ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
- БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ -

Територията на Община Раднево попада в Среднобългарския
биогеографски район, характеризиращ се с предимно равниен характер,
интензивното земеделие и значителна урбанизирания и нарушени терени.
Това предопределя до голяма степен бедно по състав и изобилие
биологично разнообразие, съхранено основно по склоновете на
планинските възвишения.
Характерни горски съобщества за Горнотракийския биогеографски
подрайон са ксеротермните гори от цер, благун и космат дъб.
Понастоящем доминират тревни, храстови и агроценози. – лечебна
лъжичка, овчарска торбичка, родилна трева, черен синап; от сем. Бобови –
обикновен звездан, лечебна комунига, вълнеста глушина, детелина; от сем.
Устноцветни – червена мъртва коприва, пъстро миризливче; от сем.
Картофови – татул, блян; от сем. Сложноцветни – лайка, подбел, паламида;
синя метличина, глухарче,; от сем. Житни –див овес, полска овсига,
ливадна класица и др. На места в равнинната част са се съхранили малки
равнинни дъбови гори.
За района са характерни редица редки представители на различни
флорни елементи – фриесов ръждавец, пунктирана острица, теснолист
пеплис, макодонски вечерник, кардаминопсис и др., които са характерни
само за този биогеографски район на страната. Най–разпространените
дървесни видове са зимен дъб, благун, цер, космат дъб, келяв габър,
мъждрян, сребролистна липа.
В състава на растителните формации участвуват и драка, леска,
трънка, глог, шипка, дрян и други храсти.
В Общината се срещат над 90 вида лечебни растения. С най-голямо
разпространение в Поземления фонд на Общината, са: бял равнец, камшик,
багрилно подрумиче, обикновен и черен пелин, парички, змийско мляко,
синя жлъчка, обикновен дрян, тетра, червен глог, кукувича прежда,
ветрогон, горска ягода, росопас, жаблек, бударица, еньовче, градско

омайниче, голо и влакнесто изсипливче, жълт кантарион, гингер,
маточина, шипка, черен бъз, бъзак, теснолист и широколист жиловляк.
На територията на Община Раднево се намират следните защитени
зони и природни забележителности:
- Язовир „Овчарица”. С решение на Министерския съвет от
02.03.2007 мястото е одобрено за защитена зона и така язовира е включен в
Европейската екологична мрежа Натура 2000 по директивата за птиците
/Директива 79/409/ЕЕС/ с код BG 0002023. Площта на цялата зона е 4 304,
45 ха.
- Тополянска гора. Гората е обявена за защитена зона с Решение
№122 от 02.03.2007 г. на Министерския съвет, с което се включва в
Европейската екологична мрежа Натура 2000 по Директива 92/43/ЕЕС за
опазване природните местообитания на дивата флора и фауна
/Директивата за хабитатите/ с № BG0000539. Площта на зоната е 67,55 ха.
На път към гората може да се спре на минералния извор до селото.
Температурата на водата е 31º, а дебита – 9,13 л/с.
- Боздугановска кория. Гората се намира на 12 км от гр. Раднево и
е само на 2 км североизточно от село Боздуганово. Площта и е 310,80 ха.
Със Заповед № РД 60/18.09.2002 г. е прекатегоризирана от историческо
място в защитена местност. Основния дървесен вид е дъб. В нея се
срещат много животински видове, включени в приложенията на Закона за
биологичното разнообразие.

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна на територията на Община Раднево са и:
1.
2.
3.
4.

Река Съзлийка, код BG0000425, с обща площ 992.107 ха;
Река Овчарица, код BG0000427, с обща площ 1164.476 ха;
Река Блатница, код BG0000441, с обща площ 1079,798 ха;
Гора Тополяне, код BG0000539, с обща площ 67.587 ха;

