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Застрашени видове в моя роден 

край 
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Биологично разнообразие на България 

Защитени зони (ЗЗ) Основни цели 

Защитени видове 

растителни животински 

SWOT  анализ на училищната среда 

Организационни дейности 

Перспективи  Водеща цел 

Съдържание 



Биологично разнообразие на България 

България е малка по площ страна (≈111км.кв), 

но природните богатства са изключително 

разнообразни. Горите на страна ни покриват ≈ 

3,9 млн. хектара от общата площ, а около 60% 

са от естествен произход. 

Фауна ( видове ) 

94 - бозайници 

383 - птици 

36 - влечуги 

16 - земноводни 

207 - черноморски и 

сладководни риби 

≈ 27хил. насекоми 

Флора 

3 650 вида висши 

растения 

6 500 вида нисши 

растения 



Географско разположение на община 

Козлодуй  

Площта ѝ е 7235 км2. Характеризира се с равнинно-

хълмист релеф, в който се наблюдават вододели, 

каньоновидни долини и крайдунавски алувиални низини. 

Долнодунавска равнина 



ЗЗ “Острови Козлодуй„ - 

Директива за 

хабитатите  с код 

BG0000533 – 3 км 

ЗЗ “Река Огоста„ - 

Директива на 

хабитатите с код 

BG0000614 – 6 км 

Защитени зони по Директивата за 

птиците и местообитанията 

Защитена зона (ЗЗ) 

“Златията„ - запазване 

на дивите птици с код 

BG0002009 – 1,2 км 



Защитени зони по Директивата за 

птиците и местообитанията 

ЗЗ “Козлодуй„ - Директива на 

хабитатите с код 

BG0000527 – 1,19 км 

ЗЗ „ Река Скът“  - Директива за 

опазване на природните 

местообитания и дивата флора 

и фауна с код BG0000508 – 7 км 

ЗЗ „Цибър“  - Директива за 

местообитанията и 

Директивата за птиците с код 

BG 0000 5199 – 19 км 



Основни цели на опазване в защитените 

зони в близост до гр. Козлодуй: 

Запазване на площта на природните местообитания и 

местообитанията на видове и техните популации.  

Възстановяване при 

необходимост на природните 

местообитания, както и на 

популации на видовете, 

предмет на опазване в 

рамките на защитената зона. 

Запазване на естественото състояние на природните 

местообитания.   



Растителен свят 

Територията на община Козлодуй се отнася към 

Евроазиатската степна и лесостепна област, Долно – 

дунавска провинция, Крайдунавски окръг и Златийски 

район. Тази територия е предимно безлесна, заета от 

житни култури и лозя. 



Според Червената книга на  Република  

България и БАН на територията на община 

Козлодуй се срещат следните застрашени 

растителни видове: 

 Алоевиден стратиотес 

(Stratiotes aloides)  

 Румелийска метличина 

(Centaurea rumelica)  

 Жълта водна роза 

(Nuphar lutea)    

 Вълнестоцветен клин 

(Astragalus dasyanthus)  

 Елвезиево кокиче 

(Galanthus elwesii)   

 Плаваща лейка (Salvinia 

natans)    

 Бяла змийска трева 

(Goniolimon collinum)  

Блатно кокиче 

(Leucojum aestivum) 



Блатно кокиче (Leucojum aestivum) 

Блатното кокиче са род многогодишни растения. 

Видът не е защитен от Закона за биологичното 

разнообразие, но е включен в Червената книга на Република 

България. 

Растението притежава лечебни свойства. Използва се за 

производство на нивалин, лекуващ детски паралич. 



Самолечението е опасно, освен полезния галантамин се 

съдържат и силно отровни алкалоиди. Хората, събиращи 

блатно кокиче, не трябва да имат рани по ръцете. 

Блатно кокиче (Leucojum aestivum) 

ВНИМАНИЕ! 



Алоевиден стратиотес - Stratiotes aloides 

Класификация 

царство Plantae растения 

отдел Magnoliophyta покритосеменни 

клас Liliopsida едносеменни 

разред    Asparagales  

семейство Asphodelaceae асфоделови 

род Aloe алое 

вид A. vera Алое вера 

Отглежда се като градинско културно растение. Има сочни 

дебели листа, съдържащи гел, богат на полезни вещества. 



Румелийска метличина – Centaurea rumelica 

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид, 

разпространяващ се по Дунавската равнина. Обитава 

сухи места, предимно карбонатни черноземни почви. 



Многогодишно водно растение – зелено отвън, 

белезникаво отвътре. Листата са: плаващи 

или изцяло потопени във вода. Притежава 

слаба, характерна миризма и горчив вкус.  

Растението цъфти през плодоносните юли-

октомври. Плодът е гладък, а семената 

многобройни и елипсовидни. 

Жълта водна роза – Nuphar lutea 



Многогодишно тревисто растение – мощно коренище, 

приповдигащо се стъбло и нечифтоперести листа. Плодът 

е гъстовлакнест боб, опрашва се от насекоми, 

размножаващ се предимно със семена. 

Критично застрашен вид. Известни са две популации - при 

гр. Бобошево, Кюстендилско и с. Рибен, Плевенско. 

Находището в Дунавска равнина е в защитена зона от 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Вълнестоцветен клин - Astragalus dasyanthus 



Елвезиево кокиче - Galanthus elwesii 

Многогодишно тревисто луковично растение с две приосновни 

листа, върхът е с един увиснал надолу цвят. Расте по 

варовити почви в планинския пояс. Разпространява се в цяла 

България. 

Застрашен вид - защитен съгласно Закона за биологичното 

разнообразие. Попада в защитени зони от Европейската 

екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 



Плаваща лейка - Salvinia natans 

Дребно, незастрашено, плаващо растение с 

хоризонтално стъбло и листа, разположени в 

прешлени по три. Горните листа са елиптични, 

а долните видоизменени в корени. 

У нас се среща в блата, бавно течащи води. 

Покрива водоемите без екологична 

конкуренция. 



Бяла змийска трева - Goniolimon collinum 

Многогодишно, незастрашено, декоративно тревисто 

растение. Съцветието е с тяснокрилати клонки и бяло 

венче. Цъфти през юни-юли. Разпространено е в 

Дунавската равнина и Североизточна България. 



Според зоогеографското райониране на България 

община Козлодуй попада в Дунавския зоогеографски 

район, в равнинно-хълмистия и в хълмисто-

предбалканския пояс на дъбовите гори.  

Животински свят 



Според Червената книга на Република  България 

и БАН на територията на община Козлодуй се 

срещат следните застрашени животински 

видове: 

 Смок стрелец (Coluber caspius) 

 Къдроглав пeликан (Pelicanus crispus) 

 Малка белочела гъска (Anser еrythropus) 

 Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

 Ръждива чапла ( Ardea purpurea) 

 Чига (Acipenser 

ruthenus) 

 Дунавска скумрия 

(Alosa immaculate) 

 Дунавски тритон 

(Triturus dobrogicus) 



Класификация 

царство Animalia животни 

тип Chordata хордови 

клас Actinopterygii лъчеперки 

разред Acipenseriformes есетрови 

семейство Asphodelaceae асфоделови 

род Acipenser есетри 

вид A. ruthenus чига 

       Чига - Acipenser ruthenus 

Природозащитният ѝ 

статус е уязвим, а в 

Червената книга на 

България е отразена 

като застрашен вид. 

У нас се среща само в р.Дунав. Обитава 

каменисто и чакълесто дъно. Рибата е с 

деликатесно чисто месо и ценен чер хайвер. 



Дунавска скумрия - Alosa immaculate 

Преходен вид, навлизащ за размножаване през месец май. 

Движи се в големи пасажи на повърхността на водата.  

В миналото видът е бил стопански ценен улов, за това 

днешният регламент е съобразен с размножителния ѝ 

период. Последни тенденции показват стабилизирането 

на вида. 



Дунавски тритон - Triturus dobrogicus 

 

  
   Обитава 

  течащи 

  води 

Голям гребенест тритон – Triturus karelinii 

 

  

   Обитава 

  стоящи 

  води 

К 

О 

Н 

К 

У 

Р 

Е 

Н 

Т 

Н 

И 

 

В 

И 

Д 

О 

В 

Е 

Застрашен, уязвим вид 

Застрашен, уязвим вид 



Смок стрелец - Coluber caspius 

Синурникът е вид змия. Среща се по долното течение на 

р.Дунав. Обитава степни и скалисти местности, 

храсталаци и редки гори. 

През деня е активен, умело се катери по дървета и се 

крие в храсти. Храни се основно с гризачи, гущери и други 

дребни змии.  



Критично застрашен сарматски вид, гнездящ по източното 

крайбрежие на Черно море. От средата на XXв. гнезди само 

в езерото Сребърна.  

Видът е защитен от 1962г. Включен е в ЧКБ (1985г.). 

Провеждат се изследвания върху биологията и екологията 

на птицата с най-голяма човка. 

Къдроглав пeликан - Pelicanus crispus 



Малка белочела гъска - Anser еrythropus 

Рядък вид, зимуващ в България. Площадката на 

АЕЦ „Козлодуй“ остава на около 3 км източно 

от мястото за нощуване (блатата при 

Бистрецу в Румъния и пясъчните коси по 

островите) и места за хранене – Златията.  

Природозащитният статус на птицата е 

уязвим, а според Червената книга на България 

видът е критично застрашен. 



Бял щъркел - Ciconia ciconia 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид, чиято национална 

популация възлиза на 4956-5672 гнездящи двойки (2007). 

Според Стандартния формуляр в ЗЗ е представен с шест 

гнездящи двойки и цялостна оценка „А“. 

На ≈3 км източно от ИП е регистрирано едно гнездо върху 

електричен стълб. По време на пролетната миграция в 

западната част на Златията са регистрирани – 399 

преминаващи птици, а през есента – 1106. 



Вечерна ветрушка - Falco vespertinus 

Националната популация на гнездещо-прелетния вид за 

2007г. възлиза на 50-150 гнездящи двойки, според Янков.  

Данните за световно застрашения вид от пролетната 

миграция в западната част на ЗЗ Златията са 21 

преминаващи птици, а през есента броят им достига 28. 



Ръждива чапла - Ardea purpurea 

Националната популация на гнездещо-

прелетния вид за 2007г. възлиза на 150-250 

гнездящи двойки, според Янков, а според 

Стандартния формуляр в ЗЗ е представена с 5 

гнездящи двойки. Този вид е застрашен и е 

вписан в Червената книга на България. 



 

 

1.Силно мотивирана 

общност за изграждане 

и поддържане  на всички 

компоненти на 

училищната среда. 

 

 

1.Съществува 

кампанийност при 

осъществяване на 

различните дейности и 

инициативи. 

 

 

2. Училището е член от 

2007г. на международна 

мрежа на Екоучилища и 

носител на приз “Зелен 

флаг„. 

 

2. Недостатъчен 

финансов ресурс. 

 

3.Инерция. 

Силни страни Слаби страни 

SWOT  анализ на училищната среда 



 

• Конкурс най-чиста класна стая 

• Конкурс за чиста алея 

 

• “Ден на Земята„ 

• “Ден на река Дунав“ 

 

• “Ден на водата„ 

• “Европейска седмица за намаляване на 
отпадъците„ 

Училищни 

конкурси 

Празници 

Организационни дейности 



възможности 

Сътрудничество 
в общността и с 

други институции 

Обмен на добри 
практики 

Изграждане на 
екологична и 

здравна култура 

Перспективи 



Водеща цел 

Да се постигне връзка между основния приоритет: 

“Образование за устойчиво развитие“ и водещи цели за 

тяхната ефективна реализация. 



ЦЕЛ №1 – РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА РЕСУРСИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

 Да се контролира от ученическата 

общност ефективно използване на 

училищните ресурси, с цел 

подобряване на енергийната 

ефективност. 

 Да се организира   допитване            

до училищната общност „Кое 

защитено растение да стане 

символ на района“ и да се направи 

предложение в общината. 

 Популяризиране на 

биоразнообразието – редки и 

защитени видове в района на 

Oбщина Козлодуй. 



ЦЕЛ №2 – ПОВИШАВАНЕ 

ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА – 

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ   

 Създаване и умножаване на инициативи, 

свързани с екологичната култура – празници 

и конкурси. 

 Ефективно използване на училищните 

медии (училищен вестник и сайт) с цел 

полуляризиране на инициативите.  



Източници на информация  

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на БАН 

Голяма детска енциклопедия „Животните“ том 1 

Илюнстративна семейна енциклопедия том 1 – издателство DK 

Енциклопедия на знанието част 2 – National geographic 

https://bg.wikipedia.org 

http://bilki.bg/ 

http://lekbook.com/ 

https://books.google.bg 

https://www.youtube.com/ 

https://bg.wikipedia.org/
https://bg.wikipedia.org/
https://bg.wikipedia.org/
http://bilki.bg/
http://bilki.bg/
http://lekbook.com/
http://lekbook.com/
https://books.google.bg/
https://books.google.bg/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


“Ние не сме наследили 

природата от 

предците си, а сме я 

взели назаем от 

децата си.” 


