
Гарванско блато 
 

В близкото минало крайдунавската низина между селата Гарван и Попина е 

приютявала три блата - Лющовата, Момчила и Тоната. Както всички 

дунавски влажни зони, блатата били богати на риба и биологично 

разнообразие. След изграждането на защитна дига през 50-те години на 

миналия век, която отделила блатата от естествения им източник на прясна 

вода и биологични организми, водата се задържа само до началото на летните 

месеци. Днес Гарванските блата са защитени територии по Натура 2000 - "BG 

0002064 Гарванско блато" с площ 3287 дка, а една по-малка част има статут 

на защитена местност "Гарвански блата" с площ 2800 дка. По-голямата част 

от защитената зона представлява огромен тръстиков масив, а площта на 

блатото с водни огледала варира между 300 и 400 декара. Дълбочината на 

водата също варира - от 1.50-1.60 м при по-благоприятни години до 0.70 - 

0.80 м и зависи главно от нивото на водата в р. Дунав. Много често в блатото 

има вода от март до юни, след това напълно пресъхва през юли и август, за да 

бъде пак пълно през останалите месеци на годината Въпреки това, Гарванско 

блато е много интересна дестинация на екотуризъм , наблюдение на птици и 

фототуризъм. Препоръчителните периоди за посещения са два: ранна пролет 

- от март до края на май, когато е размножителния период на птиците и 

октомври - декември, когато блатото е място за почивка на птиците за 

есенната мигрирация и специално за червеногушата, малката и голяма 

белочели гъски. В Гарванско блато гнездят едновременно и четирите гмурци, 

които се срещат в България: голям, малък, черноврат и червеноврат.  

 

Блатото е в непосредствена близост до с. Гарван, Община Ситово. Крайните 

къщи и дворове в селото граничат със самото блато. В западния му край има 

изградена кула за наблюдение на птици. Черният път покрай западната му 

страна води до брега на р. Дунав и до рибарското селище на село Гарван. Там 

може да сe нощува на палатка, да се лови риба или да се закупи риба от 

местните рибари. Блатото не е подходящ обект за спортен риболов поради 

ежегодното му временно пресъхване. От път № 21 Русе - Силистра на 6 км 

след село Коларово има означена лява отбивка към село Гарван. В селото 

може да се нощува в пригодена част от училището за посрещане на гости.  

http://www.danubetournet.eu/travelogue.php?id=22


Гарванско блато е част от дълга поредица защитени влажни зони край река 

Дунав. То се намира точно по средата на разстоянието между другите 

известни места за екотуризъм и бърдуочинг:  

 

 Поддържан резерват "Сребърна" - 20 км 

 Блато Малък Преславец - 30 км 

 Калимок - Бръшлен - 45 км.  

 

Поради ненатоварените с интензивно автомобилно движение пътища, 

районът е подходящ за велосипеден туризъм: с. Гарван - с. Попина - с. 

Ветрен - Резерват "Сребърна" - общо 26 км. 
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