Георги Георгиев
В границите на защитената зона от европейската екологична мрежа Натура 2000
попада Атанасовско езеро. Разляло се е в цели 1 690 ха сред обширни обработваеми
земи, жилищни квартали и в близост до летището на град Бургас. През средата на
влажната зона минава пътят Бургас-Варна. Той разделя Атанасовско езеро на две
части. Непосредствено до езерото е морето и затова лагуната е мястото с най-голям
добив на морска сол в България. Естественият водоем е плитък–средната му
дълбочина е 30 см.
Лагуната Атанасовско езеро до момента са установени 311 вида висши растения,
принадлежащи към 205 рода и 63 семейства. Първото целенасочено флористично
проучване на района е проведено през 90-те години на миналия век, във връзка с
изготвянето на План за управление на тази влажна зона. В последните години има още
няколко изследвания, които добавят и последните таксони във вече доста пълния
списък с растителни видове, установени на територията на лагуната. Тревистите
растения, срещащи се в лагуната Атанасовско езеро са 90% от всички висши растения, а
дървесните видове са едва 10%
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разделя на 8 типа:

 хигрофити – 35 вида. Това са растения, развиващи се при постоянен или
периодичен излишък на вода, като например тръстиката, теснолистния и
широколистния папур и др. С тръстика са обрасли дигите и незаливаните найвъншни басейни от северната и югозападната страни на езерото. Там тръстиката
е заела слабо засолените влажни почви. В непосредствена близост до дигите на
следващите, действащи басейни, където водата е с относително по-висока
соленост, няма тръстикови пояси. Сред тръстиките и по бреговете на
сладководното езеро се срещат остатъци от хигрофилната дървесна
растителност - бяла, теснолистна и крехка върба.
 хигромезофити – 44 вида, мезофитни видове, приспособени да растат на
преовлажнени почви. В ниските и значително по-влажни места се срещат
съобщества със значително участие на равенската кандра,морската и черната
дзука.
 мезофити – 57 вида, растящи на средно влажни почви. Лагуната е разположена
сред мезофитните тревни формации представени от ливадната власатка.
 ксерофити – 53 вида. Това са растения, развиващи се в сухи местообитания,
които може да преживяват продължително атмосферно и почвено засушаване
като запазват физиологичната си активност. В Атанасовското езеро те заемат
средните и високи зони на старите диги, части от периферните площи на
резервата и някои басейни, засушени за продължително време.Представители
са: луковична ливадина, белизма , садина и др.

 халофити – 17 вида растения, обитаващи влажни, засолени почви.
Представетели са: солянка, морска суеда, гмелинова гърлица , содово вълмо и
др. Те заемат местата при най-засолени почви при сезонните , инцидентни и попродължителни засушавания на басейните с по-висока концентрация на соли
във водата, както и в подножието на дигите при значителни понижения на
релефа. Примесени с други тревни видове, предимно по дигите се срещат и
други типични халофити морска суеда, лъжлива овча власатка (Festuca
pseudovin), огниче, полски пелин , гмелинова гърлица, парафолис и др.
 хидрофити – 15 вида, чиито възобновителни пъпки са разположени във водата,
като летораслите са покрити с вода. На някои места в канала и в сладководното
езеро се срещат значителни обраствания от висши водни растения – водна
леща, плаващ роголистник, морска русалка, къдрав ръждавец и , спиродела и
други
 псамофити – 18 вида, растения, живеещи на песъчливи терени. Пясъчният
субстрат, който е задължителен на места в езерото, е предпоставка за
развитието им, някои от които образуват и неголеми чисти съобщества. Така,
макар и относително по-рядко тук се срещат и съобществата на класника,
песъчара , пясъчната метличина и др.
 ксеропсамофити – 7 вида псалмофити, обитаващи сухи места.
Основни заплахи в лагуната Атанасовко езеро са Промяната на дигите в езерото, както
и замърсяването на водите му от околните канали.Те са причина гнездящите във
водоема птици да загубват местата си за размножаване, както и за почивка, защото
дигите обрастват плътно с растителност
Преминаването на международния път, който пресича южната част на езерото. Той е
причина и за замърсяването на водния обект с отпадъци, предимно битови и
строителни.
Любопитни факти за езерото:





Атанасовско езеро е Рамсарско място – влажна зона с международно значение;
Атанасовско езеро е важно място за застрашените от изчезване в Европа –
видра и дива котка;
Атанасовско езеро е мястото с най-голям добив на морска сол в България;
Атанасовско езеро е най-голямото находище на лечебна кал в България.

Атанасовското езеро е защитена зона заради редките видове,които живеят в
нея. Освен добивната промишленост в лагуната,е и добре развит туризма. В лагуната
Атанасовско езеро е изготвен шестгодишен проект “Солта на живота” за
възстановяване и дългосрочно опазване на лагуната на Атанасовско езеро ще се
изпълнява в Бургас в периода от 2012 до 2018 г. Благодарение на проекта ще бъде
изчистен 23-километровия сладководен канал, който обгражда езерото и събира
дъждовната вода от населените места и нивите наоколо. Ще се ремонтират дигите и
валовете, разрушени по време на голямото наводнение през 2010 г., за да се осигурят

подходящи места за гнездене на редките видове птици, които обитават лагуната.
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