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Боянското блато е влажна зона (бивш комплекс от две влажни зони), намираща се в 

София в местността Гърдова глава на около 670 м. надморска височина (Фиг. 1). 

Гърдова глава е разположена между кварталите Бояна, Вилна зона Беловодски път, 

Княжево, Карпузица, Павлово и на изток граничи с Резиденция Бояна. Долното 

Боянско блато е вече на практика изчезнало - в момента съществува единствено 

Горното Боянско блато. 

 
Фиг. 1. Разположение на Горно и Долно Боянско блато. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Горното Боянско блато има следните координати 42°39'23.7"N 23°15'32.5"E 
(https://goo.gl/maps/xFJwQtfPzJv44FR96), а Долното Боянско блато 42°39'32.5"N 
23°15'30.3"E (https://goo.gl/maps/RFQdSYPf1s1hEaNg6). Площта на Горното Боянско 
блато е около 13,000 кв.м., а на Долното - около 5,500 кв.м. Вероятно двете блата се 
захранват от обилни подпочвени води, които се оттичат от тях през дерета. В 
продължение на десетилетия зоната около двете блата е била незастроена площ с 
много богато биоразнообразие на бозайници, птици, земноводни и насекоми. От 90-
те години на XX-ти век започва активно застрояване на района на блатата със 
сгради и жилищни комплекси, като процесът продължава активно и до днес. (Камов, 
2021, непубликувани данни). 

https://goo.gl/maps/xFJwQtfPzJv44FR96
https://goo.gl/maps/RFQdSYPf1s1hEaNg6
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1. Литературен обзор 
В Червения списък на влажните зони в България (Stoyneva & Michev, 2007) Долното 
Боянско блато е изчезнало, а Горното Боянско блато е в категория критично 
застрашени влажни зони. Същата оценка е цитирана и в доклад “Околна среда” на 
Визия за София - стратегическият документ на Столична община, чиято цел е да 
определя политиките на столицата за бъдещото й развитие. Там е посочено наред 
с други зони, че “На територията на общината, извън защитените територии и 
зони, има няколко зони от ключово значение за биоразнообразието.”  
 

Низши и висши растения  
През 60-те години на 20-ти век съобществата от харови водорасли от род Nitella 
са били типични за територията на Долното Боянско блато (Stoyneva & Michev, 
2007). В миналото харовите водорасли са били по-широко разпространени на 
територията на цялата страна, а днес са с ограничено разпространение, в 
повечето случаи с малки площи. Много от находищата са изчезнали, а за други има 
риск от изчезване или еутрофикация (Иванов, 2009). Местообитание 3140- Твърди 
олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Charа  представлява 
местообитание от  европейска значимост в България. Съобщества от харови 
водорасли в стоящи води е местообитание включено в Червена книга на Р. България 
(Иванов и  Темнискова, 2015) 
 
Видът Малка ежова главица (Sparganium minimum), в миналото е бил разпространен 
на територията на Долното Боянско блато, съобщен от Kochev and Jordanov (1981). 
В техния труд те отбелязват, че видът се е намирал  само в две блата в страната 
- Долно Боянско блато и езеро над Смолян, като в миналото е растял в 
Драгоманското, Казиченското и Баташкото блато, но ареалът му се е стеснил 
поради пресушаване на блата. Според авторите е нужно находищата на този вид 
да се обявят за защитени местности. Видът е включен в Червената книга на Р. 
България със статут Критично застрашен (http://e-
ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Spaminim.html.) 
 
На територията на Горното Боянско блато през 2003 г. е бил установен мъх от 
род Sphagnum (Stoyneva and Michev, 2007). Авторите посочват и друг вид мъх - 
Riccia fluitans, както и следните висши водни растения: Carex spp., Cyperus spp., Iris 
pseudacorus, Potamogeton natans L., Typha angustifolia L., Utricularia vulgaris L., също 
така и род Chara spp., от харовите водорасли. 
 
Според Stoyneva et al. (2001) през 30-те години на 20-ти век е имало силен 
антропогенен натиск върху блатото, което е довело до смаляване на 
територията му, до неговото изплитняване, унищожаване на хабитата, засилена 
еутрофикация, следвана от промяна в pH и масови водораслови цъфтежи. Видовият 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Spaminim.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Spaminim.html
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състав на водораслите се е сменил към Цианопрокариоти и Еугленови, което е 
типично за силно еутрофизирани води. 
 

Безгръбначни 
В Боянското блато се среща водният паяк (Argyroneta aquatica), които е в 
категория критично застрашен в Червена книга на Р България (2015). 
Други видове срещащи се в блатото: 

 Охлюви - сегментина (Източник: “Методика за мониторинг на видове от клас 
Gastropoda”) 

 Два вида сладководни миди (Източник: Сладководните миди от сем. 
Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia) в България) 

 

Риби 
Целенасочени изследвания върху рибната фауна на Боянското блато не бяха 
открити. Въпреки това не е изключено блатото да съхранява типични за стоящи 
води представители на рибна фауна. 
 

Земноводни и влечуги 
Интензивни херпетологични изследвания в района на Боянските блата досега не са 
провеждани, но въпреки това, в редица публикации са представени данни за 
присъствието на различни видове земноводни и влечуги в района. Доколкото 
публикуваните данни се отнасят за голям времеви интервал (1933 – 2014 г.), както 
и с оглед съвременните познания за разпространението на земноводните и 
влечугите в България (Stojanov et al., 2011), може да се смята, че видовият състав на 
херпетофауната в района до голяма степен е ясен, но е възможно да бъдат 
установени и още един или два вида.  
 

Птици 
Според изследванията на Петър Янков за птиците в София от 1982 г., блатото 
попада в територията с най-много отбелязани видове птици на квадратен 
километър в столицата (Iankov, 1992, 2005). Проучвания на орнитофауната в София 
прави също и Нанкинов (1982). Тъй като блатото се намира в границите на София 
изследванията относно орнитофауната не са много – посочените по-горе 
публикации. 
 

 

 

 

  

http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results/Gastropoda2_Method.pdf
http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results/Gastropoda2_Method.pdf
http://www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg/Supplements/ZooNotes_Suppl%204_Sphaeriidae.pdf
http://www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg/Supplements/ZooNotes_Suppl%204_Sphaeriidae.pdf
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2. Проучвания 
2.1. Методика 
Низши и висши растения 
Беше направен анализ на литературните данни относно проучвания на водната 
растителност на Горното и Долното Боянско блато, както и данни за водната 
растителност на водоеми в района на град София. Беше изследван видовия състав 
на водните растения в Горното Боянско блато. Бяха потърсени консервационно 
значими видове и хабитати. Водната растителност беше проучена чрез 
трансектния метод. Бяха направени трансекти, които започват от брега и 
навлизат навътре във водната площ.  Направени са трансекти и в най-дълбоката 
част на блатото. 
 

Земноводни и влечуги 
Направен беше аналитичен преглед на всички достъпни източници на научна 
информация, засягащи земноводните и влечугите в района на Боянските блата, а 
също и в по-широк пространствен обхват – град София и прилежащите 
територии на Витоша. В целевия район бяха извършени теренни изследвания по 
метода на линейните трансекти, в случая – обход на бреговата ивица на блатото 
без навлизане в самата водна площ. Специфични методи за търсене на земноводни, 
като експониране на капани във водоема, не бяха използвани, тъй като 
вероятността за улов след края на размножителния период е много ниска и дори да 
има уловени животни, такава извадка не може да се смята за представителна; от 
друга страна, поради високите температури на водата през юни (на тази 
надморска височина), съществува риск от умиране на попадналите в капаните 
тритони и други земноводни, вследствие недостиг на кислород. 
 

Риби 
С цел установяване на рибна фауна в периферната част от водната площ е 
извършен електро риболов по трансект с дължина 50 метра и средна дълбочина 
0,15 метра. През тъмната част от денонощието са заложени 5 броя капани тип 
„винтер“ за 12 часа. Допълнително, в крайбрежните локви, над отточният канал, в 
източната периферия на водоема са измерени физични и химични параметри на 
водната среда (дълбочина, температура, кислород, pH, електропроводимост) през 
светлата част на денонощието. 
 

Птици 
Направен беше преглед на всички достъпни източници на научна информация, 
засягащи птиците в района на Боянските блата, а също и в по-широк 
пространствен обхват – град София. В целевия район бяха извършени теренни 
изследвания по метода на линейните трансекти, в случая – обход на бреговата 
ивица на блатото без навлизане в самата водна площ. Поради факта, че теренните 
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изследвания бяха направени в средата на юни голяма част от гнездящите видове 
птици, които отчитаме само по песен не бяха намерени. Също така видовете 
спиращи или преминаващи за кратко през блатото по време на пролетната и 
есенната миграция и по време на зимуване също не са отчетени. В данните за 
видовия състав на орнитофауната са използвани основно данни на Георги Камов, 
които има отчитания от 2019 г. насам и то през всички сезони. 
 

2.2. Видов състав и природозащитен статус 
Низши и висши растения 
Видов състав на установените водни растения (хелофити и хидрофити): 
Alisma plantago-aquatica, Carex otrubae, Carex hirta, Carex acutiformis, Carex vesicaria, 
Equisetum arvense, Geranium dissectum, Iris pseudacorus (сн. 3), Juncus inflexus, Juncus 
effusus (сн. 2 и сн. 4), Juncus sp., Lemna minor, Lysimachia nummularia, Rumex sp., Salix 
alba, Typha latifolia (сн. 1 и сн. 4) 
 
Въпреки че двете блата са отделни водни басейни, бяха потърсени консервационно 
значими видове докладвани и за двете блата. Не бяха намерени докладваните в 
миналото водорасли от род Nitella и род Chara, и консервационно значимото 
растение Sparganium minimum, както и двата рода мъхове. Не бяха открити и 
докладваните в миналото водни растения Potamogeton natans L, Utricularia vulgaris L, 
каквито са били докладвани за последно в книгата на Stoyneva & Michev (2007). 
 
Снимка 1 - Typha latifolia 
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Снимка 2 - Juncus effussus и Carex sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимка 3 - Iris pseudacorus и Carex sp. 
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Снимка 4 - Juncus effusus и Typha latifolia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рибна фауна и физико-химични параметри на водата 
Централната част от блатото е заета от тръстика. В периферията на 
тръстиковия масив се развиват обраствания с единични дървета в непрекъсната 
конфигурация. Опит за достъп до открито водно огледало е неуспешен поради 
голямата дълбочина и нестабилност на седиментите, поради което централното  
водно огледало на блатото не е изследвано откъм рибна фауна. На границата между 
тръстиката и единичните дървета се срещат плитки крайбрежни локви с 
максимална ширина до около 1-2 метра и максимална дълбочина на водния стълб до 
около 0.8 метра, където са експонирани риболовни капани и преминава трансекта 
на електроулов. Дълбочината на седиментите нараства в посока от брега към 
центъра на блатото. Наблюдава се отделяне на биогазове от тинята с изплуване 
на мехурчета газ и мирис на метан/сероводород. 
 
В резултат на електро риболова, не е уловена риба. В риболовните капани също не е 
уловена риба. В риболовните капани са установени частично водни организми като 
бръмбари плавачи от сем. Dytiscidae и ларви на жаби (попови лъжички). Ниските 
стойности на кислорода (1.2 мг/л) и на pH (6.78) свидетелстват за преобладаващи 
процеси на деградация, над тези на продукция.  
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Таблица 1. Основни физични и химични параметри на водната среда от 18.06.2021г., 
18:00 ч. 

Параметър Стойност Мерна единица 

Максимална измерена дълбочина 0.8 m 

Средна дълбочина 0.15 m 

Tемпература на водата 19.0 ℃ 

Съдържание на кислород 1.21 mg.L-1 

Концентрация на кислород 13.7 % 

pH 6.78  

Електропроводимост 677 µS.cm-2 
 

Земноводни и влечуги 
По време на проведените през месец юни т.г. полеви изследвания беше наблюдаван 
само един вид – голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus). Това е лесно обяснимо 
предвид факта, че размножителният период на почти всички местни видове 
земноводни протича през март и април, след което всички или повечето (в 
зависимост от видовата принадлежност) възрастни индивиди напускат 
водоемите, а във водата остават само видове, които нямат ясно изразена 
сухоземна фаза от годишния жизнен цикъл, в случая – голямата водна жаба. По 
отношение на тясно свързаните с водата видове влечуги, каквито са водните 
костенурки и водните змии, липсата на наблюдавани индивиди също не може да се 
тълкува, като реално отсъствие на видовете, а по-скоро се дължи на снижена 
вероятност за откриване на индивиди поради вече силно развитата водна и 
крайбрежна растителност през юни. 
 
В специализираната научна литература има съобщения за намирането на осем вида 
земноводни и три вида влечуги в района на Боянските блата, както следва: 
Клас Земноводни (Amphibia) 

 Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) – Kabisch (1966), Stoyneva & Michev 
(2007), Цанков и др. (2014). 

 Гребенест тритон на Буреш (Triturus ivanbureschi) – Михайлова (1955), Бешков 
(1977), Stoyneva & Michev (2007), Цанков и др. (2014). 

 Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) – Kabisch (1966), Бешков (1972), 
Stoyneva & Michev (2007). 

 Кафява крастава жаба (Bufo bufo) – Бешков (1972), Цанков и др. (2014). 
 Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) – Бешков (1972). 
 Източна дървесница (Hyla orientalis) – Бешков (1972), Stoyneva & Michev (2007), 

Цанков и др. (2014). 
 Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) – Божков (1957), Kabisch (1966), 

Бешков (1972), Барболова (1985), Stoyneva & Michev (2007), Цанков и др. (2014). 
 Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) – Бешков (1972), Stoyneva & Michev 

(2007), Цанков и др. (2014). 
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Клас Влечуги (Reptilia) 
 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) – Буреш и Цонков (1933), 

Бешков (1955), Kabisch (1966), Stoyneva & Michev (2007). 
 Ливаден гущер (Lacerta agilis) – Stoyneva & Michev (2007), Цанков и др. (2014). 
 Обикновена водна змия (Natrix natrix) – Kabisch (1966), Stoyneva & Michev (2007), 

Цанков и др. (2014). 
 
Всички видове земноводни и влечуги, известни от района на Боянските блата, са 
защитени в една или друга степен по смисъла на националното и/или европейското 
законодателство (Табл. 2). Осем от видовете фигурират в Приложение 3 на Закона 
за биологичното разнообразие (видове, защитени на територията на цялата 
страна по смисъла на чл. 38, ал. 1 и 2), а два от тях – и в Приложение 2 на същия 
закон (видове, за които се обявяват защитени зони за опазване на 
местообитанията им по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 2). Според съответните два 
нормативни документа на ЕС, подписани от България, всички видове фигурират в 
приложенията към Бернската конвенция (7 вида в Прил. 2 – строго защитени, и 4 
вида в Прил. 3 – защитени), а в Приложения 2 и/или 4 към Директива 92/43 са 
включени 7 от видовете. 
 
Таблица 2. Природозащитен статус на видовете според Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), Бернската конвенция (БК) и Директива 92/43ЕС (Д92/43). 

Вид ЗБР БК Д92/43 
Lissotriton vulgaris (= Triturus vulgaris) Прил. 3 Прил. 3 - 
Triturus ivanbureschi (= Triturus karelinii) Прил. 2 и 3 Прил. 2 Прил. 2 и 4 
Pelobates fuscus Прил. 3 Прил. 2 Прил. 4 
Bufo bufo Прил. 3 Прил. 3 - 
Bufotes viridis (= Bufo viridis) Прил. 3 Прил. 2 Прил. 4 
Hyla orientalis (= Hyla arborea) Прил. 3 Прил. 2 Прил. 4 
Pelophylax ridibundus (= Rana ridibunda) - Прил. 3 - 
Rana dalmatina - Прил. 2 Прил. 4 
Emys orbicularis Прил. 2 и 3 Прил. 2 Прил. 2 и 4 
Lacerta agilis Прил. 3 Прил. 2 Прил. 4 
Natrix natrix - Прил. 3 - 

 

Птици 
По време на теренните изследвания на 11.06.2021 г. Невена Иванова установи 
следните 13 вида: Pica pica, Carduelis chloris, Anas platyrhynchos, Hirundo 
rustica, Delichon urbicum, Corvus corone, Passer montanus, Parus major, Rallus aquaticus, 
Gallinula chloropus, Sturnus vulgaris, Apus apus, Passer domesticus. 
 
Любомир Профиров на 3 юни установи 20 вида: Anas platyrynchos, Columba livia forma 
domestica, Apus melba, Apus apus, Gallinula chloropus, Buteo buteo, Falco tinnunculus, 
Lanius collurio, Pica pica, Corvus corone, Parus major, Acrocephalus palustris, Hirundo 
rustica, Cecropis daurica, Delichon urbicum, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Passer 
domesticus, Passer montanus, Carduelis chloris. 
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Както се вижда, броят на наблюдаваните видове птици по време на това проучване 
е по-малък в сравнение с посочените в таблица 3. Причините за това са, че нашите 
наблюдения през юни месец са в рамките само на два дена и освен това средата на 
юни се явява времето, когато повечето видове птици вече имат малки, които 
хранят и не се демонстрират така явно, както в началото на размножителния 
период. В сравнение с тези еднократни наблюдения, тези на Георги Камов са 
започнали от 2019 г. и продължават, и до сега, освен това той живее в близост до 
блатото, и има възможност да извършва наблюдения на практика всеки ден.  
 
Проучванията на Георги Камов от 2019 г. насам, показват, че по време на гнездовия 
период и по време на миграция, и зимуване, в района на блатото се срещат 107 вида 
птици – това са близо 40% от всички видове птици, наблюдавани на територията 
на Столична община.  В Таблица 3 е представен видовия състав на птиците, 
техния характер на пребиваване и природозащитния им статус по българското и 
международно законодателство. От таблицата става ясно, че 51 вида (48%) се 
гнездящи за блатото и неговите околности. Трябва да се има предвид, че някои от 
тези видове са синантропни и отдавна живеят заедно с човека. Такива са например 
лястовиците, някои бързолети, някои синигери, косът, гугутката, белият щъркел, 
керкенезът, жълтокраката чайка, кукумявката, сирийският пъстър кълвач, 
домашната червеноопашка, сивата врана, обикновеният скорец. Около 45% от 
видовете са мигриращи за територията на блатото, а около 18 вида са зимуващи. 
В самото блато гнездят видове като зеленоглавата патица, зеленоножката и 
крещалецът. В храстовата и дървесна растителност са характерни 
червеногърбата сврачка, орехчето, червеногръдката, малкото белогушо 
коприварче, зеленият кълвач и южният славей. Над блатото редовно се хранят три 
вида лястовици и два вида бързолети. Постоянно посещаващи блатото са 
грабливи птици като големия и малък ястреб, обикновения мишелов, черношипата 
ветрушка и домашната кукумявка. През зимата има редовни наблюдения на хвойнов 
дрозд, беловежд дрозд, планинска чинка, водна бъбрица, елшова скатия, сивогуша 
завирушка, червенушка, обикновена кръсточовка, жълтоглаво и червеноглаво 
кралче. По време на миграция са установявани видове като сокол орко, тръстиков 
блатар, обикновен пчелояд, авлига, голяма пъструшка, мочурно шаварче, 
тръстиков цвъркач, папуняк, буков певец и полубеловрата мухоловка. Всички 
наблюдения на блатото от 2019 г. досега са въведени в платформата eBird. 
(Източник: Gardova Glava Marsh, eBird). 
 
От природозащитна гледна точка, 17 вида са включени в Червена книга на Република 
България (2015), 92 вида са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие, 13 вида са включени в Европейската Директива за опазване на 
птиците, 50 вида имат определен международен природозащитен статус. 
Единият от наблюдаваните видове – сивият жерав се води изчезнал като гнездящ 
от страната и се среща само по време на миграция. Редки и застрашени видове (15), 
които са наблюдавани в блатото са: нощната и сивата чапла, черният щъркел, 
тръстиковият блатар, двата ястреба, сокол орко, сокол скитник, голяма 
пъструшка, крещалец, голам горски водобегач, гълъб хралупар, черен кълвач, 
беловрата и полубеловрата мухоловка, обикновенна кръсточовка. 

https://ebird.org/hotspot/L8810407
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Снимка 5 – зеленоножка, Gallinula chloropus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимка 6 – крещалец, Rallus aquaticus 
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Снимка 7 – голям горски водобегач, Tringa ochropus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Видов състав, характер на пребиваване и природозащитен статус на 
видовете птици наблюдавани в Боянското блато и неговите околности (м – 
миграция, г – гнездене, з – зимуване, п- присъствие, в района) (легенда след 
таблицата) 

№ 
Вид, българско и латинско 

име 

характер на 

пребиваване 
ЗБР 

Червена 

книга, 

2015 

SPEC ETS Bern 

Dir 

2009/

147 

1 
Голям корморан, 

Phalacrocorax carbo 

м    S III  

2 
Нощна чапла,  

Nycticorax nycticorax 

м + VU 3 D II I 

3 Сива чапла, Ardea cinerea м + VU  S III  

4 Черен щъркал, Ciconia nigra м + VU 3 R II I 

5 Бял щъркел, Ciconia ciconia м + VU 2 V II I 

6 Зимно бърне, Anas crecca м/з    S III II 

7 Зеленоглава патица,  г    S III II 
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Anas platyrhynchos 

8 
Тръстиков блатар,  

Circus aeruginosus 

м + EN  S II I 

9 
Голям ястреб,  

Accipiter gentilis  

м + EN 4 S II  

10 
Малък ястреб, Accipiter 

nisus 

м + EN  S II  

11 
Обикновен мишелов,  

Buteo buteo 

м +   S II  

12 Керкенез, Falco tinnunculus г/м +  3 D II  

13 Сокол орка, Falco subbuteo м + VU  S II  

14 
Сокол скитник,  

Falco peregrinus 

м + EN 3 R II I 

15 Крещалец, Rallus aquaticus г + NT  (S) III  

16 
Голяма пъструшка,  

Porzana porzana 

м + EN 4 S II I 

17 
Зеленоножка,  

Gallinula chloropus 

г +   S III  

18 Сив жерав, Grus grus м + EX 3 V II I 

19 
Голям горски водобегач, 

Tringa ochropus 

м + EN  (S) II  

20 
Жълтокрака чайка,  

Larus cachinans 

м    (S) III  

21 
Columba livia- домашна 

форма 

       

22 
Гълъб хралупар,  

Columba oenas 

м + EN 4 S III  

23 Грибяк, Columba palumbus п   4 S III  

24 
Гугутка, Streptopelia 

decaocto 

г    (S) III  

25 Кукувица, Cuculus canorus г +   S III  

26 Чухал, Otus scops п +  2 D II  

27 
Обикновена кукумявка,  

Athene noctua 

г +  3 D II  

28 Горска улулица, Strix aluco п +  4 S II  

29 Горска ушата сова, Asio otus п +   S II  

30 Черен бързолет, Apus apus п +   S III  

31 Блед бързолет, Apus pallidus п +   (S) II  

32 
Алпийски бързолет,  

Apus melba 

п +   (S) II  

33 Пчелояд, Merops apiaster м +  3 D II  

34 Папуняк, Upupa epops г +   S II  

35 Зелен кълвач, Picus viridis г +  2 D II  

36 
Черен кълвач,  

Dryocopus martius 

п + VU  S II I 
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37 
Голям пъстър кълвач, 

Dendrocopos major 

г +   S II  

38 
Сирийски пъстър кълвач, 

Dendrocopos syriacus 

г +  4 (S) II I 

39 
Малък пъстър кълвач, 

Dendrocopos minor 

г +   S II  

40 
Скална лястовица, 

Ptyonoprogne rupestris 

м +   S II  

41 
Селска лястовица,  

Hirundo rustica 

г +  3 D II  

42 
Червенокръста лястовица, 

Hirundo daurica 

г +   S II  

43 
Градска лястовица,  

Delichon urbica 

г +   S II  

44 
Горска бъбрица,  

Anthus trivialis 

м/з +   S III  

45 
Водна бъбрица,  

Anthus spinoletta 

з +   S III  

46 
Жълта стърчиопашка, 

Motacilla flava 

г +   S II  

47 
Планинска стърчиопашка, 

Motacilla cinerea 

м +   (S) II  

48 
Бяла стърчиопашка,  

Motacilla alba 

г +   S II  

49 Воден кос, Cinclus cinclus з +   (S) II  

50 
Орехче, Troglodytes 

troglodytes 

м/з +   S II  

51 
Сивогуша завирушка, 

Prunella modularis 

з +  4 S II  

52 
Червеногръдка, Erithacus 

rubecula 

г +  4 S II  

53 
Южен славей, Lucsinia 

megarhynchos 

г +  4 (S) II  

54 
Домашна червеноопашка, 

Phoenicurus ochrurus 

г +   S II  

55 
Градинска червеноопашка, 

Phoenicurus phoenicurus 

г + VU 2 V II  

56 
Ръждивогушо ливадарче, 

Saxicola rubicola 

г/м +  4 S II  

57 
Черногушо ливадарче, 

Saxicola torquata 

м +  3 (V) II  

58 Кос, Turdus merula г +  4 S III  

59 Хвойнов дрозд, Turdus pilaris з +  4w S III  

60 
Поен дрозд, Turdus 

philomelos 

г +  4 S III  
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61 
Беловежд дрозд, Turdus 

iliacus  

з +  4w S III  

62 
Имелов дрозда, Turdus 

viscivorus 

м/з +  4 S III  

63 
Тръстиков цвъркач,  

Locustella luscinioides 

г/м +  4 (S) II  

64 
Крайбрежно шаварче, Acroc. 

schoenabenus 

м +  4 (S) II  

65 
Мочурно шаварче, 

Acrocephalus palustris 

г +  4 S II  

66 
Малко белогушо коприварче, 

Sylvia curruca 

г +   S II  

67 
Голямо белогушо 

коприварче, Sylvia communis 

г +  4 S II  

68 
Голямо черноглаво 

коприварче, Sylvia atricapilla 

г +  4 S II  

69 
Буков певец, Phylloscopus 

sibilatrix 

м/з +  4 (S) II  

70 
Елов певец, Phylloscopus 

collybita 

г +   (S) II  

71 
Брезов певец, Phylloscopus 

trochilus 

м +   S II  

72 
Жълтоглаво кралче, Regulus 

regulus 

з +  4 (S) II  

73 
Червеноглаво кралче, 

Regulus ignicapillus 

з +  4 S II  

74 
Сива мухолвка, Muscicapa 

striata 

м +  3 D II  

75 
Полубеловрата мухоловка, 

Ficedula semitorquata 

м +  2 (E) II I 

76 
Беловрата мухоловка, 

Ficedula albicollis 

м + CR 4 S II I 

77 
Жалобна мухоловка, Ficedula 

hypoleuca 

м +  4 S II  

78 
Дългоопашат синигер, 

Aegithalos caudatus 

з +   S III  

79 
Лъскавоглав синигер,  

Poecile palustris 

м/з +   S II  

80 Черен синигер, Parus ater з +   S II  

81 Син синигер, Parus caeruleus г +  4 S II  

82 Голям синигер, Parus major г +   S II  

83 
Горска зидарка, Sitta 

europaea 

з +   S II  

84 Авлига, Oriolus oriolus г +   S II  
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85 
Червеногърба сврачка, 

Lanius collurio 

г +  3 (D) II I 

86 
Червеноглава сврачка, 

Lanius senator 

м +  2 V II  

87 Сойка, Garrulus glandarius г    (S)   

88 Сойка, Pica pica г    S   

89 Чавка, Corvus monedula г   4 (S)   

90 
Посевна врана, Corvus 

frugilegus 

м    S   

91 
Сива врана, Corvus corone 

cornix 

г    S   

92 Гарван, Corvus corax м +   (S)   

93 
Обикновен скорец, Sturnus 

vulgaris 

г    S   

94 
Домашна врабче, Passer 

domesticus 

г    S   

95 
Испанско врабче, Passer 

hispaniolensis 

г +   (S) III  

96 
Полско врабче, Passer 

montanus 

г    S III  

97 
Обикновена чинка, Fringilla 

coelebs 

г +  4 S III  

98 
Планинска чинка, Fringilla 

montifringilla  

з +   S III  

99 Зеленика, Carduelis chloris г +  4 S II  

100 Щиглец, Carduelis carduelis г +   (S) II  

101 
Елхова скатия, Carduelis 

spinus 

м/з + VU 4 S II  

102 
Обикновенна кръсточовка, 

Loxia curvirostra 

з +   (S) II  

103 
Червенушка, Pyrrhula 

pyrrhula 

з +   S III  

104 
Черешарка, Coccothraustes 

coccotraustes 

з +   S II  

105 
Зеленогуша овесарка, 

Emberiza cirlus 

м +  4 (S) II  

106 
Черноглава овесарка, 

Emberiza melanocephala 

м +  2 (V) II  

107 
Сива овесарка, Miliaria 

calandra 

г +  4 (S) III  

   92 18 50 107 99  

 
 
 
 



18 

 

Легенда: 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие 
 + видове включени в приложение 2 и 3 

ЧК – Червена книга на България: 
 VU – застрашен вид 
 R – рядък вид 
 E – изчезнал вид 

Берн - Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 
местообитания: 

 ІІ - видове включени в приложение ІІ, като строго защитени 
 ІІІ - видове включени в приложение ІІІ на конвенцията 
 ІІ - видове нуждаещи се от международно сътрудничество за тяхното 

опазване 
SPEC - видове с международен природозащитен статус 

 1 - европейски видове със световно значение 
 2 - европейски видове с неблагоприятен природозащитен статус в Европа 
 3 - неевропейски видове с неблагоприятен статус в Европа 
 4 - европейски видове с благоприятен природозащитен статус 

ETS - степен на застрашеност на птиците в Европа 
 Е - застрашен вид 
 V - уязвим вид 
 R - рядък вид 
 D - намаляващ вид 
 S - стабилен вид 
 ( ) - статусът е временен 

Dir 2009/147 - Директива 2009/147 ЕЕС за опазването на дивите птици 
 І - птици от приложение І 
 ІІ - мигриращи птици, които не са включени в приложение І 

 
Направените проучвания показват, че блатото представлява един „остров“ от 
подходящи местообитания за различни видове птици сред антропогенната 
„джунгла“. Смятаме, че по-голямо разнообразие от видове се наблюдават по време 
на миграция, тъй като птиците използват мястото за почивка и търсене на храна 
по време на техните придвижвания. Също така може да се каже, че блатото се 
използва от разнообразни пойни видове птици по време на вертикалните миграции. 
При тях видове от високопланинските части на Витоша през зимата „слизат“ в 
по-ниските части, където намират храна и убежище през студените месеци на 
годината. Такива видове са например планинската бъбрица, планинската 
стърчиопашка, сивогуша завирушка, кралчета, черен синигер, планинска чинка, 
кръсточовка, черешарката и червенушката. 
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2.3. Състояние на екосистемата като цяло 
Низши и висши растения 
По експертна оценка, въз основа на проучването направено през юни месец 2021 г., 
беше установено, че състоянието на блатото е доста влошено. За това 
свидетелстват на практика почти липсващите изцяло водни растения на 
неговата територия. Единственият вид хидрофит Lemna minor, който няма 
природозащитен статус, беше намерен само в единия край на езерото и то в малко 
количество, и в не добро състояние. 
 
Причините за влошаване на екологичното състояние на блатото са комплексни. 
Някои от силните антропогенни натиск, които бяха наблюдавани са интензивно 
застрояване в територията около блатото, също така по време на проучването 
бяха установени тръби с отпадни води, които се вливат в самото блато (Снимка 
9.)(Схема 1) Територията около блатото се използва за разходка на домашни 
любимци, което също води до допълнително натоварване с органика.  В единия край 
на блатото е установено голямо количество изхвърлена гниеща окосена трева 
(Снимка 8). Бяха установени изхвърлени битови и строителни отпадъци. 
Наблюдавани бяха процеси на силна еутрофикация, масово образуване на повлекла 
от зелени нишковидни водорасли (Снимка 10), което показва голямо натоварване с 
органични замърсители. 
 
Снимка 8. Изхвърлена окосена трева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

Снимка 9. Отходна тръба с мръсни води 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1 
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Снимка 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рибна фауна  
Въпреки липсата на установена рибна фауна, съществуването на риби не е 
изключено, но е малко вероятно. Едно по-дългосрочно и обстойно изследване би 
дало по-надеждна информация за рибната фауна на водоема. Като правило 
денонощната динамика на кислорода в повърхностните водни тела е най-ниска в 
сутрешните часове, което предполага още по-ниски нива на кислорода в средно-
денонощен план, в сравнение с измерените в рамките на настоящото изследване. 
Условията в блатото към момента на изследване се характеризират с изразени 
кислородни дефицити, отделяне на биогаз, органично натоварване, което  е 
предпоставка за оцеляването само на силно толерантни видове, водни организми, 
чиито жизнен цикъл протича изцяло във водна среда. Временно обитаващи водната 
среда организми, като уловените водни безгръбначни и земноводни не са толкова 
силно зависими от условията на водната среда.  
 
Изхвърлянето на битови и строителни отпадъци в района, заустването на 
отпадъчни води, интензифицират деградационните процеси и допринасят за 
поддържането на неблагоприятни за рибна фауна условия на водната среда. Към 
момента няма други данни за химичният състав на водата. Доколкото блатото се 
намира в силно урбанизирана територия и в него се заустват локални отпадъчни 
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води с неизвестен състав, не е изключено липсата на рибна фауна да се дължи и на 
специфични замърсители. 
 

Земноводни и влечуги 
Въз основа на експертна преценка (вследствие на полевите изследвания, проведени 
през месец юни 2021 г.) районът на Боянските блата (конкретно горното блато, 
тъй като долното вече не съществува) представлява подходящо местообитание 
за повечето от известните за района видове земноводни и влечуги. Самото блато 
представлява относително плитък водоем с обилна висша растителност, което 
отговаря на изискванията към размножително местообитание на всички местни 
видове земноводни, както и като основно местообитание на тясно свързаните с 
водата видове влечуги (водни костенурки и водни змии). Крайбрежните територии, 
които все още не са застроени, са с малка площ, но въпреки това, според характера 
на земното покритие (крайбрежна дървесна ивица, храсталаци, затревени 
територии и др.) те представляват пригодно местообитание за всички видове. 
 

Птици 
Направените проучвания показват, че блатото представлява един „остров“ от 
подходящи местообитания за различни видове птици сред антропогенната 
„джунгла“. Като цяло броя на гнездящите и мигриращите птици е равен, тъй като 
тук се срещат и много синантропни видове, които гнездят в близост до човека. По 
време на миграция птиците използват мястото за почивка и търсене на храна по 
време на техните придвижвания. Също така може да се каже, че блатото се 
използва от разнообразни пойни видове птици по време на вертикалните миграции. 
При тях видове от високопланинските части на Витоша през зимата „слизат“ в 
по-ниските части, където намират храна и убежище през студените месеци на 
годината. Такива видове са например планинската бъбрица, планинската 
стърчиопашка, сивогуша завирушка, кралчета, черен синигер, планинска чинка, 
кръсточовка. Големия брой видове птици, които се срещат в района може да се 
обясни с разнообразните местообитания в рамките на тази малка територия – 
водно огледало, тръстикови/папурови хабитати, ниски храсти и дървета, 
шубраци, открити пространства и жилищни сгради. Следователно може да се каже, 
че блатото и неговите околности представляват един “hot spot” за биологично 
разнообразие в София.  
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2.4. Препоръки 
1. За оценка на физико-химични характеристики на водата са необходими 

изследвания в сезонен и многогодишен план. 
2. Низша и висша растителност - нужни са още изследвания по време на пика 

на вегетационния сезон, както и изследване на физико-химични параметри 
на водната среда. Добре би било да се изследват всички биологични елементи 
за качество (фитопланктон, водни растения (макрофити), водни 
безгръбначни животни, рибна фауна) в рамките на едно и също изследване, за 
да се оцени екологичното състояние на водоема (Uzunov, Y. (Ed.), 2013). 

3. По отношение на рибната фауна е препоръчително изследванията да се 
провеждат в условията на маловодие (месеците юли – октомври).  

4. По отношение на земноводните и влечугите също са необходими 
допълнителни проучвания през първата половина на пролетта (месеците 
март и април) за установяване на видовия състав на всички видове 
обитаващи блатото. Единствено по това време биха могли да се съберат 
реални данни за съвременния видов състав на херпетофауната в района, 
както и за относителната численост на някои видове (чрез прилагане на 
специфични методи, като експониране на капани, тралиране с 
хидробиологичен сак и др.). 

5. По отношение на птиците, за да се обхване цялостния състав на 
орнитофауната са необходими следните проучвания: 1/ май-юни за 
отчитане на гнездящите видове; 2/ декември-януари за отчитане на 
зимуващите видове; 3/ март-април и септември-ноември за отчитане на 
мигриращите видове птици. 

6. Хидрогеологични изследвания, биха определили местата на вливане на води в 
блатото, както и местата за същевременно оттичане на блатото по 
естествен път и превенция от наводняване на жилищните сгради.   

7. Оценка на екосистемните услуги (Апостолова и др., 2017), които предоставя 
блатото, би било съществена стъпка за неговото значение, ползи и 
съхранение.  
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Заключение 
Изглежда че към днешна дата, Горното Боянско блато е единствената естествена 
влажна зона в границите на гр. София, която по всяка вероятност все още 
„изпълнява“ екологичните си функции, като местообитание на висша водна 
растителност, земноводни и влечуги и птици. За да се гарантира дългосрочното 
съществуване и запазването на екологичните функции на блатото, е необходимо 
обявяване на защитена територия, например Защитена местност (по смисъла на 
Закона за защитените територии), която да включва както самото блато, така и 
прилежащата незастроена крайбрежна ивица в буфер поне 100 метра. Всички други 
мерки (напр. превръщане на района в градски парк, допускане на частично 
застрояване и пр.) могат само да забавят деградацията на екосистемата, но в 
дългосрочен план ще бъдат безполезни. Ако обявяването на защитена територия в 
рамките на града не е възможно обаче, тогава трябва да се пристъпи към 
превръщане на зоната в паркова, но с определени ограничения и задължително 
забрана за последващо застрояване поне на 100 м. около самото блато. 
 
Въпреки влошеното си екологично състояние, блатото представлява едно от 
последните останали естествени блата на територията на столицата.  Ако се 
спрат дейностите, водещи до силна еутрофикация на водоема, от 
нерегламентирано по всяка вероятност заустване на битово-фекални води, 
изпражнения от домашни любимци и изхвърляне на органични отпадъци (окосена 
трева), екосистемата би могла да се възстанови и в нея отново да се появят по 
естествен път или чрез човешка намеса различни видове водни растения. 
Блатото също така осигурява различни екосистемни услуги важни за населението 
на София, които следва да бъдат оценени при едно по-подробно проучване. 
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