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За да станете член на БДЗП е достатъчно:
• да обичате природата и птиците
• да сте убедени, че с членството си допринасяте за опазване на униколното природ-

но богатство на България
• да попълните талон за членство и заплатите годишния членски внос

Възможности за членство в БДЗП и размер на годишния членски внос
за една календарна година:

 Индивидуално членство 10 лв.
 Семейно членство
 /родители и деца/ 15 лв.
 Младежи под 18 г. и пенсионери 7 лв.
 Корпоративно членство
 /фирми и организации/ 340 лв.
 Клуб “Приятели на природата
 и птиците” 20 лв.
 /един възрастен и минимум 5 деца до 18 г.; за всеки следващ член на възраст до 18 

г., се заплащат по 2 лв./

Повече информация и талон за членство, 
потърсете в офисите на БДЗП
Членския внос за избраната от вас категория за членство, можете да заплатите:
• на място, в офисите на БДЗП
• с пощенски запис до Централния офис в София 
• по банков път BGL: IBAN BG55RZBB91551060107329 BIC RZBBBGSF
 Райфайзенбанк - клон България
 Не забравяйте заедно с членския внос да изпратите попълнен талон за членство с 

данните за обратна връзка! Формуляр за членство е публикуван и в интернет на 
адрес www.bspb.org.
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Присъединете се към нас!

Определител на широкоразпрост-
ранените птици в България
Илюстрации и описания на 182 от общо 274 гнездящи вида птици 
в България, подредени по вида на местообитанията, в които се 
срещат. 

Цена за 1 бр. - 10.00 лв.

Определителя и значките можете да закупите от офисите на БДЗП в София, Бургас, Варна, 
Пловдив, Свищов и Хасково и от природозащитните центрове на БДЗП “Източни Родопи”, 
Маджарово и “Пода” край Бургас! С покупката на сувенирите и изданията на БДЗП, подкрепяте 
нашата дейност и допринасяте за опазването на българската природа!

Колекция значки “Българ-
ски птици” (27 вида), как-
то и насекоми, бозайници 
и влечуги от българската 
фауна.

Цена за 1 бр. – 3 лв.
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БДЗП е партньорът на BirdLife International в 
България

БДЗП – 20 години успешна 
природозащита
На 3 юни 2008 г. Българско дружество за защита на птиците 
навършва 20 години. Всеки заинтригуван от БДЗП човек веро-
ятно се пита какво сме направили за българската природа за 
този и дълъг, и кратък период. Трудно е сами да преценяваме 
много или малко сме работили, да отделим кои са най-важните 
ни постижения. Първо, защото няма с кого и с какво да срав-
няваме нашата организация. Съюзът за защита на родната 
природа, създаден през 1928 и набрал скорост преди Втората 
световна война, след 1944 г. и установяването на тоталитар-
ния режим, престава да съществува и работи. Второ, защо-
то двадесетте години на БДЗП попадат в един от сложните 
и трудни периоди в новата българска история. Периодът, в 
който България имаше всички шансове да бъде сред първите в 
Европа по запазена природа и устойчиво стопанство, сега пре-
ценяваме като време на грешки и ментета във всички сфери на 
живота. Пропиляхме много от тези шансове. Избрахме по едно 
постижение за всяка от 20-те години на БДЗП и представяме 
фактите безпристрастно - нека всеки сам преценява приноса 
на БДЗП за опазване на уникалната ни природа.
Прагматично погледнато, за 20 години БДЗП е привлякло за 
страната ни над 10 милиона лева чужди инвестиции. Създало е 
десетки работни места и то не само в областта на природоза-
щитата, а косвено и в други сфери на българската икономика. 
С опазването например на лешоядите, БДЗП върна към живот 
обезлюденото Маджарово като туристическа дестинация за 
бърдуочъри от много страни по света и създаде условия в този 
край на Източните Родопи да се развива динамична местна 
икономика, базирана на екотуризма и птиците.
Броят, а и стойността на нашите постижения расте. Ние 
в БДЗП се радваме и на друго, по-невидимо постижение. Увли-
чайки през годините хиляди деца и млади хора в съзидателна 
дейност за птиците и природата, със сигурност сме спасили 
не една душа от коварните капани на цивилизацията – стрес, 
наркотици, престъпност, бездушие. Дори само това да сме 
направили, то ни стига.

Д-р Петър Янков, учредител на БДЗП
Директор по природозащитата в БДЗП
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1988 г.: Първите системни подхранвания на лешоядите в Из-
точните Родопи и първите успешни изкуствени острови за 
застрашени видове в резерват Атанасовско езеро, изградени 
по време на организираната от БДЗП природозащитна бригада. 
Така положихме основите на преките практически действия 
за опазване на птиците и на природозащитните подходи, въз-
приети изцяло и прилагани впоследствие от други организации, 
общини и институции. Тези подходи по същество са и начало на 
природозащитното управление в България. Стартира първата 
мониторингова схема за птици на БДЗП– среднозимното преб-
рояване на водолюбивите птици”.

1989 г.: Публикувахме описанията на първите 22 български ор-
нитологично важни места в книгата „Орнитологично важните 
места в Европа”. Така в страната ни беше поставена основата 
за въвеждане на един от най-съвременните подходи за опазване 
на биоразнообразието и за бъдещото изграждане на мрежата 
Натура 2000 – Програмата за ОВМ.
1990 г.: БДЗП започва да стопанисва защитена местност 
„Пода” до Бургас  и става първопроходец за новата за страна-
та ни практика на природозащитно управление на защитена 
територия. 

1991 г.: Поставено е началото на Националната банка за орни-
тологична информация, която осигурява научната основа за ус-
пешни действия в опазването на птиците и биоразнообразието 
на България. Данни от нея се използват за вземане на решения, 
подготовка на планове за действие и нормативни документи от 
държавни институции и за нуждите на бизнеса.
1992 г.: БДЗП е прието за пълноправен партньор на най-ста-
рата световна организация за защита на птиците BirdLife 
International. Така България е втората държава от бившия ко-
мунистически блок, интегрирана в международната природо-
защитна общност. 8 години БДЗП има свой представител във 
висшите управителни органи на BirdLife – Световния съвет и 
Европейския комитет. Излиза първото заглавие от популярна 
поредица с книги за птиците и опазването им - „Да опознаем 
нашите птици”.
1993 г.: Спасена е колонията на къдроглавия пеликан в резерват 
Сребърна. БДЗП изгражда специална ограда, която предпазва 
птиците от хищници, добили достъп до Сребърна заради нис-

кото водно ниво в блатото. По подобен начин е възстановена 
единствената по Черноморското крайбрежие колония на блес-
тящия ибис, българските популации на белоглавия лешояд и 
царския орел и други изчезващи видове.
1994 г.: С подкрепата на правителството на Швейцария БДЗП 
започва изграждането на първите в страната Природозащитни 
центрове „Пода” и „Източни Родопи”, като средища за гене-
риране на природозащита на местно ниво - положителен опит, 
подет впоследствие в страната ни от други НПО, общини, 
държавни институции, дори от природозащитни организации 
в Швейцария. БДЗП организира националното преброяване на 
белия щъркел..
1995 г.: Излиза втората книга от популярна поредица - „Изкус-
твени гнезда и хранилки за птици”. БДЗП играе акивна роля в 
разработването на първата Национална стратегия за опазване-
то на биологичното разнообразие. БДЗП провежда национално 
прброяване на ливадния дърдавец.

1996 г.: БДЗП започва картиране на гнездящите птици в Бълга-
рия, довело до създаването на първия национален Атлас на гнез-
дящите птици по стандартна за Европа методика. Събраната 
информация е от ключово значение за определяне на защите-
ните зони за птиците от мрежата Натура 2000. БДЗП издава 
и първата българска орнитологична книга на английски език 
(“Where to Watch Birds in Bulgaria”). Поставя се началото на ак-
тивни образователни дейности в разлини райони на страната.
1997 г.: Публикувана е книгата „Орнитологично важните места 
в България” – първата от природозащитната поредица на БДЗП. 
В нея до 2007 г. излизат 12 заглавия, сред които са основопола-
гащите за развитието на съвременната българска орнитология 
и природозащита книги като „Орнитологично важни места в 
България и НАТУРА 2000” (2007) и „Атлас на гнездящите птици 
в България” (2007).

1998 г.: БДЗП взема активно участие в разработването и при-
емането на Закона за защитените територии, който въвежда 
модерните принципи на защита на природата. Осъществява 
първата обществена застъпническа кампания в съвременната 
ни история – 20000 пощенски картички в защита на национални-
те паркове са изпратени до народните представители. 
1999 г.: БДЗП предлага правителството да извърши официална 
процедура за включване на 5 нови източноевропейски вида птици 
в Приложение 1 на Директивата за птиците – планински кеклик, 
ловен сокол, червенонога ветрушка, полубеловрата мухоловка и 

БДЗП – 20 години успешна природозащита
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белочела сврачка. Предложението е подкрепено от правител-
ствата на България и Унгария. Резултатът е, че във всички 
страни, местата, в които се срещат тези видове, са обявени 
зони от Натура 2000. БДЗП организира първата олимпиада по 
орнитология за ученици в Кърджалийска област, като през след-
ващите години тя се превръща в национална. 

2000 г.: Съвместно с посолството на Великобритания, БДЗП 
провежда национален младежки конкурс за есе на тема „Приро-
дата в моята жизнена среда”, в който участват хиляди млади 
хора от цялата страна.
2001 г.: БДЗП прилага една от първите в България агроеколо-
гични схеми, насочена към съчетаването на зърнопроизводст-
вото с опазване на световнозастрашената червеногуша гъска. 
БДЗП за първи път представя пред обществеността концеп-
цията за Натура 2000 и с активната си работа по изграждане 
на европейската екологична мрежа у нас, става и водеща про-
европейска организация.
2002 г.: На БДЗП е възложено да изготви рамката на Закона 
за биологичното разнообразие. БДЗП има значителен принос 
българското природозащитно законодателство да бъде синхро-
низирано с това на Европейския съюз. 
БДЗП организира разработването на алтернативно трасе на 
автомагистрала Струма, извън Кресненското дефиле, което е 
повратна точка в кампанията за спасяване на това уникално 
кътче от нашата природа, приключила през 2007 г. с успех.
2003 г.: Благодарение на активната работа на БДЗП два пъти 
е увеличен броят на Рамсарските обекти в България. В списъка 
на влажните зони с международно значение са прибавени остров 
Ибиша, ЗМ Пода, Поморийското езеро, езерото Вая и Комплекс 
Беленски острови. Така 10 влажни зони у нас с обща площ 20306 
хa попадат под защитата на Рамсарската конвенция. Заедно с 
Българска Фондация Биоразнообразие, БДЗП предлага планината 
Беласица да бъде обявена за природен парк. Повече от 30 нови 
защитени територии през годините са обявени с помощта на 
БДЗП. Така за поколенията са запазени изключителни за биораз-
нообразието места в България, сред които: разширението на 
ПП „Сините камъни”, защитените местности Меандрите на 
Бяла река, Патронка, Орешари, Момина скала, Големия сипей, 
Рибино, Гюмюрджински снежник и др.

2004 г.: БДЗП въвежда в България общоевропейската схема 
за Мониторинг на обикновените видове птици. По този начин 
се създава инструмент, с който държавата да взема научно 
обосновани решения, включително в сферата на икономиката 

и социалната политика. Дава и възможност на стотици доб-
роволци да допринесат за това. Министерството на околната 
среда и водите сключва споразумение с БДЗП за сътрудничест-
во при изграждането на европейската екологична мрежа Натура 
2000 в Бългаиря. Осъществява се първото по рода си в Европа 
паралелно проучване на миграцията по Черноморието от 9 наб-
людателни пункта.
2005 г.: Благодарение на дейностите на БДЗП, в партньорство 
с организации от други източноевропейски страни, национал-
ните популации на царския орел и белоглавия лешояд показват 
най-висок гнездови успех за последните 10 години. В резултат 
на целенасочена работа ан БДЗП партньорство с други НПО, 
експерти и научни институти ОВМ в България нарастват от 
50 на 114 и стават основата за изграждане на Натура 2000 
мрежата.

2006 г.: БДЗП официално внася в Министерството на окол-
ната среда и водите документациата за 114 защитени зони за 
птиците от Натура 2000. На базата на научния си потенциал и 
информация, БДЗП оказва ключова помощ на обществеността 
на Крумовград за отстояване правото си на жизнена среда и 
поминък, застрашени от планове за добив на злато в района по 
цианидния способ.
2007 г.: БДЗП е инициатор и активен участник в най-мащаб-
ната природозащитна коалиция в нашата страна „За да остане 
природа в България”. С поредица граждански акции и други 
мерки успяхме да запазим статуса и опазим от съсипване едни 
от най-ценните защитени територии на България, сред които 
Странджа и Кресна. Публикуван е първият национален атлас 
на гнездящите птици. Така страната ни излиза от групата на 
малкото европейски държави без подобен атлас. Публикувана е 
и книгата „Орнитологично важните места в България и Нату-
ра 2000”. БДЗП отваря нова страница в природозащитата на 
България като стартира мащабни проекти насочени към при-
лагането на агро-екологични схеми, създаване на сертифицирани 
продукти и насърчаване на бизнеси, ориентирани към опазване 
на биоразнообразието.

2008 г.: Усилията на БДЗП да спаси за бъдещето застрашени 
от унищожение национални ценности като Калиакра и други 
места от мрежата Натура 2000 продължават – чрез съдебни 
процедури, експертни становища и официални жалби до Евро-
пейската комисия.

Юбилей

© архив БДЗП

© архив БДЗП

© архив БДЗП

© архив БДЗП
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Места
Орнитологично
важни места

Индекс “Червен списък”
С: Червени списъци, катего-

рии
Н: Сила на заплахите
О: Разработване на мерки

Видове
Застрашени
видове птици

Популационен индекс
С: Популационни тенденции
Н: Политики и практики на земе-

ползване
О: Природосъобразни политики и 

мерки

ОВМ индекс
С: Природозащитен статус 

на мястото
Н: Заплахи
О: Природозащитни мерки

Местообитания
Обикновени
видове птици

“Мониторинг” е повтарящо се във времето 
изследване, най-често - периодично наблюдение, 
което винаги се прави с конкретна цел. Мони-
торингът изисква да забелязваме промените в 
изследвания обект и да ги проследяваме, заедно 
с факторите, които ги предизвикват. Така без 
колебание можем да се спрем на най-подходя-
щото решение и на действията, гарантиращи, 
че ще постигнем поставената цел. В природо-
защитата мониторингът е необходим, за да 
се отчитат тенденциите в състоянието на 
природните компоненти. Целта е да се при-
ложат адекватни природозащитни мерки и да 
не се допуска изчезването на биологични видо-
ве. Проследяването например в продължение на 
години на водното ниво в резервата Сребърна 
и зависимостта на птиците от промените в 
нивото, наложи през 1994 г. връзката на езеро-
то с река Дунав да бъде възстановена. Защо? В 
началото на 90-те езерото беше почти изцяло 
пресъхнало. Възстановяването на връзката с 
реката беше мярката, за да се върне езерото 
към живот, а оттам – и птиците в него.
Една от първите мониторингови схеми на био-
разнообразието, е среднозимното преброяване 
на водолюбивите птици. Този мониторинг е за-
почнал в края на 60-те години на 20 в. с цел прос-
ледяване състоянието на водолюбивите птици 
като ресурсен вид (вид, който се използва от 
хората, има стопанско заначение). С приема-
нето на Рамсарската конвенция в началото на 
70-те, преброяването на водолюбивите птици 
се превръща в една от най-широко застъпените 
мониторингови схеми в Европа. Резултатите се 
ползват за определяне на влажни зони с между-
народно значение по силата на конвенцията. 
Разровим ли се обаче в архивите, ще установим, 
че хората са били внимателни и наблюдателни 
какво се случва в околната среда открай време. 
Опитът ги е научил на това. С напредъка в 
политическия  и обществения живот, прин-
ципите на този тип изследвания са осъзнати 
глобално и приети като държавни политики и 
международен стандарт. Нуждата от монито-
ринг и от постоянна, достоверна и официална 
информация за състоянието и тенденциите на 
биоразнообразието чрез подходящи индикатори, 
е предвидено в редица международни договори 
и споразумения: Конвенцията за биологичното 
разнообразие, директивите на ЕС за птиците и 
местообитанията, Стратегията на ЕС за ус-
тойчиво развитие, Общоевропейската страте-
гия за опазване на биоразнообразието и мн. др. 
Какви са правилата?

Мониторингът винаги е целенасочен, но не ви-
наги събираме данни директно за обекта, чието 
състояние следим. Понякога това е много скъпо, 
времеемко и свързано с допълнителни труднос-
ти. Обикновено предварително се набелязват 
компонентите за проследяване - това са т. 
нар. индикатори. Те могат да бъдат най-раз-

лични и зависят както от целта, която сме си 
поставили, така и от ресурсите – индикатор-
ни видове животни или екологични параметри 
като качество на водите, площ на местооби-
танията на видове и т. н. От събраните ин-
дикаторни данни, по стандартни методики се 
изчисляват индекси. Те са конкретни, измерими 
и съпоставими. Именно те показват тенденци-
ите – какви промени са настъпили или се очак-
ва да настъпят в състоянието на изследвания 
обект. Индексите са “червената лампа”, която 
ни насочва към решенията – необходими ли са 
природозащитни действия, какви да са те, кои 
са най-важни. Така “мониторинг” от абстрак-
тно понятие се превръща в постоянен процес, 
който позволява да преценим доколко предприе-
тото е правилно, навременно и ефективно, има 
ли нужда и в каква посока да коригираме приро-
дозащитната си политика. 
В България се прилагат различно ориентирани 
мониторингови схеми. Повечето от тези, свър-
зани с птиците, се прилагат от БДЗП. Такива 
са мониторингът на определени видове – на 
червеногушата гъска в езерата Шабла и Дуран-
кулак, на лешоядите в Източните Родопи и др. 
В резултат от мониторинга на водолюбивите 
птици, през 2003 г. в България бяха обявени пет 
нови влажни зони с международно значение – ос-

тров Ибиша, Комплекс Беленски острови, езеро 
Вая, Поморийско езеро и Пода.
Световната стратегия за мониторинг на пти-
ците е разработена от BirdLife International и 
включва отчитане на три показателя – състо-
яние на видовете, на орнитологично важните 
места (ОВМ) и на местообитанията. Те са 
приети от природозащитната общност в цял 
свят. За изработване на индексите, с които 
се следят и оценяват тези показатели, се от-
читат критериите: състояние (в схемата С), 
натиск (Н) и реакция/отговор (О).

Индексът за птици в Червения списък е разра-
ботен от международните организации, които 
разработват Червения списък на застрашени-
те от изчезване на планетата видове, в т. 
ч. BirdLife International за птиците (http://www.
iucnredlist.org/). Червеният списък на Светов-
ния съюз за защита на природата (IUCN) е 
най-авторитетната и обективна система за 
класифициране на видовете по степен на заст-
рашеност и показва относителното темпо, с 
което видовете от определена група променят 
статута си на застрашеност. Интересното е, 
че индексът за птиците всъщност е първият 
публикуван в тази система и едва след това са 
публикувани индекси за другите таксономични 
групи живи организми. Да, индексът за пти-
ците е резултат именно от прилагането на 
различни мониторингови схеми за проследяване 
на състоянието на отделни застрашени видове. 
В практиката резултатите от тези монито-
ринговите схеми се използват за разработване 
и прилагане на планове за действие за опазване 
на видовете, за предотвратяване на заплахи за 
тях и мн. др.

Мониторинг на птиците - какво е това?

Акценти

Думата „мониторинг” е сред чуждиците в българския език, които отдавна са добили 
гражданственост – отначало в науката, по-късно и в други сфери на живота. Няма как 
да избягаме от това претенциозно на пръв прочит понятие, особено откакто работим 
на проектен принцип и по западни стандарти. В техниката, военното дело, рекламата, 
мониторингът е неизменна част от работата. Запазена територия има и в природоза-
щитата.
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Национална система 
за мониторинг 
на биологичното 
разнообразие
С цел изпълнение на националното законодателство и 
международните ангажименти на България във връзка 
с опазването на биологичнто разнообразие, Изпълни-
телната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ 
инициира създаването на Национална система за мони-
торинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Разра-
ботена е рамката на НСМБР, очертаваща основните 
принципи, цели, концепции и правила на системата за 
мониторинг. В последствие е определено конкретното 
съдържание на НСМБР – обектите на наблюдение (ви-
дове и местообитания), както и местата, където ще 
бъде провеждан мониторингът. Описани са критерии-
те за избор на обектите. За голяма част от обектите 
са предложени методики, по които ще се извършват 
наблюденията. Разработено е “Практическо ръководс-
тво” в помощ на институциите и организациите, кои-
то пряко ще участват в извършването на теренните 
наблюдения и събирането на данните от мониторин-
га. Ръководството съдържа всички разработени поле-
ви формуляри и инструкции за тяхното попълване и 
прилагане на съответната методика за мониторинг. 
Разработен е и специален софтуер BIOMON, който обс-
лужва НСМБР, като се предвижда поддържане на нацио-
нална и регионални бази данни. Разработена е схемата 
за набиране на информацията, както и концепция за 

институционалната, административна и финансова 
организация на НСМБР.  За изпълнението и развитието 
на НСМБР е разработен подробен план за действие.  
Основният списък от обекти на мониторинг към 
НСМБР включва:
– Безгръбначни животни – 252 вида;
– Риби – 51 вида;
– Земноводни и влечуги – 21 вида;
– Птици – 310 вида;
– Бозайници (без прилепи) – 18 вида;
– Прилепи – 13 вида;
– Гъби – 16 вида;
– Мъхове – 13 вида;
– Местообитания – 65 типа от Директивата за мес-
тообитанията и още 16 типа по Палеарктическата 
класификация, които нямат съответствие с кодовете 
по Директивата за местообитанията.
Условията и редът за създаването и функционирането 
на НСМБР са  регламентирани с “Наредба №2 за услови-
ята и реда за създаването и функционирането на Наци-
оналната система за мониторинг на състоянието на 
биологичното разнообразие” (ДВ, бр.3/12.01.2007 г.)
ИАОС администрира и координира дейностите в рам-
ките на НСМБР, между всички институции и участници 
в полевия мониторинг. Участници в НСМБР могат да 
бъдат доброволци, студенти, професионалисти от 
БАН, НПО и регионалните структури на МОСВ, МЗП 
и ДАГ. 
НСМБР и “Практическото ръководство” са утвърдени 
със Заповед на Министъра на ОСВ № РД-270/ 04.04.2007 
г. НСМБР е разработена в съответствие с “модел за 
растеж”, т. е. тя е гъвкава система, която може да 
се разширява и променя с времето. Изграждането на 
НСМБР е отворен и многоетапен процес – следващите 
стъпки са свързани с внедряване и оптимизиране на сис-

темата в процеса на изпълнение на конкретни мони-
торингови дейности.
По отношение на мониторинга на птиците, в НСМБР 
са описани 5 метода за мониторинг, а методики и поле-
ви формуляри до момента са разработени за първите 
три от тях:
1. Среднозимно преброяване на водолюбиви птици.
2. Мониторинг на обикновените видове птици 
3. Картиране на гнездовата орнитофауна и изготвя-
не на Атлас на гнездящите видове (извършва се на 10 
години)
4. Мониторинг на орнитологично важни места.
5. Специализиран мониторинг на избрани видове пти-
ци.
Подробна информация за НСМБР в интернет http://
chm.moew.government.bg/iaos/ - проект 2. Там можете 
да намерите Инструкцията за промени и подобряване 
на НСМБР и всички документи, описващи системата 
(Наредба за функционирането на НСМБР, Практично 
ръководство с методики и полеви формуляри за про-
веждане на полеви мониторинг, списък с обектите и 
местата за наблюдeние), както и всички доклади на ек-
спертите, описали съответните методики. 
Приложен е и софтуер BIOMON за попълване на данни-
те в електронен вариант, настроен засега за работа 
от името на РИОСВ, националните и природните пар-
кове.

Материалът е предоставен от Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ

За информация e-mail: pafmon@nfp-bg.eionet.eu.int

Акценти

Индекс за състоянието на популациите на 
птиците
Популациите на птиците са добър индикатор 
доколко околната среда като цяло е устойчива. 
Въз основата на тенденциите в популациите 
на представителна група от широкоразпрос-
транени, а не световнозастрашени птици (т.
нар. обикновени видове), е разработен и индекс 
за оценка състоянието на биоразнообразието 
като цяло. В основата на разработката са 
Кралското дружество за защита на птиците 
(RSPB), BirdLife International и Европейският 
съвет за дивите птици, а самият индекс е ре-
зултат именно от прилагането на мониторинга 
на обикновените видове птици (МОВП). Резул-
татите от МОВП ще залегнат и в оценката 
на ефективността на Националната програма 
за развитие на селските райони 2007-2013 г. у 
нас и специално частта й, свързана с опазване 
на природата чрез природосъобразни практики 
и Натура 2000.

Индексът за ОВМ показва тенденциите в 
състоянието, заплахите и природозащитните 
мерки в мрежата от орнитологично важни мес-
та (ОВМ). Тя обединява районите, които са 
ключови за запазването на популациите на пти-
ците и е част от глобалната мрежа с възловите 
места за опазване на биоразнообразието в све-
та. Мониторингът на определени територии, 
включително на ОВМ, служи за разработването 
и прилагането на планове за управление, предот-
вратяване на конкретни заплахи, обявяване на 
нови защитени територии и др.

Ирина Матеева,
отговорник по европейските политики, БДЗП

© М. Куртев

© И. Ангелов © И. Ангелов
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Орнитологично важните места (ОВМ) са те-
ритории от международно значение за опазване 
популациите на дивите птици, на техните мес-
тообитания и на биоразнообразието като цяло. 
Доброто им познаване е предпоставка за прила-
гане на правилни политики, подходящи и добре 
координирани природозащитни усилия. Опреде-
лянето, защитата и управлението на важните 
за птиците места, е сред най-ефективните 
подходи на BirdLife International за опазването 
им. Глобалното партьорство работи по цялос-
тна ОВМ-програма, неразделна част от коя-
то е и схемата за мониторинг на ОВМ. Тя е 
част от глобалната стратегия за мониторинг 
на птиците, предлага стандарти за оценка на 
състоянието на ОВМ, дава и насоки как да се 
изградят и прилагат успешни национални схеми 
за мониторинг на местата.
В много страни, сред които и България, при-
ключихме с определяне на местата, важни за 
птиците. Време е да се погрижим за тяхно-
то подходящо управление, да преценяваме дали 
природозащитната ни работа е в правилната 
посока и да изолираме проблемите, пред които 
е изправено опазването на всяко едно ОВМ. 
Логиката и правилата са като при всяка друга 
мониторингова схема на птиците - трябва да 
участват всички заинтересовани и да действа-
ме според капацитета си. Ако се налага, да го 

разширим. Няма как да успеем без брилянтните 
за всяка кауза правила: сътрудничество, добра 
координация, комуникация и обратна връзка. 
ОВМ-мониторингът изпълнява конкретни за-
дачи на местно (за всяко ОВМ), национално, 
европейско и световно ниво.
Заплахите, на които трябва да се реагира в 
рамките на всяко ОВМ, са описани в в ОВМ-
книгата, издадена от БДЗП. При мониторинг 
на мястото трябва да се съберат максимум 
конкретни данни. Откровеният отговор на 
въпросите: “Подобрява ли се състоянието на 
мястото?” и “Устойчиви ли са на практика 
‘устойчивите’ ползвания?”, ще ни ориентира 
дали приложените природозащитни и др. мерки 
са адекватни. При мониторинга на ОВМ на мес-
тно ниво актуализираме информацията за мес-
тата, маркираме ги, включително точните им 
граници, фокусираме се върху следващите конк-
ретни стъпки и не на последно място – опозна-
ваме се с хората, които живеят там и които 
имат най-точната преценка за състоянието и 
проблемите на конкретното ОВМ. 
Мониторингът на местата позволява да напра-
вим оценка на икономическите и природозащит-
ните политики, които въздействат на повече 
от едно ОВМ и тенденциите за състоянието 
на биоразнообразието в страната. Въпросите, 
на които търсим отговор от ОВМ-монито-

ринга на национално ниво са “Местата про-
дължават ли да отговарят на критериите, за 
които са обявени?”, “Възможно ли е някои ОВМ 
да покриват критерии, различни от тези, за 
които са обявени? “ Разширява се кръгът от за-
интересовани, разпределят се отговорностите 
за опазване на националната ОВМ-мрежа. Наба-
вя се информация, полезна за това въпросът с 
опазване местата за птиците да се интегри-
ра в социално-политическия дневен ред, а био-
разнообразието - в други секторни политики. 
Дaнните от мониторинг на ОВМ например мо-
гат директно да се ползват  в процедурите по 
ОВОС, за подобряване на различните практики 
на ползване на земите и мн. др.

Какво проследяваме?

Матрицата на ОВМ-мониторинга се базира на 
3 индикатора: “състояние”, “натиск” и “отго-
вор”. Индикаторът за състояние отразява със-
тоянието на популациите на видовете птици 
и техните местообитания и показва тенден-
циите в развитието, като напр. численост на 
популациите на видовете или качество и размер 
на местообитанията им и как те се променят 
във времето. Индикаторът за натиск помага за 
определяне и проследяване на основните заплахи 
за видовете птици и техните местообита-
ния в ОВМ - степента на интензификация на 
селското стопанство, свръхексплоатацията на 
природните ресурси, замърсяването и т. н. Ин-
дикаторът за отговор служи за оценка на ефек-
тивността на приложените природозащитни 
мерки, за да се отстрани или намали вредното 
въздействие на застрашаващите фактори.

Матрицата за мониторинг на ОВМ

ЯСНИ ЦЕЛИ Липсата на ясни и последователни цели е основната пречка за успешен мониторинг. Те трябва да са съобразени и тясно свърза-
ни с индикаторите и обектите на мониторинг

ПЛАНИРАНЕ Често в желанието си да осъществят обезателно мониторинговата програма, хората, които го ръководят, допускат греш-
ката да не предвидят достатъчно време и средства за целта. Неадекватно планиране може да причини екологични вреди и прахосване на ценни 
средства.

ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ И НЕГАТИВНИТЕ ОБРАТИ Мониторинговата програма трябва да бъде добре обмислена и с оглед последствията в случай, 
че нещо се обърка, т. е да бъдат подготвени варианти и резервни схеми за работа.

ДА СЕ ПОДРЕДЯТ ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОСТРАНСТВОТО И ВРЕМЕТО  Мониторингът трябва да се планира. Продължителността на 
репродуктивния период на птиците напр. оказва въздействие върху времето за възстановяване на популацията от криза (популациите на дълго 
живеещите видове се нуждаят като цяло от по-дълъг период на възстановяване, тъй като и годишният прираст на популацията е по-малък). Така 
в Испания са предвидили, че за оценка на щетите от последното замърсяване на блатата Гуадаливир и за да се разбере кога популациите на два от 
видовете ще бъдат напълно възстановени, е необходим по-дълъг период за мониторинг на испанския царски орел и по-кратък за мраморната пати-
ца.

ВНИМАТЕЛЕН ПОДБОР НА ИНДИКАТОРИТЕ Трябва да се познават добре ограниченията, произтичащи от наличните ресурси и капацитет, 
от биологията на видовете или екологичните условия в местата. На тази база се подбират индикатори, за които е достъпно, сравнително лесно 
и икономично да се съберат данни. В същото време резултатите трябва да бъдат и представителни. Например, от мрежа от много на брой ОВМ, 
за мониторинг се избират приоритетни места.

КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ Когато е необходимо, консултацията със статистици, биолози, хидролози и др. тесни специалисти, е 
безценна  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ, ЗА ДА БЪДЕ УСТОЙЧИВА МОНИТОРИНГОВАТА ПРОГРАМА Това е критична точка дори за най-големите 
организации и държавни институции. Мониторингът в повечето случаи е само една от програмите, които те предвиждат. Притиснати от обс-
тоятелствата, често започват да съкращават напр. бюджета по поддръжка на мониторинговата програма. Ако за осъществяването на монито-
ринга е отговорно специално звено, то ще има и своя дългосрочна финансираща програма, за да не „увисне” работата по програмата. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА ЗА ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ Мониторин-
гът трябва да може да установи щети или подобрения в състоянието на видовете или териториите. Резултатите от мониторинга трябва да 
бъдат използвани за промяна във вижданията и поведението на хората. Ако мониторингът не води до позитивна промяна, той сам по себе си е 
безмислен.

Акценти

Основни принципи на мониторинга на ОВМ

Това не е паралелна реалност, нито кодово име на секретна операция в космоса. Местата, 
важни за птиците, са под наблюдение в цяла Европа от десетилетия. Тази година старти-
ра и световната система за техния мониторинг. В България имаме 114 ОВМ. Те са наоколо, 
време е да ги наблюдаваме, и то внимателно.
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Акценти

Как да помогнете
за опазването на птиците
и важните за тях места?

• Станете член на БДЗП или подновете член-
ството си! Включете се в мониторинговите 
схеми, осъществявани от БДЗП: Проследяване 
на миграцията на реещите се птици по Чер-
номорското крайбрежие, Среднозимно пребро-
яване на водолюбивите птици, Мониторинг на 
обикновените видове птици и др.
Станете доброволен сътрудник по програмата 
за ОВМ като:
• Подавате информация за ОВМ, което позна-
вате, защото живеете в района или ходите чес-
то там. Необходима е информация за птиците, 
другите животни и растения, настроенията и 
дейността на хората, в т. ч. за инвестиционни 
намерения;
• Популяризирате местата, важни за птици-
те сред хората от различни социални групи 
- ученици, студенти, активните работещи, 
пенсионерите, политици, бизнеса и  др.;
• Участвате в директни природозащитни 
дейности за запазване на местата;
• Станете активен посредник между държав-
ните институции и БДЗП.

Информация за мрежата от ОВМ в България 
можете да намерите на www.bspb.org

и в изданието на БДЗП “Орнитолотгично 
важни места в България и Натура 2000”

Правилата на ОВМ-мониторинга

Мониторингът е безсмислен, ако не осигурява 
резултати за анализ. Трябва да бъде внимателно 
планиран, системен, редовен (не задължително 
чест) и устойчив. Мониторинг в ОВМ напр. за 
определен вид, трябва да се прави винаги по един 
и същи начин, по едно и също време, от хора 
със сходен опит и познания. Техниките трябва 
да бъдат възможно най-прости, научно издър-
жани и икономични. Добрата система е тази, 
която осигурява полезна информация, но избяг-
ва ненужни усложнения. Данните от терен, в 
комбинация с такива от други източници (напр. 
сателитни снимки), са изключително полезни в 
мониторинга на ОВМ - особено за труднодос-
тъпните места.

Кой участва?

Няма универсален профил на участника в тази 
мониторингова схема. Добре е да се работи с 
наличните партньори и структури и да не се за-
лага на създаването на нови. “Обичайните запо-
дозрени” са служителите в парковите дирекции, 
доброволците и съмишлениците от природоза-
щитните организации и хората, които живеят 
в наблюдаваните райони. Теоретично, те са 
най-заинтересовани да влязат в матрицата на 
ОВМ-мониторинга и да участват в управление-
то на местата. Те са и най-сигурната обратна 
връзка оттам – достатъчно е да са убедени, 
че е важно да подават информация. Другият 
естествен съюзник са институциите по места. 
Достатъчно за техните служители е да са на-
ясно, че не става дума за рутинно задължение. 
Много партньори в мрежата на BirdLife рабо-

тят напр. с национални ОВМ-групи, координи-
ращи природозащитни организации, местни и 
държавни власти.

Какво се случва след това?

Веднъж на 4 години се отчита състоянието 
на всички ОВМ в света, паралелно със състо-
янието на застрашените видове птици. След 
събиране и анализ на данните, обикновено се 
публикуват доклади, съобразени с нуждите на 
този, който ще ги ползва. Редовни нациоални 
доклади за ОВМ също трябва да се подготвят, 
тъй като страните са задължени да се отчи-
тат пред различни международни институции 
и спогодби, напр. Конвенцията за биологично 
разнообразие. 

Опитът и новините за световната сис-
тема за мониторинг на ОВМ

Тази година стартира световната система за 
мониторинг на ОВМ. Тя стандартизира под-
ходите за събиране на данни, техния анализ и 
интерпретация. Позволява също въвличането 
на широк кръг от участници, включително на 
държавните институции, което е и гаранция за 
по-успешното прилагане на схемата в дългос-
рочен план.

В Европа програмата за ОВМ работи вече пове-
че от 20 години. Още през 1989 г. са публикувани 
първите места, определени на европейско рав-
нище – тогава те са над 2400 ОВМ (днес броят 
им в Европа надвишава 4000). Различните парт-
ньори на BirdLife International прилагат различни 
схеми за мониторинг на ОВМ – и като обхват, 
и като участници. Партньорът на BirdLife нап-

ример в Испания преди 10 г. започва със схема за 
мониторинг на 55 застрашени ОВМ, от общо 
близо 400 в страната. Информацията събира не 
с доброволци, каквато е практиката в Испания 
дотогава, а с платени служители. Те успяват да 
съберат много по-подробни данни, макар и само 
за застрашените ОВМ. В Унгария за монито-
ринга на ОВМ са използвани мониторинговите 
схеми, действащи по различни проекти, като 
резултатите се въвеждат и съхраняват в обща 
база данни. 

Мониторинг на ОВМ в България. Какво ни 
предстои?

България е в началото на процеса по разработ-
ване и прилагане на национална схема за мони-
торинг на ОВМ. У нас досега нещата също бяха 
организирани на базата на съществуващите мо-
ниторингови схеми и на схеми, специално приго-
дени, за да дават резултати за ОВМ, например 
Среднозимното преброяване на водолюбивите 
птици. Така обаче не успяваме да обхванем всич-
ки ОВМ. В националната схема за мониторинг 
е предвидено всяко място да има индивидуална 
мониторингова схема и да се оценява най-малко 
веднъж на 4 години. Имаме 114 ОВМ с площ, 
която не е за пренебрегване, както и добри 
специалисти. Нуждаем се основно от добра ко-
ординация и разумна преценка кое от световния 
опит е полезно и приложимо в нашите условия. 
Останалото е работа по класическите правила 
на матрицата “Мониторинг на ОВМ”.

Младен Граматиков,
отговорник ОВМ и Натура 2000 в БДЗП 

© М. Куртев
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Сребърна
Докато колегите обсъждаха подготовката на 
новия брой на списанието „За птиците”, посве-
тен на темата „Мониторинг”, душата ми на 
историк не издържа на изкушението да потърси 
информация как се е извършвала тази дейност 
в миналото. За мой късмет попаднах на подхо-

дящ материал, ровейки се в един стар и прашен 
архив, кротувал дълги години на един стар и 
прашен софийски таван. В една от папките от-
крих мотивирано и обстойно писмо от Алекси 
Петров, виден природозащитник от началото 
на 20 век, до Съюза за защита на природата с 
негови наблюдения върху живота на птиците 
в езерото Сребърна и молба то да бъде обяве-
но за резерват. Писмото е писано през 1940 г. 
и както сами ще се уверите, може да се приеме 
за мониторингов доклад. Представям ви писмо-

то, така както авторът го е писал с неговия жив 
и увлекателен стил. Съюзът за защита на род-
ната природа е основан през 1928 г. от Българ-
ското природоизпитателно д-во, Българското 
ботаническо д-во, Дружество на българските 
лесовъди, Българската ловна организация, Бъл-
гарското туристическо дружество и Юношес-
кия туристически съюз. Малка част от архива 
на СЗРП се съхранява от БДЗП и именно там от-
крихме въпросното писмо

Мануела Мурджева

Акценти

БДЗП въведе схемата за МОВП през 2004 
г. В началото много хора си задаваха въп-
росите “Защо трябва да се тревожим за 
обикновените видове?” или “Нужно ли е 
да се прави мониторинг на чучулигите и 
скорците, при положение, че все още няма 
добър мониторинг на видове, които са зас-
трашени в световен мащаб?”. Изказваха 
се и мнения, че “земеделските земи не са 
най-важни за биоразнообразието, по-добре 
да се работи за другите местообитания”. 
Отговорите на тези въпроси сега изглеж-
дат очевидни. Земеделски земи са 40% от 
териториите, попадащи в мрежата На-
тура 2000. В територии, които имат раз-
лични форми на селскостопанско ползване 
попадат 100% от гнездящата популация 
на световно застрашения царски орел и зи-
муващата популация на световно застра-
шената червеногуша гъска. Една от причи-
ните за драматичния спад на египетския 
лешояд в България вероятно е употребата 
на пестициди в земеделието. Въпреки че 
за момента изчезването на масови видове, 
като полската чучулига например, в близко 
бъдеще изглежда невъзможно или малко 

Полската чучулига, сивата овесарка и скорецът
намаляват средно с около 10% годишно

От архивите

вероятно, проследяването на промените 
е показател за състоянието на местооби-
тания, от които зависят голям брой зас-
трашени видове не само птици, но и други 
животни и растения.
“Състояние на широко разпространените 
видове птици в България” обобщава резул-
татите от МОВП за 2005, 2006, и 2007 
г. и дава промените в числеността на 38 
вида птици – едни от най-многобройните  
у нас. От тези 38 вида, 17 са предста-

вителни за селскостопанските местооби-
тания, 10 вида са горски обитатели, а 
останалите 11 вида се срещат в повече 
от едно местообитание. Характерните 
за селскосотпанските земи 17 вида, са и 
тези, които формират индекса на птици-
те от земеделските земи (фиг. 2), в които 
попадат над 60% от пробните площадки 
от МОВП (фиг. 1).
Обезпокояващи са резултатите за 10 вида 
птици. Данните за тях са едни от най-пре-
цизните и показват тенденция към нама-
ляване на числеността и за трите вклю-
чени в анализа години. Четири от тези 
десет вида - пъдпъдъка (Coturnix coturnix), 
папуняка (Upupa epops), качулатата чучу-
лига (Galerida cristata) и сивата овесарка 
(Miliaria calandra), намаляват с повече от 
5% годишно и са класифицирани като сил-

Фиг. 1 Процентно съотношение на местооби-
танията в пробните площадки според начина им 
на ползване.

Фиг. 2 Индекс на птиците обитаващи селскосто-
панските местообитания в България

Това сочат първите официални резултати от Мониторинга на обикновените видове пти-
ци (МОВП), обобщени в “Състояние на широкоразпространените видове птици в Бълга-
рия”. Публикацията представя изводите от първите три мониторингови сезона. Издани-
ето е 13 по ред в природозащитната поредица на БДЗП. В него за първи път са определени 
промените в числеността на някои от най-многобройните и трудни за оценка видове 
птици в България. Анализите се базират на данните, събрани от доброволците на БДЗП 
в  цялата страна.

© С. Спасов
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но намаляващи. Рано е да се каже каква 
е движещата сила на този спад в числе-
ността – може да са както земеделските 
практики, така и лошите метеорологични 
условия или дори наводненията през 2005 
г. Възможно е също това колебание да е 
моментно и  резултат изключително от 
естествени фактори. 
Видовете с критични показатели от три-
те години, вече са индикаторни за стра-
ната ни. За да определим по-точно проце-
сите в техните популации и причините, 
които ги предизвикват, изключително 
важно е да ги следим и през следващите 
години. Разбира се, мрежата от добровол-
ци, които участват в МОВП трябва да се 
разширява. Важно е обаче и досегашните 
участници в схемата да не се отказват, 
а още по-внимателно да следят пробните 
си площадки. 
Повече подробности за тенденции в числе-
ността на обикновените видове птици ще 
научите от специалното издание на БДЗП 
“Състояние на широко разпространените 
птици в България 2005-2007”, както и от 
уеб страницата на схемата за МОВП на 
адрес: www.bspb.org/monitoring.

Светослав Спасов 
Отговорник по мониторинга в БДЗП

Акценти

Господин председателю,
На 17 километра, западно от гр. Силист-
ра, почти непосредствено до Дунава, се 
намира блатото „Сребърна” с площ около 
10,000 декара, от която три четвърти е 
покрита с тръст, на места, тази тръст 
расте върху измрели корени от тръст и 
образува островчета, които не се съеди-
няват с дъното на блатото и при по-силен 
вятър, биват измествани по всички посо-
ки на блатото. Тези острови и островче-
та населението нарича „кочки”.

За изобилието на птици в това блато, по-
менава още Каниц в описанията на пъту-
ването си през дунавските страни. Така 
също, естественика Отмар Райзер, в кни-
гата си  “Ornis Balkanika”, описва пъту-
ването си през България и с право нарича 
блатото „Сребърна”, което е посетил, 
„Елдорадо за блатни птици”.
Въпреки, че когато аз отидох за първи път 
там – през месец октомврий, много от 
гнездящите там птици бяха отлетели, 
пак намерих доста видове. От население-
то на с.Сребърна, което е разположено на 
югозападния бряг на блатото, научих, че 
там гнездят много ята пеликани, и ловци 
от Силистра обрали яйцата на пеликани-
те. Трябваше да чакам докато пеликаните 
снесат втори път. За да не се повтори и 
сега събирането на яйцата, замолих инс-

пектората по лова да предпише на кмета 
на с.Сребърна да нареди да се следи да не се 
събират яйцата на птиците в блатото. 
Благодарение на тази мярка, на 15 юний, 
когато дойдох там, намерих вече излюпе-
ни пеликанчета и лопатари.
Колонии гнезда с пеликанови яйца и малки 
намерих сред блатото на малко островче-
кочка, занесено от вятъра измежду тръс-
та. Гнездата бяха 11 и в тях имаше 13 
излюпени пеликанчета. Освен тази коло-
ния, имаше в съседство и друга по-голяма, 
до която не можех да стигна, но от броя 
възрастни пеликани, които се виеха наоко-
ло, заключих, че гнездата трябва да са 20. 
Всичко видях 64 възрастни пеликани.
Намерих и много стотици гнезда на лопа-
тари, гъски, патици, потапници, кормора-
ни, чайки, речни лястовици и много други 
птици, което доказваше, че там са наме-
рили всички добри условия за развъждане.

На 28 юни отидох наново там и намерих 
малките поотрасли.
На 13 юли бях пак там, довърших пос-
ледните си снимки и улових от малките 
пеликани и лопатари за зоологическата 
градина.
Блатото е богато с риба, но понеже дъно-
то му е покрито с трева, риболовенето 
там става само с винтери. Повече се 
риболови в блатото „Айдемир”, което се 

съединява със Сребърна. Риболовците са 
образували кооперация и риболовят в Ай-
демирското блато, говорих с всички от 
там и от никого не чух да се оплаква, че 
пеликаните или други птици им пречат на 
риболова. „Има и за тях” ми казаха те.

Уверен съм господин Председателю, че ще 
се вслушате в молбата ми и ще направите 
всичко възможно да се запази единствено 
у нас, пригодено от природата блато за 
спокойно развъждане на блатни птици.
Прилагам няколко снимки на блатото 
„Сребърна” и гнездящите там пеликани и 
лопатари.”
София, 20 юлий 1941 г.
С отлично почитание: 
Алекси Петров, аптекар, Виден ловен де-
ятел

Интернет базирана система за събиране и анализ на 
орнитологична информация

Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

• Срещат се в почти всички типове местообитания
• Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества
• Чувствителни са на промени в средата
• Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови
• Популярни са сред хората

Обикновена чинка © С. Спасов
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БДЗП помага на 7 страни от Централна и Източна Европа 
за развитието на национални схеми за МОВП

Партньорска мрежа

Измина вече година и половина от началото на международния 
проект за развитие на капацитета на седем неправител-
ствени организации за осъществяване на мониторинг на обик-
новените видове птици (МОВП), който БДЗП координира. 
Този вид мониторинг е инициатива, в която се използват 
данни, предоставени от мащабни мрежи от доброволци - про-
фесионалисти и любители орнитолози. Целта е да се установи 
как се променят популациите на обикновените и широкоразп-
ространени видове птици в отговор на промените в околната 
среда. Резултатите, получени от този анализ, се използват 
за продуцирането на индекси за качеството на природните 
местообитания. Например ЕС използва т.нар индекс на пти-
ците от земеделските земи, за да измерва ефективността от 
прилагането на политиките за постигане на глобалната цел 
за спиране загубата на биоразнообразие до 2010 г. Проектът 
е първият по рода си „стратегически проект” на Глобалния 
Екологичен Фонд (ГЕФ). Бюджетът е 316 213 USD като 146626 
USD се финансират от ГЕФ, 121746 USD са съфинансиране от 
RSPB, а 47840 USD са принос от организациите партньори по 
проекта. Продължителността на проекта е от септември 
2006 до септември 2008. Организациите, които участват  
са БДЗП, BirdLife партньорите в Полша, Румъния, Турция, 
Литва и Беларус и Македонското екологично дружество. В 
инициативата участва и екипът на Пан-Европейската схема 
за мониторинг на обикновените видове птици, който е и ос-
новното експертно звено. Основните резултати постигнати 
дотук най-общо са:
В първата група държави – Турция Беларус и Македония, 
започна за първи път осъществяването на МОВП. Бяха изб-
рани методики, разработени формуляри, осъществени срещи 
и представяния в университетите и научните среди, за да 
се привлекат участници. И в трите държави бяха проведени 
обучителни семинари с участието на международни ескперти. 
Проведоха се и първите преброявания, а след полевия сезон 
бяха направени анализи и идентифицирани пропуските, които 
основно са в работата с доброволците. В Македония бе изгот-
вен първият определител на птиците на македонски език. 
Във втората група държави – Румъния и Литва - основните 
дейности през изминалата година бяха насочени към подобря-
ване на работата с доброволците, набирането на още участ-
ници и подобряване на комуникацията с тях, обработването 
на досега събраните данни и изграждането и поддържането 
на електронни бази данни. В Литва, с помощта на екипа на 

Пан-Европейската схема за МОВП, бе изготвена изцяло нова 
база данни и информацията, събирана през изминалите години, 
вече е дигитализирана и може да бъде ползвана при изготвяне-
то на европейските индекси. В Румъния, за да се подпомогне 
полевата работа, беше издаден и комплект с дискове с гласове 
на птици.
В България и Полша – третата група страни, наред с укреп-
ването и разширяването на мрежите от сътрудници, основ-
ните дейности бяха насочени към работата с институциите 
и взимащите решения и към осигуряването на финансиране. 
В Полша, за втора поредна година, МОВП се финансира по 
европейски програми. Беше издадена и публикация, представя-
ща резултатите от схемата за 2005-2006 г. и националните 
тенденции в промените в численостите на 105 вида птици. 
Проведоха се и няколко обучения за доброволците. За да се 
идентифицира къде намират приложение данните от МОВП, 
беше направен и основен преглед на законодателството. Та-
къв анализ е направен и за България, допълнен и с набор от 
стратегически мерки за подобряване на нормативната уредба, 
касаеща мониторинга на птиците и ОВМ. За нас, в България, 
основните успехи през изминалата година са предоставянето 
за първи път на данни, които ще бъдат използвани при изгот-
вянето на общоевропейския индекс и на първите национални 
тенденции и индекси.
Този проект от една страна помага за укрепване на капаци-
тета на организациите в отделните страни с развитието 
мащабна мрежа от доброволци, а от друга - подобрява тяхно-
то сътрудничество с институциите. Един от най-значимите 
резултати е споделеният опит и познания за мониторинга на 
обикновените видове като успешна инициатива, реализирана 
преди всичко от доброволци, продуцираща научно обоснован 
индекс за промените в биоразнообразието и околната среда. 

Силвия Бърова,
координатор на проекта, БДЗП

© С. Спасов
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Горите 

Мониторинг е широко понятие. Прегледът 
на различни политически документи като 
стратегии, работни програми и др., също 
се нарича мониторинг. В този случай целта 
е да се проследи тяхното изпълнение за оп-
ределен период, да се идентифицират сил-
ните и слаби страни при осъществяването 
им. Не на последно място - да се формули-
рат препоръки, които да подобрят бъдеще-
то им прилагане. Като партнъор на Глобал-
ната коалиция за горите, БДЗП участва в 
незавсим мониторинг върху прилагането 
в България на Разширената работна прог-
рама върху биологичното разнообразие на 
горите към Конвенцията за биологично раз-
нообразие (РРПБРГ). 

Конвенцията за биоразнообразието е единст-
веният международен механизъм, насочен към 
биоразнообразието на горите, тяхното опазва-
не и устойчиво ползване, именно чрез РРПБРГ. 
Работната програма е приета през 2002 г. и под-
лежи на постоянен мониторинг. Той се осъщес-
твява от т.нар. “ад-хок” група от експерти, 
чиято цел е да проследят как програмата доп-
ринася за реализирането на целите на конвен-
цията да разработят препоръки за подобряване 
на програмата. Този официален мониторинг се 
изразява главно в преглед на документи, които 
експертите изискват от всяка държава - стра-
на по конвенцията. 
През 2007 г. Глобалната коалиция за горите ини-
циира и независим мониторинг на програмата 
в 20 държави, една от които е България. Резул-
татите бяха представени на деветата среща 
на страните по конвенцията през май т. г. в 
Бон. Идеята е да се подпомогне дългосрочното 
развитие на програмата и пълноценното й из-

пълнение на национално ниво. 
Работната програма не се осъществява в Бълга-
рия. Това е основният извод от проучването за 
страната ни. По изпълнение на някои от целите 
се работи частично - в рамките на други меха-
низми, засягащи горите и тяхното биоразнооб-
разие, напр. изграждането на мрежата Натура 
2000 и FSC горска сертификация. Трябва ли да 
ни притеснява този извод? И да, и не. Прила-
гането на програмата е препоръчително, но за 
държавите, които не са активни, няма санкции. 
След като си отдъхнем, че няма да ни глобят, 
да погледнем и притеснителната страна на 
въпроса. Работната програма е изключително 
актуална за България - заради изобилието от 
заплахи за биоразообразието на горите и заради 
възможностите, които предлага да се справим 
с тях. Стратегическите документи, касаещи 
биоразнообразието, включително в горите, у 
нас никак не са малко, но ни липсва единен под-
ход. Прекалено много са институциите, закони-
те и стратегиите, свързани с горите, което 
води до липса на координация и „размиване” на 
отговорностите. Оттам – до  корупция, неза-
конно използване на горските ресурси и прес-
тъпления. Вината дори за елементарно “горско” 
престъпление трудно се доказва, наказуемост-
та е много ниска. 
В България все още ползите от една гора се 
измерват основно в кубически метри дървесина, 
а икономическото остойностяване на екосис-
темните услуги е меко казано непопулярно. Това 
е основна пречка при управлението на горите 
да се прилага екосистемният подход, каквато 
всъщност е една от целите на РРПБРГ. Проб-
лемно за страната ни е прилагането на нови 
технологии в горскостопанските практики. 
Това до голяма степен се дължи на липсата на 

връзка, в т. ч. за обмен на информация между 
науката и практиката, на малкото знания и ка-
пацитет (вкл. финансови средства), на трудния 
достъп до международни новости в областта 
на горите. 
Липса на информация за РРПБРГ на местно 
ниво и лиспата на официален ангажимент към 
програмата от отговорните институции, са 
основните пречки за ефективното осъществя-
ване на програмата в България. Изпълнението 
й е затруднено, защото при определяне на поли-
тиката в областта на горите, в момента ре-
шаващи са икономическите интереси. Тъй като 
осъществяването й е на доброволна основа, то 
не е приоритет за правителсвото. По разнооб-
разни други причини, прилагането на програма-
та не е включено в непосредствените задачи на 
държавните институции. 
Проведеният независим мониторинг даде въз-
можност за дискусия дали и как ще се прилага в 
България програмата занапред. Заинтересовани-
те и ангажирани със стопанисването на горите 
хора и институции се отнесоха с интерес към 
проучването и се съгласиха, че спешно трябва 
да се разработи набор от мерки за опазване 
и устойчиво ползване на българските гори и 
тяхното биоразнообразие. Изразиха и надежди, 
че измененията в Закона за горите и преструк-
турирането на горския отрасъл, ще реши поне 
донякъде горските проблеми.

Ваня Рътарова,
отговорник по опазване на горите, БДЗП
Повече информация за проекта и пълния 

доклад върху прилагането на РРПБРГ в България 
можете да намерите на www.bspb.org.

Биологичното разнообразие на горите 
e „гореща тема” през май в Бон 

Българо-румънският 
проект за картиране на 
значими за опазване на 
биоразнообразието гори 
набира доброволци за 
теренни работи

Целта на проекта е да се идентифицират и 
картират потенциално значимите за опазване 
на биоразнообразието гори в България и Ру-
мъния, да се направи оценка на степента им 
на защита, както и да се предложат мерки за 
опазване на най-ценните от тях. Картирането 
се извършва на база ГИС-базата данни от лесо-
устройствените проекти, допълниена с инфор-
мация от данните за орнитологично важните 
места, Натура 2000-зоните по Директивата за 
местообитаниятаята, топографски карти и 
други. Теренните проучвания са важна част от 
проекта. Те са необходими за потвърждаване 
на терен на информацията от горската база 
данни и за набиране на актуални данни за био-
разнообразието на горите в определени райони 
на България. Получените данни ще се ползват 
за подготовка на документация за обявяване на 
защитени територии, които да обхващат най-
ценните идентифицирани гори. Теренните про-

учвания започват през април и ще продължат до 
есента, по график.

Какво ще правят доброволците? 

Доброволците ще проверяват на терен дали 
наличната информация за определени гори от-
говаря на актуалното им състояние. Ще се 
работи по предварително зададени параметри 
- обобщени в карнет, който доброволците ще 
попълват. Ще събират и допълнителна инфор-
мация за биоразнообразието на определени при-
оритетни гори. 

На какви изисквания трябва да отгова-
ряте, ако искате да се включите? 

Потенциалните доброволци трябва да имат 
добри познания по дендрология, ботаника, зоо-
логия; да обичат да ходят по терен (ще трябва 
да се проверяват големи площи за кратко време) 
и да могат да отделят минимум седмица от 
времето си, за да се включат в дейностите. 
Собствен транспорт е предимство. 
За това как точно да се извършват теренните 
работи ще има предварително обучение по гру-
пи. По възможност, всяка група доброволци ще 
бъде съпровождана на терена от експерт. Пое-
мат се разходите за пътни, дневни и нощувки.

За повече информация и записвания:
Ваня Рътарова, (vanya.ratarova@bspb.org)
отговорник по опазване на горите, БДЗП

По долината на Рилска река © Г. Еков
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Това е кратка история за една гнездова 
територия1 на египетски лешояди в окол-
ностите на Маджарово, известна на орни-
толозите още от 80-те години на 20 век. 
Гнездото винаги е било в една и съща скал-
на ниша, която се използва ежегодно, поне 
през последните 20 години. В дневника на 
Стефан Аврамов от 06.07.1989 г. четем: 
„Осем възрастни египетски около мърша-
та. Един напълно оперен млад египетски в 
гнездо. Вероятно и миналата година гнез-
дото е било там, но не съм го видял, защо-
то няма никакъв натек”. 
На орнитологичен жаргон, „натеци” нари-
чаме белите петна и щрихи от втвърде-
ни екскременти, „изрисувани” на скалите 
главно от растящите малки в периода 
преди излитане. Натеците са непосредс-
твено под гнездото и по околните скали и 
когато картираме гнезда, разположени на 
скали, първият знак, за който най-често 
се оглеждаме, са именно натеците. Гнездо-
то, за което разказвам, е единственото в 
България, което въпреки дългогодишната 
и ежегодна употреба, няма и следа от ха-
рактерния за египетския лешояд натек. 
Причината е в гнездовата ниша – нети-
пична и полегата.

Пръстенът
През 2003 г. за първи път около Маджа-
рово е забелязан египетски лешояд с пръс-
тен, алуминиев. Сред първите, които го 
виждат, са група ученици, които обика-
лят района заедно със Стойчо Стойчев. 
Стойчо познава двойките и гнездовищата 
край Маджарово – египетски лешояд с 
пръстен не е виждан до тогава. Изниква 
въпросът кой, кога и къде е поставил пръс-
тена? Българин или чужднец е опръстенил 
птицата? Да, всички алуминиеви пръстени 
имат стандартни надписи, които могат 
да отговорят на тези въпроси, но могат 
да се прочетат или от много близо, или ако 
уловим птицата. Постепенно се изяснява, 
че опръстененият лешояд е от гнездото в 
странната ниша. Предишните обитатели 
на нишата са били без пръстени - зна-
чи тази птица е “заместила” единия от 
лешоядите, използвали скритото гнездо 
по-рано. Защо? Най-вероятно, една от 
птиците в загадъчното гнездо, е загинала. 
Как? Кога? От какво? По тези въпроси, 
нашата история мълчи. За новия обита-
тел на гнездото знаем само, че той е дос-
та възрастен - пръстенът е стар модел 
(със „закопчалка”), който не се ползва поне 
от 15 години.

Вторият пръстен
В тази гнездова територия птиците поч-
ти винаги отглеждат по едно малко. Така 
е било през 90-те, така е и през 2003, 2004, 
2005 – двойката отглежда по едно малко, 
винаги в същото гнездо. През 2005 г. се 
разбира и кой е партньорът на опръсте-
нения възрастен лешояд. Или по-точно, 
партньорката. Пъзелът с мистериозното 
семейство се нарежда, след като три еги-
петски лешояда от района на Маджарово 
са опръстенени с цветни и номерирани 
пластмасови пръстени. Единият от тях 
е женски и обитава поставеното под пос-
тоянно наблюдение странно гнездо. Зага-
дъчният властелин с алуминиева халка, е 
мъжки.
Брачен живот
През 2006 г. за първи път от доста години, 
от гнездото излитат две малки. На след-
ващата година, същата двойка благополуч-
но се завръща от Африка и отново гнезди. 
На 16.06.2007 г., въодушевен от идеята 
за разкриване самоличността на лешоя-
да с алуминиевия пръстен и въоръжен със 
зрителна тръба Swarovski High Definition 
20-60x60, в 4:35 сутринта се притаих във 
фотографското укритие до площадката 
за подхранване и зачаках лешоядите до 

Lord of the ring

Христо Христов: 
В тази гнездо-
ва територия1 
птиците почти 
винаги отглеж-
дат по едно мал-
ко. Поне така беше 

в периода, в който съм наблюдавал това гнездо 
– от 1989 до 2000 г.  Според мен трябва да е 
настъпила промяна в двойката, за да започнат 
да се излюпват по две малки. Има такъв доку-
ментиран случай във Франция – в продължение 
на три години мъжкият “се връщал” от Африка 
с различна женска...  Установило се е пак с по-
мощта на пръстените. 
Гнездото открихме случайно – птицата ни го 
показа като упорито носеше храна в него. Веро-
ятно тогава гнездото е било съвсем ново и за-

това скалата наоколо беше съвсем чиста. Сега 
и около него могат да се забележат натеци, но 
пак не са ясно изразени – този белег за намиране 
на гнездата зависи основно от положението на 
нишата, от позицията на гнездото на самата 
скала. Аз съм попадал на още две гнезда без 
натеци около Маджарово – едното например е 
много навътре в пещера...

Стойчо Стойчев: Кой, кога и къде е 
поставил пръстена? Българин или 
чужднец е опръстенил птицата? 
За първи път видях лешояда с пръстена по 
време на ученически лагер с победителите от 
олимпиадата по орнитология през 2003 г. - беше 
кацнал на сегашната площадка за подхранване, 
която беше и първата площадка с ограда нап-
равена от доброволци на БДЗП още през 1992 г. 
От историята на този лешояд можем да напра-

Старата двойка през 2006, дни след завръщането от Африка
© С. Спасов

Дейности на БДЗП

Старият мъжки с пръстена
© И. Ангелов

Гнездото
© И. Ангелов
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Дейности на БДЗП

подготвената специално за тях “трапе-
за”. Те се появиха след малко повече от час. 
Между 5:45 и 8:07 птиците от брачната 
двойка носиха храна към гнездото11 пъти! 
И тази година  малките бяха две. 
Разкритията
След дълго взиране в снимките, разче-
тох номера на пръстена: ORNIS SOFIA 
BULGARIA 4 0623. И започна ново разслед-
ване. Оказа се, че няма как да се разбере 
кой и къде е опръстенил птицата. Който 
и да го е сторил, не се е отчел в Орни-
тоцентралата при БАН, където се съби-
ра информацията за всички опръстенени 
птици в България. Започнах да разпитвам 
от човек на човек. Отникъде нищо, което 
да хвърли светлина върху произхода и би-
тието на мистичната птица. Загадката 
остава. Много скоро лешоядът с пръстена 
се превърна в най-обсъждания в България 
египетски лешояд и всеобщ любимец.
Отровата
Историите и споровете около лешояда 
с пръстена едва ли скоро ще заглъхнат. 
Миналата година любимецът загина, при 
неизвестни обстоятелства. На 28.07.2007 
г. хора от Маджарово откриват трупа на 
лешояда с алуминиевия пръстен под жици 
на далекопровод близо до брега на Арда. 

Останалата сама женска продължава упо-
рито да храни малките в гнездото с мърша 
от площадката за подхранване. Христо 
Христов събира останките от птицата, 
за да ги занесем за анализ и установим 
причините за смъртта. Токсикологичните 
изследвания в Центъра за рехабилитация 
и размножаване на редки видове на Зелени 
Балкани показват положителна проба за 
пестицидно натравяне, което вероятно е 
причината птицата да изгуби координация 
и да се блъсне в жиците. Остават обаче 
и съмнения за оловно отравяне, проба за 
което все още не е изследвана.
Ех, тези женски...
Първият успешно излетял млад египетски 
лешояд през 2007 г. в България, беше имен-
но една от двете млади птици от гнездо-
то без натека. Наблюдава я в полет Хрис-
то Христов само седмица след смъртта 
на мъжкия. Имахме различни предположе-
ния за бъдещето на гнездото. Защо ли не 
бяхме изненадани, когато само 11 дни след 
кончината, видяхме женската с цветните 
пръстени в компанията на друг мъжки, 
край същото загадъчно гнездо. Новият 
партньор също беше “на възраст” - значи 
тази женска има стил и предпочита по-
улегналите господа. Мъжкият не проявя-

ваше обаче родителски интерес към вече 
летящите малки, не кацаше и в гнездото. 
Все пак, явно беше спечелил доверието на 
майката и заедно с малките, всички нощу-
ваха на гнездовата скала. В края на август 
Светльо Митков дори успя да фотогра-
фира новото семейство на площадката за 
подхранване. Мъжкият беше доста дис-
танциран от малките, но поне на снимка, 
семейството изглежда идеално. 
Ако ставаше дума за нас, хората, тук е 
мястото да се запитаме Кой ли всъщност 
е бащата на двете малки? Нашата исто-
рия обаче е за лешояди – за тях не това 
е най-важното. Не че не познават изне-
вярата, но най-често двойките остават  
заедно, както се казва, “докато смъртта 
ги раздели”. Ние стискаме палци всички 
да са оцелели по дългия миграционен път и 
по местата за зимуване в Африка и чака-
ме следващите епизоди от историята на 
“гнездото без натека”.
1 За гнездова територия при хищните птици с изразено 
териториално поведение се приема района включващ 
използваните през годините от двойката гнезда, като 
това е и територията която местната двойка защи-
тава от други индивиди от същия вид.

Ивайло Ангелов,
координатор по работата на БДЗП за 

опазване на египетския лешояд

През 2007 г. Международният съюз за защита 
на природата обяви египетския лешояд за све-
товнозастрашен вид, вследствие намаляване 
на популацията с повече от 50% в последните 
три генерации в почти целия световен ареал 
на вида. Само за последните пет години, чис-
леността на египетския лешояд в България 
е намаляла с 30%. През 2007 г. са известни 40 
гнездящи двойки, които отгледаха 25 малки. 
Основен лимитиращ фактор за вида в Бълга-
рия е повишената смъртност, предизвикана 
най-вече от различни видове отравяния. От 
2003 г. БДЗП работи по проект за опазване на 
вида, но преди да бъдем спокойни за бъдещето 
на птицата - символ на БДЗП, са необходими 
още много и дългогодишни усилия.

вим поне два извода. 
Опръстеняването 
може да помогне да 
се разкрият факти, 
важни за опазването 
на птиците като 
нивото на смърт-
ност в популацията 

например. Опръстеняването трябва да се прави 
професионално, като се води точна докумен-
тация и данните се съхраняват на поне две 
места.

Светльо Мит-
ков: Поне на 
снимка, семейс-
твото изглежда 
идеално. 
Двете малки често 
кацаха едно до дру-

го, а веднъж в продължение на 30-40 минути 
се пощеха. Рядко се виждаха отделно. Едното 
беше доста по-активно, непрекъснато пищеше, 
тичаше след майката и просеше храна, а веднъж 
даже прогони от мършата гарваните. Новият 
мъжки се появяваше по-рядко и се държеше 
по-встрани и резервирано, но наистина всичко 
изглеждаше напълно нормално – ако не знаеш 
историята, няма да ти хрумне, че това е новос-
формирано семейство.

Пръстенът
© И. Ангелов

Новото семейство
© С. Митков
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През есента на 2006 г. Община Провадия из-
гражда железен мост до средновековен скален 
манастир в околностите на града. Мостът 
е част от проекта „През очите на времето 
- природа и култура”, финансиран от програма 
ФАР BG 0202.02 „Развитие на българския еко-
туризъм”, републиканския бюджет и общината. 
Става дума за подобряване на достъпа до ту-
ристически обект и съгласно чл. 93, ал.1, т.1 
на Закона за опазване на околната среда, дирек-
торът на РИОСВ преценява дали е необходи-
мо извършване на оценка за въздействие върху 
околната среда (ОВОС). 
Идеята да се развива екотуризъм е модерна 
и похвална. За такива проекти общините се 
надпреварват и рядко получават откази. Най-
често въображението се изчерпва с предложе-
ния за екопътеки, информационни материали и 
туристически съоръжения. Лошо няма. Марки-
ровки, беседки и табели трябват и обикновено 
са полезни. Проблемът е, че те често ни от-
веждат директно в дома на дивите природни 
обитатели. Ако смятате, че това е опасно за 
нас, хората, грешите. На риск е изложен дивият 
свят - близкият контакт на хората с пророда-
та понякога има по-скоро увреждащ биоразнооб-
разието ефект.
Мостът в Провадия е един от случаите, в кои-
то европейските пари отиват за безсмислени, 
или направо опасни проекти. Изпусната е мал-
ката подробност, че в скалния манастир има 
гнездо – единственото на местна двойка еги-
петски лешояди. Още по-притеснително е, че 
потвърждение за строежа е дадено от РИОСВ 
Варна с мотива, че „инвестиционното предло-
жение за строежа на моста не попада в обхвата 
на Приложения 1 и 2 от Закона за опазване на 
околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп.), 
поради което не е предмет на задължителна 
оценка на въздействието върху околната среда 
и на преценяване необходимостта от извър-
шване на ОВОС”. 
Изграденият мост е паметник на няколко на-
рушения на Закона за биоразнообразието (ЗБР), 
като най-сериозно е нарушението по член 38, ал 
(1), т. 4 „увреждане или унищожаване на места 
за размножаване” по отношение на египетския 
лешояд като вид, включен в Приложение 3 на 
закона. Защо? Съоръжението осигурява достъп 
до недостъпния преди скален манастир, а чо-
вешкото присъствие и свободните, вероятно 
ежедневени посещения на хората до гнездовата 

камера на лешоядите, правят мястото напълно 
негодно за гнездене. Отделните помещения на 
скалния манастир са свързани и спокойно се 
стига до последната камера, където от годи-
ни е гнездото на лешоядите, а птиците не са 
свикнали с постоянното ни присъствие. Можем 
само да гадаем ще загнездят ли другаде, или 
просто няма да дадат потомство. Шансовете 
двойката да има малки, са минимални. Ако ви 
звучи странно, представете си върволица ту-
ристи, пристъпваща на пръсти в собствената 
ви спалня, например докато бебето ви спи. 
Тук логично е да се запитаме няма ли вариант, 
приемлив и за туристите, и за птиците? Даже 
нишата да бъде изолирана (така и така е пос-
ледната), двойката пак няма да загнезди, ако в 
съседство екотуристи без гид разсъждават по 
въпроси от средновековието, щракат с фото-
апарати или се шегуват на висок глас. Който 
живее в панелка, лесно ще разбере какво имаме 
предвид. Няма азбукарско правило колко далече 
трябва да са хората, за да са спокойни лешояди-
те, за да теглим чертата и кажем: Ето дотук 
може за туристи, по-нататък не. Зависи има ли 
директен контакт, виждат ли ни или ни чуват 
птиците и още куп специфични неща. 
Лешоядите са капризен вид и затова – све-
товнозастрашен. В България са останали 40 
обитаеми гнезда, едното край Провадия. Нищо 
чудно хората в Провадия да се заинатят и ка-
жат “Или ние, или птиците”. Природата не е 
тв-риалити-шоу, където съквартирантите се 
мразят-обичат-топят и търпят, а оцелелият 
грабва голямата награда (да, законите на джунг-
лата действат и днес). Точно на тази скала хора 
и птици няма как да съжителстват и това е 
подкрепен от биологията и екологията на наши-
те два вида факт. 
Обикновен железен мост, построен изцяло с 
добри намерения и финасиран по програма ФАР. 
Освен нарушения на ЗБР, илюстрира и народ-
ната мъдрост, че с добри намерения вместо 
да се изпишат вежди, се вадят очи. Законът е 
предвидил механизми изграденият мост да бъде 
премахнат, след като не е премислен, съгласуван 
и е ясно, че не свързва хората с природата и 
старините, а по-скоро вреди.

Ивайло Ангелов,
координатор по работата на БДЗП

за опазване на египетския лешояд

Дейности на БДЗП

Екотуризъм по ФАР - 
нож с две остриета

През 2008 г. БДЗП продължава да работи 
за опазване на ловния сокол, тази годи-
на - в сътрудничество с Кралското дру-
жество за защита на птиците (RSPB) 
и с финансиране от Saving Planet Earth 
Wildlife Fund на BBC. На практика лов-
ният сокол е на ръба на изчезването от 
България. Подкрепата на британските 
ни партньори е безспорно признание за 
професионализма в дългогодишната 
ни работа по опазване на вида, но проб-
лемите, които имаме да решаваме, са 
сериозни. 

Ограбването на гнездата от бракониери, без-
покойството от иманяри, туристи, алпинис-
ти и любители на други екстремни спортове, 
са сред основните причини за критичното 
състояние на този световно застрашен вид в 
България, наред с унищожаването и дегради-
рането на местообитанията. Комплексът от 
отрицателни фактори налага да действаме 
с бързи и адекватни мерки за спасяването на 
тази великолепна птица. През 2008 г. усилията 
ни са насочени основно към подпомагане гнез-
денето на ловния сокол - чрез поставяне на из-
куствени гнездилки на електрически стълбове 
и дървета в подходящи за вида местообита-
ния и подобряване на условията за гнезденето 
му по скали. 
Тези конкретни мерки за вида допълват по-ма-
щабните дейности, в рамките на стартиралия 
в края на 2007 в Понор планина и Бесапарските 
ридове проект за опазване на световно значи-
мо биоразнообразие в пасища и ливади с висока 
природна стойност. Там целта е подобряване 
на местообитанията на ловния сокол и други 
застрашени видове като се насърчава тра-
диционният местен поминък и прилагането 
природосъобразни селскостопански практики. 
Донорът отново е авторитетен - Програма-
та за развитие на ООН/Глобалният екологичен 
фонд. С двата проекта постигаме прилагане-
то на цялостен подход в спасяването на видо-
ве, чието състояние е критично. Сред тях, и 
ловният сокол. Друга страна от работата ни 
– адекватното опазване на защитените зони 
от мрежата Натура 2000 - поставя рамката 
действията ни, свързани с конкретните ви-
дове, да не са изолирани, а да се прилагат на 
национално ниво.
Чрез проекта за ловния сокол, БДЗП ще съ-
действа на държавните институции, отго-
ворни за опазване на природното наследство 
на България, като най-тясно ще бъде взаимо-
действието с Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) и неговите регионални 
структури. Към заинтересованите страни и 
институциите имаме и конкретни предложе-
ния, които отразихме в представянето на 
проекта до тях. За повишаване правоприла-
гането и предотвратяване случаите на посе-
гателства срещу вида, освен с МОСВ, БДЗП 
ще продължи активни контакти с полицията, 
прокуратурата, митническите и местните 
власти, както и с хора, които живеят в бли-
зост до птиците и техните гнездовища и 
имат постоянен поглед какво се случва там. 
Прoдължаваме тясното си сътрудничество с 
други неправителствени организации и научни 

Ако установите нарушения на природозащитното законодателство, сигнализирайте в БДЗП 
и РИОСВ! Не се колебайте да подавате сигнали, дори да знаете, че нарушенията са направени 
при изпълнението на големи европейски проекти – както се вижда, всеки може да сгреши.

BBC се включва
на ловния сокол

© И. Ангелов
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институти, ангажирани с мерките за опазване 
на ловния сокол за българската фауна. Не е но-
вост в работата ни и изискването за строга 
конфиденциалност, основно по разпространение 
на информация за местоположението на гнездо-
вища или за наблюдения, които могат да насо-
чат към тях - особено GPS координати, вклю-
чително на гнезда на други птици, които могат 
да бъдат заети от ловния сокол. Това се налага 
от високата степен на уязвимост на вида - 
всяко споделено наблюдение на ловен сокол или 
гнездо, излага на риск птиците и последните им 
български гнездовища. Двойките ловни соколи 
понастоящем в цялата страна са не повече от 
5-6, така че влизането в обитавани гнезда по 
каквато и да е причина, включително с научна 
цел, е метод, срещу който БДЗП също катего-
рично се противопоставя. Получихме подкрепа-
та на Националната електрическа компания в 
лицето на Електроенергиен системен оператор 
ЕАД и с негово съдействие ще бъдат монтира-
ни изкуствените гнездилки в няколко района на 
страната.
Стартиращият тази година проект се базира 
на 20-годишния опит на БДЗП, натрупан от 
изследвания, конкретни проекти и природоза-

щитни дейности и е част от комплексната 
ни работа по опазване на световнозастраше-
ните видове птици. Ценна е подкрепата, ко-
ято намирамe сред партньорите в мрежата 
на BirdLife International. В случая прилагаме и 
постиженията на колегите от Унгария, които 
единствени в ареала на ловния сокол успяха да 
увеличат значително броя на гнездящите двой-
ки на фона на драматично намаляване на цялата 
световна популация.
В началото на април в продължение на пет дни 
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имахме възможността да бъдем част от най-
успешния екип в опазването на ловния сокол на 
Стария континет. Работихме с колегите от 
Унгарското орнитологично дружество/BirdLife 
Унгария (ММЕ), т. е. черпихме опит, знания и 
практики от извора. Най-силно впечатление ни 
направиха задълбочените и обширни и практи-
чески познания за вида. Успяхме да погледнем 
от различен ъгъл ситуацията с ловния сокол в 
нашата страна. В България в момента положе-
нието е много близко до положението в Унгария, 
но преди няколко десетилетия. Тогава почти 
цялата унгарска популация на вида е гнездила 
по скали в планините, каквато е ситуацията у 
нас сега. Стана ясно, че има изразена тенденция 
на естествено разпространяване на вида на 
югозапад, т. е. рано или късно ловният сокол ще 
започне да се възстановява и в България, и то по 
природни причини. Установихме с удовлетворе-
ние, че досегашните усилия на БДЗП са насочени 
към улесняване на този процес и у нас.
Намерихме и още една аналогия. Пред унгарски-
те колеги също е стоял въпросът дали да започ-
нат реинтродукция на вида. Соколът скитник 
се е възстановил в Унгария по естествен път 
(от нито една двойка през 1990 г. , сега двойки-
те са 30 – стабилна популация, постигната без 
намесата на човека). Унгарските власти не са 
разрешили реинтродукция, за да запазят гене-
тичната чистота на местния подвид.
Пътувахме доста и силно впечатление ни нап-
рави изобилието на домашни гълъби, зайци, фа-
зани, яребици, които очевидно предоставят на 
ловния сокол богата хранителна база. Приро-
дата в Унгария е много жизнена, контролът е 
постоянен и трудно допуска каквито и да било 
нарушения. Грижата за околната среда се вижда 
и усеща буквално навсякъде.
Работата на унгарските колеги е разпределена 
изключително рационално сред хората, имат 
чудесно сътрудничество и подкрепата на спе-
циалистите от националните паркове, нацио-
налната електроразпространителна компания 
и на близо 300 сътрудници и доброволци. Към 
проблемите се подхожда позитивно, без дреб-
навости, до добрите решения се достига чрез 
диалог. Неслучайно Унгария е единствената ев-
ропейска държава, в която популацията на лов-
ния сокол се увеличава всяка година, стабилна 
е и вече наброява над 200 двойки! Повече за ун-
гарския опит на http://www.kerecsensolyom.mme.
hu/en/content/show

За повече информация: Димитър Градинаров, 
координатор на проекта (dimitaski@abv.bg) и 

централния офис на БДЗП 

Продължаваме мониторинга
И през 2008 г., с подкрепата на приятелите на България Барбара Крос и Майкъл Робъртс, продъл-
жават проучванията на БДЗП за разпространението и състоянието на ловния сокол в страната. 
Те надграждат вече проведените през последните години подобни наблюдения и стъпват на позна-
тите и проверени в практиката методи и подходи. Мониторингът е от изключителна важност, 
тъй като предоставя основната информация, на която се опират природозащитните мерки на 
финансирания от Би Би Си проект за ловния сокол. През настоящата година ще бъдат проверени 
известните заети гнездовища на вида, ще се събере и максимум информация за присъствието 
на птици или двойки, за размножителния им успех и заплахите за всяка от тях. Благодарим за 
съдействието на всички, които вече допринасят за успеха на проучванията!

За повече информация: Камен Русков,
координатор на проекта (kamenruskov@yahoo.com ) и Централния офис на БДЗП 

Ловен сокол
© Т. Тодоров

BBC се включва
на ловния сокол

в каузата за връщане
в небето над България
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Вече втора година БДЗП прилага природозащитни мер-
ки за опазване на два световнозастрашени вида птици 
– вечерната ветрушка и синявицата. До момента са 
поставени 100 гнездилки за ветрушки и 30 за синявици. 
Предстои поставянето на още 250 гнездилки за вечерни-
те ветрушки.

Защо е необходимо да се поставят изкуствени гнез-
дилки? 

Това е доказан ефективен метод, който води до повишаване 
на гнездовата успеваемост на птиците, сочи практиката в 
страни като Унгария, Румъния, а и у нас. През последните 
години, тези два вида птици намаляват драстично в райони-
те, където обичайно гнездят и една от основните причини 
е загубата на подходящи за гнездене местообитания. От 
проведеното през 2006 г. национално проучване са оказва, че 
вечерната ветрушка е на прага на изчезване от гнездовата ни 
орнитофауна. При синявиците, положението у нас е значител-
но по-добро, но видът намалява с постоянни темпове в Запад-
на Европа. Това налага да се предприемат специални мерки и в 
страни като нашата, където видът все още е със стабилни 
числености. Всеки от нас може да помогне за опазването на 
ветрушките и синявиците като изработи гнездилка и я пос-
тави на подходящо място.

Как да изберете къде да поставите гнездилката? 

Основният критерий е на мястото, където поставяте гнез-
дилката, птицата да е наблюдавана, основно през периода на 
гнездене. За ветрушките, гнездилка може да се постави и в 
райони, за които е установено, че птиците се задържат и по 
време на миграция, т. е. не просто прелитат и наблюденията 
не са единични.

Вечерната ветрушка обитава открити пространства и 
обработваеми площи с полезащитни пояси, малки горички, па-
сища, ливади с предимно степен характер. Обикновено гнезди 
на колонии, често в стари гнезда на вранови птици. Височина-
та, на която е добре да закрепите гнездилката, е 7-8 метра, 
като съобразите входът й да не бъде изложен на обичайната 
посока, от която духа вятърът. 

Синявиците предпочитат откритите полета и обработ-
ваеми земи с единични стари дървета.  Срещат се в равнини-
те части на страната - Дунавската равнина, Лудогорието, 
Добруджа, Тракийската низина и южните погранични части на 
страната. Гнездилката можете да поставите на дърво (стари 
върби, акации и тополи) сред обработваеми земи. Монтирайте 
я здраво на височина около 7 м като отново съобразите вхо-
дът да е от подветрената страната.

Кога се поставят гнездилките?

Гнездилките трябва да се поставят до края на април. Дали в 
тях са загнездили ветрушки, може да проверите през юли, а за 
синявици – още през юни. Не се изненадвайте, ако в монтира-
ните от вас гнездилки за ветрушки откриете горска ушата 
сова, керкенез или сокол орко, а в тези за синявицата се засе-
лят скорци. Това са едни от най-честите новодомци на поста-
вените от вас гнездилки, ако ветрушките или синявиците не 
ги заемат. За всяка гнездилка трябва да запишете точното й 
местонахождение, отстояние от най-близкото населено мяс-
то, кога е поставена и ако е заета, от кой вид птица.

За съвети и информация: БДЗП-Свищов
(svishtov@bspb.org; тел.: 0631/64014; 0878599383)

Алтернативи за крилати новодомци

гр
ъб

Синявица
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Дейности на БДЗП

Скандално!

В едно от най-важните за тези два вида място – Зла-
тията, където ветрушките и синявиците трябва 
да се чувстват като у дома си, предстои да бъде изг-
раден най-големият ветроенергиен парк в България

Проект за изграждане на най-големия ветроенергиен парк в 
България, простиращ се по цялата западна граница на защитена 
зона Златията,  предвижда монтирането на 150 генератора на 
площ от 5000 ха. Мястото е единственото от Натура 2000 
за четири общини: Вълчедръм, Козлодуй, Мизия и Хайредин.
Освен че застрашава оцеляването на ветрушките и синявици-
те, тази огромна изкуствена бариера ще възпрепятства прид-
вижването на гъски, включително и на световнозастрашената 
малка белочела гъска. По време на миграция и през размножи-
телния период ще влияе негативно и на тръстиковия блатар, 
ливадния блатар и късопръстия ястреб. Плодородната Златия 
дава убежище и на значителни популации от обикновени ви-
дове птици, обитаващи земеделските земи – полска чучулига, 
полска бъбрица, късопръста чучулига, градинска овесарка и др. 
Златията е единствената открита равнинна територия, 
останала запазена в България и е най-подходящото място за 
реинтродукция на изчезналата от нашата страна дропла.
Стратегията на община Вълчедръм предвижда развитие на 
земеделието и селското стопанство. Изграждането на вет-
роенергийния парк поставя под въпрос тези стратегически 
перспективи за общината. Ветроенергийните паркове няма 
да решат нито проблемите с безработицата, нито ще на-
правят района по-привлекателен за развитието на модерно 
селско стопанство, алтернативни форми на туризъм или кон-
курентоспособна преработваща индустрия. За пореден път 
един проект за изграждане на ветроенергиен парк в зона от 

Натура 2000 буди повече въпроси, отколкото дава отговори 
или алтернативи за устойчиво местно развитие. Проектът 
за най-големия ветроенергиен парк в България поставя отново 
на дневен ред и въпроса за липсата на Национална стратегия за 
възобновяемите енергийни източници.

Вечерна ветрушка
© Ким Дуус

© Б. Белчев

огледало
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Още един вид птица отмаха с крила от 
природата на България – белошипата 
ветрушка. Незабелязано, освен за шепа хо-
ра, които следят с очи и сърце крилатите 
“поданици” на страната ни. Птиците са 
обитавали нашите земи далеч преди ние, 
човеците, да се заселим тук. От оцелели-
те до наши дни 6-7 милиона българи, поне 
четвърт са наясно кога за последен път 
„Левски” е победил „ЦСКА”, а едва ли има и 
100 човека, които биха могли да различат 
белошипата ветрушка. 

Някога, когато народите давали имена на 
птиците си, българите със сигурност са 
познавали тази ветрушка добре - иначе 
нямаше да я кръстят с толкова точно 
име. „Ветрушка” е дошло от удивление-
то, споходило далечния ни предшественик, 
докато наблюдавал ветреещото се сякаш 
на конец соколче. Стопанинът вероятно е 
забелязал, че то „виси” неподвижно срещу 
вятъра, за да се стрелне по-успешно към 
мишката или скакалеца на земята. Така 
птичето опазвало от нелюбими твари ни-
вата и нашенецът го нарекъл нежно и мило 
„ветрушка”, а не да речем „ветрушник”. 
Народът ни не е бил сред щедрите, като 
давал имена на птиците - много малко от 
тях са кръстени от дедите ни с наши, 
български имена. На ветрушките бълга-
ринът е дал едно от малкото български 
имена на птици. 
Белошипата ветрушка е едно от най-
дребните соколчета в европейската фау-

на. Трябва да си орнитологичен виртуоз, за 
да различиш женските или младите птици 
от тези на черношипата ветрушка. По-
лесно се виждат разликите между двата 
вида ветрушки при мъжките. От доста-
тъчно близко разстояние или с добра оп-
тика може да се види, че птицата е с тух-
леноръждив гръб без никакви петънца (при 
черношипата е обилно напетнен в черно), 
че има сивкава лента между плещите и 
маховите пера (каквато липсва при черно-
шипата), че в действителност няма черен 
„мустак” (наличието му е игра на светли-
ната). Ако птицата е кацнала, признак за 
разпознаването й може да е и това, че вър-
ховете на крилата се застъпват с черния 
кант при върха на опашката, докато при 
черношипата ветрушка дори не го дости-
гат. За опитните орнитолози с музикален 
слух, достатъчен е само гласът, за да са 
сигурни в определянето. Все пак, ще им 
повярват само ако със сигурност са видяли 
най-безспорния белег – белезникавите нок-
ти, откъдето идва и името на този вид 
соколче - белошипа.
През 19 век това дребно соколче най-ве-
роятно все още е обитавало с многоб-
ройните си колонии повечето от селища-
та в степните и други земеделски райони 
на страната, някои скалисти каньони и 
долини в равнините и ниските части на 
планините. Такива колонии са съобщени за 
Карлово, Пловдив, Свиленград, Пазарджик, 
за района на Мелник и редица други сели-
ща. Ветрушките са гнездили в кухини под 
покривите и в хралупи на дървета, особе-

но по върби край реките. По непонятна 
причина, любими са им били кирпичените 
къщи. С положителност е имало периоди и 
райони, където белошипите ветрушки са 
били едни от най-многобройните птици в 
селищата. Хората са ги толерирали зара-
ди очевидната полза, която им принасят, 
хранейки се със скакалци, попови прасета 
и дребни гризачи. Вдигали са поглед със 
симпатия и радост, когато всяка пролет 
в началото на април ветрушките прис-
тигали от юг, за да оживят селищата с 
характерните си обаждания и стрелкащи 
се над къщите рояци. 
Около 1960 г. орнитолозите започват да 
съобщават за изчезнали или за все по-ма-
лобройни колонии. Странното е, че веднага 
след първите тревожни данни, зачестяват 
наблюденията на малки колонии по скали в 
дивата природа, често заедно с черношипи 
ветрушки. За да се стигне дотам, че през 
1985 г. видът е включен в националната 
Червена книга. В списъка на застрашените 
от изчезване птици на планетата попада в 
началото на 90-те години на 20 в.
BirdLife International разработи междуна-
родния план за действие за спасяването й, 
в който частта за България е развита от 
БДЗП. Оказа се изключително трудно да 
се установят причините за драматичния 
спад в популацията. В повечето страни 
от ареала й, в това число и в България, не 
са наблюдавани мащабни промени в мес-
тообитанието на птицата – основният 
„заподозрян” при подобни катастрофални 
спадове. Липсват и други видими разруши-
телни фактори – на практика вече никой 
не преследва и не изтребва тези птици, 
дори в страни като нашата, където сто-
тици ветрушки са били отстрелвани за 
подновяване на ловни билети, за забавление 
или за „научни” цели дори след 1965 г.
Още през 90-те години на 20 век БДЗП 
предприе няколко опита да подпомогне 
спасяването на белошипата ветрушка за 
фауната на страната. Оказа се, че вече е 
твърде късно - остатъците от популаци-
ята не бяха достатъчни видът да се възс-
танови по естествен път. Разработихме 
Националния план за действие, който беше 
публикуван през 2002 г. В него са описа-
ни състоянието на вида, направен е ана-
лиз на причините за спада и най-важното 
– разработени са мерки за спасяването му. 
Реакцията на българската държава беше 
нулева. 
Тук е мястото да поразсъждаваме дали ние 
от природозащитните НПО не грешим 
и къде? Дали не създадохме условия неза-
интересоваността на държавата да зрее 
и расте като сърцато се нагърбвахме да 
вършим това, което е нейно задължение? 
Сериозно и искрено загрижени за природа-
та, изглежда допускаме тази грешка и до 
днес – реагираме на проблемите веднага 
и остро, и тъй като никой друг не реаги-
ра, успяваме да създадем впечатлението, 
че опазването на застрашените видове 
птици е наше задължение. С ентусиазъм и 

Реквием за едно соколче

Червена книга

© Т. Тодоров
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Супернощувка на 
белошипи ветрушки в 
Сенегал

За истинско екологично чудо е съобщено 
на уеб-страницата на BirdLife International. 
При проучвания на LPO (BirdLife Франция) 
в Сенегал е открита единична нощувка 
на над 28 600 белошипи ветрушки (Falco 
naumanni) и 16 000 африкански лясто-
вичоопашати кани (Chelictinia riocourii), 
което е една от най-големите нощувки 
на хищни птици, намирани някога. “Една 
вечер видях пасаж от около 300 соколчета 
да прелита над мен”, казва Филип Пилар 
от LPO, който е открил нощувката през 
януари 2007 г. “Следващата вечер 1300 
сокола прелетяха над мен и тогава реших 
да ги проследя, макар и по единствения 
възможен начин – пеша. Трябваше да из-
мина 10 километра, дори да пресека с кану 
една река, но накрая намерих нощувката 
на белошипите ветрушки и каните”.
Съществуването на общи нощувки извън 
размножителния сезон (понякога включ-
ващи няколко хиляди индивида) е било 
наблюдавано в редица страни – Сенегал, 

Мали, Буркина Фасо и Нигер. Природо-
защитниците обаче описват като изк-
лючителна намерената огромна нощувка 
– общо над 45 000 насекомоядни хищни 
птици на едно място! Смята се, че бе-
лошипите ветрушки, нощуващи на това 
място, съставляват повече от полови-
ната от популацията на вида в Западна 
Европа и Северна Африка взети заедно. 
Изглежда нощувката включва птици от 
Мароко, Испания, Португалия и Франция. 
Откритието е кулминация на 7-годиш-
ни проучвания на орнитолозите от LPO, 
които ще продължат и в други съседни 
райони.
BirdLife International отнася белошипата 
ветрушка към категория “Уязвим” в Све-
товната Червена книга. Числеността на 
вида намалява драматично в Западна Ев-
ропа – с по 46% на всеки 10 години от 1950 
г. насам!
“Макар във Франция да осъществяваме 
редица природозащитни дейности за бе-
лошипата ветрушка, те ще бъдат без-
полезни, ако не се опазят зимовищата в 
Африка”, казва Иван Тариел, ръководител 
на отдела на LPO за проучване на грабли-
вите птици.

Червена книга

упорство, продължаваме да грешим, само 
защото сме убедени, че загубата на който 
и да е вид, е крачка към неблагополучие. Без 
да разполагаме с ресурса на държавата и 
най-често в условията на силна съпротива 
от страна на институциите, правим дори 
невъзможното, за да се изпълняват зако-
новите задължения и опазва националното 
природно наследство. Сигурно ще се наме-
ри някой, който да обвини природозащит-
ниците и за белошипата ветрушка. 
За какво настояваме? Наложително е час 
по-скоро да започне работа по възвръща-
нето (реинтродукцията) на белошипата 
ветрушка в българската фауна. Това най-
лесно може да стане в района на Мелник, 
където все още има запазени подходящи 
местообитания. В Македония, съвсем бли-
зо до границата,  все още са запазени пък 
колонии от белошипи ветрушки. Вариант 
е да се внесат птици от там, да се размно-
жават на затворено в някое от мелнишки-
те села и младите птици да се оставят да 
отлитат на юг. Видът има всички благоп-
риятни качества за успех на подобна прог-
рама – кратък период на настъпване на 
полова зрялост, голям размножителен по-
тенциал, привързаност към размножаване 
в населени места. Партньорът на BirdLife 
International в Португалия има богат опит 
в изкуственото отглеждане на белошипи 
ветрушки и би могъл да предостави ценна 
помощ в това отношение. БДЗП разполага 
с капацитета да осъществи подобна зада-
ча при положение, че българската държава 
прояви загриженост за вида и обезпечи 
програма за реинтродукцията му – както 
с подкрепа, така и със средства.
Засега белошипата ветрушка е вид, изчез-
нал от фауната на България и обществото 
не реагира на този факт. Не задавам аб-
сурдния въпрос защо обществото ни не 
милее за изчезналите ветрушки и други 
видове птици – хората не ги познават, как 
да милеят за тях?! Задавам си въпроса що 
за общество сме, че с лека ръка оставяме 
бавно да изчезват националните паркове и 
дори рилските езера? На мястото, където 
за последен път видях белошипа ветруш-
ка в България – през септември 2006 г. 
до с. Българево, Каварненско, днес вече 
работят два вятърни генератора, които 
са опасни за прелетните птици, в т. ч. за 
ветрушките. Чудесно е енергията да се 
добива от вятър или други възобновими 
източници, но на правилното място и не 
за сметка на неповторимите творения на 
природата, които са част от цикъла на 
живота и всяко от тях – с неповторими 
природни функции. За мен замяната на 
ветрушката с перки за вятърна енергия 
е много тъжен символ. На такова място 
остава само вятър. После... Ветрушката 
ще я има отново. Както я е имало и преди 
хората.

д-р Петър Янков,
директор по природозащитата в БДЗП

© Г.Сиера SEO/Birdlife - Португалия 
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Повече от година чакаме Натура-зоните да бъдат 
обявени. Заповедите се бавят. Залагат се фиктивни и 
абсурдни режими. Висящи са въпросите как ще се “връ-
щат” в екомрежата изключените по общи и подробни 
устрайствени планове и заради концесии терени. Ин-
веститорите строят, а агромярката Натура в край-
на сметка не стартира. Защо ли? Ами защото нямаме 
изградена мрежа!

Като изключим нарушенията, повече от година след присъ-
единяването ни към Европейския съюз, в България всичко, 
касаещо екомрежата Натура 2000, се движи мъчително и 
проблемно. Липсва адекватна защита за зоните и след ме-
диен шум и протести, последната стъпка да се въздейства 
и да спре унищожението на Рила, Пирин, Калиакра, Иракли, 
са сигнали до Евросъюза. Още миналото лято проблемите 
със зоните за птиците бяха представени в жалба до Евро-
пейската комисия1. В края на март от Брюксел поискаха и 
допълнителна информация как върви обявяването на еком-
режата в частта зони за птиците. Ако трябва да бъдем 
кратки – не върви. От предложени 114 орнитологично 
важни места (ОВМ), правителството прие за Натура-зони 
всички до едно2. С това добрите новини се изчерпват и от-
стъпват място на лошите. Ето кратката равносметка. 

Екомрежата за птиците беше “орязана” и не пок-
рива достатъчно територии
Мрежата от орнитологично важни места е факт за стра-
ната ни от 2005 насам и логично, всички ОВМ бяха и про-
ектозони от Натура 20003. Приетите от Министерски 
съвет зони за птиците, у нас обхващат 23,217 кв. км сухо-
земна територия и 540 кв. км морска акватория. Да, вклю-
чени са всички 114 ОВМ, но шест от тях и то едни от най-
значимите - с драстично намалени територии4. В Натура 
2000 е представена 89% от ОВМ-мрежата в България. 
Нито МС, нито Националният съвет по биоразнообразие 
взеха предвид научните факти и орнитологичните доказа-
телства, че зоните трябва да покриват изцяло площите на 
съответните ОВМ. 
Следващата стъпка беше от мрежата да се изключат ур-
банизираните и концесионните територии. Така издаване-
то на заповедите забоксува по чисто технически причини, 
а остават ли в зоните най-важните от природозащитна 
гледна точка райони, до публикуване на проектозаповедите 
можеше само да се гадае. Информацията коя зона с какви 
граници ще бъде обявена е публична, но труднодостъпна, а 
който се интересува, да следи - заповед по заповед, имот 
по имот. Този февруари правителството се коригира5 – по 
информация в пресата, под натиска на ЕК и пред риска от 
блокиране не само на оперативна програма Околна среда, но 
и на всички структурни фондове. 

Обявяването на мрежата закъснява ли закъснява
Година след приемането им от МС, зоните по Директива-
та за птиците трябваше да бъдат “облечени” в заповеди 
за обявяването им. Така е по Закона за биологичното раз-
нообразие (ЗБР). За 88 зони за птиците, приети от МС 
миналия март, срокът изтичаше през март тази година. 
При този очевиден цайтнот, на 11.02.2008 МОСВ публикува 
на уебсайта си режимите за всички зони, които трябваше 
да бъдат приети и обявени до март т. г. От процедурна 
гледна точка, този ход беше прах в очите и с нищо не зад-
вижи обявяването на мрежата. За да започне обществено 
обсъждане, се изисква да бъде публикуван пълният текст 
на заповедта, а не заложените за зоната забрани и режими. 
Гузен негонен бяга. Месец по-късно, пак на сайта си, от 
министерството декларираха, че процедурата е ускорена и 
ще спазят сроковете за издаване на заповедите по Дирек-
тивата за птиците – още 51 заповеди излизат за обсъждане 
до края на март.
До началото на май, обявени със заповед, обнародвана в 

Държавен вестник, са само три зони – Суха река, Ятата и 
Комплекс Беленски острови. За сметка на това, на стра-
ницата на МОСВ са публикувани всички проектозаповеди, 
като за повечето зони е приключил едномесечният срок 
за подаване на писмени становища и възражения, както и 
за провеждане на обществени обсъждания. Последните 11 
заповеди от “мартенската партида” излязоха на страни-
цата на МОСВ на 25 април 2008 и в едномесечен срок и за 
тях текат обществени обсъждания. Кога всички заповеди 
ще бъдат публикувани в Държавен вестник, т. е. узаконени, 
не се знае. Сметката дотук показва само, че зоните не са 
обявени в изисквания едногодишен срок.

Още по-интересно става, като се зачетем в
режимите

Те са неизменна част от заповедта и трябва да съответ-
стват на целите за обявяване на зоната6. Препоръчани са 
още с внасяне на документацията за зоните за птиците в 
МОСВ. Описани са надлежно и в книгата “Орнитологично 
важни места в България и Натура 2000”. В крайна сметка, 
в готовите заповеди излизат “типови” забрани, несъщес-
твени за опазване на птиците и местообитанията, а пре-
поръките на БДЗП, БАН и РИОСВ потъват в небитието. 
Системно се пропускат чувствителните за инвеститори 
забрани напр. за строителство и за изграждане на ветрое-
нергийни паркове. Стига се и до абсурди - напр. да се забрани 
използването на пестициди за вредители по горите в зони, 
където няма гори. 
По всеки абсурд и за всяка заповед, БДЗП внася официално 
становище с аргументи, атакуващи “пропуските” - в ука-
зания едномесечен срок след като пълният текст на запо-
ведта излезе на сайта на министерството. Няма реакция 
по становищата, внесените от БДЗП бележки не се отра-
зяват в режимите, няма и обратна връзка. Защо? Законът 
и в този случай се оказва врата в полето, и то широчка. 
Процедурата е така разписана, че никой не е длъжен да ни 
дава обяснения нито по режимите, нито защо консултации 
и обсъждания текат абсолютно про форма, а заповедите 
излизат непокътнати - във вида, в който са предложени от 
МОСВ или дори в съкратен вариант. Веднъж публикувани, 
не подлежат на обжалване. 

Цялата процедура е с подозрителна прозрачност

Най-важното е да се стигне до заповед, при това тихо-
мълком. Проектозаповедите излизат на сайта на МОСВ, 
обсъжданията се обявяват набързо, с участието на мини-
мум заинтересовани. Води ли се протокол и присъствен 
лист, кой е дал мнение по проектозаповедта и какво е то, 
можем да разберем по каналния ред – с писмо за достъп до 
информация, която ще чакаме в двуседмичен срок. Ако не 
ни устройва като количество и качество, ще питаме пак 
и чакаме нови две седмици. Междувременно ускорената 
процедура си тече по правилата на перфектно и законно 
организирания хаос.
За Натура 2000 се шуми от 2006 г., но за информационна 
кампания трудно може да става дума - повече са вредните 
шумове по веригата. Хората продължават да не са наясно 
за конкретните ползи от мрежата, напр. за агроплащания-
та по мярката Натура 2000, които засега пропускат. По-
вечето от обсъдените зони, така или иначе, са защитени 
територии и включването им в европейската екомрежа се 
неглижира. Задвижват се “с предимство” неконфликтни 
зони, защитени изцяло или частично по ЗЗТ и малки по те-
ритория (острови, влажни зони). Въпреки всичко, за шест 
от тях пак се намери откъде да бъде свито и изрязано7.
Другата бъркотия идва с въпроса как изключените веднъж 
урбанизирани територии и концесионни терени ще се връ-
щат в рамките на зоната – явно това трябва да се случи, 
след като МС сам ревизира абсурдното си решение8. И още 
какво ще стане с всички планове и разрешени дейности, 

Защо обявяването и опазването на Натура-
зоните се превръща в серия европейски казуси?

Коментар
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приети до юни 2007, когато влязоха в сила измененията в 
ЗБР? В средата на февруари, зам.-министърът на околната 
среда Чавдар Георгиев заяви, че “ще се считат за дейности, 
които не засягат режимите по въвеждането на защитени-
те зони”. Иначе казано, нарушенията със задна дата ще се 
опростят и легализират9.
Еколози протестират, инвеститорът строи
Докато са “висящи”, зоните не просто са изложени на риск. 
Те са уязвими, много апетитни и удобни за развихряне на 
разнообразни проекти. Факт – много от тях още се радват 
на здрава или девствена природа. Разбира се, не липсват и 
примери за драстично унищожение, където природата вече 
се предава – като Банско и Калиакра10. Основно се строи 
– ваканционни селища, хотели, голф игрища, ски писти. 
Добиват се пясък, чакъл, камъни – пак за нуждите на стро-
ителството. Тенденция е ветропарковете и минивецовете 
да станат постоянна част от пейзажа в Натура-зоните. 
Нито един от препоръчаните и публикуваните на уеб-сай-
та на МОСВ рижими не съдържа забрана за подобни проек-
ти, въпреки че са доказано фатални за биоразнообразието. 
Излиза, че нарушения няма и всичко е наред. 

Закони си имаме, трябва да се прилагат
Две са нещата, които трябва да се правят по закон – пре-
вантивна защита11 и екологична оценка за съвместимост. 
Няма случай, в които министърът на околната среда да 
е приложил правото си да забрани или ограничи отделни 
действия в Натура-зона за срок до две години. Отделно, 
инвестиционните проекти би трябвало да подлежат на 
екологична оценка за съвместимост12, но прилагането и на 
тази процедура, засега се отличава с доста слабости. В раз-
рез с всички европейски правила, решението дали оценката 
е необходима, е в ръцете на директорите на РИОСВ и само 
в определени случаи се произнася директно министърът. 
Нито ЗБР, нито прилежащите му наредби дават практи-
ческа възможност да бъде спрян инвестиционен проект, 
заради несъвместимостта му с целите за опазване на защи-
тената зона. Дори някъде да са правени екологични оценки, 
те са доста далеч от изискваното ниво и в повечето случаи 
демонстрират непознаване и липса на професионализъм. 
Дори жалбите до Еврокомисията да догонят темпото на 
ивестициите, прицелили се в Натура-зоните у нас, това 
едва ли ще върне чара на веднъж съсипаните български 
природни икони. В България управляващите са забелязали, 
че Натура 2000 в цяла Европа се движи проблемно, бавно, 
с дискусии и спорове. И за най-големите наивници е ясно, 
че протакането на процеса дава шанс на повече проекти 
да бъдат реализирани без отговорните екооценки, с ръкос-
тискане под масата. ЕК не ни притиска, но е натрупала 
сериозен опит в делата срещу страните членки, минали 
през казуса Натура 2000 преди нас – едва ли ще я изненадаме 
с протакане и нарушения. Въпросът е докога?

Коментар

1Жалба за недостатъчност на мрежата и липса на превантивна защита с No. A/16294/2007
2Предложените за зони от Натура 2000 114 ОВМ бяха приети - 88 с решение на МС от 15.02.2007 /публикувано в ДВ на 2.03.2007/, 26 с решение на 

МС от 29.11.2007 /публикувано в ДВ на 4.12.2007/
3Натура 2000 включва предложения по две европейски директиви – за местообитанията (92/43/ЕИО) и за птиците (79/409/ЕИО)
4Пет от зоните (Централен Балкан, Ломовете, Рила, Пирин и Западни Родопи) бяха “орязани” от МС през март 2007, а шестата, Калиакра, с 

решение от декември 2007. Общо за шестте зони площта е наполовина от предложената.
5Решение на МС от 5.2.2008 (публикувано в ДВ на 12.02.2008)
6Според чл. 12(2)5 на ЗБР, заповедта задължително съдържа ограничение на дейности, които противоречат на целите на опазване.
7Поморийско езеро, Блато Малък Преславец, Ченгене скеле, Остров Пожарево, Априлци и Рибарници Мечка
8Решение на МС от 5.02.2008
9Това е нарушение на чл. 12 (2)5 от ЗБРи на Директивата за птиците (Articles 4(1) and 4(2)
10Разрухата на  Калиакра провокира специална жалба до Брюксел, внесена на 14.02.2008
11Изисква се от чл. 19 на ЗБР (чл. 4.4 от Директивата за птиците)
12чл. 31 на ЗБР, транспониращ 6.3 на Директивата за местообитанията

Местността “Белите скали” преди и след строежите
© И. Иванов

© Н. Петков

Степите на Калиакра преди и след 
ветрогенераторите
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Кажеш ли Казахстан, асоциациите са различ-
ни. За много хора може би първата асоциация 
ще бъде „Борат”, въпреки че нашумелият през 
миналата година филм, няма нищо общо с тази 
страна. Хората от „нашата кръвна група” ще 
се сетят за степите - огромни и безбрежни, 
без дърветата да спират взора на хоризон-
та… Казахстан е деветата по площ страна в 
света, приютяваща най-голямата сухолюбива 
степ - 804 500 кв. км. На места степите 
сменят полупустинни местообитания, а около 
тях се извисяват планински вериги като Тиян 
Шан. А езерата… Да, тук има езера, които 
са огромни и играят ключова роля в жизнения 
цикъл на много водолюбиви видове, повечето 
застрашени в една или друга степен.
Едно от тези езера ме отведе в Казахстан, 
комбинирано с проблема с митичния птичи 
грип и връзката му с миграцията на водолюби-
вите птици. За радост, сега международните 
организации отделят повече внимание и пари, 
за да се познава добре миграцията на птиците 
- как и откъде преминава, как птиците преко-
сяват континетите и държавите.
Макар и организирана „на педали” – много и 
дълги телефонни разговори, далеч по-рядко 
и малко имейли, и с помощта на офиса на 
BirdLife за Централна Азия - експедицията 
стана. Хващам самолета само 3 дни след пре-

местването ми в новата холандска кварти-
ра, т.е. уреждайки подробностите по зами-
наването сред куфари и кашони. Колегата 
по експедиция Сам Айверсън от United States 
Geological Service (USGS), вече е на терен, за-
едно с пратката сателитни предаватели от 
Wetlands International, като по чудо настигнала 
го в последния момент, докато чакал връзката 
за Казахстан на летището във Франкфурт. 
Но стига подробности по логистиката, ето 
малко факти за целта на експедицията. Раз-
полагаме с 25 сателитни предаватели (2000 
долара всеки!!!), които трябва да поставим 
на целеви видове за проучване – зеленоглава па-
тица, лятно бърне и сива патица. Тези птици 
са определени като потенциални вектори на 
вируса на птичия грип. Дали е така, все още 
никой не знае със сигурност. В допълнение 
трябва да съберем и проби от живи птици 
за наличие на вируса. Екипът? Моя милост, 
Ники Петков – допреди година от БДЗП, вече 
в Wetlands International, Сам от USGS (те 
отговарят за поставяне на предавателите и 
осигуряват представянето на картния мате-
риал онлайн) и няколко колеги от Института 
по зоология на Казахстанската академия на 
науките.
Рано сутрин кацам в Алмати – бившата сто-
лица все още е частично държавен център 
на Казахстан. Настанявам се в хотела до 
летището и лягам да поспя - утре ме чака дъ-
лъг път до орнитологичната станция Чокпак. 
Шофьорът пристига в уговорения час и по-
тегляме. Питам „Далече ли е?” Той отговаря 
“Не, но пътят е лош.” Още не сме напуснали 
Алмати, но вече съм ужасèн от трафика. 
Задръстванията са кошмарни. Докато напус-
нем града, виждаме три катастрофи, много 
от колите носят белези от други тежки или 
по-леки ПТП. 
В станция Чокпак пристигаме привечер. 
Оказва се палатков лагер сред насадена го-
ричка. На хълма в съседство са разположени 
големи капани за птици. Тук, в продължение на 
десетилетия вече, се извършва проследяване и 
опръстеняване на мигриращи птици. За всич-
ко отговаря и ръководи Андрей Едуардович 
Гаврилов – човек около 60-те, позагорял от 
слънцето и с провесени на врата очила, който 
ме посреща по руски радушно. Запознава ме 
накратко с щъкащите из лагера множоство 
хора, сред които и шестима британци. Сам 
работи на терен от 2 дни и вече е успял да 
постави 3 предавателя. За момент помислих, 
че докато стигна митичното езеро Кизилкол, 
Сам ще е приключил с предавателите…
На другата сутрин, след малко подмотване 
и пазар на провизии, потегляме. Само хъл-
мистият терен и отделни поселища „сечат” 
степния пейзаж. Попивам с очи и няколко 
пъти карам шофьора да спира, за да снимам. 
Пътят меко казано е ужасен. Представете 
си нашенски пътища с дупки, само дето ос-
таналото не е асфалт, ами изровен асфалт. 
Колите се движат с по 30 км/ч., на места са 
почти спрели. Пътьом пресичаме и град–приз-
рак. Грамадни панелни блокове зеят с избити 
прозорци полуразрушени. Навремето това е 
бил миньорски град с 30 000 жители, зареждан 

През девет степи в десетата

Бърдуочинг

Чокпак, Кизилкол, Тиян Шан... Това не са произволни екзотични думи, а географски названия, 
в Казахстан. “За пет дни край езерото Кизилкол записах 10-15 нови вида в бърдуочърския 
си тефтер, отбелязва Ники Петков в своя разказ за изпълненото с емоции пътуване до 
Централна Азия. Първото, което видяхме при пристигането ни, беше огромното ято 
от червени ангъчи – над 2500 птици. По протежението на целия бряг, докъдето ти стигне 
погледът, имаше ята Phalaropus-и. Преброих до 1200 и се отказах. Не за друго, заради мара-
нята”. За експедицията, бърдуочърските находки, нравите и изненадите - край езерото, в 
степта и не на последно място – в града, е тази история. И да, това вълнуващо пътешест-
вие, всъщност е провокирано от птичия грип. 

Планински язовир над Алмати © Н. Петков

Андрей Гаврилов © Н. Петков
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Бърдуочинг

с продукти директно от Москва. Занимание-
то на миньорите – добив на уран. След разпада 
на СССР, добивът е прекратен. Сега тук жи-
веят от 1000 до 3000 човека без какъвто и да 
е поминък.
Когато водите на Кизилкол блесват сред по-
лупустинния пейзаж в ниското, денят вече 
преваля. Какви видове мернах пътьом? Бело-
шипите ветрушки там са почти като кер-
кенезите при нас. Ако видиш малък сокол, в 
Казахстан по-скоро си видял F.naumanni, а 
не обекновен керкенез. Обикновената майна 
(Acridotheres tristis) видях още из селата. Едни 
от първите видове, които пък забелязях, вед-
нага щом стигнахме района на Кизилкол, беше 
пустинното каменарче (Oenanthe deserti). 
Степните орли бяха съпътстваща гледка през 
цялото време.
Сам за пореден ден газеше тинята покрай бре-
га, за да проверява мрежите. Беше придобил 
приличен тен от септемврийското слънце. 
За съжаление първоначалният успех в улова 
беше секнал и последните два дни беше уловил 
само една женска зеленоглавка. За сметка на 
това, лагерът е OK - разпънат навес с маса за 
работа и хранене, генератор, газова бутилка 
с котлон – избщо почти всички есктри на 
цивилизацията и то насред полупустинната 
Централна Азия. Общо сме 9 човека, вклю-
чително двама британци – любители-орни-
толози, с които се запознах още в Чокпак. Те 
моментално опънаха мрежите и в следващите 
4-5 дни, повечето видове видях благодарение 
на тях – синьогушки, какви ли не шаварчета, 
въртошийки, чучулиги, коприварчета, стър-
чиопашки … Почти всичко, което летеше в 
района.
Кизилкол, както и да го погледнеш, си е голямо 
езеро. Ако тръгнеш да го обикаляш пеша, не 
ти мърдат 2 дена. Навремето сладководно, 
захранвано от извори и малка река, днес то 
бавно пресъхва и вече е бракично (полусолено). 
Първото, което видяхме при пристигането 
ни, беше огромното ято от чевени ангъчи 
– над 2500 птици. По протежението на целия 
бряг, докъдето ти стигне погледа, имаше ята 
Phalaropus-и. Преброих до 1200 и се отказах. 
Не за друго, заради маранята. Малко ято от 
50 тръноопашати потапници придаваше при-
ятен привкус на цялата обстановка. За пет 
дни край езерото и в Казахстан записах 10-15 
нови вида в бърдуочърския си тефтер – сред 
тях Sylvia nana, Pterocles orientalis, Anthus 
novaeseelandiae, Melanocorypha bimaculata, 
Merops superciliosus, Otis tarda, Carpodacus 
erythrinus, както и степните раси на няколко 
нашенски вида.
Все пак, тук сме дошли по работа. В последен 
опит да уловим патици, разпънахме мрежи и 
по малката река, каято течеше над лагера. 
Обаче. След първите две зеленоглавки, които 
уловихме там,  някой от местните пишман 
ловци реши, че е ударил десетката - про-
стреля чучелата на зелоноглавки, а истинс-
ките патици избягаха обратно към езерото 
или в други участъци на реката. Затова пък 
в мрежите ни имаше изобилие от дъждос-
вирци – основно Phylomachus pugnax, Calidris 
minuta, Calidrs ferruguinea и Phalaropus lobatus. 

От всяка птица взехме проби за птичи грип, 
опръстенихме ги и ги пуснахме.
Както всяка хубава история, и тази си има 
край. Потеглихме обратно без да знаем, че за 
десерт ни чака непредвидена изненада. Послед-
ния ден в Алмати, заедно със Сам и двамата 
британци наехме автомобил и се качихме на 
планинските възвишения над града - части 
от Тяншанската планинска верига. Целта ни 
беше екзотичната птица ибисоклюн дъждо-
свирец (Ibidorhyncha struthersii), която обита-
ва високопланински реки и поречия. Знаеше се, 
че точно в този район се срещат една или две 
двойки, кvекзотика в листа на много туичъри, 
тук е невероятно достъпна! Към тази „че-
решка на сладоледа” добавихме: червеноклюна 
гарга, черногуша завирушка, силуета на един 
брадат лешояд.
От там нататък ни предстоеше пътят об-
ратно, на запад, където пътищата са отлич-

ни и всичко е добре предвидимо и монотонно. 
Казахстан е завладяваща страна. Почти без 
население (сравнено с огромната площ), с изо-
билие на екзотични места и видове птици. 
Ако някога ви се отдаде възможност, задъл-
жително я посетете, но бъдете подготвени! 
Приливът на пари от петрола, който тук 
също е в изобилие, е превърнал част от хората 
в богаташи и да наемеш кола или гид, може да 
се окаже скъпо. Предварително организирана 
от местна компания за бърдуочинг екскурзия, 
вероятно е най-добрият вариант. Корупция-
та е висока и навсякъде - сред полиция, митни-
чари и къде ли още не, с пари може да уредите 
всичко. Всъщност, ние това си го знаем, поз-
нато ни е от българските условия.

д-р Николай Петков 

синегушка © Н. Петков

Членовете на експедицията © Н. Петков
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Птици през бинокъл

Вероятно гнездене на голям нирец 
(Mergus merganser)
На 30.03.2007 един мъжки и един женски го-
леми нирци (Mergus merganser) са наблюдавани 
в полет между северната опашка на язовир 
Кърджали и яз. Боровица на границата между 
Източните и Западните Родопи. На 03.04.2007 
в яз. Боровица са наблюдавани възрастен мъжки 
и три женски. На 09.06.2007 четири възрастни 
женски са наблюдавани кацнали на скали и в по-
лет в края на опашката на яз. Кърджали. Вида 
гнезди в съседни Македония и Гърция и направе-
ните наблюдения на птици през размножител-
ния период, сочат че гнезденето му в описания 
район е твърде вероятно.

Ивайло Ангелов, Николай Терзиев, Владимир 
Добрев, Добромир Добрев, Волен Аркумарев 

Нова колония на голям корморан
В началото на май 2007 г. по поречието на Ре-
зовска река, на няколко километра от устието, 
открихме неизвестна досега гнездова колония 
на голям корморан (Phalocrocorax carbo). Пти-
ците гнездят на дървета непосредтвено до 
реката. Броят на заетите и наблюдавани гнезда 
беше 45, но вероятно е по-голям, тъй като една 
част от дърветата могат да бъдат наблюда-
вани само от другата страна на границата, а 
такава възможност нямахме. Колонията не е 
регистрирана досега, но по думите на гранични-
те полицаи, кормораните гнездят там поне от 
няколко години.

Венета Ценова, Ивайло Димчев, Ивайло Иванов

Бърдуочинг

По следите на птичия грип

Мигриращите диви водолюбиви птици се възприемат за една от причините за 
разпространението на птичи грип, а струпването на милиони екземпляри във 
влажните зони, за много висок риск. Въпреки това, доказателствата за основ-
ната им роля в този процес, са малко и неубедителни. Водолюбивите птици и 
тази година изминават своя път от и до Западна Азия и Африка, но вирусът 
на птичия грип не пътува с тях. Най-вероятното обяснение на този безспорен 
факт е, че заразените диви птици умират бързо. Световният пазар на пилета и 
домашните птици са по-голямата опасност и Wetlands International призовава да 
съсредоиточим вниманието си върху рисковете, произтичащи от биоиндуст-
рията и пазара на домашни птици. Специални мерки трябва да се предприемат 
и в развиващите се страни, за да им се помогне в превенцията и предовратя-
вяне избухването на нови огнища на птичи грип и да се справят с последиците 
там, където такива огнища вече са факт. В този процес Wetlands International 
използва богатия си опит в мониторинга на влажните зони и познаването на 
миграционните пътища, за да предоставя максимално точна информация. Заед-
но с другите водещи организации в областта на проучването и опазването на 
птиците като BirdLife International,  Wetlands International участва в работната 
група на AEWA  по проблема с птичия грип. Повече за изследванията на http://
www.gains.org  Global Avian Influenza Network for Surveillance (GAINS)

Пеликаните в Бургаските езера
Бургаските езера са едно от най-важните мес-
та за зимуване на къдроглавите пеликани в Бъл-
гария. Тук редовно могат да бъдат наблюдавани 
зимни числености до няколко стотин птици. 
Основната група от птиците нощува в резер-
ват „Атанасовско езеро” (дигите на водния 
басейн „Толбухин” или срещу укритието за наб-
людение на птици в Южните солници), единични 
екземпляри остават в Комлушката низина и 
по „Гарда” в залива Форос. Сутрин птиците 
отлитат да се хранят в езерото Вая и язовир 
Мандра, а в ранния следобед на няколко големи 
групи се връщат по местата за нощувка. 
През зимата на 2006 започнахме редовно да 
наблюдаваме птици, маркирани с цветни плас-
тмасови пръстени. Броят на едновременно наб-
людаваните птици достигна до 8 екземпляра. 
От тях 6 бяха с жълти пръстени и два със 
сини. След справка в Българска орнитологична 
централа се оказа, че птиците с жълти пръс-
тени са опръстенени в Гърция, а тези със сини 
са от Румъния. Две птици с жълти пръстени 
бяха немерени мъртви след проверка по сигнал 
на РИОСВ-Бургас.
През зимата на 2007/08 наблюденията на птици 
от Гърция продължиха, като максималната чис-
леност на установени екземпляри беше 4. От 
ЗМ ”Пода” също постъпи едно наблюдение, но за 
съжаление, служителите на Природозащитния 
център, намериха птицата умряла. 

Ивайло Димчев

Сам Айвърсън © Н. Петков
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Вече четири месеца в офиса на БДЗП – Бургас работи 
Уил Долтън – доброволец от Корпуса на мира, САЩ

Здравей Уил, ще се представиш ли с няколко думи?
Здравейте! Казвам се Уил Долтън и съм доброволец в Корпуса 
на мира. Идвам от Тексас, но не нося каубойски ботуши и 
шапка като героите на холивудските филми. Тук съм с моята 
съпруга – Джес, която работи като помощник – учител по 
английски език  в едно училище в Бургас. Присъединихме се 
към Корпуса на мира, защото много обичаме да пътуваме. 
Искаме да се докоснем до различните култури по света и чрез 
работата си, да се опитаме да го направим по-добро място за 
живеене. Преди да вляза в Корпуса на мира, участвах в амери-
канската доброволческа програма “AmeriCorps”, която имаше 
няколко екологични компонента. Занимавахме се с възстано-
вяване на унищожени местообитания, организирахме почист-
вания на паркове и други. За кратко работих и като учител 
в едно специално училище, където всички учебни занятия се 
провеждаха навън - сред природата на Тексас.
Как се чувстваш в България?
Щастлив съм, че имам възможността да съм в България. Тук 
хората са настроени много приятелски, храната е прекрасна... 
Трябва обаче да науча по-добре езика, за да се разбирам по-добре 
с хората. Когато имаме свободно време, с Джеси бихме искали 
да пътуваме и да видим различни райони на България. Имаме 
голямо желание да опознаем прекрасната природа и да участва-
ме в различните фестивали, които се провеждат тук. Много 
харесваме българските празници и фолклорни фестивали. Смя-
там, че хората навсякъде по света не трябва да престават 
да вярват, че могат да променят нещата към добро. Радвам 
се, че съм обграден от българи, които се опитват активно да 
запазят своята богата на биоразнообразие страна. 
Колко време ще останеш в България и с какво се зани-
маваш тук?
В България съм за две години. В момента помагам в офиса на 
БДЗП - Бургас. Уча се да разпознавам птици, участвам в мо-
ниторинга на бургаските езера и другите дейности на клона. 
Всяка седмица водя курсове по английски език на желаещите 
доброволци. През лятото ще работя в Природозащитен цен-
тър „Пода”, където ще водя образователни лекции на посети-
телите и ще помагам за всичко, което мога.
Какво научи досега? 
Научавам все повече имена на птици, които минават през ЗМ 
“Пода” и дори латинските им наименования. Държавите тряб-
ва да работят заедно, за да защитят мигриращите птици, 
защото птиците не познават и не признават държавните гра-
ници. В България осъзнах опасността, която крие икономичес-
кото развитие, свързано най-вече със застрояване в защитени 
територии, и нуждата хората да бъдат по-добре осведомени 
за тези проблеми. Разбира се, научих и видях какво невероятно 
мноогобразие има България - на история, на култура, на хора.
Разкажи за някое интересно преживяване в БДЗП?
Странно е, че винаги когато се присъединя към някой от 
екипите за мониторинг на езерата, каквато и да е колата, с 
която се придвижваме, винаги се разваля. Много ми харесва да 
работя сред природата и да помагам за броенето на птиците, 
но се опасявам, че нося лош късмет на екипа, в който съм.
Постоянно си обграден с доброволци на БДЗП. Какви 
са впечатленията ти от нас?
Мисля, че особено тук, в Бургас, трябва да сте доволни, че 
БДЗП има толкова много доброволци. Всички са различни и от 
различни сфери на обществото - ученици, млади професиона-
листи, пенсионери, има и фенове на метъл музиката... Всички 
са много добри с мен и винаги имат желание да бъдат полезни. 
На мен например ми помагат да напредвам с българския, дори 
когато сами говорят отличен английски! Много е приятно, 
когато се разхождам из града да срещна някой доброволец, с 
когото да поговорим, дори да разменим само едно „здрасти”. 
Когато си чужденец в голям град като Бургас, лесно е да си 
мислиш, че никой не те забелязва. Всеки път, когато срещам 

доброволците на БДЗП по улиците, се усмихвам. Чувствам се 
като част от цялото и не така непознат.
Коя е любимата ти птица?
Свраката. Знам, че е сред често срещаните птици тук и за-
това хората са свикнали с нея и не й обръщат много внимание, 
но аз не бях виждал толкова много и толкова социализирани 
птици. А и е много крсива. В САЩ любимата ми птица е 
Scissor-Tailed Flycatcher - тя има дълга опашка и пера, които се 
отварят като ножица, когато лети. Откакто съм в България, 
видях толкова много интересни птици. Страната ви наисти-
на има голямо многообразие и трябва да се гордеете с него.
Спомена, че харесваш българските фолклорни фес-
тивали. Бил ли си на някой от тях?
Засега сме ходили само на Кукерския събор в Широка лъка, но 
планираме да посетим всички, които можем. Тези събития са 
уникални, много пъстри и разбира се, свързани с традиции, кои-
то не познаваме, но които бихме искали да опознаем. И хората 
навсякъде са толкова любезни – досега не съм срещнал груб 
българин. Дори по пазарите. Много обичам да пазарувам в мес-
тния базар. В България разбрах какъв е вкусът на доматите и 
въобще, че имат вкус. 
Знам, че пътувате много. Кои места в България сте 
посетили?
Първите места, които видяхме, бяха Тракийската равнина 
и Родопите. По време на обучението си, успяхме да минем 
през Рила и да посетим Седемте рилски езера. Удивихме се 
от красотата на Рилския манастир – това е едно наистина 
прекрасно място. А докато бяхме в Кюстендил, в нашето 
приемно българско семейство, постоянно обикаляхме из райо-
на. В Пампорово за първи път се качих на ски, но спрях в първия 
по-голям храст. Едно наистина хубаво събитие от престоя ни 
тук беше Коледата, която изкарахме в Кюстендил. Прекрасно 
е, че хората ни възприемат като част от семейството си, 
както и това, че имаме възможността след прекараните месе-
ци в планината, сега да живеем край морето. Всички останали 
доброволци ни завиждат, че живеем в Бургас и всеки ден можем 
да ходим до Черно море. 

Въпросите зададе Валя Ангелова,
координатор на БДЗП в Бургас

Доброволци

В Бургас трябва да сте доволни, че 
БДЗП има толкова много доброволци

© Д. Долтън
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Отговорите на DBU и 
международната й сти-
пендиантска програма 
Германската федерална екологична фондация (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и 
влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 
1990 г. Тя подкрепя и финансира иновативни проекти в 
областта на опазването на околната среда в Германия 
и извън нея, като размерът на отпусканите средства го-
дишно надвишава 45 милиона евро. Освен чрез класичес-
ката подкрепа на проекти, в Средна и Източна Европа, 
DBU е активна и с международната си стипендиантска 
програма. За България тя стартира през 2005 г. в хода на 
разширяване на Европейския съюз, а първите стипенди-
анти започнаха стажа си в Германия през 2006 г. 

Основната цел на програмата е подобряване на екологичната 
ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален 
екологичен проблем. За целта се осигуряват стипендии за 
млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в 
Германия в областта на опазването на околната среда и приро-
дозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които 
да приложат на практика след завръщането си в България. 
Подкрепата на DBU в рамките на стипендиатската програма 
е не само финансова. Ценна е логистичната помощ и консул-
тациите, които получават младите хора. Идеята е около 
DBU постепенно да се изгради мрежа от експерти, които 
да поддържат връзка, обменят идеи и опит и след приключ-
ване на стажа в Германия. Стимулира се разработването на 
конкретни проекти, които да бъдат реализирани в родината 
на стипендиантите. Целта е хората от мрежата на DBU 
да бъдат активният посланик на фондацията в родните си 
места, трансферът на знания да продължи и да се развива в 
нови международни партньорства. Интересното за нас е, че 
DBU смята да обвързва все по-силно международната си сти-
пендиантска програма с финансиране на проекти в Средна и 
Източна Европа. 
Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя 
се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнител-
но се поемат всички видове застраховки. При необходимост, 
преди стажа DBU осигурява и курс по немски. В началото и в 
края на престоя в Германия, DBU организира уводен и заключи-
телен семинар. Стипендиантите имат възможност да участ-
ват и в различни събития на фондацията, стига да са им полез-
ни и интересни – семинари, тренинги, работни срещи, дори в 

церемонията за връчване на Немската награда за екология. 

Кой може да кандидатства? 

Тази програма е доста гъвкава и изисква да имате добро обра-
зование и силна мотивация. Ако идеята, с която кандидатс-
твате си струва, дори формалните изисквания подлежат на 
коментар. А те са: възраст под 30, немски и/или английски 
език и магистърска степен, придобита преди максимум 3 го-
дини, за предпочитане от българско висше учебно заведение. 
Кандидатите могат да бъдат с различни специалности – няма 
изискване образованието им да е свързано директно с опазване 
на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да 
се занимават с екологична тематика. Приоритетно се подк-
репят кандидати, които досега не са били в Германия с учебна 
цел. Програмата не финасира цялостни докторантури - за тях 
DBU има друга програма. Докторантите обаче могат да кан-
дидатсват и по тази програма, специално за стаж в Германия. 

Кога и как се кандидатсва?

Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кан-
дидатстване е 15 август на съответната година. Дотогава 
се подават необходимите документи. При подготовката им 
може да разчитате на координатора на програмата за Бъл-
гария, на разположение са и отговорниците за програмата 
в DBU. След предварителен подбор (по документи), в края 
на септември с избраните кандидати се провежда интервю. 
Престоят в Германия започва в началото на март на следваща-
та година, а изборът къде точно ще проведете стажа става 
с помощта на DBU.

Документите

• Попълнен формуляр (може да се изтегли от http://www.dbu.
de/390.htm)  
• Описание на темата (проекта), с която искате да се за-
нимавате в Германия - въведение, теоритическа обосновка, 
цел, методи на работа, практическо приложение, потенциално 
място за престой в Германия – съвсем накратко, максимум 3 
страници формат А4 
• Автобиография 
• Мотивационно писмо
• Легализирано копие от дипломи за завършено образование, 
преведени на немски език
• Свидетелство за владеене на немски/английски език
• Препоръка от университетски преподавател

За повече информация посетете http://www.dbu.de/390.html
или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на 

програмата за България 2008 г. (vanya.ratarova@bspb.org)

Как от студент по-лесно да се адаптираш 
към живота на работещ човек?

Възможности

Сградата на DBU e построена според най-съвремените приро-
дощадящи технологии. Снабдена е например със соларни панели, 
а формата й цели запазването на няколко стари дървета. До 
нея се намира сградата на Центъра за екологична комуникация, 
където непрекъснато се провеждат изложби и други меропри-
ятия на природозащитна тематика.
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Възможности

Стипендиантите за DBU
Миглена Аврамова, стипендиант през 2006 г. 
По професия съм ветеринарен лекар. Стажът ми беше във 
Франкфуртското зоологическо дружество. Трябваше да под-
готвя концепция за мрежа от центрове за рехабилитация и 
връщане в природата на бедстващи видове птици, в която 
участват пет спасителни центъра за птици от Австрия, 
Франция, Испания, Холандия и България и природозащитни 
организации от цяла Европа. Задачата на центровете е ле-
чението и рехабилитацията на лешояди, размножаването и 
връщането им в природата. Пребиваването ми в Германия 
беше много ползотворно, не само от професионална, но и от 
лична гледна точка. Усъвършенствах немския си език, запознах 
се с много хора, с които и сега поддържам връзка. От начало-
то на 2007 г. работя в Българска Фондация Биоразнообразие, 
към която ме насочи ръководителят ми от Франкфуртското 
зоологическо дружество Волфганг Фремут. Винаги, когато се 
допитвам до немските си колеги, те с готовност ми помагат 
за работата тук. 
Яна Пейкова, стипендиант през 2007 г. 
Има хора, които се стряскат от подготвянето на проект. 
Звучи им сложно и се отказват преди да са опитали. Зад пла-
шещата дума “проект” се крие описание на идеята, заради ко-
ято искаш да отидеш на стаж в Германия. Аз се престраших 
да сложа идеята си на лист и ме одобриха! Стажът ми беше в 
университета в Карлсруе, а темата - да изследвам степента 
на дезинфекция на отпадъчни води на изхода на бавен пясъчен 
филтър, т. е. дали намалява и как броят на бактериите във 
водите, преминали през филтъра. Дезинфекцията е послед-
ният процес, който се прилага при пречистване на водите в 
пречиствателните станции. След това тези води се изливат 
в реките или служат за напояване и затова е много важно да са 
пречистени така, че да са безопасни за здравето на хората и 
максимално безвредни за природата. 
Надежда Атанасова, стипендиант през 2007 г. 
Темата ми беше свързана с разработването на катализатори 
за окисляването на сажди от дизелово гориво. Работех в уни-
верситета в Карлсруе. Впечатлението ми от пребиваването 
в Германия е много положително – и в професионален, и в личен 
план. Успях да науча много нови неща, да се запозная с инте-
ресни хора, да създам полезни контакти. Посещавах лекции, 
които ми помогнаха да разбера спецификата на темата и да 
се запозная със съвременни методи за намаляване на различни-
те емисии, които се получават от автомобилите с дизелово 
гориво. Имах пълната подкрепа и съдействие на ръководителя 
ми и на колегите. Полезни и перфектно организирани са и  въ-
веждащите и междините семинари, които прави със стипен-
диантите си DBU. 
Теодора Георгиева, стипендиант през 2006 г. 
Кандидатствах за стипендията малко на шега. Току що бях 
завършила Общо машиностроене в Техническия универитет и 
предстоеше да си търся работа. Всичко се разви доста бързо 
- подадох документи, отидох на интервю, на следващия ден 
разбрах, че получавам стипендията, а в края на февруари вече 
бях в Хановер. Първоначално исках да се занимавам с изпол-
зването на биомаса за производството на енергия и канди-
датствах с проект за производство на биогаз. В последствие 
проектът ми се измени и работих по различна тема - опреде-
ляне на потребността от енергия в селското стопанство. 
Всичко, което зная в момента за алтернативните енергии, 
го зная благодарение на тази си работа. От март 2007 г. съм 
назначена и работя там, където мина стипендиантската ми 
практика - КТБЛ Дармщат - институция, която посредничи 
между науката, политиката и селското стопанство и с която 
ме свързаха от DBU. За мен програмата на DBU беше добра 
възможност да преодолея психологическата преграда между 
завършил студент и работещ човек. 
Вера Митева, стипендиант през 2007 г. 
Целта на работата ми в Ото фон Герике Университет, 

Магдебург, беше да се достигнат минусови температури в 
апарат за сушене, без да се използва хладилна машина. Суше-
нето под вакуум при ниски температури намира приложение в 
хранителната и фармацевтичната индустрии, напр. при про-
изводството на нескафе, чай, полуготови сухи храни, както и 
при производството на висококачествени трайни лекарства. 
Работата беше много интересна, а по време на престоя си в 
Германия развих значително и знанията си в областта на еко-
логията. Запознах се с много интересни хора и обогатих доста 
познанията си по немски език.
Димитър Камаринчев, стипендиант през 2007 г. 
В рамките на стипендиантската програма на DBU бях 6 ме-
сеца във фирма Deutsche WindGuard GmbH, която  работи в 
областта на вятърната енергетика. Целта беше да се създаде 
електронно устройство, което да е допълнение към наличната 
измерителна система. То трябваше да дава възможност за 
безпроблемно калибриране на по–широка гама сензори за вятъ-
ра, да подобри и точността на измерванията. Темата е много 
актуална, тъй като при много производители се установяват 
съществени отклонения, въпреки установените международ-
ни стандарти за механичната и електрическата част на вет-
роизмерителните сензори. Работата ми във WindGuard даде 
възможност да се усъвършенствам, като приложа на практика 
наученото в университета, даде ми и нови познания в перс-
пективна област като вятърната енергетика. Изключително 
съм доволен от престоя си в Германия. Не на последно място, 
искам да спомена чудесната работна атмосфера, както и изг-
радените приятелства. 
Ваня Рътарова, стипендиант през 2006 г. 
Получих обявата за стипендията по един мейлинг лист. Пода-
дох си документите в последния момент. Скоро ме поканиха 
на интервю и докато се усетя, вече бях в Германия. Първата 
част от стажа си изкарах във Фрайбург, Института по 
горска икономика, където разработих теоритично темата 
си, а именно – Ролята на неправителствените организации в 
процеса на горска сертификация според стандартите на FSC. 
Следващата част от работата ми включваше интервюта с 
представители на различни немски НПО, работещи по горска 
сертификация. Обиколих цяла Германия и се срещнах с неверо-
ятни специалисти, с които поддържам връзка и сега. Втората 
част от изследването проведох в NABU – немският партнъор 
на BirdLife. Проучвах техния опит и по-специално един случай 
на сертифициран национален парк в Германия, който не спазва-
ше изискванията на FSC стандарта. Колегите от NABU бяха 
открили тези нередности и спомогнали за отнемането на сер-
тификата на парка. Имах възможност да се включа и в други 
дейности на NABU, напр. работата им по мрежата Натура 
2000. Освен че натрупах опит и знания, благодарение на стажа 
в Германия намерих и настоящата си работа.

Всички международни стипендианти на DBU през 2006 

29



Редакционно

Ако трябва да съм кратък, отгворорът е - лесно. 
Попаднах в БДЗП още като дете. Бях будно и щуро 
хлапе. От малък обикалях Сакар, основно като мяс-
то за игра. По-късно започнах да събирам и опреде-
лям билки. Тогава птиците не ми правеха голямо впе-
чатление. Бях в седми клас, когато интересът към 
птиците и опазването им се промени. “Виновникът” 
беше Стойчо Стойчев - изнесе лекция за птиците 
в училище и... така се запалихме - аз и още няколко 
деца от Тополовград. След това пристигна поканата 
да участваме в орнитологичната олимпиада. За да се 
представим на ниво, заслугата бе на г-жа Диана Геор-
гиева, която ни научи на страшно много неща. Като 
награда за успеха от олимпиадата имах възможност 
да посетя Маджарово. Или както казва управите-
лят на природозащитния център на БДЗП там, 
Марин Куртев - попаднах в рая на птиците. Бяхме 
десетина деца. Все още не си давахме сметка точно 
с какво се захващаме, но от Маджарово си тръгнах-
ме трайно “заразени” с желанието да продължим да 
правим нещо за опазването на птиците. И станахме 
членове на БДЗП. На следващата година Маджарово 
отново ни събра и отново беше страхотно. Тогава 
вече се размечтахме как един ден, като пораснем, ще 
завършим екология и ще работим в БДЗП. Но това 
беше още далеч! 
Дори в родния Тополовград, интересът ми към пти-
ците растеше. Вече изпитвах постоянен глад за 
книги и свободно време, което да посвещавам изцяло 
на наблюденията на птици. Следваха лагер след лагер, 
екскурзия след екскурзия. Бях малък и се наложи да 
преодолявам и първата важна пречка – родителите 
ми не разбираха моя интерес към птиците. Е, имаха 
известно право – особено, когато бягах от час, за да 
се поразходя в гората. Друг проблем - информацията 
за БДЗП достигаше до Тополовград много бавно, 
но това само засили ентусиазма ми. Успях бързо да 
открия 2-3 нови гнезда на царски орли, а за себе си 
- много нови видове птици. С другите членове от 

клона в Тополовград излизахме често сред природа-
та, за да наблюдаваме птиците, а от време на време 
отскачахме я до Бургас, я до Родопите.
Една от първите ми прищявки бе „среднозимното”. 
Да си на среднозимно с д-р Петър Янков е удоволс-
твие и обучение. Три дни обикаляхме из язовирите в 
България, три дни майка ми не спря да звъни през час, 
нищо че вече не бях  дете. Постепенно вкъщи при-
еха, че птиците вероятно са моето бъдеще и... от-
пуснаха края. Свикнаха и с моите чести пътувания 
– достатъчно беше да знаят къде отивам и защо. 
Първо  отсъствах с дни, после със седмици, накрая 
заминах „на миграция” за цели четири месеца.
Не ме подминаха и проблемите в училище. Трябваше 
да уча здраво, за да наваксвам и компенсирам от-
съствията. Съучениците ми смятаха, че си живея 
живота - обикалям, където си искам и имам хубави 
оценки в училище. Аз си знаех с колко преговори, 
компромиси и учене ставаше това. 
Така до дипломирането. Докато другите зубкаха за 
кандидидат-студентски изпити вкъщи, аз учех край 
гнездото на царските орли. Приеха ме eкология в ПУ 
„Паисий Хилендарски” и отворих нова страница в 
обучението си по линия на БДЗП - започнах да по-
магам в пловдивския офис на дружеството. Тук ме 
насочиха и към интересна тема за дипломна работа 
„Въздействие на електропреносната мрежа върху 
смъртността на птиците в ОВМ Сакар”. Вече 
работя по нея, спечелих и стипендия от студентс-
ката програма на БФБ.
От малък съм вита глава, но в съветите на хората 
от БДЗП се вслушвам и мисля, че засега не бъркам. 
Не знам какво щях да правя и с какво да се зани-
мавам, ако от дете не се бях запалил по птиците. 
Може би щях да стана барман или строител. БДЗП 
ми даде посока, шанс и страшно много приятели. 
Надявам се за добро, в БДЗП разбрах какво е да си 
ангажиран с благородна кауза.

Георги Герджиков

БДЗП – как се вмъкна в живота ми?

От читателите

За трета поредна година чрез 
интернет-базирания проект 
Жива пролет/www.springalive.
net, партньорите в мрежата 
на BirdLife International  прос-
ледяват пролетната миграция. 

От февруари до юни, на сайта можете да запише-
те кога и къде за първи път видяхте бял щъркел, 
селска лястовица, черен бързолет или кукувица. 
Първите наблюдения на тези четири вида птици 
на сайта въвеждат природолюбителите от 28 
държави, сред които и България. Онлайн проучва-
нето на пролетната миграция се прави от неспе-
циалисти и на първо място – от децата. Сайтът 
е на български, има и версии на езика на всяка от 
страните-участнички. Във всяка страна про-
ектът се координира от организацията, която 

е национален партьор на BirdLife International за 
съответната държава, за България от БДЗП.
В средата на май въведените на www.springalive.
net първи пролетни наблюдения бяха близо 25000, 
около 800 от България. Резултатите се променят 
със записването на всяко едно ново наблюдение. 
На картите в сайта във всеки момент можете 
онлайн да проследите как тази година пролетта 
превзема Стария континет. 
За България все още най-много са записаните 
наблюдения на щъркели, въпреки че лястовици-
те, кукувиците и бързолетите също отдавна се 
завърнаха по нашите земи, дори вече имат малки. 
Колкото повече хора въведат онлайн своите наб-
людения, толкова по-достоверни ще бъдат резул-
татите. Засега най-много са наблюденията от 
областите Бургас, Варна и Хасково. 

Все още има възможност да запишете и вашето 
наблюдение, дори със задна дата – сайтът е отво-
рен до края на юни, когато би трябвало да приклю-
чи пролетната миграция в най-северните точки 
на Европа. Колкото повече хора участват в наби-
рането на данните, толкова по-точни ще бъдат 
и резултатите с какво темпо са се придвижили 
птиците до северните си квартири тази пролет. 
На интернет-страницата има обяснения как да 
разпознавате птиците, къде да ги търсите и по 
кое време напролет е най-вероятно да ги видите 
и чуете за първи път, любопитни факти за тях, 
насоки за начинаещите бърдуочъри, материали за 
миграцията. Ако тази пролет не участвате, под-
готвяйтесе за следващия сезон!

Много доброжелатели чрез БДЗП подпомагат 
опазването на птиците и българската приро-
да. Благодарим на нашите членове, доброволци 
и симпатизанти, без които усилията ни биха 
били безрезултатни. Най-сърдечни благодар-
ности на донорите, дарителите и постоян-
ните партньори, които продължават да ни 
подкрепят:
Кралското дружество за защита на пти-
ците (RSPB), BirdLife International, UNDP, 
GEF- SGP, EBCC, Wildfowl and Wetlands Trust 

(WWT), Датското орнитологично дружество 
(DOF), BirdLife Finland, Aage V. Jensens Fonde, 
Global Forest Coalition, Dutch Ministry of Foreign 
Affairs, програма MATRA KNIP Small Embassy 
Nature Projects/Embassy of the Kingdome of the 
Netherlands, Българска Фондация Биоразнооб-
разие, Фондация ЕкоОбщност, програма ФАР 
«Развитие на гражданското общество», FERN, 
Анн и Боб Скот и британските членове на 
БДЗП, VP Tehnologies LLC- Friends of BSPB USA, 
Wetlands International, Der Verein zur Förderung 

der Bulgarischen Gesellschaft zum Schutze der 
Vögel (BGSV), RSPB Second hand binoculars 
scheme, Експлорър ЕООД/Българо-британско-
то дружество за приятелство, Корпус на мира 
на САЩ в България, Коалиция “За да остане 
природа в България”, Lush Ltd., Томеко, А.П. 
Левентис, Дейвид Милн, Едуард Кийбъл, Юлиян 
Муравеев, Илиян Илиев, членовете на редколе-
гията и авторите на текстове и снимки за сп. 
“За птиците”

© П.Янков
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Правилният отговор на загадката от миналия 
брой е, че в рисунката могат да се разпознаят 
16 вида птици. Три от тях, чиито имена по-долу 
са дадени в друг цвят, не се срещат в България. 
Знаете ли къде?
1. Бяла стърчиопашка
2. Лопатарка
3. Тундров лебед
4. Саблеклюн

5. Черен бързолет
6. Снежна сова
7. Патица
8. Звънарка
9. Бял рибояд
10. Градска лястовица
11. Гъска
12. качулата потапница
13. сиво каменарче

14. канадска гъска
15. гага
16. пеликан
Наградата – тениска Жива пролет печели 
Михаела Милкова от Свиленград. Тя е открила 
общо 15 вида птици, вярно е определила 13 
от тях. Благодарим на Михаела за писмото и 
поздравления за изчерпателния отговор!

За малките

Следвай картинките и инструкциите и 
сглоби своя лебед!

Сгъни страните към центъра Обърни листа

Сгъни страните навътре

Сгъни двата края един към друг

Сгъни върха на острия край

Сгъни на две по 
хоризонтала

Изправи врата

Дръпни главата 
И сега се забавлявай!
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Посетете 
центровете 

на БДЗП

Посетете 
центровете 

на БДЗП

За да научите 
повече за птиците

природозащитен център - ИЗТОЧНИ РОДОПИ
Маджарово 6480, тел./факс: 03720/345

e-mail: vulturecenter@bspb.org; marin.kurtev@bspb.org

природозащитен център ПОДА - Бургас 8000, п.к. 361
тел./факс: 056/85 05 40; 85 05 41

e-mail: poda@bspb.org


