
Биосферният резерват Сребърна 
 

Биосферният резерват край с. Сребърна е разположен на 2 км южно от река 

Дунав и на 16 км западно от Силистра, на площ от 600 ха. Обхваща езерото 

Сребърна и териториите край него. Славата му е свързана, от една страна, с 

факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към 

Африка – Via Pontica, а, от друга страна, с уникалните и разнообразни видове 

водоплаващи птици в него. 

 

През 1942 година езерото е обявено за развъдник на водоплаващи птици, а 

през 1948 година е получило статут на птичи резерват. Едни от най-

интересните видове, които обитават езерото, са къдроглавият пеликан 

(Pelecanus crispus), малка белочела гъска (Anser erythropus), патици 

(Anatidae), мустакат синигер (Panurus biarmicus), голяма бяла чапла (Ardea 

alba), ням лебед (Cygnus olor), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и 

други. 

 

Заради редките и изчезващи видове птици през 1983 година 

езерото Сребърна е включено в списъка на обектите от световното природно 

и културно наследство на ЮНЕСКО. Целта е да се запази уникалното 

биологично разнообразие, с което езерото е известно сред българската и 

европейска научна общност още от началото на ХХ век. 

 

Плаващите тръстикови острови са друго интересно нещо, което може да се 

види в езерото Сребърна. Тези островчета, наричани от местното 

население „кочки”, никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното 

движение на водата. Това улеснява живота на птиците, които населяват 

езерото, защото те правят своите гнезда върху тези подвижни острови. 

 

През 1965 година резерватът е включен в списъка с най-значими влажни зони 

в Европа, а десет години по-късно, през 1975 година, е обявен за влажна зона 

по Рамсарската конвенция, която е международно споразумение, засягащо 

опазването на биоразнообразието. Освен това резерватът е включен и в 

световната мрежа на биосферните резервати по програмата „Човекът и 
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биосферата” на ЮНЕСКО, а също и в списъка на орнитологично важните 

места в Европа. 

 

Към резервата има изграден природонаучен музей, в който могат да бъдат 

видени препарирани обитатели на езерото. 

 

През 1999 г. „Сребърна” е прекатегоризиран в подържан резерват. До 2010 г. 

обхватът на защитената територия е 892,05 ха, като самото езеро със 

заблатените площи около него обхваща 639,75 ха. Останалата част включва 

135 ха бивши обработваеми земи в землището на селата Сребърна и Ветрен, 

остров Девня /91,6 ха/ и акваторията на р. Дунав от речен километър 391 до 

393 с площ 25,7 ха. 

 

Друга интересна атракция представлява възможността туристите 

да наблюдават птиците посредством видеокамера, поставена в езерото. 
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