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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 уникалното 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.

Присъединете се към нас!

Определител на 
широкоразпространените 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 
“Български птици” (27 
вида), както и насекоми и 
бозайници от българската 
фауна.

Цена за 1 бр. – 3 лв.

Останалите значки от колекцията 
може да видите на страница 25
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БДЗП е партньорът на BirdLife International в 
България

Изтича двадесетата година на нашето дружество. 
Отива си с добра равносметка и с надежди за още повече 
принос за птиците, природата и хората. Вече няма съм-
нение, че БДЗП е солиден фактор в опазването на българ-
ската природа. Не само защото не се отклони от пътя 
си през всичките тези двадесет години. Не само защото 
внедри в България най-новото от световната природо-
защита. Не и защото допринесе реално за опазването 
на националното природно наследство - с отвоювана-
та с толкова мъка Натура 2000 и с подкрепените да „не 
прескочат прага” застрашени видове. Дори не и заради 
изключителното доверие към нас от такива сериозни 
фактори като БърдЛайф Интернешънъл, Швейцарското 
правителство и Европейската комисия, избрали имен-
но БДЗП за свой партньор и изпълнител на мащабните 
им проекти в България. А защото хората от страната 
търсят БДЗП, когато трябва да се направи нещо за при-
родата. Обръщат се към нас, вярват на нас, търсят на-
шата подкрепа. Дори за неща, за които Конституцията 
казва, че са задължение на държавата.

БДЗП е значим фактор в природозащитата на България 
и заради още нещо. Затова, че въпреки прогоненото от 
страната младо поколение, в БДЗП непрекъснато идват 
млади хора. За да осъществят чрез нас своята обич към 
природата, чрез БДЗП да й дарят таланта и ентусиаз-
ма си, за да осъществят мечтите си.

Затова се обръщаме с признателност към всички вас за 
куража и надеждата, с които потвърждавате, че това, 
което БДЗП прави, не е напразно – въпреки абсурдното 
време, в което живеем.

Петър Янков, 
Председател на УС на БДЗП

За птиците бр. 2/2008 ISSN 1310-9200

3



Акценти

Проектът на БДЗП „Опазване на царския орел и ловния сокол 
и на ключовите за тях места от мрежата Натура 2000” е 
първият и единствен засега мащабен проект на неправителс-
твена природозащитна организация в България, финансирани 
през 2008 г. от програма Лайф+ на Европейския съюз.

Официалният старт на проекта е януари 2009 г., а дейности-
те ще продължат до 2013 г. Бюджетът на проекта е 2 млн 
евро. Основните дейности са насочени към опазване на царския 
орел и ловния сокол в Натура 2000 зоните Централен Балкан, 
Врачански Балкан, Средна гора, Бесапарски ридове, Понор, Са-
кар и Сините камъни. 

Проектът е резултат на партньорството между БДЗП, На-
ционален парк Централен Балкан, Фонд за дивата флора и 
фауна, Кралското дружество за защита на птиците – Вели-
кобритания, и партньора на Бърдлайф - Унгария.

Царският орел и ловният сокол са застрашени от изчезване 
в световен план. Основните заплахи за тях са загуба на мес-
тообитания, преследване и безпокойство, сблъсквания с елек-
тропреносната мрежа, намаляване на хранителните ресурси, 
отравяне. Проектът цели да ограничи влиянието на тези 
негативни фактори и да подобри възможността на двата вида 
да възстановят популациите си по естествен път.

Вече 20 години БДЗП работи целенасочено за опазването на 
двата емблематични вида. Налице са окуражаващи резулта-
ти – известните гнезда на царски орли бяха увеличени от 9 
през 2000 г. на 19 през 2008 г.; поставени са 103 изкуствени 
гнездилки за ловен сокол, където вече са наблюдавани първите 
естествено разселващи се от Унгария соколи. В рамките на 
проекта ще продължим да осигуряваме охрана на рисковите 
гнезда на царски орли, така че да увеличим сериозно гнездовата 
им успеваемост. Преките природозащитни дейности включ-
ват прилагане на мерки за ограничаване на бракониерството, 
залесяване с местни дървесни видове, подходящи за гнездене, 
изкуствено подхранване за царския орел. 

В рамките на проекта БДЗП ще продължи да използва нови 
технологии като сателитно проследяване на придвижването 
на царския орел и на ловния сокол. За разлика от досегашната 
ни работа, сателитният тракинг ще бъде в мащаб, при който 
ще имаме солидна база да направим заключения за движението 
на младите птици.

Една от основните дейности по проекта включва създаване 

на модел за устойчиво управление на планински пасища за 
подпомагане на колониите на европейския лалугер – основна 
хранителна база на царския орел и ловния сокол. Дейността 
е предвидена да се извърши в НП Централен Балкан, където 
се намират едни от най–големите високопланински пасищни 
комплекси в България. Сибирска хвойна, която частично пок-
рива пасище от около 50 хектара, първоначално ще бъде от-
странена механично. Изчистената хвойна ще бъде използвана 
за направа на брикети за отопление. Ще бъде изградена кошара 
за животни и заслон за  пастири. Овчарите, които в момента 
използват други райони за паша ще бъдат пренасочени към 
пилотния район. Стадата, които ще пасат в района, ще бъдат 
охранявани от каракачански кучета.

С помощта на Фонда за дивата флора и фауна ще бъдат съз-
дадени две големи моделни стада от овце, които ще се отг-
леждат по традиционен начин и ще се използват за устойчиво 
поддържане на пасищата. 

От ключово значение за работата по проекта е подкрепата и 
разбирането от страна на Националната електрическа компа-
ния за поставяне на изкуствени гнездилки по високоволтовите 
линии, както и на ЕVN за изолирането на опасните за птиците 
електропроводи в близост до гнездата. 

В сътрудничество с Кралското дружество за защита на пти-
ците ще разработим и приложим образователна програма за 
опазването на грабливите птици и техните местообитания.

Финансирането на проекта е израз на изключително високо 
доверие от страна на Европейската комисия към българската 
природозащита и към БДЗП в частност. За пръв път няма да 
се работи „на парче”, а систематично и в такъв голям мащаб.
Това финансиране повишава отговорността на България за 
опазване на местата от Натура 2000 и за недопускане на дей-
ности, унищожаващи световното природно наследство.

Нада Тошева, 

Изпълнителен директор- БДЗП

Стартира единственият финансиран за България 
проект по програмата Лайф+ на Европейския съюз

Царски орел © С. Николов

Ловен сокол © Т. Тодоров
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В памет на

Световната Конференция на BirdLife International  в Буенос 
Айрес, Аржентина събра близо 500 представители от над 
100 страни от всички континенти. Основен акцент на таз-
годишната среща беше връзката между птиците и хората 
и важността на нейното запазване в бързо променящия се 
съвременен свят . Наред с многобройните представители 
на различните организации-членки на BirdLife International, на 
срещата присъстваха артисти и музиканти, както и принце-
сата на Япония – почетен председател на BirdLife International 
Интернешънъл. Те всички се опитаха да намерят начин да 
покажат значимостта на птиците в ежедневния ни живот и 
да вдъхновят участниците в конференцията.

Програмата на конференцията покри широк кръг от теми за 
опазването на околната среда като цяло - от климатичните 
промени до ключовите за опазване на биоразнообразието мес-
та; значението на опазването на миграционните пътища; от 
работата на световно ниво, до работата на местни природо-
защитни групи. Срещата  даде възможност на партньорите 
да споделят общи проблеми и да търсят заедно решения. Бяха 
представени различни подходи за работа при опазване на ОВМ 
- основната природозащитна програма на BirdLife International 
– и как да се поощрява по-ефективно планирането и лобира-
нето за дейности в защитени територии и ОВМ. Ангажира-
нето на бизнеса в предотвратяване изчезването на видове 
беше друга глобална природозащитна инициатива на BirdLife 
International дискутирана на срещата. Темата беше представе-
на от минната компания Рио Тинто, която стана защитник на 
един новозеландски световно застрашен вид - големия нощен 

нелетящ папагал Какапо.

Едни от най-горещите теми, обсъждани на конференцията 
бяха климатичните промени и използването на биогорива и 
други форми на възобновяема енергия в контекста на енергий-
ните предизвикателства.  В един от последните дни на кон-
ференцията беше даден официалния старт на Flyway кампани-
ята - транс-регионална инициатива, имаща за  цел да адресира 
международни проблеми, свързани с миграцията на птиците в 
Европа и Азия. 

Загубата на биоразнообразие беше друга важна тема, диску-
тирана на конференцията. Въпреки огромните природозащит-
ни усилия, научните факти публикувани в една от книгите 
официално представени на конференцията,’State of the World’s 
Bird’s, - са доста стряскащи. Повече от всякога,  застрашени-
те видове се хлъзгат към статус «изчезнал», а състоянието 
на местообитанията продължава да се влошава и обикновени-
те видове да стават все по-малко обиковени.

Начините за популяризиране на “марката” BirdLife International, 
както и мобилизирането на повече поддръжници бяха сред едни 
от горещите теми. Голям интерес предизвика организационно-
то развитие и актуалния въпрос за укрепване на партньорите. 
Въпреки че като цяло организациите увеличават персонала и 
годишния си бюджет, с който оперират партньорите губят, 
или ако не, запазват постоянна членската си маса. 

Вероника Фердинандова, БДЗП

Новини от световната конференция 
на BirdLife International, септември 2008

Иван Митев, един от 
активните доброволци 
на БДЗП, ни напусна 
завинаги
В средата на октомври внезапно почина един от най-активни-
те доброволци на БДЗП – Иван Митев. Тези които го позна-
ват, веднага биха казали, че той не е от стандартните хора, 
които сме свикнали да виждаме около нас. Да, беше странен, не 
твърде общителен и не се стремеше да изпъкне или да насочи 
вниманието върху себе си. Но беше един от нас, по проста-
та причина, че обичаше птиците и се стремеше да направи 
нещо за опазването им. Възпитаник на известния орнитолог 
и природолюбител Еберхард Унджиян от Русе, името на Иван 
винаги се свързва с долината на Ломовете и Лудогорието. 
За пръв път го срещнах през 1995 г., когато се подготвяше 
първата книга за орнитологично важните места в България. 
Той донесе в БДЗП своите предложения за включване на места 
от Лудогорието в мрежата от ОВМ – Ломовете, Ири Хисар, 
Хърсовска река и др.  Той подробно бе описал наблюденията 
си и бе нанесъл всички известни гнезда на мишелови, лешояди 
и бухали на карта, нарисувана от него самия. Ръкописите му 
и сега се пазят в БДЗП. Благодарение на него и с помощта 
на Еберхард Унджиян, успяхме да определим ОВМ Ломовете. 
През следващите години Иван стана доброволен сътрудник по 
програмата за ОВМ, участва в среднозимното преброяване на 
водолюбивите птици, наблюденията на миграцията по Чер-
номорието, както и в полевите проучвания за Натура 2000. 
Междувременно завърши Софийския университет и по-късно 
защити докторат към Националния природонаучен музей. 

Надявам се тези, които го познават, винаги да го помнят с 

приноса му за опазването на нашите птици, а тези, които не 
го познават, да знаят, че долината на Ломовете и Лудогорие-
то си имаха страстен ценител и защитник в лицето на Иван 
Митев. Благодарим му!

Ирина Матеева

Партньорска мрежа
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Европа е все по-загрижена за 
българската природа и Натура 2000

На 5 юни 2008 г, международния ден за защита на природата, 
Европейската Комисия официално обяви, че изпраща на Бъл-
гария първо предупредително писмо във връзка с нарушение 
на чл.4.1 на Директивата за птиците - поради недостатъчни 
по размер територии, обявени за защита на застрашените в 
ЕС птици. В отговор на тази информация Министерството 
на околната среда и водите (МОСВ) излезе с официално ста-
новище, че няма да допусне наказателна процедура за България 
заради неспазване на Директивата за птиците. Според ми-
нистерството всички 114 предложени защитени зони са при-
ети, а за границите им МОСВ разполага с научни аргументи. 
Предупредителното писмо е следствие от жалбата на БДЗП 
от септември 2007 г. до Еврокомисията и на допълнителни 
независими проучвания на комисията в тази насока.

Българско дружество за защита на птиците още в началото 
на септември 2006 г., след първото решение за орязване на за-
щитени зони за птиците, предупреди компетентните органи 
че това действие е неправомерно, тъй като съществуват 
научни доказателства за ценността на орязаните територии 
за застрашените и мигриращите птици в страната. 

Всички 114 Орнитологично важни места (ОВМ) са приети 
от правителството като защитени зони, а  шест от тях са 
значително намалени по площ (между 30 и близо 90%). ОВМ 
Пирин, Рила и Централен Балкан, предложени първоначално с 
по-големи територии, са приети само в границите на същес-
твуващите национални паркове. Аргументите на МОСВ за 
това са, че в изключените територии има гори с висока ико-
номическа стойност. В резултат на това, извън Натура 2000 
останаха природните паркове Българка и Рилски Манастир, 
апетитните територии за големи курортни комплекси като 
Супер Боровец и др. По-късно значително редуцирани бяха гра-
ниците и на ОВМ Ломовете (само до границите на съществу-
ващия природен парк), а под името „Западни Родопи” в Натура 
2000 влезе съвсем друга територия, която включва само една 
трета от първоначално предложената. Шестата орязана зона 
бе Калиакра, където 1/3 от предложената защитена зона не 
бе приета под претекст, че не е е от значение за видовете 
предмет на опазване и с нищо не допринася за опазването им. 
Мотивът, че по този начин се дава възможност за развитие 
на бизнеса (в частност ветрогенератори), бе изтъкнат на 
националния съвет по биоразнообразие, но след това не бе 
представен на медиите и не намери място в протокола от 
заседанието.

Всяка една от териториите има своя уникална стойност за 
опазване на застрашените видове птици, а разликата между 
предложените и приети територии е представена по-долу в 
таблица 1.

Natura 2000 
код 

ОВМ
код

Име на ОВМ
Площ на 
ОВМ [ха]

Територия на 
СЗЗ одобрена 
от съвета на 
министрите

[ха]

% от 
теритоята 
на ОВМ, 
утвърдена 
като СЗЗ

BG0000494 BG011 Централен Балкан 166678.20 71659.50 43

BG0002025 BG025 Ломовете 27871.80 3406.00 12

BG0002051 BG051 Калиакра 16172.28 10883.24 66

BG0000495 BG055 Рила 143733.00 81046.00 54

BG0000209 BG056 Пирин 79245.20 40356.00 51

BG0002063 BG063 Западни Родопи 125677.60 72263.51 301

1- Обявените СЗЗ територии имат различни граници от 
тези на утвърдените ОВМ зони, двете територии се покри-
ват само частично

Мрежата от защитени зони за птиците покрива 
едва 89% от общата площ на ОВМ териториите 

Общатата територия на мрежата от защитени зони за пти-
ците в  Натура 2000 в страната е 23,217 km2 , от които 22,667 
км2 са сухоземни (около 22% от територията на страната) и 
540 км2 са  морски. Така, мрежата от защитени зони за пти-
ците покрива едва 89% от общата площ на ОВМ територи-
ите. Това е и причината Европейската Комисия да счита, че 
правителството не е изпълнило ангажиментите си  по чл.4.1. 
на Директивата за птиците - да обяви достатъчно по площ 
територии за защитени зони за птиците.

Равносметката за последствията върху птиците от дейс-
твията на правителството не е за пренебрегване и не може 
да бъде компенсирана чрез представяне на научни аргументи 
от страна на МОСВ само за приетите от правителството 
защитени зони.

41 вида птици, включени в директива 79.409/ЕЕС, са директно 
засегнати от гореописаното намаление на площите на защи-
тените зони Централен Балкан, Рила, Пирин, Западни Родопи, 
Ломовете и Калиакра. Площта на покритие от защитени 
територии на популациите на 36 вида е намалено с поне 1%, 
а с над 10% е намаляло покритието за 7 вида: пернатонога 
кукумявка, лещарка, червеноврата мухоловка, дебелок-
люна чучулига, трипръст кълвач, уралска улулица и глухар. 
Сред тези видове са и белогърбия кълвач и полубеловрата 
мухоловка. Полубеловратат мухоловка е световно застра-
шент вид, над 60% от европейската популация на който е 
в България.

Българското правителство съзнателно избира да 
приложи към решаването на проблема един нерабо-
тещ и вреден подход.

В края на лятото правителството отговори на Европейската 
Комисия (ЕК) в поставения срок. Министърът на околната 
среда и водите в публичните си изявления показа, че страната 
ни ще отстоява позицията си за намалените шест терито-
рии, вместо да се съобрази с предупрежденията на Комисията. 
Такава стратегия се опита да приложи и Холандия преди де-
сет години и в резултат бе осъдена да заплаща по 200 000 евро 
на ден, докато не изпълни задълженията си по Директивата 
за птиците. Българското правителство съзнателно избира 
да приложи към решаването на проблема един неработещ и 
вреден подход.

 Към настоящия момент ЕК оценява отговора на МОСВ, и ако 
не види, че страната ни е предприела стъпки за подобряване 
на мрежата, ще изпрати второ предупредително писмо. Ако 
и тогава правителството не прибави орязаните територии 
към защитените зони, България ще бъде дадена на съд.

Редуцирани по територия или не – защитените зони 
от Натура 2000 напрактика не са защитени

Редуцирани по територия или не – защитените зони от На-
тура 2000 напрактика не са защитени. Само 38 от тях досега 
са обявени със заповед в държавен вестник, но ограничителни 
режими почти няма. Докато са “висящи”, зоните не просто 
са изложени на риск. Те са уязвими, много апетитни и удобни 
за развихряне на разнообразни проекти. Голяма част  от ОВМ 
териториите  още се радват на здрава и незасегната от чо-
вешка намеса природа. 

Разбира се, не липсват и примери за драстично унищожение, 
където природата вече се предава – като Банско и Калиакра1. 
Основно се строи – ваканционни селища, хотели, голф игрища, 
ски писти. Добиват се пясък, чакъл, камъни – пак за нуждите 
на строителството. Друга тревожна тенденция  е ветро-
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парковете и минивецовете да станат постоянна част от 
пейзажа в Натура-зоните. Досега нито един от наложените 
или публикуваните на интернет старницата на МОСВ режими 
не съдържа забрана за подобни проекти, въпреки че те са дока-
зано вредни за биоразнообразието. 

Две са нещата, които трябва да се правят по закон 
от контролните органи – превантивна защита2 и 
екологична оценка за съвместимост

За съжаление досега няма  нито един случай, в който министъ-
рът на околната среда да е приложил правото си да забрани или 
ограничи отделни действия в дадена Натура-зона. Отделно, 
инвестиционните проекти би трябвало да подлежат на еко-
логична оценка за съвместимост3, но прилагането и на тази 
процедура, засега се отличава с доста слабости.

В разрез с всички европейски правила, решението дали оценка-
та е необходима, е в ръцете на директорите на РИОСВ и само 
в определени случаи се произнася директно министърът. Нито 
Закона за Биологичното Разнообразие, нито прилежащите му 
наредби дават практическа възможност да бъде спрян инвес-
тиционен проект, заради несъвместимостта му с целите за 
опазване на защитената зона. Дори направените екологични 
оценки са доста далеч от изискваното ниво и в повечето слу-
чаи 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 ръкостискане под масата. 

С първото си предупредително писмо Европейската комисия 
започна да ни притиска сериозно. Тя е натрупала сериозен опит 
в делата срещу страните членки, минали през казуса Натура 
2000 преди нас и едва ли ще я изненадаме с нещо. Търпението 
и на европейския парламент започна да се изчерпва. В края на 
октомври 2008 г. мисия на Комитета по петициите в Ев-
ропарламента на най-високо ниво посети България. Една от 
трите основни теми бе разрушенията в Натура 2000 зоните. 
Мисията е организирана в резултат на над 14 петиции, подк-
репени от над 170 000 български граждани и  внесени в Евро-
пейския парламент, повечето от които -  за посегателства 
срещу българската природа, Натура 2000 и места като Рила, 
Иракли, Странджа, Калиакра и много други. Евродепутатите 
бяха шокирани от фактите които установиха на място. Те 
твърдо заявиха, че ще настояват пред ЕК да задължи България 
да спазва законодателството на ЕС. Липсата на опазване в На-
тура 2000 ще бъде поставена на открит дебат в Европейския 
парламент в най-скоро време.

Правителството ни обаче продължава да омаловажава проб-
лемите, да си затваря очите и да бездейства. Цената на тази 
безотговорност ще плащаме ние и нашите деца, но това няма 
да върне унищожеата ни природа. 

Ирина Матеева

Отговорник по Европейските политики на БДЗП

1 Разрухата на  Калиакра провокира специална жалба до Брюксел, 
внесена на 14.02.2008
2 Изисква се от чл. 19 на ЗБР (чл. 4.4 от Директивата за птиците)
3 чл. 31 на ЗБР, транспониращ 6.3 на Директивата за 
местообитанията

Първата жертва на ветрогенераторите на Калиакра
© М. Илиев
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С бързи темпове египетският лешояд изчезва от България! 
Тази година популацията на вида е с 5 двойки по-малко в сравне-
ние с предходната и наброява вече едва 35 двойки. Източните 
Родопи и Русенски Лом, които са районите с най-голяма гъсто-
та на популацията са загубили съответно 4 и 3 двойки спрямо 
2007 г. Отбелязаното увеличение с по една двойка повече в 
Североизточна България и Западна Стара планина не е доста-
тъчно за да компенсира общата тенденция на намаление. 

Намалението от 2003 г., когато започват интензивните дей-
ности за опазване на вида достига 39%, като от тогава са 
изчезнали 22 двойки и видът вече не гнезди в Странджа, Сакар 
и Югозападна България. Подобно е състоянието на вида и в съ-
седните ни Македония и Гърция, и в почти целия му световен 
ареал. В резултат на наблюдаваното драстично и повсеместно 
намаление през 2007 г. египетския лешояд беше обявен за све-
товно застрашен от Световния съюз за защита на природата 
(IUCN). През 2008 г. започна и  спешно разработване на Евро-
пейски план за действие за опазване на египетския лешояд, в 
което участва и БДЗП.

През 2008г БДЗП  за първи път приложи някои нови методи 
за изследване на причините за намаление на вида. 27 египетски 
лешоядчета (80% от малките), бяха опръстенени преди изли-
тането с цветни пръстени, позволяващи бъдещо идентифици-
ране в природата. От 15 малки бяха взети телесни секрети за 
изследване на бактериални инфекции, а на седем от тях бяха 
взети кръвни проби за изследване влиянието на пестициди, 
антибиотици и тежки метали. След отлитането на птиците 
на юг, от 22 гнезда бяха събрани остатъците от храната им 
и беше проведено търсене за останки от евентуално загинали 
възрастни и млади птици. Събраният от гнездата материал, 
заедно с този от други 35 гнезда посетени през 2006 и 2007 г., 
позволява разнищване на причините за повишената смъртност 
сред вида и се очертава като най-мащабното предприемано 
изследване на хранителната екология на вида в целия му ареал.

За щастие не всички новини са лоши. През 2008 г. отбелязахме 
рекордна за България продуктивност от средно 1 успешно 
излетяло малко на установена двойка при 0,8 малки средна 
продуктивност в периода 2003-2007 г. Общо 35 малки успешно 

излетяха от гнездата на 26 двойки, девет от които отгледаха 
по две малки. Останалите девет двойки бяха неуспешни, от 
които 7 не пристъпиха към гнездене, а две прекъснаха гнезде-
нето си на етап мътене, едната вероятно поради изстиване 
на яйцата вследствие на човешко безпокойство, а другата 
поради неизвестни причини. Този успех обаче не трябва да 
ни приспива, тъй като повишаването на гнездовия успех е 
добре документиран феномен характерен за намаляващите 
популации, обусловен от запазването на вида само в най-опти-
малните местообитания и намаляването на вътревидовата 
конкуренция.

Европейските специалисти са единодушни, че причините за 
намалението на вида се коренят в повишената смъртност 
вследствие най-вече на различни видове отравяния. Почти 
напълно неизвестни обаче остават заплахите, които птиците 
срещат през останалата половина от живота си извън Бъл-
гария по време на миграция и зимуване. А те със сигурност не 
са малко. 

През тази година един мъртъв възрастен индивид, загинал в 
периода на мътене през 2007 г. беше намерен в гнездото си 
в района на Маджарово и с него общия брой на намерените 
загинали възрастни египетски лешояди в последните 6 години 
достига 7 птици. 

За да бъде предотвратено изчезването на египетския лешояд 
в България е необходим (напълно липсващия до момента) сери-
озен държавен ангажимент, изпълнение на фокусирана върху 
вида национална антиотровна политика и засилване на между-
народното сътрудничество.

През 2008 г. дейностите по опазване и изследване на египетс-
кия лешояд в България са финансирани от „Проект Родопи” на 
ПРООН и Фондацията за опазване на черния лешояд, Испания.

Брадатият лешояд, символ на защитените природни терито-
рии в България, е изчезнал в годините когато природозащита-
та у нас едва е прохождала. Ще позволим ли неговия по-малък 
роднина също да изчезне?

Иво Ангелов, БДЗП

Египетският лешояд изчезва от България!

© Архив БДЗП
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Взимане на кръвни проби от млад египетски лешояд
© И. Ангелов

Цветомира Йоцова 
© И. Ангелов

Едно лято с лешоядите

Цветомира Йоцова
Преди повече от година попаднах случайно в Маджарово и още 
по-случайно се озовах на мониторинг на египетски лешояди с 
Иво Ангелов- координатор на дейностите по проекта,двама 
английски доброволци и една гъркиня.Три месеца по-късно се 
върнах отново там, без да знам,че това лято ще предопредели 
по-тясно професионалните ми интереси,които до тогава се 
въртяха в областта на „зоологията”,”хищниците”и ”природо-
защитата”.Тогава за пръв път участвах в истински теренни 
дейности-мониторинг,търсене на нови двойки,наблюдение на 
подхранване и…опръстеняване на малко египетско лешоядче в 
Източна Стара планина! През 2008 година също взех участие 
в голяма част от дейностите. Заедно с Иво, Влади и Добри и 
Волен опръстенихме 27 малки египетски лешоядчета, но това 
което  беше пионерно  за всички нас, а и за работата по този 
вид в България, беше взимането на проби-кръвни и секрети 
от повечето лешоядчета. Влади беше на обучение при испан-
ците, които работят с египетския лешояд и от там, освен 
с натрупания опит и знания, се завърна с торба епруветки, 
които оползотворихме през следващия месец упорита работа 
на терен по гнездата на лешоядите.

Започнахме, учейки се стъпка по стъпка.Иво спуска малкото 
или малките в специален сак, влизайки  в гнездото с алпийска 
екипировка, а останалите чакаме с пръстените, санитарните 
материали, ръкавици и епруветки. Първият път всички бяхме 
притеснени дали ще направим всичко както трябва, да не дър-
жим малките много време вън от гнездото, да не безпокоим 
дълго възрастните. Оказа се, че при добра екипна работа и 
разпределение на задачите, успявахме да свършим работата 
бързо и безопасно.

В един от дните опръстенихме и взехме проби от 4 лешо-
ядчета от 2 гнезда, други дни успявахме да го направим само 
от 1 малко.Някои от люпилата имат по две малки и едното 

е по-дребно, трябва да се внимава…имаше доста изненади.
Понякога се учехме в движение. Докато пътувахме, наблюда-
вахме състоянието на вече опръстенени малки (винаги добро), 
когато времето позволяваше „измониторирвахме” и някои 
други хищни птици в близко разположени до пътя ни гнезда 
или просто ги регистрирахме летящи или кацнали най-често 
по многобройните скали в Източните Родопи - скални орли, 
малки орли, змияри, белоопашати мишелови, картали, белог-
лави, гарвани и др.Станахме близки свидетели на интимни 
моменти от живота на лешоядите, надникнахме в гнездата 
им…анализирахме поведението им, задавахме си въпроси за 
биологията им.

Взимането на пробите беше интересно за нас като бивши 
и настоящи студенти по биология и екология, но знаехме че 
работим със световно застрашен вид и всичко правехме по 
стриктни правила. С напредването на лятото се увеличаваше 
броят на опръстенените малки и растеше нашият опит. Пра-
вехме си изводи и планове за догодина, подобрявахме ефектив-
ността си. Опръстеняването е важно, за да следим след това 
при мониторинга здравословното състояние, развитието и 
възрастта на малките, бъдещата им идентификация в приро-
дата, колко от тях преживяват миграцията,скитанията на 
неразмножаващите се птици, близкородствени кръстосвания 
и смени на партньорите в двойките и др.

Това беше най-напрегнатият, наситен, успешен, забавен, измо-
рителен, вълнуващ, вдъхновяващ, уникален и мотивиращ опит, 
който можах да натрупам до сега като доброволец в дейнос-
тите на БДЗП и се надявам, че сме поставили началото на 
добра научна и природозащитна практика за България,именно 
при работата с египетския лешояд и че това ще даде възмож-
ност за подобряване на дейностите по опазването на вида.

Цветомира е от гр. Берковица, на 20 години, студентка 3-и 
курс, биология в СУ „Св. Климент Охридски”, член на БДЗП от 
2005 г.
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© И. Ангелов

Волен Аркумарев

Целият сезон мина под мотото на постоян-
ното бързане и летене по терена. Времето 
минаваше, вече имаше малки по гнездата, въз-
растните мъкнеха храна, а ние продължавахме 
да наглеждаме старите гнезда и да търсим нови. 
Имаше наблюдения на възрастни птици и тук и 
там, те сякаш само загатваха за съществува-
нето си, а ние лазехме по деретата, оглеждахме 
всяка скала, денят никога не стигаше, често 
замръквахме някъде в опит да оползотворим и 
последния лъч дневна светлина.

Цветните пръстени залепяхме с лепило, за да 
не могат лесно да бъдат свалени или да паднат, 
а за металните използвахме клещи. Това което 

беше ново за България бе вземането на кръвни 
и тъканни проби от малките. С тампончета 
взимахме проби от окото, гърлото и клоака-
та, а кръвта веднага поставяхме на студено и 
търсехме центрофуга в най-близкия град, което 
не винаги беше толкова лесно, налагаше се по-
някога да пропътуваме стотина километра, да 
гоним часове, графици. В крайна сметка успяхме 
да опръстеним 27 малки като от повечето от 
тях взехме и проби. С времето натрупвахме 
опит, стараехме се да държим малките мак-
симално кратко вън от гнездото и да извър-
шваме манипулациите прецизно. Успяхме да се 
сработим добре и да разпределим задачите. Това 
беше едно предизвикателство за всеки от нас, 
което ни помогна да натрупаме знания и рутина 
в работата.

Стараехме се да демонстрираме добронамере-
ност към малките, но понякога те не отв-
ръщаха със същото дори напротив някои от 
тях бяха доста агресивни и се опитваха да 
ни кълват, други бяха напълно спокойни и не 
се впечатляваха особено от това което им 
се случваше. Срещнахме и някои трудности. 
Понякога достигането до гнездата беше тру-
доемко и отнемаше много време, имахме и някои 
спънки със слагането на металния пръстен, но 
те бледнееха на фона на вълнението от успешно 
свършената работа и нито умората, нито пре-
пятствията имаха значение, когато слизахме по 

склоновете на Източните Родопи, огрявани от 
меките лъчи на залязващото слънце, а зад гърба 
си имахме 4 опръстенени през деня лешояда

Не след дълго видяхме и плодовете на труда си, 
малките летяха успешно, пръстените си бяха 
по местата, пробите пътуваха към Испания. И 
наистина те пътуваха и то доста след като 
по погрешка на компанията,  която трябваше 
да ги достави в Испания, те обиколиха половин 
Европа, отбиха се във Франция, прекараха една 
нощ в Швеция, но важното е, че невредими дос-
тигнаха испанска земя.

 Сега нашите млади приятели се реят някъде 
далеч оттук, носейки със себе си зелените пръс-
тени от родината, а ние се надяваме, че някой 
ден, може би още догодина, те ще се завърнат в 
България живи и здрави, след време и ще сфор-
мират двойки тук. Надяваме се, че в близките 
десетилетия отново ще настъпи царството 
на беловласият старейшина и ликът му няма да 
остане само в червените списъци, сянката му 
само блед спомен, а той ще се понесе отново над 
местата, които е обитавал преди 100 години. И 
несравнимо е щастието да вярваш, че и ти си 
спомогнал за това да се случи.

Волен е от гр. Хасково, на 17 години, ученик в ПМГ 
„акад. Боян Петканчин”, гр. Хасково

© Архив БДЗП
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Владимир е от гр. Хасково, на 21 години, студент 3-и курс, еко-
логия в ПУ „Паисий Хилендарски”, член на БДЗП от 2001 г.

Добромир и Владимир Добреви
© И. Ангелов

Спускане на рапел към гнездо на египетски лешояд
© И. Ангелов

Добромир Добрев
Още едно удивително лято с египетските лешояди, с Иво, 
Цвети, Волен и Владо. Още един сезон из деретата и скалите 
на Източни Родопи, Източна Стара планина и Русенски Лом. 
Но това лято имаше и нещо ново и по-различно от предишни-
те - тази година за пръв път в България от младите египетски 
лешояди трябваше да се вземат кръвни проби и проби от 
гърло, нос и клоака (бактериални проби) и наред с това да се 
опръстенят възможно най-много от тях.
…
Един от най-вълнуващите моменти за мен бе, когато Иво 
влизаше в гнездото и  го чухме радостно да казва „Две са!” 
и така 9 пъти, понеже не винаги от точката за наблюдение 
се виждаше в гнездото и до последно не знаехме колко малки 
има вътре. Усилията ни бяха възнаградени и в крайна сметка 
успяхме да опръстеним 27 лешоядчета и да вземем проби на 
14 от тях! Чудесна новина, много оптимизъм за символа на 
дружеството ни и още повече усмивки по лицата ни когато 
приключвахме с опръстеняванията и вземането на проби. И 
може би още по-щастливия миг, когато след няколко седмици 
проверихме отново всички малки и установихме, че вече ле-
тят волно в небесата и се справят доста добре с новия етап 
от развитието си.
С нетърпение ще чакаме завръщането на опръстенените ле-
шоядчета, които трябва да се справят и с дългия миграционен 
път и с другите трудности по трасето. Ще чакаме с нетърпе-
ние и деня, в който ще вдигнем бинокъла нагоре и там високо в 
небето ще лети волно египетски лешояд със зелен пръстен на 
левия  крак и алуминиев такъв на десния. Тогава ще можем об-
лекчено да въздъхнем и ще получим  най-голямата си награда!!!

Владимир Добрев
Ако някой ми беше казал какво щях да правя през 2008 година 
никога нямаше да му повярвам. Все пак е трудно да повярваш, 
че петима души  могат да пропътуват десетки хиляди км, да 
пребродят стотици дерета, да огледат стотици скали, да се 
качат и спуснат по много от тях, да прекосят и преплуват 
реки и да опръстенят 80 % от младите египетски лешоядче-
та в България
....
Приятелството и добрата комуникация между нас много бър-
зо ни превърнаха в един много добър и сработен екип и нито 
адската жега през деня, нито 100 метровите скали, нито 
гъстите храсталаци и бодливите драки  ни попречиха да стиг-
нем до нашата цел – египетските лешоядчета, и бързо да ги 
опръстеним и да им вземем проби – слагахме зелен пластмасов 
пръстен на левия крак и алуминиев на десния и вземахме проби 
от гърлото, окото, клоаката и  кръв от вената. Всеки ден с 
падането на нощта всеки един от нас изпитваше удовлетво-
рение от свършената работа, независимо от драскотините, 
раните, скъсаните обувки и раздраните дрехи, и само онази 
чиста радост и щастие, че е помогнал с нещо на природата, на 
египетските лешояди и че го е направил заедно с други големи 
фенове на този вид. И така залез след залез, ден след ден дойде 
и онова утро, в което видяме и първите излетели опръсте-
нени лешоядчета да се реят високо в небето, а за нас остана 
щастието от това да ги наблюдаваме и надеждата да правим 
това още много дълги години.

Дейности на БДЗП

Добромир е от гр. Хасково, на 21 години, студент 3-и курс, еко-
логия в ПУ „Паисий Хилендарски”, член на БДЗП от 2001 г.
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Свилен Красимиров Чешмеджиев - 22 год. от гр. Свищов
Студент в СУ «Св. Кл. Охридски» - 4ти курс, специалност 
: Екология и опазване на околната среда; от 9 год. член на 
БДЗП и активен доброволец в РО Свищов. През тези години е 
неизменен участник във всяка една местна дейност и акти-
вен в повечето проекти на БДЗП, Клон-Свищов.

Архив БДЗП

Как Ви звучи това - един месец наблюдение на есенната мигра-
ция на птици от точка намираща се на най-големия Дунавски 
остров в България - о-в Персин и всекидневни срещи с чакали, 
глигани, змии и костенурки? За някои хора даже може да е 
странно, но това е най-точното описание на мястото, където 
прекарах последния си месец от лятната почивка, преди на-
чалото на учебната година в СУ „Св. Кл. Охридски”. Заедно с 
Емил Тодоров, от  пети септември до трети октомври тази 
година, проведохме първото целенасочено следене на есенна 
миграция на реещи и нереещи се птици на територията на 
Природен парк „Персина”. 

Целта на проучването беше да се събере базова информация 
за видовия и количествения състав на мигриращите птици 
на територията на парка. Наблюденията си проведохме от 
предварително избрана стационарна точка, намираща се в 
югоизточния край на блато Песчина. Избрахме я така, че да 
има отлична видимост към целия район в радиус от няколко 
километра около блатото.

Преди да започнем проучването не бяхме много обнадеждени и 
си мислехме, че ще е много скучно...все пак не следим миграция 
на Атанасовско езеро или Балчик. Въпреки това, тайно се 
надявахме наистина да прелитат птици и да ни е интересно. 
Но след като още в началото на първия ден от следенето ви-
дяхме два възрастни морски орела, които прелетяха ниско над 
блатото, което гъмжеше от лопатарки, малки и големи бели, 
сиви, нощни и гривести чапли, белооки потапници, черноврати 
гмурци и два чакала, които спокойно си ловяха риба и не ни 
усетиха като ги заснехме с камерата и фотоапарата, се оказа, 
че не сме били прави. 

И наистина от получените резултати се установи, че над 
територията на Природен парк „Персина” преминава ясно 
изразен миграционен коридор на реещи и нереещи се мигриращи 
птици с основни траектории на полета от север-северозапад 
на юг-югоизток. Наблюдавахме доста интересни и рядко сре-
щани видове. От реещите се мигриращи птици установихме 
- 18 вида грабливи птици и 3 вида водолюбиви птици. Най-мно-
гочислените видове при грабливите птици се оказаха тръсти-
ковият блатар (208 екз.), осоядът (81 екз.) и малкият креслив 

орел (65 екз.). От редките за България видове установихме 
речният орел (5 екз.) и степният блатар (2 екз.). Значителна 
част от грабливите птици бяха наблюдавани транзитно пре-
минаващи през района, но имаше и такива които използваха 
района за почивка, търсене на храна и формиране на малки ята, 
набиращи височина. Водолюбивите птици бяха представени 
от белия и черния щъркел и къдроглавия пеликан. От тях 
най-многочислени бяха ятата от черни щъркели (344 екз.), 
които използваха района като място за почивка и хранене. От 
нереещите се мигриращи птици установихме  – 18 вида, от 
които 11 вида от Разред Врабчоподобни (Passeriformes). Най-
многочислени бяха градската (340 екз.) и селската лястовица 
(326 екз.), обикновеният пчелояд (185 екз.) и жълтата стър-
чиопашка (81 екз.). След като обработихме данните се оказа, 
че установената обща численост на мигриращите птици за 
периода е 2398 индивида, което наистина е впечатляващо и 
заинтригуващо. Резултатите, целите, заключенията и препо-
ръките оформихме в Доклад, който може да бъде намерен в 
офиса на БДЗП – гр. Свищов. 

 Но не си мислете, че когато птиците не летяха интензив-
но, ни беше скучно. Всекидневно наблюдавахме чакали и то от 
доста близко разстояние. Около нас постоянно подкачаха жаби 
(най – вече обикновената водна жаба и червенокоремните 
бумки). Точно на точката убежище си имаше и една жълтоуха 
водна змия, която Емо много пъти се опитваше да заснеме 
как излиза от дупката си, но не успя. Две стада от глигани ни 
изненадаха през последните дни. Минаха в галоп много близо до 
нас и се скриха сред тръстиките. Въобще постоянно имаше 
екшън. Друго интересно нещо, което наблюдавахме и устано-
вихме бяха петте морски орела (4 възрастни и 1 млад), които 
накрая толкова ни бяха писнали, че не им обръщахме никакво 
внимание. 

 И накрая искаме да благодарим на Природен парк „Персина” 
и на доброволците, които взеха участие в следенето на миг-
рацията на птиците в района на блато Песчина - Велислава 
Спасова и Мирослава Кирилова и се надяваме догодина резулта-
тите да са още по-добри.

Свилен Чешмеджиев

Един месец сред блата, птици и глигани –есенна миграция 
над ПП “Персина”

© Е. Тодоров
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Усилията на доброволците от клоновете на БДЗП във Варна 
и Шумен за опазване на полубеловрата мухоловка (Ficedula 
semitorquata) дадоха резултат. В края на месец март тази го-
дина, природолюбителите от тези два клона на дружеството 
поставиха над 50 специално изработени изкуствени гнездилки 
за мухоловки в гората северно от с. Горица, Варненско. 

Това бе спешна мярка за опазване на този световно застрашен 
вид в района на Горица, тъй като през февруари т.г. в дъбо-
вата гора бе извършена санитарна сеч и то точно в района, 
където гнездят полубеловратите мухоловки. С отстраняване-
то на старите хралупести дървета няколко седмици преди на-
чалото на размножителния период, мухоловките бяха лишени 
от естествените хралупи за гнездене. Това можеше да доведе 
до рязък спад в числеността на гнездящите двойки в района. 
За да предотвратят това, членовете на БДЗП изработиха и 
монтираха общо 57 дървени къщички за мухоловки, като целта 
бе те да компенсират намаления брой естествени хралупи, 
които полубеловратите мухоловки използват за отглеждане 
на потомство. 

От направените през май и юни проверки на гнездилките ста-
на ясно, че две от къщичките са изчезнали. От останалите 55 
къщички, в 42 е имало гнездящи птици от три различни вида, 
1 е била заета от горски сънливец (Dryomys nitedula), а 15 къ-
щички са останали незаети. Най-голям е броят на гнездилките 
ползвани от полубеловратите мухоловки – общо 20, следвани 
от големия синигер (Parus major) - 16 броя и синия синигер 
(Parus caeruleus) - 3 броя. 

Монтирането на нови гнездилки и проследяването на броя 
на гнездящите полубеловрати мухоловки ще продължи и през 
следващите размножителни сезони. Трябва да се отбележи 
обаче, че поставянето на изкуствени гнездилки няма да оси-
гури дългосрочното опазване на вида в района на Горица. За 
постигането на тази цел трябва да се осигури жизненост  и 
функционалност на горското местообитание, което изисква 
работа с Регионалното управление на горите, собствениците 
на гори в района и дървосекачите. 

Всяка пролет десетки бърдуочъри от цял свят идват в района 
на Горица, за да видят полубеловратите мухоловки. Това място 
е едно от най-достъпните и популярни места за наблюдение на 
този рядък и интересен вид. 

Виктор Василев, БДЗП Шумен

Изработването и поставянето на гнездилките се осъществи 
с финансовата подкрепа на туристическата фирма на БДЗП  
„Неофрон” и координираният от БДЗП „Българо-румънския 
проект за картиране на консервационно значими гори”.

Дейности на БДЗП

БДЗП подпомогна опазването на световно застрашената 
полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata
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Дейности на БДЗП

Да увиснеш заради ловен 
сокол
Завърши основната дейност по поставянето на изкуствени 
гнездилки по проекта на БДЗП за опазване на ловния сокол през 
2008 г., финансиран от Би Би Си. С този проект се положи 
началото на най-мащабното досега предоставяне на изкустве-
ни гнездилки за грабливи птици в България. В работата взеха 
участие различни хора от БДЗП, особено активно – Регионален 
офис Варна, без който не бихме могли да се справим така ус-
пешно. Значителна бе и подкрепата на Регионален офис Плов-
див, както и на членовете на БДЗП от София.

Използвахме 5 техники за катерене – на практика почти 
всичко, което може да се приложи при катеренето на много 
високи дървета, стълбове и скали. Като екип натрупахме мно-
го ценен опит, който ще се стремим да развиваме и в бъдеще. 
Посетихме много интересни места в България, по един или 
друг начин свързани с ловния сокол – оказва се, че у нас има 
много места с учудваща екзотика! Имало ги е и в миналото, 
вярваме, че ще останат и в бъдещето! Работата на моменти 
беше истинско удоволствие, макар да не липсваха и много го-
леми технически предизвикателства, често съчетани с голям, 
но премерен риск.В края на краищата успяхме да се справим с 
препятствията и да извлечеме нужните поуки. Уроците от 
това ще ни позволят да се усъвършенстваме и да станем дори 
още по- ефективни в бъдещите ни действия. Натрупахме 
и голям снимков и видео архив, както и данни, които ще ни 
позволят да направим анализ на най-подходящите места при 
бъдещия мониторинг на местата. Много важна част от рабо-
тата беше сътрудничеството с НЕК, което беше повече от 

плодотворно. Научихме някои важни техники и получихме до-
пълнителни съвети за безопасност и най-вече безценна помощ 
както на техническо, така и на логистично ниво. Надяваме 
се да задълбочим връзките си с хората от НЕК и да работим 
все по-тясно заедно и занапред, и то не само по отношение на 
този проект.

Продължи много ценната обмяна на информация с «асовете» в 
опазването на ловния сокол в света – ММЕ/BirdLife Унгария. 
Важни данни получихме и от сръбските колеги, работещи по 
ловния сокол в западната ни съседка, която е „мостът” на 
естествения процес на разселване на унгарските птици на 
югоизток. За много важен успех на БДЗП може да се приеме, 
че всички предложени от нас 29 Орнитологично Важни Места 
от значение  за ловния сокол бяха приети от правителството 
като Специално защитени зони по Директива за птиците на 
Европейския съюз.

Направени бяха и първите стъпки по въвеждането на задъл-
жителни ДНК проби на внасяните в България хищни птици 
за отглеждане на затворено. Беше направено и проучване за 
техническите параметри на процедурата – намиране на подхо-
дяща лаборатория и изясняване на лабораторните процедури. 
За популяризиране опазването на сокола бяха изнесени беседи 
и презентации пред различни аудитории. С най-голям интерес 
естествено бяха посрещнати елементите на „екшън” в рабо-
тата ни – качването на гнездилките на места, където малко 
хора са били. И да си пожелаем – нови двойки ловни соколи да 
бъдат по тези места…

Димитър Градинаров

Дом за ловния сокол в България

© Д. Градинаров © Д. Градинаров
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Капан за соколи
Не, не е това, което си мислите. Не за бракониерство става 
дума. Не че го няма, особено за обекта на нашия разказ – ловния 
сокол. А точно защото има хора, които не биха пропуснали 
възможността да си вземат малко от гнездо. Затова БДЗП 
започна от 2006 г. поставяне на гигантски „капан” за ловния 
сокол в България. Тази година работата продължи с любезната 
подкрепа на Би Би Си. „Капанът” е мрежа от разпръснати 
из всички благоприятни за тази птица райони на България, 
изкуствени гнезда. Вече заложихме 103 такива гнезда, в които 
да се „хване” или някоя от последните български двойки (6-7 
по последните проучвания на БДЗП), или някой от ловните 
соколи – гастрольори, идващи от по-северни страни. Особено 
от Унгария, където успешните природозащитни действия 
на ММЕ (партньорът на БърдЛайф в тази страна) увеличиха 
популацията на вида от 30-тина на над 200 двойки. Още през 
2007 г. БДЗП заложи на естествения процес на разселване на 
унгарските птици и към нашата страна, и започна да им пред-
лага същите гнездилки, като тези в които те са се излюпили 
в тяхната страна. Че стратегията ни е била вярна, потвър-
ди излюпен през 2008 г. в Унгария и снабден със сателитен 
предавател ловен сокол на име Цанад, който през последната 
десетдневка на юли пресече от изток на запад почти цялата 
Дунавска равнина, а през октомври отново дойде и прелетя 
над Западна България от Дунав до Беласица на път за зимните 
си квартири. И в двата района на страната БДЗП вече има 
поставени над 90 изкуствени гнездилки, някои от които соко-
лът е напълно възможно дори да е видял при прелитането си. 
Разбира се, много по-важно е да ги види при обратния си път 
напролет. И още по-важно – да ги хареса, да има шанса да си 
намери партньор със същия „вкус” и ... да останат да отгле-
дат потомство тук. Не си правим илюзии, че твърде много са 
„ако”-тата в тази схема и може би шансът е много малък. Но 

сме убедени, че именно това е най-добрия път за спасяване на 
ловия сокол в нашата фауна. Много по-добър от внасянето на 
излюпени на затворено соколи с неприсъщи за България гени, 
от скъпи и с още по-малък шанс за успех дейности за привна-
сяне на птици, никога не виждали природен терен. Едно от 
най-удивителните неща, които научихме благодарение на Ца-
над беше, че всички места, където е нощувал (благодарение на 
сателитния му предавател можахме да определим дори самите 
му „спални”) невероятно приличаха на тези в Унгария, където 
видът гнезди. Дори на едното място най-близкото село е с 
типичен унгарски вид!

Направеното през последните 3 години от БДЗП за ловния 
сокол е само началото. Залагането на основите на „капана”. 
До голяма степен то беше трупане на опит за самите нас в 
тази пионерна за България дейност и „стреляне в тъмното”. 
Мониторингът на гнездилките през 2008 г. ще ни даде изк-
лючително ценна информация за много по-прецизно и успешно 
прилагане на унгарския метод в България. Още повече, че БДЗП 
вече има одобрен и финансиран от Европейския съюз мащабен 
Life+ проект за опазването на ловния сокол и царския орел през 
2009-2013 г. Да се надяваме, че през този период капанът на-
истина ще „щракне”. И ще остави завинаги тази великолепна 
птица естествен елемент на българската природа!

д-р Петър Янков

Дейности на БДЗП

Поставени са 103 изкуствени гнездилки за ловен сокол.
Над 3 тона чакъл е качен на стълбове и дървета.
Повече от 10 000 км са изминати в опазване на ловния со-
кол само през 2008 г. Най-високата гнездилка на дърво е на 
повече от 20 м височина.

© Д. Градинаров © Д. Градинаров
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- Мамо, усетих магията на Атанасовско езеро, за коя-
то ми говореха на Точката...не мога да си тръгна!

Така Павката един от най-малките участници в тазгодишна-
та природозащитна бригада Атанасовско езеро – 2008г., върна 
майка си, дошла да го прибере. Само на 13 години, той вече е 
безвъзвратно запленен от вълшебството на мястото. Той и 
всички 100  души, които минаха за тези 10 дни през лагера. 

Българско дружество за защита на птиците, организира за 
пореден път едно от събитията, на което  е започнала исто-
рията на много природозащитници, където са се формирали 
много характери и което е предопределило съдбите на много 
от нас.

Показателен е фактът, че Константин Таранов пропътува це-
лия път от Азeрбейджан до Бургас, с автобус и на стоп, и мина 
през всички бюрократични спънки, само за да успее да дойде на 
бригадата. Факт е, че въпреки многобройните бригади, които 
се организират по това време на годината, въпреки пълната 
обезпеченост на участниците, отиващи на тях, Атанасовско 
езеро събра и винаги ще събира най-запалените по природоза-
щитната идея млади хора в България. А и не само младежите 
и не само от България, защото възрастта на доброволците 
варираше от 13  до 65 години.- доказателство, че най-важна е 
идеята, а чак след това идват всички останали неща.

Освен традиционните участници в бригадата, за наша радост 
през 2008 година имаше и много, които идваха за първи път 
(сигурни сме - не за последен). Те  имаха възможността да се 
влючат в укрепването на островите в езерото, да маркират 
границите на резервата, да правят информационни табели. 
Успяха да поседят на Точката -  легендарният пункт, на който 
идват хора от цял свят, за да наблюдават миграция и разбира 
се да присъстват на изключително интересната лекционна 
програма, подготвена за тях. Всички бригадири имаха неверо-
ятния шанс да видят и чуят човека, започнал историята на 
това езеро – Джон Робъртс, човекът, който преди години сам 
е тръгнал да обикаля из местността и да записва всичко ви-
дяно. След това, напуснал България, той е до толкова свързан 
с нея и Атанасовско езеро, че винаги се връща. Както всички 
нас. 

Винаги ще има трудности, но и винаги ще има такива, които 
ще ни помагат да се справяме с тях. Без помощта и присъст-

Дейности на БДЗП

вието на доброволците, бригада не би имало. А не би имало и 
смисъл. Тази година за нейното провеждане помогнаха БДЗП, 
ПЗЦ „Пода”, фирма „Неофрон”, Военноморска база „Атия” и 
да не забравяме разбира се Черноморски солници АД, на чиято 
територия бе разположен лагера.

Догодина пак. Защото както казва Павката : Не мога да си 
тръгна!

Валя Ангелова,

Регионален координатор БДЗП-Бургас

Какво се случи на Атанасовско езеро 
– 2008 г.?!

© Архив БДЗП

© Архив БДЗП

© Архив БДЗП

© Архив БДЗП

© Архив БДЗП
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Последните оазиси

„Комплекс Камчия” е Орнитологично важно място, обхва-
щащо крайречни заливни гори, известни под наименованието 
“български лонгоз”, около устието и долното течение на р. 
Камчия, обширни пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и 
тревни съобщества, сладководни блата и морска акватория, 
както и прилежащи рибарници. В района на природния комп-
лекс са установени 237 вида птици, от които близо половина-
та са застрашени на европейско или световно равнище, а 95 са 
включени в Червената книга на България.

Добре познатият ни път между Варна и Бургас. Хиляди хора 
пътуват между двата черноморски града и машинално зачи-
тат табелата с надпис „река Камчия”, когато пресичат една 
от най-големите наши реки, вливащи се в Черно море. От 
двете страни на пътя е гората – тъмна и непроходима откъм 
морето и старателно прочистена и проредена от западната 
страна. Автомобилите и камионите бързат, профучават и 
надали някой подозира какво богатство се крие само на крач-
ки от пътя – Камчийският лонгоз. Лонгозът е заливна гора 
при устието на реката, уникална и единствено по рода си не 
само за България, но и за цяла Европа. Дръжкоцветният дъб, 
черната елша, полският ясен и полският бряст виреят насред 
залетите и много влажни приустийни части на Камчия. Лиа-
ните, поветът, храсталаците и множеството по-малки или 
по-големи блата правят гората непроходима. Самата лонгозна 
гора е със статут на поддържан резерват.

Водата поддържа гората жива и в същото време я пази от 

нежелани гости. Под тъмните сенки на дърветата човек не 
би издържал и 5 минути през лятото, заради огромното коли-
чество комари. Но това своеобразно „бедствие” за човека е 
всъщност истински рай за пойните птици. Една от тях е мал-
ка птичка с дългото име полубеловрата мухоловка. Тя обитава 
хралупи в старите дървета на лонгоза и както издава името 
й, се храни с насекоми. Застрашена от изчезване в целия свят, 
мухоловката намира убежище най-вече в Камчийския лонгоз. 
Според фактите над 60% от гнездящите в Европейския съюз 
полубеловрати мухоловки, населяват страната ни, а най-плът-
на и многочислена е популацията й именно в лонгоза. Освен 
полубеловратата мухоловка, тук се срещат средният пъстър 
кълвач и черният кълвач. Далеч от хората, шумът и суетата 
на черноморските курорти, гората е дом и за две двойки черни 
щъркели и една двойка морски орли. Още множество птици, 
дребни бозайници, прилепи, насекоми, влечуги и растения я 
населяват. По време на прелет хиляди птици - пойни, грабли-
ви, водолюбиви, спират да пренощуват в лонгозната гора и 
блатата й.

Туристите, любители на природата, които отсядат през 
летните месеци при устието на Камчия и се разхождат с 
лодки по реката, не притесняват обитателите на гората. 
Земеродните рибарчета, чаплите, кормораните и патиците, 
живеещи по реката, също са свикнали с хората, тъй като тук 
летовниците не са прекалено много и прекалено шумни, както 
на много места по Черноморието.

Комплекс Камчия – поредната 
обречена перла на Черноморието

Камчийски пясъци
© С. Дерелиев



19



От южната страна на лонгозната гора се простират обширни 
земеделски земи, на мястото на пресушеното някога Старо-
оряховско блато. В миналото то е било много важно за под-
държането на водния режим на гората. Непрекъснатото от-
водняване на земеделските земи днес нарушава и водния режим 
на самата заливаема гора. При много дъждовни години обаче 
земите се заливат и стават привлекателно място за хранене 

на зимуващи пойни лебеди и гъски, включително застрашената 
от изчезване червеногуша гъска.

Лонгозната гора е отделена от морето единствено от пя-
съчните дюни. Те я предпазват от навлизането на морски 
води. Там на границата на гората, където има и множество 
малки блата, започва царството на пясъка. За хиляди години 
жаждата за живот е подтикнала природата да завоюва и тази 
част на сушата. Цветя и треви, привикнали да живеят върху 
пясъка, са завзели дюните. През пролетните месеци те прев-
ръщат пясъка в разноцветен килим от багри. Тези растения, 
сред които песъчара, борзеановия игловръх и класника, са много 

специфични и образуват т.нар. псамофитни съобщества. Тези 
растеиния са много нежни и уязвими - дори само ходенето на 
хората по пясъка е в състояние да ги унищожи безвъзвратно. 
Псамофитните съобщества са едни от най-застрашените 
местообитания в Европа и затова се ползват със статута на 
строга защита в Европейския съюз. Пясъците се обитават от 
жабата сирийска чесновница, застрашена от изчезване у нас, а 
също и от няколко застрашени видове птици, като полската 
бъбрица. През зимните месеци по бреговете се струпват водо-
любиви птици – корморани, чайки, потапници, лебеди. 

Заради до скоро защитния режим на територията между 
Камчийския лонгоз и морето (защитена местност „Камчийски 

пясъци”), пясъчните дюни не са посещавани от много хора. 
Само няколко пътеки пресичащи дюните, показват, че тук 
през лятото идват туристи.  Така, дори в десетилетието 
на най-агресивното застрояване на крайбрежието ни тук се е 
запазил най-големия дюнен комплекс по българското Черномо-
рие. Но докога?

Апетитите да бъде превзета и застроена тази перла на Чер-
номорието не са от вчера. Още преди години бе направен опит 
да се отмени природозащитния статут на крайбрежната иви-
ца с цел застрояване. Тогавашния министър на околната среда 
и водите, обаче спря това начинание. За съжаление това не бе 

края на историята. Заради икономически интереси статутът 
на защитена местност „Камчийски пясъци” бе отменен, под 
претекста, че не са ясни границите съгласно заповедта за 
обявяване. По-късно същият сценарий бе разигран със стату-
та на „Странджа” като природен парк, но поради активната 
гражданска намеса и действията на парламента, природния 
парк бе спасен, както и всички защитени територии. Но не и 
Камчийски пясъци!  Огромен курортен комплекс се планира да 
бъде построен между Камчийския лонгоз и пясъчните дюни, и 
то с благословията на държавата и с международни финанси. 

Министерски съвет вече реши да изключи апетитните земи 
от горския фонд, придобити от инвеститора по схемата 
на заменките. Фирмите, предприели това начинание, са соб-
ственост на Райфайзен Банк. Още утре багерите могат да 
влязат и да започнат да копаят, тъй като РИОСВ Варна също 
е дало зелена светлина на проекта, произнасяйки се вероятно 
че не е необходима екологична оценка. „Вероятно”, тъй като 
решението за този проект не се предоставя от РИОСВ на 

Последните оазиси

© П. Янков

© И. Матеева

© К. Дичев

© Архив БДЗП



20



обществен достъп – нито на интернет страницата, нито при 
нарочно поискване. Едно е сигурно – не е имало обществени 
обсъждания. 

Какво означава хотелски комплекс на територията на за-
щитената местност Камчийски пясъци и изключената от 
горския фонд територия? Ефекта е познатият ни „3 в 1”. С 
едно решение на Министерски съвет се разрешава унищожа-
ването на: 

най-добре запазената, уникална за Европа, лонгозна гора. Там 
където се предвижда хотелският комплекс е комбинация меж-
ду пясъчни дюни с наводнена гора. За да се строи трябва да се 
пресуши цялата лонгозна гора, иначе хотелите и прилежащата 
им инфраструктура ще бъдат постоянно наводнявани. Вся-
какви дейности свързани с пресушаване, пълно или частично, 
ще нарушат още по-драстично водния режим на гората и ще 
доведат до постепенното й унищожение. Така Европа ще загу-
би завинаги уникална частица от природата си.

най-обширните запазени пясъчни дюни по българското Черно-
морие. Те граничат с предвиждания хотелски комплекс. Как-
вито и предпазни съоръжения да се поставят, движението на 
хиляди туристи в района, ще предизвика унищожаването на 
дюните. Освен  това, облагородяването на плажната ивица 
е свързано с пряко премахване на  всякаква растителност и 
изравняване, за да се поставят плажни чадъри и др. Както 
знаем пясъчни дюни в курорта Албена няма, а пясъчните дюни 
в Слънчев бряг са почти изцяло унищожени. Такава съдба зас-
трашава да споходи и пясъчните дюни северно от Созопол и 
северно от река Ропотамо. 

най-многочислената гнездова популация на застрашената от 
изчезване в света птица полубеловрата мухоловка. Загиването 
на гората, означава край за дома на мухоловката, а обилното 
пръскане против комари, означава и край на възможността 
птицата да си намира храна. Изчезването на тази птичка от 
кое да е място в България, но най-вече тук, може да предреши 
съдбата и на световно равнище и да я в пише сред видовете, 
изчезнали на планетата.

Готово ли е правителството да поеме тази екологична безот-
говорност за природата на България, на Европа и на света? 
Очевидно да ...., освен ако не промени решението си.

А ние – гражданите  ще се примирим ли и с тази загуба?

Ирина Матеева

Последните оазиси

© И. Матеева
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Птици през бинокъл

Наблюдение на бели рибояди във 
Варненско

flickr.com
© Matt Tillett

На 29 юли 2008 около 11:00 ч. един възрастен бял рибояд бе 
забелязан в полет в северозападна посока над морето на око-
ло 200 m от брега в района на хотелския комплекс „Слънчев 
Ден” в северната част на курорта „Св. Константин и Елена”, 
Варненско. Птицата летеше на около 30 m над морската по-
върхност с бавни и плитки махове на крилата. Крилата й бяха 
остри, много дълги и с черна връхна част. Всички останали 
части на тялото бяха в чисто бяло оперение. В заден профил 
в полет ясно се очертаваха специфични чупки в средата на 
крилата. В сравнение с честите наоколо жълтокраки чайки 
(Larus cachinnans), както и 3 екземпляра на големия корморан 
(Phalacrocorax carbo), прелитащи в момента на наблюдение-
то в съседство, наблюдаваната птица изглеждаше с огромни 
размери. 

На 30 юли 2008 г. между 11:30 и 12:00 наблюдавахме 5-6 въз-
растни екземпляра в полет над морето от борда на малко 
туристическо корабче на около 350-500 m навътре в морето. 
Всички птици риболовстваха през цялото време, извършвайки 
многобройни пикирания във водата от около 10-12 m височина. 
Рибоядите риболовстваха заедно с ято Phalacrocorax carbo, 
които стояха на морската повърхност и се гмуркаха (Фиг. 1). 

На 31 юли 2008 г. около 11:45, отново в същия район наб-
людавахме 2 възрастни рибояда на около 350 m навътре в 
морето. Те пикираха впечатляващо в компанията на група 
Larus cachinnans, спокойно накацали на водната повърхност. 
Жълтокраките чайки не изглеждаха обезпокоени от гмурка-
нията на рибоядите в тяхна близост. Около 12:00 2 рибояда 
забелязахме в полет на около 300-400 m от брега. Едната 
птица (в сравнение с другата) изглеждаше с тъмно оперение 
(млад екземпляр?), но не успяхме по-добре да я разгледаме. 
През всичките 3 дни на наблюденията времето беше слънчево, 
безветрено и топло с дневни температури до 280 C, а морето 
бе спокойно. 

Някои рибарки (Sternidae) също се гмуркат с пикиране във во-
дата. Повечето видове имат бяло оперение на тялото и черни 
върхове на крилата, но размерът им е несравнимо по-малък, а 
честотата на маховете на крилата им – много по-голяма. Спе-
цифичните полеви диагностични признаци на Morus bassanus, 
както и характерното за вида поведение при добиването на 
храната, изключват грешка в определянето на вида. 

В миналото разпространение на белия рибояд в северната 

част на Черноморския район е добре документирано от наход-
ките в няколко археологически паметници от античността и 
средновековието в Кримския полуостров в Украйна. Пантеле-
ев (2001) съобщава за 6 кости от 4 екземпляра, намерени в ан-
тичния град Nymphaea (4-2 в. пр. н. е. и 1-2 в. н. е.), и по 1 кост 
от Pantikapea (4 в. пр. н. е. – 2 в. н. е.). и Mirmekia (вероятно 
14-15 в. н. е.). Антипина (1981) съобщава, че останките от бели 
рибояди „редовно присъстват” в античните археологически 
обекти в северозападната част на Крим. Тези данни доказват, 
че през холоцена Mosus bassanus и преди е бил разпространен по 
крайбрежието на Черно море. 

Съвременното разпространение на вида може да се определи 
като северноатлантическо Ареалът на вида обхваща Среди-
земноморието, но не и Мраморно море. Видът е определян 
като случаен посетител в бивша Югославия, Гърция, Турция, 
Ливан, Сирия, Кипър и др. Посещаването на райони, значител-
но отдалечени от местата на гнездовите колонии при този 
вид е сравнително добре известно. Птици от размножител-
ните колонии са частични мигранти, разселвайки се на юг от 
Бискайския залив или из Средиземноморието. Смята се, че раз-
пространението на вида в Средиземно море е много по-добре 
познато, отколкото това в Черно море. 

Мичев (1990) съобщава за 2 наблюдения на белия рибояд в Бъл-
гария – и двете по Черноморието в района на Бургас. Първото 
е от 1912 г. на Върбанов (1912) в блатата край Бургас, а второ-
то – на Königstedt & Robel (1978) от 10.08.1969 в околностите 
на курорта „Слънчев Бряг”. На 28.09.1985 видът е наблюдаван 
в Атанасовското езеро (SCHIMKART, 1992, по данни на NAN-
KINOV & TODOROV, 2006), и на 08.08.1995 в местността 
„Узунгерен” от Кирил Бедев. На 09.06.2005 Nankinov  & Todorov 
(2006) при Шабла са наблюдавали 1 екз. Пак там, на 18.06.2007 
над брега при Шабла Christophers (2007) наблюдавал 1 бял рибо-
яд в полет над морето. 

Нанкинов (1992) определя статуса на Morus bassanus в Бъл-
гария като случаен посетител. Костадинова & Граматиков 
(2007) също включват вида в списъка на птиците в България, 
но не привеждат данни за числеността му.

Така, за почти 120-годишната история на изследванията върху 
фауната на птиците в България можем да смятаме че, досега 
белият рибояд е бил регистриран поне 8 пъти, включително с 
последните наблюдения в 3 последователни дни на 2008 г. 

Златозар Боев,

Национален природонаучен музей, БАН

снимка на наблюдавания бял рибояд
© З. Боев
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Птици през бинокъл

Пепеляв брегобегач В ПЗЦ “Пода”
На 20 Август 2008 група австрийски бърдуочъри наблюдаваха единичен пепеляв брегобегач (Xenus cinereus) от площадката за наблюдения на ПЗЦ 
“Пода”. Птицата е останала в района до 31 Август, като на 23 и 25 Август са били наблюдавани два представителя на този рядък вид.

Розово фламинго в езеро 
Вая
 
На 01.10.2008 при взимане на хидробиологични проби с лодка в 
ез. Вая имах интересно наблюдение.
Към 10.30 часа, близо до залива Чакърлийка, струпалите се 
водоплаващи птици се вдигнаха, вероятно подплашени от пре-
минаващ тръстиков блатар. В този момент забелязах птица с 
дълъг клюн и крака, в полет  наподобяваща лопатарка. 
След внимателно вглеждане се оказа, че е розово фламинго. 
Впоследствие птицата кацна наблизо и успях да наблюдавам 
характерните и белези – дълги крака и врат, характерна фор-
ма на главата и клюна.
Това е първо наблюдение на розово фламинго от няколко години 
насам за Бургаските езера.
Същата птица е наблюдавана на 21.09.2008г. от група датски 
бърдуочъри.

Руси Иванов, БДЗП – Бургас

www.khil.net
© Л. Кил

flickr.com
© Edgley Cesar
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Доброволци

Казвам се Елизабет Ан Виланд и съм доброволка на Корпуса на 
Мира , работеща в клона на БДЗП в Свищов. Основните ми 
задължения там са свързани с природозащитни образователни 
дейности, но при всяка възможност се включвам и в другите 
дейности на дружеството. Това лято например участвах за 
първи път в природозащитната бригада на Атанасовско езеро. 
По време на бригадата успях да   научна много нови неща за 
България, както и да изкарам няколко незабравими дни с нови 
приятели от Дружеството.

По време на бригадата участвах в дейности по възстановява-
нето на Атанасовското езеро, в обучение по различни полеви 
орнитологични  методи, преброяване на есенните мигриращи 
птици, както и разнообразните презентации, правени всяка 
вечер от организаторите.  Включих се в измерването на изкус-
твените острови и ремонта им, оцветявах предупредителни 
знаци, белех и варих картофи за гладните бригадири, научих 
много нови неща за обикновените и газещи птици, посетих 
природозащитния център “Пода”, видях Черно море за първи 
път, и прекарах много часове в наблюдение на миграцията от 
‘точката’. 

Вечерите ни бяха запълнени с лекции на разнообразни теми, 
повечето на български, което беше истинско предизвикателс-
тво за езиковите ми познания. Сред темите, които наистина 
грабнаха вниманието ми, бяха презентациите за Натура 2000 
мрежата в България, схемата за мониторинг на обикнове-
ните птици, програмата за опазване на египетския лешояд 
(Neophron percnopterus), разказите за полева работа с птици и 
прилепи в Монголия, лекцията за прилепите и тяхното опазва-
не в България, както и лекцията за Азербейджанския партньор 
на БДЗП – Азербейджанското орнотологично общество. В 
една от вечерите на бригадата имахме възможност да помог-
нем на орнитолог от Дружеството да постави маркиращи 
пръстени на птици- част от работата му по междунаро-
ден проект, проследяващ миграцията. Интересното в случая 
беше, че преди няколко години имах възможност да наблюдавам 
американски орнитолози в Уайоминг да използват същите ме-
тоди при маркиране на мигриращи птици!

Като човек, който тепърва навлиза в орнитологията, за мен 
беше изключително интересно и полезно да се срещна с толко-
ва много хора с дълбоки познания  и страст за птиците и тях-
ното опазване. По време на бригадата се научих да различавам 
ята пеликани от ята щъркели ( пеликаните летят в подредени 
редици, а щъркелите – в хаотични ‘облаци’). Научих се да оп-
ределям и някои от типичните за Черноморското крайбрежие 
птици, като например кокилобегача и саблеклюна. Научих и 
някой интересни нови български думи като ‘дъждовсирец’! 

Като че ли най-приятната част от цялата бригада беше 
срещата с другите участници в лагера от цяла България, от 
някои от основателите на дружеството до доброволци и  уче-
ници, посещаващи събитието за първи път. В тяхна компания 
прекарвахме времето си в разговори, игри на волейбол и карти, 
шеги и сериозни церемонии, плуващи ‘влакове’ в солените води 
на езерото, издадохме дори цял вестник на мигриращите 
птици!

Бях изключително впечатлена от младите хора, които учас-
тваха в бригадата – всички те бяха готови да пожертват 
една седмица от ваканцията си и да работят здраво в калта 
и жегата на Атанасовското езеро, да спят на открито и да 
платят такса, за да могат да правят това. Вярвам, че моите 
нови приятели – младите доброволци на БДЗП- някой ден ще 
станат новите лидери в областта на опазването и изучаване-
то на биоразнообразието и природата на България и Европа! 
Наученото и преживяното от мен сред  природата и птиците 
на Атанасовското езеро ще са вдъхновение за моята продъл-
жаваща работа в клона на БДЗП-Свищов и Дунавския регион.

Елизабет Виланд

Бригадата на Атанасовско езеро 2008: 
През очите на една американка

Бет Виланд
© Архив БДЗП

© Бет Виланд

© Бет Виланд
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Колекция значки на БДЗП
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Тази година и аз имах възможността да бъда 
част от това невероятно изживяване.
Всичко започна в края на Май, когато класната 
ни, Райна Колева, съобщи, че е записала целия ми 
клас на Олимпиадата по Орнитология. 
Бях приятно изненадана от факта, че малко 
на късмет и с много фантазия се класирах за 
втория кръг. След много размисли реших, че 
всичко е било голяма случайност и няма смисъл 
да продължавам, за да не се изложа, но от моята 
приятелка Надя научих, че до ПЗЦ „Пода”, има 
кучешки приют. Поради огромната ми страст 
към животните, се съгласих да отида с класа до 
„Пода”, но без да участвам в Олимпиадата.
Дългоочакваният ден настъпи. В автобуса клас-
ната каза, че след Олимпиадата ще отидем 
всички до приюта и аз приех да участвам. Тя се 
състоеше от две части – тест и практическа 
задача. След като свършихме с първата част, 
се качихме на терасата да гледаме птиците. 
Следейки движенията им, свободата им, същ-
ността им, нещо в мен се запали, стопли душа-
та ми и в този момент почувствах птичките 
странно близки. За първи път от много време 
насам се чувствах добре и знаех, че това което 
правя си заслужава и е правилното нещо.
Следваше сбирка на двора, където ни запознаха 
с най-новия гост на центъра – едно бебе уша-
та сова. Разказаха ни много интересни факти 

от живота на совите. Продължихме с практи-
ческата задача. Тя представляваше около 10-15 
снимки на различни видове птици, и нашата 
задача естествено беше да разпознаем кои са 
тези видове. Докато течеше втората част от 
олимпиадата, аз размишлявах върху начина, по 
който ми въздействаха птиците докато бяхме 
на терасата, все едно съм била сляпа през целия 
си живот и едва сега виждам невероятния свят, 
който ме заобикаля. 
След края на практическата задача се разходих-
ме из местността „Пода”, където птиците 
почти не се плашеха от нашето присъствие и 
можеха да бъдат лесно разпознавани, дори без 
бинокъл. В природозащитния център разказите 
продължиха, но този път пред изрисуваните 
стени и таван на сградата. Всяка част предс-
тавляваше отделна картина на различни видове 
птици, всички бяха взаимно свързани по пейзаж, 
но различни по животински обитатели. Тава-
нът беше ясно небе изпълнено с безброй ята 
от различни по вид и големина птици, главно 
прелетни отлитащи на юг. Ако има място в 
Бургас, където 365 дни в годината има щъркели, 
то това е точно тавана на Природозащитен 
Център „Пода”.
Оглеждайки всички тези места, времето неу-
сетно летеше и настъпи часът, в който щяхме 
да разберем кои са тримата участници, класи-

рали се за третия финален кръг от Олимпиа-
дата. Първи се съобщаваха некласиралите се 
участници в разбъркан ред, след това дойде ре-
дът и на тримата финалисти. В този момент 
аз се замислих да не би да са забравили да кажат 
името ми, но грешах – бях една от финалист-
ките. Това беше нещо което не бях очаквала, но 
приятно ме изненада.
Третият, последен, кръг се проведе в Приро-
дозащитен Център „Източни Родопи” край гр. 
Маджарово. По време на пътуването към цен-
търа минахме покрай много красиви планински 
пейзажи, наблюдавахме много видове птици и 
невероятни кътчета, но нищо не може да се 
сравни с живописната гледка на гр. Маджарово, 
успокояващият шум на р.Арда и величествено-
то присъствие на лешоядите – господарите на 
въздуха и скалите.
Още от самото пристигане бяхме топло пос-
рещнати от местните при родозащитници 
След идването на всички финалисти беше ор-
ганизирана обиколка на местността, където 
наблюдавахме египетски и белоглави лешояди, 
черни кани и други интересни птици. След това 
престоят ни може да се опише, като три дни 
изпълнени с незабравими мигове от началото 
до края.
Никой от нас, участниците, не очакваше за 
толкова кратко време да се опознаем така доб-
ре и да се сприятелим, но все пак всички бяхме 
събрани заради голямата си страст, привърза-
ност и любов към природата. 
На третия, последен ден, в базата бяхме ос-
танали само участниците от Бургас. Дошли 
първи, щяхме да си заминем последни, макар на 
никого да не му се тръгваше от това прекрасно, 
откъснато от останалия свят място. Въпреки 
че никой от Бургас не зае челни позиции в кла-
сирането, ние се чувствахме като победители, 
защото не мястото което си заел е важно, а 
времето което си прекарал. Ние си прекарахме 
невероятно и се забавлявахме се по възможно 
най-лудия начин.
Цялото това преживяване ще остави ярки спо-
мени за дълго време в съзнанието ми и ако имам 
възможността да го повторя няма да се поко-
лебая много. Всичко започнало толкова странно 
и не обещаващо, се превърна в нещо от голямо 
значение за мен и заема голяма част от ежедне-
вието ми и плановете ми за в бъдеще. 

Милица Донова
Гр. Бургас

Олимпиадата по Орнитология за мен

От читателите

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”

©Архив БДЗП
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За малките

Как да направим хранилка с подръчни ма-
териали?

Необходими материали

- една малка бутилка от минерална вода или 
кока кола (500 мл);
- молив или пръчка с дължина около 20 см;
- въже с дължина около 40-50 см;
- нож или ножица.

Технология

1. Взимаме малка бутилка от минерална вода 
или кока кола (500 мл);
2. Пробиваме два отвора откъм капачката 
на бутилката, през които да промушим малка 
пръчка или молив. Тази пръчка или молив служат 
на птиците за кацане и затова се нарича „кацал-
ка”.
3. Изрязваме малки отвори на бутилката под 
поставената кацалка. През тези отвори, пти-
ците ще измъкват семената, затова отворите 
трябва да бъдат с подходяща големина.
4. Пробиваме два срещуположни отвора в дол-
ния край на бутилката. 
5. Промушвате въже през тези два отвора и 
поставяте хранилката на подходящо място.
6. Поставете хранилката с капачката надолу.

Храна

Най-подходящата храна за птици, която може 
да се постави в хранилките са семена от слън-
чоглед. Те могат да бъдат белени или не, по-важ-
ното е слънчогледа да не е осолен или печен. Това 
изискване е изключително важно, тъй като 
птиците не обичат осолени храни и те могат 
да навредят на тяхното здраве. 

Поставяне на хранилката

За да се ползва една хранилка, тя трябва да 
бъде поставена на подходящо място. Най-добре 
е хранилката да бъде поставена на височина 
около 2 м в ниските клони на високи дървета. 
Важно е около хранилката да има достатъчно 
място, така че птиците да могат да долитат 
и отлитат лесно. 
Възможно е да поставите хранилка в близкия 
парк, в двора на къща или дори на тераса или 
перваз на прозорец. Когато птиците свикнат 
с вашата хранилка е изключително важно да я 
зареждате редовно.

Птици

Най-честите „гости” на хранилки от такъв 
тип са големи и сини синигери, горски зидарки, 
врабчета и др. За да се наслаждавате на пти-

С настъпването на зимата птиците в 
градовете все по-трудно намират храна. 
Помогнете им да преживеят по-лесно зим-
ните студове и постройте хранилка, на-
пълнете я с храна и я поставете близо до 
дома си. Снимайте хранилката заедно с 
птиците, които са дошли да се хранят от 
нея и изпратете снимките в редакцията на 
списанието на имейл: dimitar.berov@bspb.

org или на пощенски адрес София 1111, п. к. 
50 ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1.
Първите петима, изпратили ни снимки ще 
получат по един брой
определител за птици. Най-интерeсните 
истории и снимки от вашите
хранилки ще бъдат публикувани в следва-
щия брой на ‘За птиците’.
Очакваме ви!

Хранилка за птички

ците е най-добре да ползвате бинокъл и книжка 
с помощта на която да разпознаете вида на 
птиците.

За повече информация:

www.bspb.org
monitoring@bspb.org

Джобният  определител за птици е издаден по про-
ект „Моят зелен град” осъществяван от БДЗП в 
тясно партньорство със Столична община и ком-
панията Кока Кола.

©Архив БДЗП ©Архив БДЗП
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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


