. Така могат да бъдат наблюдавани 
подводната флора и фауна и специфичният 
скалист релеф. Могат да се практикуват 
водни спортове и спортен риболов. 
Населеното място Мангалия, разположено 
в близост до защитената природна зона, е 
благоприятно от туристическа гледна точка. 
Тук могат да бъдат посетени крепостта 
„Калатис“, туристическото пристанище 
Мангалия, джамията “Есмахан Султан”, 
археологическият музей “Калатис”, 
гробницата с папирус, Християнската 
гробница с псалми, Византийската 
сграда и др. Освен тези туристически 
забележителности, Мангалия има и широка 
гама ресторанти и барове, но и балнео-
климатичен курорт Сатурн, който има много 
високо ценен от туристите плаж.
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     Делта на река Дунав
(Езеро Разим)

30 

 ■ Природозащитен статут: Биосферен резерват 
и обект от мрежата НАТУРА 2000

 ■ Окръг: Констанца
 ■ Отговорна институция: Администрация на 

Биосферен резерват „Делтата на р. Дунав“
 ■ Природозащитно значение: Водни, 

блатни, сухоземни, речни, речно-морски, 
крайбрежни. Преобладаващи класове 
природни местообитания: естуари и лагуни, 
реки и езера, блата и торфища, естествени 
пасища и степи, култури, широколистни 
гори, крайречна растителност. Частта от 
Делтата на р. Дунав, която е разположена 
на територията на окръг Констанца, обхваща 
резерватите „Крайречно възвишение Китук“, 
„Крайречно възвишение на Вълците“, 
„Корбу – Нунташи – Хистрия“, крепостта 
„Хистрия“. „Крайречно възвишение Китук“ 
и „Крайречно възвишение на Вълците“ са 
комплексно защитени зони и там може да се 
практикува наблюдение на птици, но няма 
инфраструктура за тази дейност. Корбу – 
Нунташи - Хистрия е научен резерват, а 
достъпът се осъществява чрез маршрут за 
пешеходен туризъм.

 ■ Защитени видове: 5 вида бозайници, 5 вида 
земноводни и влечуги, 15 вида риби, 11 вида 
безгръбначни, 5 вида растения, 51 други 
видове от флората и фауната

 ■ Достъпност: Добра
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в Корбу.
 ■ Други атракции: Наблюдение на птици, 

къмпинг, спортен риболов, плаж. Сред 
най-популярните дейности са разходките с 
лодка. Така, в зоната може да се практикува 
туризъм за отдих и възстановяване, а също 
и къмпингуване на плажовете Ваду и Корбу, 
като там могат да се правят слънчеви и 
морски бани. Опознавателният туризъм 
също е развит в парка и включва посещение 
на резерватите и провеждане на екскурзии 
по езерата и каналите. Научният туризъм 
може да бъде най-добре практикуван в 
тази зона. Също толкова добре може да се 
практикува и селският туризъм. 

Румъния, окръг Констанца

     Морска крайбрежна акватория Вама Веке - 
2 Май

 ■ Природозащитен статут: Обект от общностна 
значимост, част от НАТУРА 2000. 

 ■ Окръг: Констанца 
 ■ Отговорна институция: Национален научно-

изследователски морски институт “Григоре 
Антипа”, Констанца

 ■ Природозащитно значение: Преобладаващи 
класове природни местообитания: морски 
зони, морски острови. 

 ■ Защитени видове: 2 вида бозайници, 31 
вида риби, 19 вида безгръбначни, 6 вида 
растения, 1 вид земноводни. Природната 
зона е истинска мозайка от хабитати на 
елементарно ниво, като е и зона за убежище 
и възпроизвеждане за многобройни морски 
организми.

 ■ Достъпност: Средна 
 ■ Възможности за настаняване и изхранване: 

Места за настаняване в селска община 
Лиману. Крайбрежната акватория се 
простира между селищата Вама Веке и 2 Май 
по румънското Черноморие. Двете селища 
са развити от туристическа гледна точка, 
като предлагат широка гама възможности за 
настаняване и много от тях са дори в къщите 
на местното население. Има ресторанти с 
морска кухня и барове.

 ■ Други атракции: Слънчеви бани и морски 
туризъм (туризъм за отдих), водни спортове, 
развлечения, гмуркане, разходки c водно 
колело, пускане на хвърчило, разходки с 
велосипед. Има център по гмуркания, а 
туристите, които изберат такова изживяване 
ще получат информация за подводната 
среда, която ще посетят. Има и учебен 
маршрут - пътеката на Нептун, която 
започва от 2 Май и стига до Вама Веке. По 
продължението на маршрута са монтирани 
пет интерактивни пана, съдържащи както 
информация относно видовете и хабитатите в 
съответната зона, така и някои интерактивни 
игри, предназначени специално за деца и 
младежи.  
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