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NATURAL SCIENCE OF BIOSPHERE RESERVE “SREBARNA”
p.code 7587, Srebarna, Municipality of Silistra, phone: +359/8515/469, e-mail: museum_srebarna@abv.bg

Биосферен резерват „Сребърна“, обявен
The Srebarna biospheric reserve listed in
през 1948г., е разположен на 20км. Западно от 1948 is situated 20 km west of Silistra on the
Силистра по шосето за Русе.
motorway to Rousse.

В тръстиките на Сребърна намират уют за
гнездене и временно пребиваване над 190
вида птици. Най-значителни ортитонологични
ценности на резервата са колонията от 200
къдроглави пеликана и колонията от 6 вида
чапли. Тук обитават и почти всички видове
водоплаващи птици, характерни за България и
континента.

През 1977г. Сребърна влиза в световната
мрежа на биосферните резервати по програма
„МАБ“ („Човекът и биосферата“) на ЮНЕСКО, а
през 1984г. като природна забележителност се
нарежда сред деветте природни и културни
обекта на България, включени в ЮНЕСКО в
Списъка на световното наследство.

Over 190 bird species build their nests and
stay temporary in the reeds of Srebarna. The
colony of 200 Dalmatian pelicans and the colony of
six heron species are the most precious
ornithological samples of the reserve. Srebarna is
the habitat of almost all species of waterfowl birds
characteristic of Bulgaria and of Europe.
In 1977, Srebarna joined the world network
of Biospheric reserves on “MAB” (“Man and
Biosphere”) programme of UNESCO: in 1984 this
natural site was added to the nine natural and
cultural sites in Bulgaria recorded on the UNESCO
List of World Heritage.

The museum is Natural History and the
Ecological station of the Bulgarian Academy of
Пред 1983г. в резервата е открита Sciences opened in the reserve in 1983.
сградата на Природонаучния музей и
Over 20 000 Bulgarian and foreign tourists,
Екологичната станция на БАН.
students and nature lovers visit the reserve
Ежегодно резерватът и музеят се annually.
посещават от над 20 000 наши и чуждестранни
туристи, ученици и природолюбители.

Музеят е отворен за посетители през цялата година със следното работно време:
· От 01.04 до 30.09 от 8:00ч. до 18:00ч., без почивни дни

· От 01.10 до 31.03 от 8:00ч. до 16:00ч., с почивни дни събота и неделя.
Музеят работи на всички национални празници.
Входните такси са:
· Възрасни – 2.00лв.
· Деца и учащи – 1.00лв.
· Беседа – 6.00лв.
· Снимане с фотоапарат – 5.00лв.
· Снимане с камера – 10.00лв.
Безплатен ден – четвъртък.
Телефони за контакти: 0889 284 181 и 086 772 469

