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Д О К Л А Д 

за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи животински видове с 

природозащитно значение, установени на територията на 

ТП ДГС „Средец“ 

 

 
1. Благороден елен (Cervus elaphus) 

            През 2018 г. са наблюдавани множество екземпляри на сватбовищата в ДДУ „Белите брези”. 

Запасите от благороден елен са намалели значително през последното десетилетие. Отстрелът на този 
ловен вид е сведен до минимум и то само при подборно ловуване. Служителите на ТП ДГС „Средец” 

извършват проверки на ловуващите, а също и следят за извършители на бракониерски деяния при 

охрана на горските територии и други дейности в горите. 
Вида е установен е в отдел/подотдел: 51 м, н, т; 56 /1/, /2/, /3/, /5/, /8/, /9/, /10/.    

 

2.  Видра (Lutra lutra) 
През 2018 г. са наблюдавани множество екземпляри по протежението на Средецка и Факийска 

река, основно в устието на р.Средецка в ез. Мандра при с. Дебелт. Запасите от този вид са стабилни и 

се увеличават.  Наблюдава се постепенно възстановяване на крайбрежната растителност, както обилие 

и многообразие от риба, благоприятстващи за запазване на вида. 
Установен е в отдел/подотдел: 96/1/.  

 

3. Черен щъркел (Ciconia nigra L.) 

Наблюдавани са единични екземпляви през пролетта лятото. Извесните места с гнезда на черен  
щъркел са обитаеми.  

Установен е в отдел/подотдел: 610 в, г, д, е, и.  

 

4. Горски бекас (Scolopax rusticola L.) 

През територията на ТП ДГС „Средец” преминава пролетния миграционен път Виа понтика. 

Бекасът е прелетна птица, която преминава през територията на страната през март - април, а наесен – 
през септември и октомври. Броят на птиците силно варира в зависимост от метерологичните условия. 

При по-топла зима бекасът остава да зимува на територията на стопанството, а при по – продължителна 

и студена зима, когато почвата замръзва, той мигрира към райони с по-мек климат. Много рядко се 
наблюдават птици извън периодите на прелет. През пролетта края на месец март началото на април са 

наблюдавани двойки птици на територията на ДДУ „Дурбалийца”. 

Горския бекас е обект на лов, като лова е труден и интересен заради поведението на птицата в 

полет. Въпреки това обстоятелство на територията на ТП ДГС „Средец” той почти не се ловува. 
Установен е в отдел/подотдел: 153 а, б, в; 154 а, б, в, г.  

 

5. Гълъб хралупар (Columba oenas L.) 

Обитава разнообразни по видов състав стари широколистни, а също смесени буково-иглолистни гори, 

понякога и скалисти места. Гнезди в хралупи на дървета, много рядко и в скални дупки. Забелязани са 

няколко екземпляра в землището на с. Дюлево. 

Установен е в отдел/подотдел: 10 а, б, в, г.  
 

6. Царски /кръстат/ орел (Aquila heliaca)  и Малък креслив орел (Aquila pomarina) 
Обитават открити площи или в разредени гори. Птици от двата вида са наблюдавани в района на с. 

Синьо Камене. 

Установени са в отдел/подотдел: 608 а, б, в, г, д, е, ж, з, /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, /6/, /7/, /8/. 

 

 

 



 

  

7. Черна каня (Milvus migrans) 
Гнезди на стари дървета в широколистни гори, често в долините на реки. Двойка черни кани са 

наблюдавани над асфалтов път Средец-Елхово, около местността „Белите брези”. 

Установен е в отдел/подотдел: 86 а, б, в.  

 

 

8. Голям ястреб (Accipiter gentilis)  

Гнезди в разнообразни гори, вкл. в стари горски култури, както в планински, така и в равнинни 

местообитания. Предпочита дъбови и крайречни гори.  

На територията на ТП ДГС Средец е повсеместно разпространен. Няколко птици са забелязани по 

крайпътни дървета до асфалтов път Средец-Ямбол. 

Установен е в отдел/подотдел: 15 /1/, 29 а, б, в, г, д, е, /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, /6/.  

 

 

9. Черен кълвач (Dryocopus martius) и Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 

  Наблюдават се птици във всички части на стопанството. Популацията им се увеличава с 

увеличаване на възможните местообитания на видовете. Съобразно изискванията на горската 
сертификация при маркирането запазваме гнилите, сухите и монументални корубести дървета, което 

увеличава хранителната база и местообитанията на тези птици. 

Установен е в отдел/подотдел:  551 а, б, в, /1/, /2/, /3/, /4/. 
 

 

10.   Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni) 
Наблюдават се екземпляри по цялата територия на стопанството, като основно такива са от вида 

Шипобедрена костенурка. Популацията им е стабилна. Съобразно изискванията на горската 

сертификация се следи при провеждане на охрана в горските територии да не се събират екземпляри от 
двата вида. При настаняване на обектите на дърводобивните фирми и при провеждане на инструктажите 

се предупреждават работниците да не събират или нараняват намерени костенурки или противен случай 

ще им бъдат съставени АУАН. 
              Установени са в отдел/подотдел: 384 е, ж, з; 285 а, з, к1, 286 а, л; 222 а, б; 385 б,в 

 

 

11. Смок мишкар (Еlaphe longissima longissima Laurenti) 
Наблюдават се екземпляри по цялата територия на стопанството. Горските служители следят да не се 

убиват екземпляри от вида при горскостопанските дейности. Тези змии са неотровни и не са опасни за 

човека.  
Установен е в отдел/подотдел: 322 г, 326 б, е; 

 

 

12. Голям буков сечко - Morimus asper funereus (Mulsant) Сем. Cerambycidae (Сечковци) 
Установен е на сечища в отдел/подотдел: 386 а, 387 а, 388 б, 388 в 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

заличено обстоятелство  

 на основание на чл.2 от ЗЗЛД  

Съставил:................................. 

             /инж. Иван Сяколов – зам.- директор при ТП ДГС „Средец” 
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Д О К Л А Д 

за извършен мониторинг на застрашени, изчезващи и ендемични растителни 

видове, установени на територията на 

ТП ДГС „Средец“ 

 

 
През 2018 г. бе извършен мониторинг на насажденията, в които растат застрашени, 

изчезващи и ендемични растения определени за опазване на биоразнообразието. 

Горскостопанските мероприятия са съобразени с препоръките и указанията за стопанисване на 

тези видове описани във доклада за ВКС. 

 
1. Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.) 

 

Горскостопанските метоприятия са съобразени с указанията за опазване на този вид. Среща се 

рядко на територията ня стопанството. По време на цъфтеж през пролетта се открива най-добре. 

Популацията се увеличава, като стопанската дейност не пречи на  разпространението на вида. 

Установен е в отдел/подотдел: 258 д; 

 

2. Форскалеева какула (Salvia forskaohlei L.) – рядък ЗБР 

 

Видът се среща често в почти всички части на стопанството. Обикновенно находищата се 

констатират при маркирането на насажденията и вида се вписва в листите запредварителна 

идентификация. При настаняване на обектите на дърводобивните фирми и при провеждане на 

инструктажите се предупреждават работниците да не увреждат находищата на растението чрез 

извоз или друга дърводобивна дейност.  

Установен е в отдел/подотдел: 364 м1; 462 ж; 229 б,в; 357 а. 

 

3. Одрински лопен (Verbascum adrianopolitanum Podp.) 

 
Видът се среща често в почти всички части на стопанството. Предпочита откритите 

пространства, поляните и необработваемите селскостопански площи. Обикновенно находищата 

се констатират при маркирането на насажденията и вида се вписва в листите запредварителна 

идентификация. При настаняване на обектите на дърводобивните фирми и при провеждане на 

инструктажите се предупреждават работниците да не увреждат находищата на растението чрез 

извоз или друга дърводобивна дейност.  

Установен е в отдел/подотдел: 166 а, б, е; 86 г, д, ж. 

 

 

 

 
заличено обстоятелство  

 на основание на чл.2 от ЗЗЛД  

Съставил:................................. 

             /инж. Иван Сяколов – зам.- директор при ТП ДГС „Средец” 
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