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ДОКЛАД 
За извършен мониторинг на застрашени и изчезващи животински видове с 

природозащитно значение, установени на територията на ТП „ДГС 

Звездец“ 

 

1. Черен кълвач (Dryocopus martius) и Среден пъстър кълвач (Dendrocopos 

medius) – Най-често се срещат преминаващи през територията на 

стопанството. След като служителите на горското стопанство, спазвайки 

принципите и критериите на горската сертификация  и запазвайки сухите и 

монументални (биотопни) дървета при маркиране на насажденията за сеч се 

увеличи хранителната база за кълвачите, популацията започва да се увеличава 

и все по-често ще се срещат кълвачи по цялата територия на стопанството. 

 

2. Черен щъркел (Ciconia nigra L.) - наблюдават се единични екземпляри през 

пролетта прелитащи над територията на стопанството. 

 

3. Горски бекас (Scolopax rusticola L.) – през територията на ТП „ДГС Звездец“ 

преминава пролетния път на „Виа понтика“. Като прелетна птица, бекаса 

преминава през декември, но по-голямо количество птици се срещат и през 

ноември. Броят им силно варира в зависимост от метеорологичните условия 

при по-топла зима бекасът остава да зимува на територията на стопанството, 

при продължителна и голяма снежна покривка, когато почвата замръзва той 

мигрира към райони с по-мек климат. Обратния период е през март-април. 

Много рядко се наблюдават птици извън периодите на прелет. Летният 

период, приз който растителността е много голяма, температурите са високи и 

почвата е суха, е събитие да се наблюдава бекас. През пролетта края на месец 

март, началото на април са наблюдавани двойки птици. 

 

4. Видра (Lutra lutra) – през 2018 г. не са наблюдавани екземпляри. Смята се, че 

запасите са стабилни и се наблюдава постепенно възстановяване на 

крайбрежната растителност по поречията на р. Младежка и р. Велека, което е 

един от факторите за запазване на вида. 

  



5. Гълъб хралупар (Columba oenas L.); Скален орел (Aquila chrysaetos); 

Малък креслив орел (Aquila pomarina); Златка (Martes martes); 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Обикновена блатна 

костенурка (Emys orbicularis); Еленов рогач (Lucanuscervus); Трионест 

сечко (Prionuscoriarius иPrionusbesicanus); Алпийска розалия 

(Rosaliaalpina); Голям буков сечко (Morimusasperfunereus); Голям сечко 

(Cerambyxcerdo); Алпийска розалия (Rosaliaalpina); Dioszeghyanaschmidtii - 

Сем. Noctuidae (Нощенки); Четириточкова меча пеперуда 

(Euplagiaquadripunctaria); Пъстър смок (Elaphesauromates); Леопардов 

смок (Zamenissitula); Южна блатна костенурка (Mauremysrivulata); 

Червенокоремна бумка (Bombinabombina); Жълтокоремна бумка 

(Bombinavariegata); Южен гребенест тритон (Triturusivanbureschi)  

 

 През 2018г. не са наблюдавани екземпляри от тези животински видове. 
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