
Малопреславското блато 

Блатото Малък Преславец е разположено на 412 км по река Дунав, 

на 3-4 км от едноименното село и на около 20 км западно от езерото 

Сребърна. Източната му страна е в съседство с обработваеми 

площи, южната му граница се очертава от широколистна смесена 

гора, западната е дигата, която го отделя от реката, а северната се 

определя от шосеен път, водещ от селото до пристанището. Общата 

площ на блатото е 38.5 ха. Трябва да се отбележи, че по структура и 

строеж то прилича много на езерото Сребърна. Геоложката му 

история е много интересна. Преди около един милион години 

североизточната част на Дунавската равнина е вече суша. Върху 

тази суша се е образувало езерото благодарение на ерозионната 

дейност на кватерната река, която е отмивала съществуващите там 

гетски пясъци. Те са нестабилни и неспоени, лесно се рушат и се 

поддават на свличане и промиване. Този процес уширява устието 

на реката и намалява скоростта на течението, а носените пясъци 

формират пясъчна коса. Блатото има обширно водно огледало и 

малка заливна тераса, която при покачване на водите се увеличава. 

Понастоящем водозахранването на блатото е от повърхностно 

течащи води, вероятно и на подпочвени извори. Водната му 

повърхност е над средното дунавско ниво. Дълбочината му в 

северозападната част достига 5 м. Наклонът на дъното в южните 

части е около 2 градуса, което води до резки промени на водната 

площ при леко покачване на водите. 

 

Около блатото се срещат следните растителни видове: синя жлъчка, 

пореч, червена детелина, дребна и издута водна леща, 

безкоренчеста волфия, вногокоренчеста спиродела, плаващ 

роголистник, водно лютиче, теснолистен и широколистен папур и 
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безспорно растението номер едно на блатото – бялата водна лилия. 

Най-богат е птичият свят през пролетта и лятото. Могат да се видят 

гривеста чапла, малка и голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, 

белобуза рибарка. През цялата година се срещат тръстиков блатар, 

мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, белочела водна кокошчица – 

лиска (нейното присъствие говори, че водите на блатото са чисти), 

белоока потапница, голям гмурец, лятно бърне, корморан, воден 

бик. 

 

Блатото Малък Преславец е обявено за природна забележителност 

със заповед № 310 от 19.04.1986 година на КОПС. Опазването му е 

възложено на Държавно лесничейство – Тутракан. Проучване на 

биологичното разнообразие в този район почти не е правено. 

 

Източник: Опознай пътя на водата 
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