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Resurse naturale și atracții 

Pe teritoriul municipalităţi Gheneral Toşevo  sunt aşezate următoarele 

resurse naturale: Zona protejată de coasta Dobrugea cu o suprafaţă de 6517,31 ha 

(din ele 6391,1 ha apărţin municipalităţii Gheneral Toşevo), Zona protejată Rosiţa – 

Lozniţa cu suprafaţă de 1812,o ha din care 31% este teritoriu protejat, Zona 

protejată Izvorovo – Kraişte cu suprafaţă de 1081,5 ha, Zona protejată Kardam cu 

suprafaţă de 918,3 ha, Zona protejată Ceairea cu suprafaţă de 1451,2 ha (parţial 

aşezată şi pe teritoriul municipalităţii Dobrici - ţaranească) inclusă în anul 2005 în 

registrele  Birdlife International ca loc important ornitologic în Europa (Nr. 085) iar 

prin Hotârârea Guvernului Nr. 122 din 2007 şi sub Nr. BG 0002085 a fost acceptată 

ZZ pentru protejarea păsărilor sălbatice, monumentul natural „Arboretum” – or. 

Gheneral Toşevo, monumentul natural copacul venerabil „Stejar de vară” – s. 

Dâbovik.  Aceste resurse turistice naturale sunt o bază promiţătoare de dezvoltarea 

unui turis de vânâtoare şi turism eco. 
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Evenimente în apropiere de barajul Daryan 
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Sport ecvestru - satul Kardam 

 
Sarbatoare culinara pentru Ziua Generalului Toshevo 



 

4 

 

Resurse naturale 

Indiferent de însuşirea economică a teritoriului în consecinţa unei agricoli 

bine mecanizate, teritoriul municipalităţ Gheneral Toşevo, se disting cu 

diversificare biologică bine stăpanită, ceea ce devine premisă pentru dezvoltarea 

unor forme delicate din sectorul turismului ca turismul – eco. Teritoriul cercetat 

încape în cadrul provinciei Ucrainenane-caucaziane biogeografice (Stepă). Dcele mai 

remarcabile elemente ale stepei din cadrul municipalităţii sunt comunităţile de 

luncă uscată şi speciile de biotă de stepă. De importanţă mare este faună 

municipalităţii şi mai ales mamiferile – 3 specii pe cale de dispărişie globală şi 2 

specii pe cale de dispărişie regională ca rozătoarele şi prădătorii. Stepă este pe 

dispărut, dar cu această şi multe specii din flora şi fauna locală. Aratul luncilor de 

stepă precum şi decădenţa zootehniei care conduce la împădurirea păşunilor sunt 

pericolele principale biotei de stepă 
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Municipiul General Toshevo este situat în zona istorică și geografică a 

Dobrogei, situată în nord-estul Bulgariei. Principala destinație turistică este Marea 

Neagră cu stațiunile sale, care lipsesc pe teritoriul municipiului, dar proximitatea 

lor creează oportunități pentru a atrage vizitatori și oaspeți spre atracțiile locale și 

atracțiile turistice. 

  


