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Проект: Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм   

 
 
Иван Камбуров, старши експерт към ДПП „Странджа“ 
 
 

„Биоразнообразие, устойчиво развитие и природосъобразен 
туризъм в Странджа планина – предизвикателства и 

възможности за представяне“/* 
 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРИРОДНИЯ ПАРК 

Природен Парк „Странджа” е обявен за опазване на уникалната природа на Същинска Българска 

Странджа и нейното устойчивото развитие. Паркът е най-голямата защитена територия в 

България, обхваща  над 1% от площта на страната. По брой на установените 130 типа природни 

местообитания, ПП „Странджа” e на първо място сред защитените територии в Европа. На 

територията на Парка са установени 36 природни местообитания, опазвани от европейската 

екологична мрежа Натура 2000. Паркът е най-представителната зона в рамките на европейската 

мрежа за местообитанието „Западнопонтийски букови гори” и единствената, която представя за 

България местообитанието „Европейски сухи ерикоидни съобщества”. 

Съветът на министрите на околната среда на Европейския съюз определя Странджа за 

единствената българска от общо петте приоритетни за опазване територии в Централна и 

Югоизточна Европа. Природният парк е единствен представител за ЕС на суббиома „листопадни 

широколистни гори на умерения климат с лавровиден подлес”, чиито най-знаков представител е 

зелениката – Rhododendron ponticum. Зелениката е растението с най-големите съцветия в 
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България, като по време на нейния цъфтеж в средата на май в Парка се провежда  традиционния 

Фестивал на Зелениката за подпомагане устойчивото развитие и туризма в Странджа. 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ и ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО МИНАЛО 

Релефът на ПП „Странджа” е хълмист и нископланински – със средна надморска височина 200 м, 

но с голямо хоризонтално разчленение, типично за високите планини в страната. Повърхнината на 

Парка е силно раздвижена – със заоблени била, открити морски брегове, стръмни, на места 

ждрелоподобно врязани речни долини и гъсто разклонена хидрографска мрежа. Значителен дял 

от територията е заета от карстов релеф с разнообразни форми: кари, въртопи, понори, каверни и 

над 130 различни по големина пещери. Геоложки феномени в крайбрежната част на Парка са 

Папийската вулканска постройка от епохата на късната креда (преди 70 млн.г.) и най-живописните 

геотопи по българското черноморско крайбрежие: „Устие на Велека” и „Силистар” – с 

изключителните пясъчни коси и с фиордоподобните брегове от вулканичен произход. Научната и 

естетическа стойност на крайбрежните геоложки феномени им придава качества на изложение по 

палеовулканология. 

До образуването на Босфора преди 7500 г. съществува широка сухоземна връзка между Странджа 

и Мала Азия и растенията от Южночерноморската флора свободно се разпространяват в 

планината. Остатъци от вечнозелените плиоценски лавровиднини гори в границите на ЕС са 

съхранени единствено в ПП „Странджа” и във високите приоблачни зони на Канарските острови. 

През кватернера, сред незасегнатите от заледявания участъци на Европа, само тук крайморското 

влияние запазва климатични условия, близки до терциерната „вечна пролет”. 

ПОЧВИ 

В пределите на Средиземноморската почвена област, Паркът обхваща най-представителната част 

на Странджанската почвена провинция, отличаваща се с по-влажни почви и с инверсия в 

разположението на канелените горски почви. 

На територията на Парка са разпространени 7 почвени типа, сред които преобладават канелените 

и излужени канелени (Luvisols) – 50% 

В границите на Парка е единственото разпространение на жълтоземите за Европа – тяхното 

развитие под южноевксинската горска растителност разкрива природните им връзки с ниските 

долини на Кавказ и влажните субтропични и екваториални области. 

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ и КЛИМАТ 

Климатът в ПП „Странджа” се формира под континентално влияние от запад и север, черноморско 

от изток и средиземноморско влияние от юг. 

Близостта до големите басейни на Черно, Мраморно и Егейско море осезателно смекчава 

преходно-средиземноморския климат на Парка и съчетава умерените средногодишни 

температури с висока въздушна влажност. По Черноморското крайбрежие на ПП „Странджа” се 

отчитат най-високите стойности на слънчевото греене за страната (57 ккал/см2/г.). Мъгливите дни 
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по билните части на планината са редки, но за долините на реките Велека и Резовска са типично 

явление, особено през топлото полугодие. Зелниката се среща единствено в средищната 

растително-климатични област на Парка – или Областта на зелениките: Климатът на тази област 

притежава  обособен температурно-влажностен режим, свързан с ежедневното влияние на 

бризовите течения, прииждащи от долините  на Велека, Резовска, Караагач и Силистар и др. 

Използвайки надвисналите склонове на стръмните долове като своеобразна кръвоносна система, 

те доставят необходимата за развитието на вечнозелената растителност въздушна влага и 

целогодишно поддържат влажността на въздуха е сред най-високите в Природния парк. 

Температурите са по-умерени от тези по Крайбрежието, а ридът  Папия предпазва защитената 

местност от арктичните въздушни нахлувания през студеното полугодие. Другите растително – 

климатични области в Природния парк са Крайбрежната, Високата – по високите била около М. 

Търново и Северозападната – засушлива – около с. Звездец. 

ФЛОРА 

Разположена на биогеографски кръстопът, флората на ПП „Странджа” представя изключително 

съчетание на различни по произход и разпространение елементи: средиземноморски, 

средноевропейски, балкански, евроазиатски, понтийски, понтийско-централноазиатски, 

атлантически... Нейно реликтно ядро са южночерноморските (евксински) флорни елементи, но 

най-многобройни са средноевропейските и преходносредиземноморските. 

В ПП „Странджа” са установени над 80  вида мъхове. 

За Парка са известни над 1700 вида папратовидни, хвощообразни и семенни растения – 50% от 

общия видов състав за България. 

РАСТИТЕЛНОСТ 

В границите на Европейския съюз Евксинската ботанико-географска провинция се простира 

единствено по Българското черноморско крайбрежие и нейният най-изявен представител е 

растителността на Природния парк. Най-древните за България и континентална Европа терциерни 

странджански гори са обособени в собствен суббиом с ясно отличим облик. Лавровидният подлес 

от вечнозелени храсти в горите от източен бук е типичен за южно-евксинската растителност на 

Западен Кавказ, Малоазийското Черноморие и Странджа. Неповторимото съчетание на 

реликтната южноевксинска растителност от терциерен тип с преходносредиземноморски, 

средиземноморски, понтийски и средноевропейски видове и растителни съобщества определя 

световното научно и природозащитно значение на странджанската растителност. 

СТРАНДЖАНСКОТО ЦАРСТВО НА ГЪБИТЕ 

От досега описаните над 500 вида макромицетни гъби в Парка, високият дял на редките за Европа, 

особено средиземноморски (Clathrus ruber, Leucopaxillus lepistoides и др.), свидетелства за богато 

и особено гъбно царство. Ценните ядливи видове в Парка са над 20 – сред които сърнела, 

манатарки, пачи крак, булка, тръбенка и др. 
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ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 

Безгръбначни животни – установени са  над 600 вида. 

РИБИ 

Във водите на Природен парк „Странджа” са установени 42 вида сладководни и проходни риби, а 

други 70 обитават крайбрежната акватория. По богатството на своята ихтиофауна Паркът е на едно 

от първите места в Европа. 

ЗЕМНОВОДНИ 

В Природния парк „Странджа” са установени 10 вида земноводни – половината от срещащите се в 

страната. 

ВЛЕЧУГИ 

В ПП „Странджа” са установени 25 вида влечуги, или 70% от срещащите се в България. Те са 

биологичната група в Парка с най-значими популации: със световно значение са популациите на 

11 вида и 2 подвида, като тази на тракийската черноврата стрелушка (Platyceps collaris  thracius) 

представлява половината от световната. 

ГНЕЗДЯЩИ ПТИЦИ 

В Парка са установени 283 вида птици или две трети от богатството на българската орнитофауна. 

От световно значение са популациите на южния белогръб кълвач, за чието опазване България е 

най-важната страна, а Паркът – най-важната територия в страната; на полубеловратата мухоловка; 

на големия маслинов присмехулник и жалобния синигер. 

ПРЕЛЕТНИЯТ ПЪТ НА ПТИЦИТЕ- VIA PONTICA 

Над Природния парк фронтът на прелета Via Pontica се стеснява и във върховите дни могат да 

бъдат наблюдавани огромни ята бели щъркели – до 40 хиляди за ден, пеликани – до 2 хиляди, 

осояди – до 2 хиляди, мишелови – до 4 хиляди, кресливи орли– до 4 хиляди… 

БОЗАЙНИЦИ 

В Природния парк се размножават 66 вида бозайници или 70% от сухоземните бозайници на 

България и 45% от видовете от този клас в Европа. Най-голямо видово разнообразие имат 

прилепите – 27 вида и групата на едрите бозайници – 14 вида. В Природния парк са обичайни 

дивата свиня, сърната и благородният елен, лисицата, язовецът, белката и дивата котка. За чакала 

Паркът е най-значимата защитена територия в Европа. Видрата (Lutra lutra) е представена с около 

50 индивида, като микропопулацията й е с европейска значимост. Числеността на вълка в Парка е 

сравнително ниска. 

ГОРИТЕ – КРЕПОСТИ на БИОРЗНООБРАЗИЕТО 
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Горите в Странджа са остатък от терциерната растителност, съхранила се поради отдалечеността 

от кватернерните заледявания, в условия с мека зима и висока въздушна влажност. Горите 

покриват над 80% от площта на планината и съхраняват най-големия дъбов масив на Европа. За 

странджанските гори е характерна инверсия, при която влаголюбивите букови гори заемат 

долинните части на склоновете, а дъбовите гори се простират по заравнените била над тях. 

Средната възраст на горите е с 30 г. по-висока от средната за страната, а старите гори с възраст над 

100 години заемат 30% от площта на горите в Парка – три пъти повече от средното за страната! 

Вътрешната мрежа защитени територии – РЕЗЕРВАТИ 

За опазване на значими екосистеми и природни обекти в Природния парк е обособена вътрешна 

мрежа от 31 защитени територии със собствен режим на защита, сред които пет природни 

резервата като образци на девствена природа. Резерват „Силкосия” (390 ха) е най-старата 

българска защитена територия, чието обявяване през 1933 г. се чества като паметна дата в 

родната природозащита.   

Резерват „Узунбуджак” (2530 ха) е най-големият в Парка и шестият по големина в страната. 

Обявен е през 1956 г. като биосферен резерват по програмата „Човек и биосфера” /MAB/ на 

UNESCO. 

--------------------------------------------- 

РЕЧНИК 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ – многообразието на всички живи организми във всички форми на 

тяхната естествена организация.  Разглежда се на видово, междувидово и екосистемно ниво.      

БИОМ – голямо климатично обусловено съобщество от организми и средата на обитанието им в 

определена ландшафно-географска зона. 

ЕКОСИСТЕМА – единство на всички организми на даден участък, взаимодействащо с околната 

среда по такъв начин, че потокът на енергия създава обособени хранителни вериги, видово 

разнообразие и кръговрат на веществата. 

ЕНДЕМИТ – вид (род, семейство) с разпространение в ограничена географска област: локален – с 

много ограничено разпространение в няколко находища; балкански – срещащ се единствено на 

Балканския полуостров; субендемит – срещащ се предимно на дадена територия, но малка част от 

популацията е разпространена и извън нея. 

КВАТЕРНЕР – настоящият геологичен период, започнал преди 1.6 млн. г. с епоха на четирикратни 

продължителни заледявания и застудявания, редувани от затопляния и засушавания. През 

кватернера от европейския континент изчезва преобладаващата част от богатата терциерна флора 

и фауна. 
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КОЛХИДА – гориста планинска област в Западен Кавказ край югоизточното крайбрежие на Черно 

море. Най-голямото убежище за ядрото на плиоценската влаго- и топлолюбива европейска флора 

през неблагоприятните климатични условия на ледниковата и междуледникова епоха. 

ЛОНГОЗНИ ГОРИ –  заливни крайречни гори със сложна вертикална структура и участие на лиани. 

ПОПУЛАЦИЯ – относително изолирана съвкупност от представители на един вид с обща 

наследственост. 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ (хабитати) – естествени или близки до естествените области със 

специфичен облик, определен от техните географски, абиотични и биотични особености. 

РЕЛИКТ – древен вид (род, семейство, съобщество), съхранил се като „остатък” от широко 

разпространена в миналото флора или фауна. 

ТЕРЦИЕР – предишният геологичен период, започнал преди 65 и завършил преди 1.6 млн. г., 

характеризиращ се с топъл и влажен климат, и богата растителност. Плиоцен – последната епоха 

на терциера, започнала преди 5 млн. г. 

ЮЖНОЕВКСИНСКА ФЛОРА – характерна за Южното крайбрежие на Черно море (Понт Евксинус): 

Западен Кавказ, Северното Малоазийско крайбрежие и Странджа. Припокрива се с Колхидска 

флора. 

 

/* Статията се базира на доклад изнесен на Семинар “Нови възможности за устойчив туризъм в 

трансграничния регион Странджа“ на 16.10.2016г в град Царево – Българо-германски център за 

професионално обучение, организиран от Младежко сдружение ВЕРДИКО в рамките на Проект 

„Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“. 

“Тази публикация е подготвена с помощта на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично 

сътрудничество ИПП България – Турция 2007CB16IPO008. Съдържанието на публикацията е изцяло 

отговорност на „Младежко сдружение ВЕРДИКО„ и по никакъв начин не отразява възгледите на 

Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата”. 

 


