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Присъединете се към нас!
За да станете член на БДЗП, е достатъчно:
• да обичате природата и птиците
• да искате лично да допринесете за опазване на уникалното природно
богатство на България
• да попълните талон за членство и да заплатите годишния членски внос

Повече информация и талон за членство
потърсете в офисите на БДЗП
и в интернет на адрес www.bspb.org
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Цена за 1 бр. – 10.00 лв.

Хранилки, къщички, определител и значки 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”
(28 вида), както и насекоми и
бозайници от българската фауна.
Цена за 1 бр. – 3 лв.
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Опазването на природата е идеята, която ни обединява. Всички
ние обичаме живия свят около
нас. Страстта да се наблюдават и изучават животните и
растенията е в основата на природозащитата. Тази страст
прави опазването на природата
личен приоритет за много хора,
а за някои това е и професия. Откриването на природозащитните проблеми става с работа „на
терен”, като се наблюдават и изучават животните в тяхната естествена среда. Специалистите следят популациите на видовете и техните
местообитания, събират данни, правят анализи и оценки и ни алармират.
Например популацията на египетския лешояд в България за шест години
е намаляла с 39% и рискът да изчезне напълно до 10 години е 50%. Казват
ни, че това е в резултат на натравяне, загиване от електрически ток,
безпокойство и липса на храна. Решаването на тези проблеми обаче става с работа с хората. За да спасим египетския лешояд, трябва да спрем
използването на отрови, да направим сметищата безопасни, да убедим
електрическите компании да обезопасят стълбовете и да работим съвместно с Министерството на околната среда и водите за недопускане на
необективни оценки за въздействие върху околната среда. Необходима е
обществена и политическа подкрепа. Каузата за опазването на природата може да успее само ако бъдем активни и спечелим умовете и сърцата
на хората. Има някои малки неща, които всеки от нас може да направи в
тази посока.
Да гласуваме. През лятото на 2009 г. предстоят избори за националния
и за Европейския парламент. Нека да планираме пътуванията си така, че
да можем да гласуваме. Да убедим приятели и познати да гласуват. Ако
не гласуваме на изборите за национален парламент, оставяме други да
изберат тези, които ще вземат решения за българската природа през
следващите четири години. Това може да доведе до построяването на
още вятърни генератори, убиващи птици на Калиакра и в Сакар, до застрояването и на малкото неунищожени плажове и крайморски езера. Не
по-малко важно е кой ще ни представлява и в Европейския парламент. От
това зависи каква ще бъде цялостната европейска политика в областта
на околната среда.
Да бъдем активни граждани. В страната ни се извършват много екологични беззакония и престъпления – от изграждането на ски-писти в парковете до замените на гори, при които държавата губи милиарди левове и
се унищожават ценни природни територии. Гражданската коалиция „За
да остане природа в България”, сред основателите на която е и БДЗП,
организира различни протестни акции и кампании. Нека се включим в тях
и убедим приятели и познати да участват. Да покажем, че в България има
гражданско общество и много хора ги е грижа за българската природа.
Да привлечем нови членове на дружеството. Колкото повече членове
има нашата организация, толкова сме по-силни и имаме по-голямо влияние в обществото. Привличайки нови членове, ние разширяваме кръга от
хора, до които достигат нашите идеи.
Опазването на природата е кауза, която много хора биха подкрепили. От
нас зависи да стигнем до тях и да ги направим наши съмишленици.
Стойчо Стойчев
Директор по природозащитата в БДЗП
3

Акценти

©La Ligue pour la Protection des Oiseaux

Европа на криле

от френските езикови гимназии в София
и Бургас, на които бяха представени различни аспекти на миграцията и живота на
мигриращите птици, както и опасностите, които ги застрашават по пътя.
В момента учениците от бургаската гимназия за романски езици „Г.С.Раковски” и
софийската френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” се включват активно
в подготовката на изложба на тема „Тайните на миграцията”, която ще бъде представена пред публика в края на май 2009.
А в края на септември представители на
двете училища ще се срещнат и с български депутати в Европейския парламент за
представяне на решения за намаляване на
заплахите за мигриращите птици.
Европа... на криле!
Нада Тошева, БДЗП

За да научите повече
Информация за проекта на български и
френски език може да намерите на http://
www.europeatiredailes.net
За BirdLife Франция: La Ligue pour la
Protection des Oiseaux, http://www.lpo.fr
За Fondation de France: http://www.fdf.org
Включете се и вие!
Изпратете ни клипче, направено с мобилния ви телефон или камера.
Изпратете ни в електронен вид импровизирано интервю с ваш приятел или
случаен човек по темата и ни разкажете
- какво е за вас миграцията и как лично
вие я „преживявате”;
- какво знаят вашите приятели за миграцията, за загубата на биоразнообразие,
за влиянието на климатичните промени
върху мигриращите птици;
- обединява ли ни или ни разделя миграцията от другите страни в Европейския
съюз?
Поради своето географско положение територията на България е от изключително значение за мигриращите от северна и
централна Европа птици – през страната
ни минава вторият по големина прелетен
път в Европа – Via Pontica.
По пътя на миграцията на птиците Френската лига за защита на птиците – партньор на BirdLife във Франция – и Българското дружество за защита на птиците
обединиха усилията си, за да помогнат на
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младите хора чрез миграцията на птиците
да разберат по-добре смисъла на Европейския съюз и да осъзнаят, че споделят общо
природно наследство, чието опазване е от
наднационално значение.
Проектът е и принос към усилията на
партньорите от BirdLife да популяризират опазването на мигриращите птици
чрез кампанията РОДЕНИ ДА ПЪТУВАТ.
Проектът „Европа на криле” стартира
с интерактивни лекции пред учениците

Или пък споделете интересна случка, непознато вярване или суеверие, свързано
с мигрираща птица, за което някой ви е
разказал.
Най-добрите материали ще бъдат качени в интернет страницата на БДЗП и
BirdLife Франция, както и на страницата на проекта „Европа на криле!”.
А за най-добрия материал ще има награда
– БИНОКЪЛ!

Партньорска мрежа

РОДЕНИ ДА ПЪТУВАТ
През март в Брюксел официално беше открита новата кампания на BirdLife за опазване на мигриращите видове птици – РОДЕНИ ДА ПЪТУВАТ (Born to travel).
Повече от 40% от мигриращите видове
птици, преминаващи между Африка, Близкия изток и Европа, са намалели през последните три десетилетия. От тях 10% са
класифицирани от BirdLife като световно
застрашени или почти застрашени според
Червения списък на IUCN (Международен
съюз за защита на природата). „Всяка година мигриращите птици преодоляват
планини, океани, пустини и бури в своето
пътешествие за оцеляване – каза д-р Марко Ламбертини, изпълнителен директор
на BirdLife International. – Техният епичен
полет свързва всички нас – пресичайки
граници, култури и съдби. Въпреки това
ние разрушаваме местообитанията, от
които те се нуждаят за почивка и храна,
строейки рискови структури като електропроводи, които пресичат техния път,
ловим ги и ловуваме по незаконни начини.
В отговор на тази тревожна тенденция
BirdLife стартира кампанията РОДЕНИ
ДА ПЪТУВАТ, за да защити мигриращите
птици по протежение на Африканско-Евразийския миграционен път. „Няма по-добър момент от началото на пролетта
в Северното полукълбо за отпразнуване
на пристигането на мигриращите птици
от Африка и за обявяването на BirdLife
кампанията РОДЕНИ ДА ПЪТУВАТ, която
цели подобряване на опазването на тези
удивителни пътешественици” – добави
д-р Ламбертини.
Организациите партньори на BirdLife работят в над 70 страни по протежение на
Африканско-Евразийския миграционен път
и предприемат съвместни дейности за насочване на публичното внимание към проблемите на мигрантите и за реализирането

на общи проекти за тяхното опазване и
защита. Като BirdLife партньор Българското дружество за защита на птиците
(БДЗП) е част от международната мрежа,
стремяща се да запази мигриращите птици със средствата на международното
сътрудничество.
Причините за намаляване на числеността
зависят от вида и типа мигранти. Водолюбивите птици са застрашени от селскостопанските дейности и преустройство на земите, пресушаване на влажните
зони, свръхактивен риболов и замърсявания. Реещите се птици, които зависят от
термиките, са застрашени от незаконен
лов, сблъсъци с различни създадени от хората структури, като електропроводи и
вятърни паркове, както и от замърсяването на водоизточниците. Пойните птици,
от друга страна, са особено уязвими от
промени в ландшафта, свързани с интензификацията на селското стопанство,
опустиняването, изсичането на горите и
промяната на климата.
„Кампанията ще подпомогне много мигриращи птици, които често погрешно са
смятани за широко разпространени и неуязвими, като селската лястовица (Hirundo
rustica), кукувицата (Cuculus canorus) и
гургулицата (Streptopelia turtur) – каза Aня
Шерууд Смит, европейски координатор
на Кампанията РОДЕНИ ДА ПЪТУВАТ.
– Миграцията на птиците е истинско
чудо, високо ценено в много култури. Но
бързото намаляване на мигриращите птици изисква да действаме, за да спасим удивителните пътешествия на тези птици.
От Европа до Африка BirdLife ще стартира съвместни проекти и дейности. Ще
работим едновременно за преодоляване на
препятствията и за насърчаване на хората, живеещи съвместно с мигрантите.”
За да научите повече за кампанията РО-

ДЕНИ ДА ПЪТУВАТ, посетете страниците www.borntotravelcampaign.com и http://
borntotravel.ning.com.

WOW – проектът,
който ще промени
опазването на
прелетните птици

динирани решения, за да имат шанс да
осъществят успешно годишния цикъл – да
пристигнат навреме с достатъчно енергийни резерви, натрупани или налични под
формата на храна в местата за гнездене,
да отгледат своите малки през краткото
арктично лято и да поемат обратно на
юг към местата, в които ще прекарат
извънразмножителния сезон. Но всички
те – особено водолюбивите птици – се
нуждаят от подходящи водоеми/ влажни
зони по прелетния път, където могат да
спрат за почивка, да възстановят своите
енергийни запаси и да продължат. За съжаление тези така важни и ценни за птиците
места все повече намаляват, уврежда се
състоянието им.
Това е причината водещите природозащитни организации като Wetlands International

и BirdLife International да поемат инициативата и съвместно да започнат преди
близо три години изпълнението на най-големия проект в рамките на AEWA пространството (African-Eurasian Waterbird
Agreement, http://www.unep-aewa.org), насочен към опазване на мигриращите водолюбиви птици. Проектът е известен под
краткото си название WOW – Wings over

Прелетните птици са едни от най-уязвимите и застрашително намаляващи видове на планетата, сочат редица изследвания
през последните години. Особено уязвими
са т.нар. далечни мигранти, които прелитат огромни пространства на разстояния
десетки хиляди километри. Всяка година
те са изправени пред многобройни препятствия, които трябва да преодолеят, при
това в определен срок. Прелетните птици
трябва да вземат редица важни и коор-

Теодора Иванова, БДЗП
(по материали на BirdLife International)

www.borntotravelcampaign.com

Пойните птици, като кукувицата и селската лястовица, мигрират през разнообразни
ландшафти – тундра, пасища, гори, пустини. От местата за размножаване до местата за зимуване тези видове летят основно
на широк фронт над сушата – от Арктика до
тропиците; от Европа през Близкия изток
до Африка.

©Н. Петков
(www.wildlifephotos.eu)
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www.wingsoverwetlands.org

Wetlands (Криле над влажните зони). Той
е многостранен и обширен като територията, която обхваща – над 119 страни и
295 вида водолюбиви птици. Общо проектът има четири компонента – първият и
най-важен цели определянето на мрежата
от ключови или критично важни места за
прелетните водолюбиви птици, такова е и
името му – Critical Sites Network. Тези критични места ще надградят досега съществуващите мрежи от важни за птиците
места като ОВМ (орнитологично важни
места), например като пречупят тази
система през перспективата на отделните прелетни популации на водолюбивите
видове птици. До голяма степен тази мрежа ще се базира на информацията, събрана
в ОВМ, Рамсарските обекти, местата от
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Успешен проект за
създаване на групи
от поддръжници
за ОВМ
Завърши още един успешно реализиран
проект в работата на БДЗП, свързана с
опазване на места – проектът „Засилване
участието на гражданското общество за
опазване на сърцевинните зони на местата
от Натура 2000”. Мястото на реализиране на проекта е Южен централен район на планиране. Районът бе избран, тъй
като все още съхранява значителна част
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международното преброяване на водолюбивите птици (известно у нас като Среднозимно преброяване). Важна част ще бъде
уеб базираният портал, който ще представя информация за мрежата и същевременно ще бъде мощно информационно
пособие за всеки изкушен в опазването на
птиците – от работещите по управлението на защитени територии, през експерти и природозащитници до служители в
държавните институции по опазване на
природата.
Защо е толкова важен този компонент на
проекта? Отговорът е прост и логичен.
Какво ни е нужно да знаем, за да можем
да опазваме ефективно даден вид птица
– къде, колко и кога се среща този вид.
Отговор на всички тези въпроси ще дава

от природното наследство на България
– 37% от орнитологично важните места
(ОВМ) и повече от 10% от общата площ
на мрежата от защитени зони. От друга
страна, голяма част от територията попада в т.нар. необлагодетелствани райони
– Западни и Източни Родопи и границата
с Гърция, – където липсва гражданска активност. Продължителността на проекта бе 16 месеца.
На регионално ниво БДЗП работи с две
неправителствени организации – Българска фондация Биоразнообразие – Хасково
и Българско дружество за екологична и
здравна защита – Асеновград, партньори
на БДЗП респективно от 2006 и 1999 г.
Основният им принос към проекта бе в
привличането и обучението на доброволци.

порталът Critical Site Network Tool (CSN).
Той ще черпи информация от световната
база данни на BirdLife, базата данни на
Wetlands International, базата данни на Рамсар, световната база данни за защитените
територии. За първи път всички тези информационни източници ще бъдат събрани
заедно и ще предоставят възможност за
мощни анализи за целите на природозащитата. Вече ще може лесно да се провери
кои са местата, покриващи критериите
на Рамсарската конвенция, кои са най-важните места по протежение на прелетния
път на даден вид или популация и през кой
период от годишния цикъл. Този портал по
предварителни планове трябва да стартира онлайн през октомври 2009 г.
Разбира се, проектът не се изчерпва с CSN.
Другите му компоненти включват обучение на принципа „обучение на обучители”.
Експерти по проекта разработват практично обновяемо обучително помагало, даващо най-важното „оръжие” в ръцете на
природозащитника – знания, информация
и способността да ги интерпретира и
представя. Дейностите се допълват от
12 демонстрационни проекта – показващи най-добрите практики в опазването
на влажни зони, важни за мигриращите
птици. Към тях като допълващ елемент
идва обменната програма, даваща възможност на практикуващите природозащитници да споделят и обменят опит. Надали
би стигнало време и място да се опише
всичко свързано с този огромен проект,
но за това може да посетите сайта му и
да научите още много само на един „click”
разстояние – www.wingsovеrwetlands.org.
Николай Петков,
Flyways Technical Officer,
Wetlands International
nicky.petkov@wetlands.org

Четирите регионални инспекции по опазване на околната среда и водите в Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали също
бяха асоциирани партньори, тъй като развитието на партньорства с държавните
институции беше един от приоритетите
на проекта.
Проектът бе осъществен с финансовата помощ на Европейския съюз (ЕС) чрез
Програма ФАР – Развитие на гражданското общество.
Основна цел на проекта беше засилване на
участието на гражданското общество в
Южен централен район за прилагането на
политиките на ЕС за опазване на биоразнообразието – Директивата за птиците и
Директивата за местообитанията. Прилагането на двете директиви е свързано
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с определяне и изграждане на мрежата
от защитени зони Натура 2000, която
включва и Орнитологично важните места,
предложени за защитени зони за птиците.
По-конкретно проектът имаше за цел да
популяризира и подпомогне бъдещото управление на защитените зони за птиците,
като изгради иновационен модел на публично участие в процеса чрез:
- повишаване на общественото внимание
и участието на обществеността в опазване на природата;
- повишаване знанията на обществеността за проследяване на състоянието
и управление на Натура 2000 зоните за
птиците;
- представяне на иновативни модели за
гражданско участие в управлението на Натура 2000 зоните чрез изграждане на групи
от поддръжници;
- осигуряване на работещ модел на публично-частни партньорства за осъществяване на регионалните политики за развитие, както и подкрепа на устойчивостта
и самостоятелното взимане на решения
от страна на гражданското общество
чрез представяне на нов подход – изграждане на работни групи от поддръжници,
форма на гражданска инициатива и стъпка
към НПО устойчивостта, местната устойчивост и децентрализацията.
Основни дейности, осъществени в рамките на проекта
БДЗП разви организационен капацитет на
регионално ниво чрез укрепване на регионалните си структури в Пловдив и Хасково, така че да подпомогнат изграждането
на групи от поддръжници за защита на
сърцевинните зони на Натура 2000 в Южен
централен район. Проектът допринесе за
укрепване на клоновете на БДЗП в Пловдив и Хасково. Местните координатори
по проекта бяха обучени в изграждането и
подпомагането на групи от поддръжници.
Изградена бе мрежа от доброволни сътрудници, организирани в местни инициативни
групи (местни групи от поддръжници), целяща осигуряване на мониторинг и участие
в управлението на Натура 2000 зоните за
птиците. Сформирани бяха девет местни
групи от поддръжници в Асеновград, Девин и Смолян (за ОВМ Добростан, Западни Родопи, Персенк, Триград-Мурсалица);
в Клисура, Розино и Панагюрище (ОВМ
Централен Балкан, Средна гора); в Пловдив и Пазарджик (ОВМ Бесапарски ридове,
Марица-Пловдив); в Хасково, Ивайловград
и с. Радовец, Тополовград (за ОВМ Бяла
река, Сакар).
За повишаване на капацитета на местно
ниво бяха организирани серия от обучения
относно законовите инструменти и нормативната база по опазване на околната

среда; набирането на средства; управление
на Натура 2000 зоните. Публикувано бе и
Ръководство за мониторинг и управление
на орнитологично важните места и препоръки към местните групи.
За демонстриране потенциала на гражданското общество по отношение опазването на биоразнообразието в рамките на
проекта бе организиран конкурс с финансиране на малки демонстрационни проекти в областта на опазване и мониторинг
на биоразнообразието в зоните от Натура
2000. Повишената бдителност и ангажираност показва, че гражданското общество – независимо от държавната власт
– може да играе важна роля в опазването
на ключови ОВМ.
Осъществявайки този проект, БДЗП разработи и представи модел на участие на
гражданското общество в опазването и
управлението на ОВМ. Изградените групи от доброволни поддръжници, преминали
обученията и подпомагани от регионалните координатори на БДЗП по проекта,
ще могат в бъдеще сами да осъществяват
мониторинг и управление на ОВМ, както
и да търсят финансиране по проекти. По
този начин ще се подпомогнат и държавните институции, отговорни за прилагането на режимите и управлението на зоните от Натура 2000 и изпитващи недостиг
на административен и кадрови капацитет
в тази област.
Проектът тества иновативен механизъм
за участие на обществеността при взимането на решения – т.нар. управление
чрез активно участие, което е широко

©Архив БДЗП

използвано в съвременната природозащита. Тенденцията е защитените зони у
нас скоро да достигнат до 34%, което е
оптималният резултат за Натура 2000
мрежата. За управлението на тези нови
защитени територии няма необходимия
ресурс в държавната администрация, така
че резултатите от проекта ще допринесат навреме за попълване на институционалния и кадровия недостиг. Още повече
наличието на регионални клонове на БДЗП
във Варна (Североизточен район на планиране) и Бургас (Югоизточен район на планиране) ще позволи директно да се сподели
натрупаният опит от проекта и така да
се постигне покритие на 70% от територията на страната. По този начин проектът ще има и точно определен и незабавен
ефект на мултиплициране.
Младен Граматиков, БДЗП

©Архив БДЗП
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Малкият корморан
зимува успешно в
Пловдивско
Малкият корморан е емблематичен вид за
работата на Българското дружество за
защита на птиците. Почти от самото си
създаване БДЗП работи за опазването на
вида в България.
През 2008 г. БДЗП обяви конкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти
в областта на опазване на биологичното
разнообразие с тематика Реализиране на
партньорства за опазване на птиците и

важните за тях места и местообитания в
границите на орнитологично важните места от Натура 2000, чрез осъществяване
на мониторинг и преки природозащитни
дейности в тях. Българска фондация биоразнообразие (БФБ), клон Източни Родопи,
спечели финансиране с проекта „Повишаване на капацитета за опазване и мониторинг на орнитологично важни места по
течението на река Марица”. По проекта
бяха заложени дейности за мониторинг на
малките корморани в нощувката до Пловдив, мониторинг на вида по течението на
р. Марица в участъка от с. Звъничево до
Първомай, охрана на нощувката до Пловдив, установяване на заплахи за вида, провеждане на презентации пред студенти
от ПУ „Паисий Хилендарски” и други.
Мониторингът на нощуващите малки
корморани се осъществяваше от студенти по екология и ООС в ПУ „Паисий Хилендарски”, както и от членове на БДЗП.
Нощувката на малките корморани се
намира на река Марица на 6 км западно
от град Пловдив по пътя Пловдив–Пазарджик. Самата нощувка е на дървета на
малък остров в средата на реката. Преброяването се осъществява по стандартна
методика. За целия период на изследване максималната численост на малките
корморани в нощувката е 2253 индивида
на 13.2.2009, а най-ниска – 1688 индивида – на 6.12.2008. Резултатите показват,
че в топлия период в началото на месец
декември числеността е най-ниска, но интересното е, че в най-студения период на
зимата (около 1–10 януари) числеността
не е най-високата за периода. Все пак тогава числеността на кормораните е близка
до максималната. Периодът на установяване на най-висока численост се характеризира със сравнително топло време, но
високата численост се дължи вероятно
на наближаващия размножителен период
и присъствието на птици, гнездящи се©Г. Герджиков

верно от България и зимували южно от
страната, които мигрират на север и се
задържат в подходящи места, подобни на
това. По проекта беше изследвана и денонощната миграция на вида по река Марица.
Резултатите показват, че нощуващите
малки корморани в нощувката до Пловдив
извършват движения по поречието на цялата река от с. Звъничево до Първомай.
По-голямата част от малките корморани
се хранят в близост до нощувката (на
разстояние до 20 км западно и източно), но
има и изключения. В минали години малки
корморани от нощувката до Пловдив сме
установявали чак до Димитровград. Това
голямо движение се дължи на липсата на
спокойни места за хранене. Бяха унищожени рибарници Пловдив, които бяха едно
от основните места за хранене на вида в
Пловдивско. Вече я няма и нощувката при
с. Поповица – беше унищожен островът
при селото.
Другите дейности по проекта включваха
три презентации пред студенти от Пловдивския, Аграрния и Тракийския университети. Искаме да благодарим на ПУ „Паисий Хилендарски” – там безвъзмездно ни
предоставиха аудитория за провеждането
на лекциите. Темите и лекторите съответно бяха: „Опазване на ловния сокол в
България”, лектор д-р Петър Янков, „Видрата в България – екология и начини на
опазване”, лектор Дилян Георгиев, „Опазване на малкия корморан по р. Марица”, лектор Димитър Плачийски. Посещаемостта
на тези лекции беше минимум 20 души, а
максимумът – 31. Над 90% от присъстващите бяха студенти от различни факултети в Пловдивския университет, имаше
и преподаватели в университета, както и
членове и симпатизанти на БДЗП.
По дейността за охрана и установяване на
заплахи за щастие такива не бяха регистрирани, специално за малкия корморан, но
само около нощувката при Пловдив бяха
регистрирани седем убити големи корморана.
Цялата информация относно численост на
кормораните и заплахи е систематизирана
и попълнена в базата данни на БДЗП, която се поддържа от 1999 г. и съдържа цялата информация за вида в ЗМ „Нощувка на
малък корморан”.
Георги Герджиков, БДЗП
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Моят зелен град
Всички големи градове в страната ни стават все посиви и мрачни. За да запазим малкото зелени площи и да
направим средата в София по-благоприятна за птиците, в края на октомври 2008 г. стартирахме проекта
„Моят зелен град”.
Инициативата се подкрепя от компанията Кока-Кола
и Столична община. Дейностите целят да привлекат
вниманието на учениците от столицата към опазването на птиците. Започнахме с концерт с участието на
детска вокална група „Врабчета”. Името на групата бе
ключово за обръщението на кмета на София г-н Бойко
Борисов, който също присъства на стартирането на
проекта. Неговият личен съвет бе учениците да „не
стрелят с прашки по птиците”, а да се грижат за
тях.
След впечатляващото откриване в столицата бяха
проведени над 70 беседи с над 2100 ученици. Само за
няколко дни всички училища в София разбраха за инициативата и ни „засипаха” със заявки за беседи. Темата
на първата серия от лекции бе „Гнездилки и хранилки”.
Тъй като наближаваше зимата, искахме да разкажем на
учениците как могат сами да направят хранилки и къщички с подръчни материали. След всяка лекция децата
получаваха лична книжка определител, с помощта на
която да разпознават птиците.
Отзивите от Кока-Кола като финансираща институция също бяха много позитивни. Публикувахме кратък
материал в бюлетин на компанията за това как хората
могат да направят хранилки. Служители на компанията сами започнаха да превръщат празните пластмасови
бутилки от Кока-Кола и минерална вода в хранилки.
Децата на служителите на компанията наблюдаваха
хранилките с огромно желание и интерес да продължат
да помагат на птиците. Всичко това подсили желанието на Кока-Кола да продължи да ни подкрепя, тъй като
ясно пролича значението на свършената работа.
Наскоро разработихме и интернет страница, посветена на птиците в града – www.zelen-grad.com. За момента на страницата има полезни съвети за изработването на хранилки и къщички, кратко описание на място,
където столичани могат да отидат, за да наблюдават
птици, и онлайн определител на птиците. Към страницата предстои да включим и информационен бюлетин,
форма за заявки за излети, онлайн магазин, интернет
игри, виртуални картички и още много други полезни и
забавни секции.
През следващите месеци предстои да разработим още
две теми – „Птиците и климатичните промени” и
„Птиците и водата”. Всяка от темите ще има книжка
с полезни съвети как да превърнем „Моят” зелен град в
„Нашият” зелен град.

©Архив БДЗП

©Й. Христов

©Й. Христов

Йордан Христов, БДЗП
greencity@bspb.org

Господин Найджъл Дейвис, генералeн
директор на „Кока-Кола България”
и господин Бойко Борисов, кмет на
София откриват кампанията.
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Горите в България
се нуждаят от по-активна защита

Това показват резултатите от Българорумънския проект за картирането на значими за опазване на биологичното разнообразие гори, осъществен от БДЗП и Румънското орнитологично дружество (SOR)
през последните две години. Проектът е
част от инициативата на Европейската
работна група по горите на BirdLife, която се стреми поетапно да разработи база
данни и карти на горските територии в
Европа с решаващо значение за опазване на
биологичното разнообразие.
Като значима за опазване на биологичното
разнообразие се определя „гора, която се
намира в естествено или близко до естественото състояние и се счита за ключова
територия за опазване на зависими от
горите видове, които се нуждаят от определено количество и качество на подходящи местообитания, за да оцелеят и поддържат жизнени популации”. Значимите за
опазване на биоразнообразието гори може
да са част от съществуващата според
националното законодателство мрежа от
защитени територии, но не всички части
на защитени горски територии автоматично се определят като гори с висока
природна стойност. За да бъде идентифицирана като такава, една гора трябва
задължително да отговаря на комплекс от
специфични критерии. Крайният вариант
на българските критерии обхвана следните девет:
§ К1: НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧЕНА ЧОВЕШКА НАМЕСА
§ К2: ВЪЗРАСТТА НА ГОРАТА ДА Е ПОВЕЧЕ ОТ Х ГОДИНИ, КАТО Х Е НАЙ-
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МАЛКО С 20 ГОДИНИ ПОВЕЧЕ ОТ ТУРНУСА НА СЕЧТА
§ К3: ЗНАЧИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО/
ДЪЛГОТРАЙНО НАЛИЧИЕ НА МЪРТВА
ДЪРВЕСИНА
§ К4: ГОРИ С БЛИЗКИ ДО ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВЕНИ СТРУКТУРИ
§ К5: ЗАСТРАШЕНИ ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ
§ К6: ГОРИ, НАХОДИЩА НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
§ К7: КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА
ВИДОВЕ
§ К8: НАЛИЧИЕ НА РЯДКО СРЕЩАНИ
ШИРОКОЛИСТНИ И/ИЛИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ
§ К9: ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП ГОРИ
Критериите не формулират понятието
„значима за опазване на биоразнообразието
гора”, а са база за търсене и път за откриване на потенциални такива гори според
наличната информация. Те отчитат само
особеностите на горите, свързани с опазване на биоразнообразието. На колкото
повече критерии отговаря дадена гора,
толкова по-голяма е вероятността тя
да е значима за опазване на биоразнообразието и нейната природозащитна стойност да е по-висока. Консултациите за
разработване на специфични индикатори
към всеки критерий с местни експерти
по гори и биоразнообразие изиграха много
важна роля за правилното определяне на
значимите за опазване на биоразнообразието гори в България.
Основен източник на информация за иден-

тифициране на значимите за опазване на
биологичното разнообразие гори в България
бе горската база данни от лесоустройствените проекти (ЛУП). Те се използват
главно за икономически цели, свързани със
стопанисване на горите, и информацията
в тях за биоразнообразието е доста ограничена. По тази причина беше необходимо
данните от ЛУП да се допълнят с други
налични източници на информация – проучвания, свързани с изграждането на националната екологична мрежа Натура 2000,
планове за управление и дигитални карти
на защитени територии, научни публикации, CORINE Land Cover и други.
Общата площ на значимите за опазване на
биологичното разнообразие гори в България
е малко над 935 000 ха, което представлява
около 23% от горския фонд на страната.
Повечето от тези гори са разположени в
планински райони. Изолирани, често сравнително малки по площ комплекси от гори
с висока природна стойност, разпръснати
сред обработваеми земи, се срещат и в
равнините. Според вида собственост значимите за опазване на биоразнообразието
гори се разпределят, както следва – 76,6%
държавна собственост, 4,7% – частни
гори и 7,9% – общински.
Близо 72% от значимите за опазване на
биоразнообразието гори в България отговарят на повече от един критерий, а 47,7%
– на повече от три критерия. Най-високият брой критерии, на които отговарят
горите с висока природна стойност, е
пет. Такива гори обаче са много редки и
представляват само 7% от общата площ
значими за опазване на биоразнообразието
гори в България (съответно само 2% от
залесената горска площ на страната). Горите, отговарящи на повече от един критерий, трябва да са обект на специални
грижи и природосъобразно стопанисване.
Строго защитените гори с висока природна стойност обхващат 14,8% от общата
площ на тези гори в България и само 3,1%
от горския фонд на страната. Под частична защита са още 10,4% от значимите
за опазване на биоразнообразието гори, или
2,3% от горския фонд. Въпреки че в основата на усилията на България за опазване
на биологичното разнообразие е нейната
мрежа от защитени територии, тя все
още не успява да обхване достатъчно територии, които биха осигурили запазване
на националното биологично разнообразие.
Като цяло анализите показват, че мрежата от защитени територии не е представителна за всички типове гори, които
се срещат в България, и трябва да се
подобри. Много слабо представени (повече
от 80% от площта им е извън нея) са осем
типа гори – гори от бял бор, гори от зимен дъб и габър, смесени гори върху сипеи
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и стръмни склонове, гори от космат дъб,
ксеротермни дъбови гори, доминирани от
цер, други термофилни листопадни гори,
гори от черен бор и крайречни гори.
Общо в защитени зони от националната
екологична мрежа Натура 2000 попадат
над 70% от значимите за опазване на биоразнообразието гори в страната. Под
въпрос е дали тази мрежа би могла да
допринесе за подобряване на състоянието на горското биологично разнообразие.
От европейското и националното законодателство не произтичат преки забрани
по ползването на ресурсите в нея. Такива
забрани може да бъдат наложени със заповедите за обявяване на защитените зони

съхранени значимите за опазване на биологичното разнообразие гори, са необходими
много усилия – националната мрежа от
защитени територии трябва да бъде подобрена, трябва да се поощряват стопански практики, които водят до развитие
на разновъзрастови насаждения със сложна
пространствена структура и видово разнообразие, трябва да се предприемат мерки за възстановяване на деградирали горски екосистеми, консервационните цели
по опазване на биоразнообразието трябва
да се интегрират в лесоустройственото
планиране и др.
Едно от основните предизвикателства,
идентифицирани в рамките на Българо-

и в плановете за управление. В България
обаче все още няма разработени планове
за управление на зони от Натура 2000, а
в заповедите за обявяване липсват ясни,
строги и адекватни забрани.
От особено значение е и подобряването
на свързаността на мрежата от защитени територии и зони. Повишаването
на естествената издръжливост и адаптация на екосистемите към отрицателните фактори, вкл. климатичните промени, изисква да се създадат, управляват
и поддържат консервационни коридори на
големи площи, за да се осигури миграцията
на видовете и да се поддържат естествените процеси. Картата на значимите за
опазване на биоразнообразието гори в България предоставя възможност за допълнителни анализи и обособяване на екологични
коридори, които да подобрят свързаността между съществуващите защитени територии и зони.
На базата на резултатите и анализите от
проучването се установи, че за да бъдат

румънския проект за картиране на гори, е
набирането на информация за мъртвата
дървесина в България. Такава информация
в момента липсва за цялата страна, с
изключение на няколко района (Мъгленишки рид в Източните Родопи), където са
правени специални проучвания във връзка
с обявяването на нови защитени територии. Мъртвата дървесина е един от
най-важните компоненти на горските екосистеми. Тя оказва силно влияние върху
биоразнообразието в гората и в процеса на
естествено възобновяване. Оцеляването
на 30–50% от видовете растения и животни в гората зависи от дълготрайното
й наличие. Поддържането на оптимални
нива на мъртва дървесина в българските
гори ще допринесе много за подобряване на
стопанисването им и опазване на биологичното разнообразие в тях.
Резултатите от Българо-румънския проект за картиране на гори са неоценим
източник на информация за разработване
на стратегии и планове за подобряване на

защитата и за устойчиво стопанисване на
горите в България. Те имат разнообразно
приложение – разширяване на мрежата от
защитени територии по логичен и последователен начин, разработване на планове
за управление на защитени зони от Натура
2000, горска сертификация, научни изследвания, пространствено моделиране и др.
Резултатите от картирането са обобщени в ГИС база данни, която е организирана
на три нива – насаждение, отдел и 25-хектарна мрежа. Поради липсата на информация и сравнително неправилната форма на
горските отдели в България второ ниво
тук не е разработвано. Публикуването на
третото ниво на генерализация на специално създадената интернет страница
(www.forestmapping.net) допринася съществено и за подобряване на информацията
за българските гори.
Много е важно осъвременяването на базата данни за значимите за опазване на
биоразнообразието гори да продължи и периодично да се изготвя сравнителен анализ
с първоначалната карта с цел мониторинг
и оценка на ефекта от прилагането на
мерки за опазване на биологичното разнообразие на горите.
Екипът на Българо-румънския проект за
картиране на значими за опазване на биологичното разнообразие гори изказва своите
най-искрени благодарности на всички, които подкрепиха осъществяването на проекта с опит и познания, информация и данни, с
помощ в полевите дейности. Повече информация за резултатите от проекта, както и
финалния доклад, може да намерите на
www.bspb.org.
Ваня Рътарова, БДЗП
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картичката е универсален подарък, който
може да бъде поднесен и без специален
повод, а благородната кауза го прави пъти
по-ценен от всяка друга вещ. По този
начин спасяването на полубеловратата
мухоловка е с една крачка по-близо, вие се
чувствате мъничко по-добри от жеста
на щедрост, а вашият близък – приятно
изненадан от факта, че е въвлечен в нещо
добро.

Повече за
мухоловката
БДЗП стартира кампанията „Дар за природата” („Good nature gift”), посветена
на дарителство за световно застрашените видове птици в България и техните
местообитания. За „пилотна” птица бе
избрана не коя да е, а полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata). Известно
е, че у нас се намират близо 50% от нейната популация и местообитания от цялата Европейска общност. И дали поради
оскъдните данни за нея, или заради красивото нежно оперение на женската видът
получи честта да бъде лице на картичка,
която Дружеството публикува през април
2009 г.
Идеята ни е чрез тази картичка да добавим още една приятна възможност за
подарък, когато наш близък има празник и
се чудим какво да му изберем. Всъщност

Червена книга

Прощалният вик
на свиреца
Тънкоклюн свирец – най-голямото
орнитологично предизвикателство
Неговият тайнствен вик сигурно е съпровождал предците ни номади по дългия
им път от азиатските степи до тучните
поля на юг от Дунав... Може би едрата
колкото гълъб птица с дълги крака и тънък
извит надолу клюн и маскировъчно петнисто землистокафяво оперение неведнъж е
стряскала конете, вдигайки се пред краката им от степните треви. С жалния си
вик в мрачното есенно небе сигурно е навявала тъга за загубените в битките братя,
а в уханните пролетни утрини с полета
си над становете сякаш носела надежда за
по-добро бъдеще.
Може би още тогава заради гласа й са я
нарекли свирец. Неколцина от милионите
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„Опазване на дивите птици и природата
чрез изкуство” е най-новата инициатива
на БДЗП. Тя цели да обвърже най-младите
членове на обществото ни, като ги прави съпричастни чрез техните рисунки. В
пет училища в столичния квартал „Красна
поляна” бяха показани малки филмчета с
изнасяне на многобройни интересни факти
за полубеловратата мухоловка. Фокусът
на разговорите с учениците бяха проблемите, с които е свързано изчезването на
тази малка птица и укрепването на природозащитната кауза като цяло. Специално
внимание към поканата оказаха младите
художници и техните ръководители от
частната детска школа по изобразителни
изкуства към Международната академия
по архитектура в квартал Стрелбище.
След края на часовете по рисуване почти всички деца дариха своите рисунки в
знак на съпричастност към усилията на
БДЗП да спаси този вид от изчезване. В
знак на признателност ние пък раздадохме
на всички участници подаръци в духа на
инициативата – книжки за птиците в
България, малки определители на градски-

българи през вековете забелязали, че тази
птица има по-къс и тънък клюн от другите свирци, и разбрали, че тя се отнася към
отделен вид. Така го и записали в първите
български книги за птиците – „тънкоклюн
свирец”.
Столетия по-късно отстоялите бъдещето си хора вече не били оставили място
за дребничкия си степен събрат с тъжния
вик. Вече нямали нужда да им се напомня
за отлетелите души на събратята им.
Затворени зад панелните си стени, вече
нямали нужда и от надежда... С вековете
птицата ставала все по-непозната, далечна и... ненужна. Не давала мляко, не била
лъскава като колите, не ставала за продан,
с една дума – не носела келепир. И никой,
освен неколцина, не забелязал, че тя си е
отишла от България. Може би завинаги...
За да видим днес тънкоклюн свирец, трябва да отидем в музея. Ще видим всъщност
останки от него. По време на „барутния
период”, не отминал и българската орнитология, около дузина птици от този вид

те видове птици, броеве на списание „За
птиците”.
Още една причина да обърнем такова внимание на този вид в настоящия брой е
новото предизвикателство, което приемаме с удоволствие – BirdLife International
възложи официално на БДЗП да координира
разработването на Международен план за
действие за полубеловратата мухоловка.
В тази връзка беше организирана международна среща, на която беше представена
събраната информация и бяха анализирани
биологията и екологичните изисквания на
вида в България и в Европа. Също така
беше анализирана и оценена степента на
действащите заплахи за местообитанията и бяха обсъдени необходимите мерки
за тяхното предотвратяване, които да
залегнат в плана. Международният план
за действие трябва да е готов в края на
декември 2009 г.
Дияна Костовска и Димитър Йовчев, БДЗП
©Архив БДЗП

са били „съхранени за поколенията” (според безумното определение на един „природозащитник” от ХХ в.) по този начин. Зад
витрината съзираме надписа „Тънкоклюн
свирец Numenius tenuirostris”. До него стоят препаратите на още два свиреца, досущ като двойници, но с различни табелки:
„Голям свирец Numenius arquata” и „Малък
свирец Numenius phaeopus”. Трябва да знаем къде да гледаме, за да разгадаем мистерията защо три „еднакви” птици са с различни етикети. Първо, да не се подлъгваме
по имената – големината на тънкоклюния
е същата като на „малкия” свирец или на
някои по-дребни „големи” свирци. Малкият
свирец лесно отпада като избор, ако обърнем внимание на ясните тъмни препаски
през и над очите му (такива препаски няма
нито при тънкоклюния, нито при големия
свирец). При определянето си струва да
разгледаме най-добре човката. Тя е найфина, най-тънка (включително в основата) и с най-остър връх при тънкоклюния,
а често е и най-къса (макар някои малки
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и някои големи свирци да имат забележително къси човки!). Погледната отгоре,
не може да се сбърка – видимо по-тясна е,
отколкото при другите два вида. Не така
лесно е с краката, макар че при тънкоклюния свирец те са тъмносиви (за разлика от
синьо-сивите на малкия и големия свирец),
а и видимо са по-къси от тези на големия
свирец. Опашката е бяла с 4 или 5 относително тесни тъмни ивици, които при другите два вида обикновено са по-изразени.
Много важен белег на тънкоклюния свирец
е липсата при всички възрасти на пресечени (с остри връхчета настрани) тъмни
петна по гърдите, страните на тялото
и корема. При възрастните петната отстрани на тялото са кръгли, което също е
добър белег за различаване на вида. Подкрилията и аксиларните пера са винаги бели,
докато при другите два вида обикновено
са с тъмни петънца и ивици. Тук, на витрината, е лесно, но и в природата не трябва да се забравя, че само при отбелязани „в
пакет” всички посочени характерни белези
можем да бъдем сигурни, че пред нас е наистина тънкоклюн свирец.
Малко се знае за границите, в които попадат родните места на тази птица. Найобщо казано, това е Сибир, където на
няколко места (районите на р. Тара, Омска
област, на градовете Томск и Барнаул) и
много отдавна (началото на ХХ в.) тънкоклюният свирец е намиран да гнезди. Почесто е виждан при миграциите си по Средиземноморското крайбрежие на Африка
от р. Нил до Мароко, в някои страни в
Южна и Централна Европа (България, Гърция, Италия, Унгария и други), Мала Азия и
Близкия изток. В края на ХХ в. данните за
тази птица рязко намаляха. Няколкото експедиции в Сибир и на юг от Русия (имаше
предположения, че неизвестни гнездовища
съществуват и в Централна Азия), организирани от BirdLife в места на възможно
размножаване, не се увенчаха с успех. През
последните години на века малка група от
около 20 свирци зимуваше редовно в блатото Мержа Зерга в Мароко, после спряха
да идват и там, изненадващо се появиха
за еднократно зимуване в блатиста местност в Италия, един индивид беше видян
дори във Великобритания... и се изгубиха.
От години няма сигурно наблюдение на
тънкоклюн свирец никъде по света. И не е
чудно. Според най-оптимистичните предположения може би на Земята са останали
не повече от 50 екземпляра. Вероятността да бъдат забелязани от орнитолози при
този брой е практически равна на нула. За
съжаление вероятността видът вече да е
окончателно изчезнал никак не е равна на
нула... Макар да има надежда да е оцелял
в някои огромни територии в Централна
Азия и Близкия изток, където поради во-

Голям свирец

Малък свирец

Тънкоклюн свирец
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Поглед отстрани

Тънкоклюн свирец

Поглед отгоре

Малък свирец

Голям свирец (млад, средата на юли, 79 мм)

©H.-O. Rehage
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енни действия и други безумия на „модерната” цивилизация практикуването на орнитологични занимания не е здравословно.
Тънкоклюният свирец е печален пример
за това как въпреки отчайващия апел на
учени и природозащитници за изчезването
на някой вид никоя държава не се оказа достатъчно ангажирана, за да направи нещо
реално за спасяването му. Дори „великата
сила” Русия не пожела и не можа да направи
нищо за един от „най-руските„ видове
птици! Сигурно за спасяването му щеше
да стигне само малка частица от милионите, които струва един изтребител или
една предрешена изборна кампания!
А апелът на учените беше повече от ясен
– видът бе определен като „критично
застрашен” в Международната Червена
книга, като приоритетен за няколко конвенции, подписани от половината страни
по света – но, уви! Впрочем, по ирония на
съдбата, тънкоклюният свирец беше пропуснат в първото издание на българската
Червена книга, така че поне България може
да не се чувства отговорна за изчезването
му...
За чест на международната природозащитна общност нашата страна единствена положи усилия за спасяването на вида.
BirdLife, Рамсарската, Бернската, Бонската и Вашингтонската конвенции, както и
национални природозащитни организации,
сред които и БДЗП, положиха усилия според скромните си възможности.
С надеждата за подкрепа от правителствата бяха разработени международен и национални планове за действие за спасяване
на тънкоклюния свирец. Още през 2002 г.
БДЗП разработи такъв план за България,
в който освен подробното описание на
основните факти за тази птица са предложени и конкретни мерки за осигуряване
на подходящи условия на мигриращите и
зимуващи у нас птици, действията, които
всеки трябва да предприеме при устано-
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вяване на вида, средствата, необходими за
опазването на вида в България и т.н. Поради това, че планът беше изпреварил времето си (държавата нямаше приет правилник какво трябва да съдържа чудото
„национален план за действие за вид”), той
остана без внимание от страна на институциите. Както впрочем без последствие
останаха и всички други подобни планове
за опазване на биоразнообразието, дори
официално приетите от Министерския
съвет! И като по чудо (за запознатите то
се нарича инициатива и натиск от страна
на природозащитната общност) някои от
основните елементи на този план бяха изпълнени. Всички най-важни за вида влажни
зони бяха обявени за Рамсарски места. Повече от 10 години защитената местност
Пода е пример за природозащитно управление на защитена територия. Тече редовен
мониторинг на всички места по Черноморското крайбрежие, където видът е наблюдаван повече от един път. И най-важното – въпреки съпротивата на държавата
националната екологична мрежа Натура
2000, включваща и местата от значение
за тънкоклюния свирец, е вече факт!
Спасяването на давещия се тънкоклюн свирец е дело на самия давещ се, в случая – пак
на неправителствените природозащитни
организации. Затова BirdLife, Кралското
дружество за защита на птиците, Бонската конвенция и Афро-евроазиатското споразумение за водолюбивите птици правят
последен опит да се открие тази птица
– преди да е станало необратимо късно.
Те се обръщат към всички орнитолози по
света за съдействие за спасяване на тънкоклюния свирец. Обръщението (което в
оригиналния му вид на английски език е
на разположение на всеки заинтересован в
офисите и природозащитните центрове
на БДЗП) е да се посетят всички места,
подходящи за тънкоклюния свирец, в найвероятното за присъствието му време за
дадената страна, да се огледат внимателно всички свирци и да се провери дали сред
тях няма тънкоклюни.
Конкретните места на срещане на тънкоклюния свирец в България са отбелязани
в Националния план за вида (също на разположение в офисите и центровете на
БДЗП). У нас досега са регистрирани общо
32 наблюдения, признати в международен
план (поради трудностите в определянето на вида не всички наблюдения, претендиращи да са на тънкоклюни свирци, биват
признати за действителни). Тънкоклюни
свирци са установени по Черноморското
крайбрежие (Шабленското и Дуранкулашкото езеро, до с. Ляхово, Балчишко, и влажните зони около Бургас), Софийското поле
(предимно в края на ХIХ и началото на
ХХ в.), поречието на р. Марица (края на

ХIХ в.) и района на Плевен (края на ХIХ
и началото на ХХ в.). В района на Бургаските влажни зони видът е наблюдаван 19
пъти, като най-много са наблюденията
от Атанасовското езеро (11), от Пода
и съседните влажни зони (4 наблюдения),
залива Ченгене скеле (2 наблюдения), Поморийското езеро (1 наблюдение) и от
околностите на кв. Сарафово на Бургас
(1 наблюдение). Точно по тези места, но
и по всички други влажни зони, където се
срещат дъждосвирци, през миграционните
сезони (март–май и септември–ноември, а
също и декември–януари) трябва да проверяваме всеки свирец за белезите, присъщи
на тънкоклюния. И кой знае – може би
точно в България ще се роди надеждата,
че загадъчният ни събрат не е само сянка
от миналото...
Тъй като при евентуалното намиране на
тънкоклюн свирец е особено важно да се
гарантира оцеляването му, в плана за действие е описана задължителната поредица
действия. За да се организират те по найдобрия начин, който установи тънкоклюн
свирец, трябва незабавно да телефонира
в БДЗП – 02/ 979 95 00 или 0878 599 373,
откъдето ще бъде организирано всичко
необходимо за осигуряване сигурността на
птицата чрез местната РИОСВ, община,
полиция и т.н., включително постоянна
охрана на мястото от доброволци до напускането на тънкоклюния свирец. Особено важно е да се снима птицата – по възможност с дигитален апарат или дори с
мобилен телефон през далекогледна тръба
или бинокъл, но без да се излага на каквото
и да е безпокойство!
И така, напред към може би най-голямата
орнитологична сензация на ХХI век в България – намирането на тънкоклюн свирец!
д-р Петър Янков, БДЗП
Ако искате да научите повече за вида и усилията на международната Работна група
по тънкоклюния свирец за неговото „преоткриване”, посетете
www.slenderbilledcurlew.net

Миграцията

Къде зимуват египетските лешояди?
В последните години числеността на египетския лешояд в целия му ареал драстично намалява, а през 2007 г. видът е включен
в категорията „застрашен от изчезване”
в червения списък на IUCN. Природозащитници от различни страни стават все
по-загрижени за бъдещото му оцеляване. В
България египетският лешояд е намалял с
39% през последните шест години (от 57
на 35 двойки).
Египетският лешояд е типичен далечен
мигрант, зимуващ в Африка, в зоната
южно от Сахара. Поради тази своя екологична особеност видът прекарва повече от половината от живота си извън
местата за размножаване, в т.ч. и извън
България.
По отношение на българските птици все
още почти нищо не се знае за тяхната
миграция. През 2001 г. на млад египетски
лешояд от гнездо в Североизточна България е поставен сателитен предавател
и това е единствената засега подробна
информация за есенната миграция и зимуването на българска птица от вида. В
началото на своята миграция българските
египетски лешояди пресичат Босфора и
Дарданелите и се отправят на югоизток,
към Близкия изток, пресичайки Мала Азия.
Веднъж стигнали до източното крайбрежие на Средиземно море, лешоядите следват основния поток на миграция на реещите се птици в посока север-юг. През
1974 г. на точка за следене на миграцията в
района на Белен Пас в най-южната част на
Турция са били преброени 874 индивида. На
юг по пътя си лешоядите преминават над
Сирия, Ливан, Израел и Йордания. Над Североизточен Египет, в района на Суецкия
канал, при навлизането в Африка миграционният поток достига най-голямото си
сгъстяване, като през 1984 г. по време на
есенната миграция са преброени 1189 египетски лешояда. Друга част от птиците
вероятно достигат Африка, прелитайки
от Йемен в Джибути, като преди това
преминават над Арабския полуостров и
пролива Баб ел Мандеб в Червено море,
където през есента на 1987 г. са преброени 554 птици. Впоследствие тези птици
вероятно остават да зимуват в Етиопия,
Судан, Кения, Сомалия или друга съседна
държава.
Но да се върнем към историята на българския египетски лешояд, чиято миграция е
била проследена със сателитен предавател. Веднъж навлязла в Египет, преминавайки над Суецкия канал и озовала се над
Сахара, птицата се е стремила да прекоси
обширната пустиня колкото се може побързо. Така в два от дните по време на
прелета над Сахара (28 и 29.09.2001 г.) българската птица е извършила два изключително дълги дневни полета от средно 508
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изминати километра на ден. В тези дни
птицата е преминала над югозападен Египет, северозападен Судан и е навлязла в Чад,
където е останала да зимува. Този лешояд е
прелетял 5340 км от България до мястото
си на зимуване в югоизточен Чад, Африка.
През януари и февруари по време на зимуването лешоядът има район на най-често
обитаване с площ от 2600 кв. км, главно в
саванни местообитания близо до границите със Судан и Централноафриканската
република, но също така предприема и далечни скитания до Североизточна Нигерия
и най-северната част на Камерун.
Дали обаче Чад е държавата, която българските египетски лешояди най-често
избират за зимуване? На този въпрос все
още не сме в състояние да отговорим.
Възможно е значителна част от птиците
да зимуват и в Судан, Етиопия и други
съседни държави. Египетски лешояд от
Израел е бил уловен в Судан, близо до границата с Чад.
Сателитно проследен египетски лешояд
от Италия е зимувал западно от българския в близост до река Нигер в Централно
и Източно Мали. Испанските птици зимуват най-далеч на запад, най-често в южна
Мавритания.
Документирани са многобройните заплахи
и висока смъртност в някои райони на
местата за миграция и зимуване. Ползването на отрови срещу хищници, отстрелът, смъртността от електрически ток
и третирането с пестициди са широко
разпространени в тези държави и е възможно да са сред основните причини за
намалението на вида.
През октомври 1982 г. в Судан повече от
50 египетски лешояда са били намерени загинали под 10 км линия на електропровод,
а през октомври 2005 г. под същия електропровод са били намерени 5 загинали лешояда. Неизвестно е и доколко разпространено и ползвано е ветеринарното лекарство диклофенак, което е причинило повече
от 99% намаление в числеността на три

други вида лешояди, срещащи се в Индия,
Пакистан и Непал. Наред с тези заплахи, в
Западна Африка лешоядите се използват
и за храна, а в Сомалия, Судан и части от
Чад лешоядите и едрите грабливи птици
често са мишена на въоръжени банди. През
март 2003 г. на пазари в Мароко са били
преброени кожи от общо 43 белоглави лешояда. В последните 30 години в Буркина
Фасо, Мали и Нигер 11 вида орли са намалели с 86–98%, а 6-те вида срещащи се там
лешояди, включително египетския, също
са претърпели много голямо намаление.
Едни от най-неотложните проблеми пред
опазването на египетските лешояди в
световен мащаб са идентифицирането на
местата за зимуване и струпване по време
на миграция и установяването на заплахите, които видът среща там. Бъдещото
успешно опазване на вида зависи от изясняването и предотвратяването на тези
заплахи.
Ивайло Ангелов, БДЗП

Разпространение на египетския лешояд
(по Hoyo et al., 1994).
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През Гибралтарския
проток
(Част 1)
Миграцията е част от живота на птиците. Подтикнати от намаляването на хранителните ресурси и
сезонните климатични промени, те прелитат хиляди
километри от един континент до друг, за да намерят
по-благоприятни условия за зимуване и да дочакат момента, когато могат да се завърнат и да се размножат.
Гибралтарският проток е мястото, където Европа и
Африка се доближават най-плътно една до друга – минималното отстояние е 14,96 км. Обикновено в зоната
веят силни ветрове – източният El Levante и западният и по-студен El Poniente. От силата и посоката на
тези ветрове зависи прелетът над протока – както
есента на юг, така и пролетно време на север.
Повечето от птиците, които се възползват от тази
близост между континентите, са т.нар. планиращи
видове, които използват колоните нагрят въздух, наричани термики. С голямата площ на крилете си те се
възползват от термиките и се издигат на височина,
откъдето се придвижват или чрез въздушни течения,
или чрез планиране. Знае се, че орлите и щъркелите се
нуждаят от 17-20 минути, за да прелетят над морето.
Над студената морска вода няма термики. По-добре
запознат съм с миграцията от северния бряг – Испания и Гибралтар. Гибралтар е британска колония и от
много години поддържа традиция в преброяването на
есенната и пролетната миграция. От испанската част
до 1983-1984 г. никой не е правил сериозно научно изследване. Поради голямото разстояние между Мадрид
и Тарифа, както и заради липсата на средства само по
няколко дена на година учени орнитолози са идвали да
изучават миграцията.
От много години есенната миграция е голяма атракция
– цели групи туристи и орнитолози посещават зоната
на протока. Много чуждестранни, както и испански
туристи са привлечени есенно време от този регион,
който е един от най-бедните и неразвити в Испания.
Особено важно е да се запази тази зона, предимно пасища и гори от диви маслинови дървета и коркови дъбове. Именно тук през дните с прекалено силен вятър,
когато за седмица или за 10 дни не могат да прелетят
протока, хиляди птици намират прехрана и място за
почивка. Един пример – след седем дни силен източен
вятър в едно утро с първите лъчи на слънцето преброихме 400 египетски лешояда, може би 40% от иберийската популация.
Най-„старата” организация в зоната е орнитологичната група „Cigueña Negra” (Черен щъркел), на която аз
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съм активен член. Независима икономически, нашата
група изучава на основата на доброволни начала миграцията не само на защитените видове, но и на обикновените. По-голямата част от щъркелите и грабливите
птици прелитат през Гибралтарския проток, така че
е лесно да се направи преброяване на видовете. Затова
трябва да се познава теренът, въздушните течения,
кога птиците минават и кога са върнати обратно от
силния вятър. Има още една организация, която прави
преброяване, само че те получават субсидии от частни
фирми, повечето от които са инвеститори във вятърни генератори, а те убиват хиляди защитени птици
всяка година.
Трудно може да се каже кога започва и завършва миграцията тук – още през декември първите ята от щъркели долитат от Африка и се настаняват, за да гнездят
по южните райони на Иберийския полуостров.

От края на януари малко по малко започват да прелитат черни кани, жерави и бели щъркели.

Февруари е месецът на черните щъркели, орлите змияри, които гнездят на юг в Андалусия, първите египетски лешояди и белошипите ветрушки, които заемат
най-южните територии.

Миграцията

Много черни щъркели започват да се приближават до
Европа. Групи до 20-30 птици спират по реките за почивка и „зареждане”.

Продължават да пристигат хиляди бели щъркели. През
март се увеличава броят на малки орли, ястреби, бели
и черни щъркели, жерави и мишелови. Дъждосвирци и
брегобегачи се подготвят за дългия полет от плажовете на Западна Африка и спират за почивка и храна по
плажовете на Тарифа (най-южно разположеното градче
в Испания).

Плажовете тук са местата на дивия свят – домашни
животни, воден спорт, птици и на фона – Африка.

Видрите се придвижват по плажната ивица от река до
река на лов за риба, раци и жаби. Най-лесно могат да се
проследят по дирите, които оставят при отлив.

Пейзажът се променя като формата на ято в полет.
Рибарски кораб, захвърлен от буря на плажа, реката се
влива в океана, ята от прелетни птици – това е рай за
природолюбителя.

За орнитолозите от Балканите тук всичко е интересно – екосистемата, пейзажът, видовете птици,
културата. Близостта на Африка и културата на северозападната част на този континент са атрактивни
за много от посетителите. Само на 15 км се намират
автентични птичи и други животински видове. Този
вид червеноопашка се среща само в Мароко.

В Джебел Муса (на африканския бряг) живеят на свобода диви макаци – Берберският макак. Неговите
събратя, уловени по планините на Риф, северно от
Мароко, са маймуните, на които всички се радват на
Гибралтарската скала.

Дори свраките са по-различни тук и не само поради синята ивица зад окото – даже социалното им поведение
е по-различно.
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Средиземноморският сокол гнезди на близко разстояние
от протока, а при миграция е лесно да се види както в
Мароко, така и в Испания.

Белошипите ветрушки гнездят на скалните отвеси на
морския бряг и не е трудно да ги наблюдаваш как хранят малките си с насекоми и дребни гризачи.

Много от птиците, които тук са многобройни, в други
части на Европа са пред изчезване. Погледнете само
пейзажите на 15 км от Европа, от прогреса, от интернет… Хората тук живеят в хармония с повечето
животински видове.

Автор на текста и снимките Тодор Тодоров
Colectivo Ornitologico Cigueña Negra, Tarifa, Cadiz, España
http://cocn.tarifainfo.com
Още на:
http://www.surfbirds.com/blog/andalucianature
http://www.surfbirds.com/blog/andalucia
http://www.surfbirds.com/blog/riogrande

Тодор Илиев Тодоров е роден на
20 юли 1970 г. в Копиловци, Монтана. Днес живее в Малага, Андалусия
(Испания) и посещава свободното
си време на изучаването и снимането на птици.
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Полет над Добруджа
100 години от рождението на Петър Славински
От малка „като корабна каюта” стаичка с изглед към
морския бряг един човек повече от 30 години наблюдава
хората и птиците, Слънцето и Луната, а движението на облаците му създава усещане за пътуване по
море. Този човек е писателят Петър Славински в своя
„крайморски дом” в Балчик. Още като малък, когато го
питат какъв желае да стане, той отговаря, без да се
замисли: „Като Иван Вазов.”
Макар да е роден в София, Петър Чолаков, приел
псевдонима Славински, открива за първи път света
във Варна. Затова може би от дете обича морето, а
по-късно предпочита да пише „за хората и пейзажите
край морето”. В Добруджа писателят осъзнава любовта си към птиците. Не случайно неговият балчишки
дом е разположен срещу Батовската река – „вратата”
на птиците по древния Понтийски път. Неведнъж
Славински описва своя житейски пристан чрез отлетелите от него презморски приятели: „Към края
на август тук се събират безчет щъркели. Кръжат
току над моята къща във винтов полет, за да наберат
височина, и отлитат през морето на юг. След тях се
редуват ятата на розовите пеликани, пеликани от
делтата на Дунав, после сребърните и нощни чапли,
сивите и момини жерави, алпийски бързолети, бекаси,
стрепети, пойни птици, дори ятото фламинго от резервата в Аскания Нова... Изпращам ги ден след ден от
терасата – с тъга, че наоколо става тихо и пусто...
Всъщност за малко време тук е пусто – само до първите зимни вихри. Тогава долита ятото пойни лебеди.
И чайки, лиски, гмурци от замръзващите северни реки,
езера и морета. Балчишкият залив е югът на техните
прелети. Запролети ли се, те отлитат пак на север.
Но откъм морето започва новият възврат на щъркели
и чапли, на жерави и пеликани, пойни птици, стрепети... Аз ги чакам кога ще дойдат с радостни трепети
в душата. Защото наоколо пак зазвучават песните на
дроздовете и чучулигите, на черноглавите коприварчета и славеите...”
В това описание проличава поглед на познавач. Действително, за да напише романа си „Птици долитат при
нас” (1957 г.), писателят се подготвя дълго и упорито
– три години изучава орнитология. Затова по-късно
има самочувствието да сподели: „За птиците пиша
само онова, което е научно достоверно.” Всъщност
когато авторът изпраща книгата си, подписана с псевдоним Оман, на конкурс за произведения на съвременна
тема, журито решава, че това е първи опит в литературата на научен работник, по всяка вероятност орнитолог. Романът получава втора награда, като първа
не се присъжда.
Когато излиза украинското издание на книгата, известният биолог Страутман, професор в Киевския
университет, кани Петър Славински на конгрес по
орнитология, тъй като е уверен, че писателят е учен
орнитолог. Тогава професорът с изумление узнава, че
научно достоверната книга е написана от юрист.
Сюжетът на романа „Птици долитат при нас” е плод
на случайно хрумване. Когато един ден писателят
тръгва към морския бряг в Балчик, за да погледа щъркелите, пътят му препречва каруца, чийто кон не иска
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да върви напред. Оказва се, че наблизо има
мечка, разигравана от мустакат циганин.
С него е синът му – красиво 13–14-годишно
момче. Така се ражда идеята за бъдещата
книга. Писателят си представя каква би
била съдбата на това момче, ако то изостави своя чергарски живот и си намери работа – например при орнитолозите в Добруджанския селскостопански научноизследователски институт в Генерал Тошево, с
които да обхожда Добруджа, за да търсят
птици. Авторът свързва конкретното изживяване с птиците, защото се е запътил
да гледа отлета на щъркелите от брега.
Романът е започнат още същия ден – 18
август 1953 г., в „Градините на Аллаха” в
Балчишкия дворец.
Жанрът на книгата е твърде своеобразен – синтез между „роман, публицистика,
научнопопулярно четиво и пътепис”. Тази
хибридност е резултат от желанието да
се съчетаят фикционалното и достоверното. Действително в книгата не само са
споменати (в повечето случаи и с латинските им наименования) десетки птици,
но са и детайлно описани. Писателят не
си позволява да ги очовечава. Напротив –
подходът му към тях е по-скоро научен. Да
не забравяме, че главните му герои са специалисти – орнитолог, препаратор и двама
юноши със сериозни познания в биологията, чиито разговори и коментари имат
професионален характер. Писателят не
се ограничава с това, а се опитва да ни
представи и специфичния „характер” на
всяка птица, най-вече през погледа на дядо
Бонко – „Гледай ги, гледай какви са фалшиви! Хубави, а отблъскват като нагиздени
кокони” (за сивите чапли) или „Има птици,
както и хора, които винаги съумяват да
се променят с обстоятелствата. Може
това по научному да го наричате „пригодност за живот” или нещо такова. А? Но на
мен това ми прилича на „нагаждане”, а аз
много не обичам нагаждачите!”.
Романът бързо става популярен сред читателите. Дотолкова, че те тръгват да
дирят героите му в Института в Генерал
Тошево. И много се разочароват, когато
узнават, че там не работи научен сътрудник на име Ивайло Донев, че няма момче
Опри, девойка Янка или пък дядо Бонко.

В своята повест „Пролет в крайморския
дом” Славински пише и за значението на
птиците за равновесието в екосистемите
и призовава за тяхното опазване и защита.
Една от мечтите му е езерото Дуранкулак
да бъде защитено като резерват и да се
създаде „институт край Дуранкулашките
езера, който ще бъде място за научноизследователска работа на бъдещите поколения наши и чуждестранни биолози”.

признателността на Добруджа към писателя, който обичаше не само хората, но
и птиците.
Кремена Митева,
главен уредник на Дом-паметник
„Йордан Йовков” в Добрич
dobrichmuseum@abv.bg

Вълнуващо е, че днес, 20 години покъсно, мечтите на Петър Славински
започват да се сбъдват – Ивайло (вярно не Донев, а Иванов), регионалният координатор на БДЗП във Варна
– орнитолог, който посвещава живота си на проучването на птиците по
северното черноморско крайбрежие и
на трудната битка за тяхното опазване и защита, е на път да осъществи
мечтата на Славински за създаване
на полева изследователска станция в
Дуранкулак – строителните планове
вече са готови и това лято предстоят първите копки…
Не само любовта към земята, морето, хората и птиците свързва Петър Славински
с „далечните далечини” на Добруджа. През
1985 г. той е удостоен с престижната литературна награда „Йордан Йовков”. Затова в Дом-паметник „Й. Йовков” в Добрич се съхраняват пишещата машина на
писателя, негови книги, ръкописни страници и четирилистната детелина, подарена
му за късмет от поетесата Дора Габе.
Петър Славински е и първият кмет на
София след 9 септември 1944 г. Бил е военен кореспондент по време на Втората
световна война. През периода 1953-1954 г. е
директор на Държавния музикален театър
„Стефан Македонски”. Литературната му
дейност включва стихотворения, разкази,
приказки за деца и т.н. В цикъла романи
„Краят на господарите” Петър Славински
отразява впечатленията си от Втората
световна война. Автор е на творби за живота в Добруджа – „Пролет в крайморския
дом”, „Просторите на Добруджа” и др.
Създател е на сценария на филма „Птиците долитат при нас”, който е откупен
от ЮНЕСКО и е разпространен в над 50
страни. Творбите на Петър Славински са
превеждани на немски, руски, словашки,
украински и чешки.
За добруджанци Петър Славински е един
от „техните” писатели. И както красивият курорт Албена носи името на Йовковата героиня, така и тихото ваканционно
селище Русалка, живописно разположено на
брега на Таук лиман (Птичия залив), е получило името си от героинята на Петър
Славински Русаля. Това е още един знак за

©М. Василев

©Архив ИМ - Добрич

©Архив БДЗП
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Природозащитата е наука

Консервационна биология - що е то?
Земята като „суперорганизъм”, чиито биологични, физически и химически елементи
взаимодействат по уникален начин и поддържат равновесието на планетата.
Цел и задачи
на консервационната биология

©С. Николов

Зараждането
на консервационната биология
Опазването на природните ресурси
е фундаментален проблем.
Без неговото разрешаване
справянето с всички останали
ще бъде безрезултатно.
Теодор Рузвелт, 1907 г.
За биологията и живота
Като наука за живота биологията винаги
е имала огромен принос за неговото опознаване, но не винаги е имала за приоритет
неговото опазване. В по-ранните етапи
от нейното развитие основен двигател
за постиженията в тази научна област е
била не идеята за съхраняване на природната среда и нейното биоразнообразие, а
човешката любознателност.
В някои отношения този факт е оказвал
по-скоро негативен, отколкото положителен ефект върху природата. Така например
във „Фауна на България„ (една от настолните „библии” за българските орнитолози) за вид с висок консервационен статус
като големия креслив орел (Aquila clanga)
можем да намерим следния парадокс: „През
размножителния период е много рядък...
На 20.06.1890 г. до гара Синдел е отстрелян един екземпляр в гнездото... Единични птици са отстреляни до гара Кричим,
Пловдивска област, до с. Ярлово и Бухово,
Софийска област.” По-нататък в същата публикация се посочва, че е възможно
в страната да гнездят единични двойки,
въпреки че след такъв отстрел терминът
„възможно” звучи почти „невероятно”.
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Макар Homo sapiens да спада към хомотермните (топлокръвни) организми, в едно
отношение той има безспорна прилика с
пойкилотермните (студенокръвни) – загрява бавно. Казано с други думи, винаги
чакаме „ябълката” да ни удари по главата,
за да ни споходи идеята, от която се нуждаем. В контекста на драстичните промени на природната среда през последните
десетилетия, изразяващи се в глобални
климатични отклонения, замърсяване, загуба на биологични видове и естествени
местообитания с феноменална скорост,
човечеството – и в частност международната научна общност – все по-често
започва да насочва вниманието си към нейното опазване. Именно в тази светлина се
заражда и едно от най-актуалните направления на съвременните естествени науки
– консервационната биология. Терминът
е използван за първи път през 1978 г. в
САЩ като име на конференция, инициирана поради нарастващата тревога за
унищожаването на тропическите гори и
изчезването на видове. Постепенно това
научно направление набира сила и дори придобива философски аспекти, поддържани
от гениални мислители като Хенри Торо и
Алдо Леополд, които представят дивата
природа като важен елемент, стимулиращ
човешкото морално и духовно развитие.
Широтата на мисълта в тази сфера се
разраства дотолкова, че стимулира появата на екстравагантни идеи като теорията на Лъвлок за Гея (1988 г.), представяща

В наши дни консервационната биология е
официално обособена като биологична наука с една-единствена главна цел – опазване
на биоразнообразието и екосистемите на
Земята. В тази връзка консервационните
биолози са изправени пред три основни
задачи, които накратко могат да бъдат
формулирани като (1) инвентаризация на
биоразнообразието на Земята, (2) опазване
на това, което е останало от него, и (3)
възстановяване на тази негова част, която по един или друг начин е деградирала.
Именно подчертано приложният характер
отличава консервационната от общата
биология. Така например ако в хипотетична ситуация на „Точката” (Атанасовското
езеро) по едно и също време се озоват общ
и консервационен биолог и край лагерния
огън се подеме песента „Кога зашумят
шумите, буките”, докато първият си задава въпроса дали в текста се визира обикновен (Fagus sylvatica) или източен бук (F.
orientalis), то вторият би се замислил дали
след 100 години ще има какво да шуми в
България (освен банкноти в джобовете на
недобросъвестни политици).
Консервационната биология
като интердисциплинарна наука
Ефективната природозащита е немислима
без комплексен мултидисциплинарен подход. Поради тази причина консервационната биология се явява „кръстопът” за много
научни области: антропология, биогеография, екология, еволюционна и популационна
биология, генетика, социология, таксономия и много други, като всяка една от тях
има съществен принос в опазването на природата. Чрез природозащитното законодателство се осигурява защитата на застрашени видове и природни местообитания.
Чрез икономически анализи се остойностяват различни аспекти на биоразнообразието с цел аргументиране на опазването
му. Чрез екологичен и климатологичен мониторинг на биологичните и физическите
параметри на околната среда се генерират модели, предсказващи последствията
от антропогенните въздействия. Не на
последно място, социалните науки предоставят методи, насочени към вникване в
мотивацията за действията на местните
хора и въвличането им в прякото опазване
на заобикалящата ги природна среда.

Популярност
Общността от професионалисти в сферата на консервационната биология сформира Дружеството по консервационна биология (http://www.conbio.org/), което е с
над 10 000 членове и заема челно място
в изучаването и ефективното опазване
на световното биоразнообразие. От 23
години дружеството ежегодно организира
международни конгреси по консервационна
биология. Популярността на научно-приложни разработки в областта се потвърждават и от рейтинга на специализираните научни издания в тази сфера: списанията Conservation Biology и Biological
Conservation са сред водещите издания в
научните направления Опазване на биоразнообразието, Екология и Науки за околната
среда. Топ списанието Nature ги определя
като задължителни настолни четива за
всеки еколог по света.
Консервационната биология в България
Както и в много други страни, у нас консервационната биология е критична дисциплина. Вземането на решения относно
планирането на екологични мрежи и управлението на защитени зони и застрашени

видове е свързано с огромна отговорност
и напрежение. Това се предопределя от
кратките срокове за постигането на уникален компромис между политически, икономически и природозащитни интереси,
както и за намирането на солидна аргументация в полза на природозащитата. Въпреки трудностите постигнатите успехи
са много. Можем да се гордеем с инициативите за опазване и възстановяване на националните популации на много консервационнозначими видове (в които БДЗП е водеща организация) – по-ярки примери сред
тях са сухоземните костенурки (Testudo
graeca и T. hermanni), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), белоглавият (Gyps
fulvus) и египетският лешояд (Neophron
percnopterus), царският орел (Aquila helaca)
и др. Страната ни се отличава и с високия
процент на зоните, включени в националните екологични мрежи ОВМ и Натура
2000.
Да се надяваме, че консервационната биология – като наука и философия – ще
набира все по-голяма сила в страната ни
и най-вече, че ще постига резултати, валидни не само от днес за днес, но и от днес
за утре.

©Гл. Попйорданов

©Ил. Илиев

д-р Стоян Николов, БДЗП
stoyan.nikolov@bspb.org

Къде да наблюдаваме птици?

Предизвикателството Керкини
Вие сте любители на птиците и дивата
природа и сте готови да отделите поне
един ден за любимото занимание. Готови сте и на ранно ставане, не ви плаши
шофирането в здрача на ранната утрин
и сте решени да се уверите, че у вас все
още живее духът на откривателя и пътешественика.
Ако е така, то езерото Керкини е великолепното предизвикателство за вас. „Предизвикателство” в смисъл на нещо ново,
съществуването на което не бихте приели на доверие дори по разказ на очевидци,
при това е било толкова близо до вас, без
дори да подозирате за него. Не бихте го
приели, без да се уверите сами.
В този ред на мисли настоящата ми задача
не е да опиша всичко онова, което предстои да видите, а да помогна да поберете
максималното в един ден.
Днес езерото се намира в Република Гърция, в северозападната част на Серската
котловина, в южното подножие на планината Беласица. Отстои на 47 км от ГКПП
Кулата/Промахонас и на 230 км от София.

Езерото получава водите си главно от
река Струма. По своя произход то е изкуствено езеро (язовир), наследило някогашното Бутковско езеро. До 1932 г. е било
част от обширна блатиста местност,
заливана от водите на Струма при всяко
пролетно пълноводие. По същото време
е изградена част от днешната източна
дига и преградната стена. Съвременния

си вид придобива след реконструкцията
през 1982 г., когато нивото и обемът са
увеличени посредством надграждане на съществуващите съоръжения и издигане на
западната дига при село Керкини.
Така днес площта на езерото съобразно
сезона варира от 54 кв. км до 72 кв. км,
като дължината му е 17, а в най-широката
си част е 5 км.

©С. Стойнов

21

Къде да наблюдаваме птици?
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Езерото е влажна зона с международно значение съгласно
Рамсарската конвенция, а в съответствие с Директива
79/409/ЕИО на ЕС е включено в националния списък на
местата, определящ гръцкия принос в Европейската
екологичната мрежа Натура 2000. Има статут на Защитена местност.
За туристите орнитолози Керкини е сред най-атрактивните места за наблюдение на птици в Югоизточна
Европа и безспорен фаворит в пределите на Гърция. И
не случайно!
Регистрираният брой видове в района на Керкини през
годините надхвърля 300 (длъжен съм да поясня – това
се отнася за езерото и склоновете на ограждащите го
планини, влизащи в едноименната защитена територия). Реалният максимален брой видове, които могат
да се наблюдават през различните месеци от годината,
варира от 120 до 200.
Тук струпването на водолюбиви птици през зимата в
определени години достига численост 40 000. В този
сезон можете да наблюдавате видове от световния
червен списък, като големия креслив орел, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница. Всъщност
тук е и най-многочислената зимуваща популация на световно застрашения къдроглав пеликан и единственото
регистрирано през последните години (от 2004 г.) ново
гнездовище на вида.
Езерото ще ви предостави незабравимо изживяване по
всяко време на годината.

©Т. Иванова

Ако сте приели предизвикателството и вече планирате пътуване, предлагам няколко полезни съвета.
Колкото по-ранно е вашето тръгване, толкова по-спокойно и бързо ще е пътуването, ще разполагате с повече време на място, а и вероятността птиците да са
обезпокоени ще е най-малка.
Достъпните с автомобил „горещи” точки в логическата им последователност са:
•
при с.Мандраки имате достъп до северния бряг
на езерото. Предлага интересни наблюдения в ранните
часове на деня;
•
разливите южно от с.Вирония, между ж.п. линията и моста на Струма;
•
участъкът по източната дига между селищата
Мегалохори и Лимнохори, подходящ за пешеходен преход, достъпен и за автомобил – разстоянието е около 7
км;
•
преградната стена на язовира при село Литотопос
и р.Струма в участъка 1 км южно от стената;
•
шосето на север от с.Литотопос в участъка до
река Керкини (около 13 км). Изминава се с автомобил, като шосето следва бреговата линия. Подходящи
места за наблюдения са рибарският пристан на около
500 м северно от преградната стена; издаденият нос на
около 6 км пї на север – място за почивка на пеликани,
чапли и лопатарки; плитчините във втората половина
на маршрута и в самия му край – там където се влива
р. Керкини;
•
разходка с лодка от пристана на село Керкини,
която ще ви отведе до заливните гори и до гнездата
на къдроглавия пеликан (намиращи се върху изкуствени
острови). Продължителността на разходката е около
1 час и струва около 8 евро на човек.
И преди да ви пожелая „Приятен път!” само още един
съвет: Не се колебайте да поканите за компания свой
приятел или познат, дори и той да няма специален интерес към птиците.
Борислав Тончев, БДЗП
albostil@mail.bg
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Птици през бинокъл

©Г. Герджиков

Интересна
цветова форма
при голямата бяла
чапла (Egretta alba)
По време на среднозимното преброяване на
водолюбивите птици на 17.01.2009 г. в рибарниците при с. Труд, Пловдивско (UTM
LG17), наблюдавахме интересен екземпляр
голяма бяла чапла. По размер птицата не
се отличаваше от другите зимуващи тук
30 големи бели чапли. Оперението й беше
също така снежнобяло, но клюнът й бе
черен със зелена основа, а краката – червени. Първоначално помислихме, че тази
птица принадлежи към източния подвид E.
alba modesta. Той обаче е видимо по-малък
от номинантния и през брачния период
краката са червени само в горната си част
(жълти при нашия подвид). След като се
поровихме из литературата, стана ясно,
че се касае за аберантна цветна форма,
която – макар и рядко – се среща при
нашия подвид. Подобна птица с червен
клюн и червени крака е била наблюдавана
на 23.05.1998 г. край Бургаското езеро (Б.
Иванов, устно съобщение).
Георги Герджиков, Димитър Плачийски,
Васил Генчев, Петър Калайджиев и
Ивайла Климентова, БДЗП

©И. Димчев

Дроплата все още
зимува у нас!
Всеки, който се интересува поне малко
от птици, знае, че районът около Бургас е
най-подходящ за наблюдение и откриване
на редки и интересни видове. По време на
редовния мониторинг на Бургаските езера,
извършван от доброволци и експерти на
БДЗП, винаги могат да се очакват интересни наблюдения. Има моменти обаче,
когато дори и свикналите на всякаква орнитологична екзотика бургазлии остават
изненадани. Така се получи на 01.02.2009 г.,
когато в обективите на орнитолозите
попадна странна едра птица. Изненадата
беше всеобща – голяма дропла! В екипа
имаше експерт с опит в наблюдението на
вида и като допълнение бяха направени няколко доказателствени снимки. Птицата
бе наблюдавана в земеделски площи в околностите на Мандренското езеро.
Голямата дропла е изчезнала като гнездящ
вид на територията на България. По време на зимуване се наблюдава много рядко,
като през последните 10 години почти не
са известни сигурни наблюдения.
Наблюдението е много обнадеждаващо, защото доказва, че все още са запазени подходящи места за зимуване, а защо не и за
бъдещо завръщане на вида в България.
БДЗП Бургас

©А. Грозданов

Наблюдение
на планински
дъждосвирец
(Eudromias
morinellus)
На 05.04.2009 г. при еднодневна експедиция
в Понор планина наблюдавахме 3 екземпляра от редкия за страната ни планински
дъждосвирец (Eudromias morinellus). Голямо
впечатление ни направи присъствието му
в това местообитание – планински пасища и скали на около 1400 м надморска височина, където не сме свикнали да виждаме
много представители на дъждосвирците.
Напълно оправдавайки името си обаче,
птиците бяха избрали Понор като място
за почивка по време на дългата миграция
на север. Едната от тях показа голямо
доверие към нас и успяхме да я заснемем от
по-малко от метър разстояние.
Наблюденията на планински дъждосвирци
в Западна България са изключително редки,
а повечето стари данни са предимно от
Софийското поле.

Атанас Грозданов, Георги Кунев,
Димитър Първанов, Юлиян Джорев, БДЗП

©А. Грозданов
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Етно

Кукувица кукува,
зелена гора развива…
Уважаеми читатели, в поредица от статии ще ви запознаем с образа на птиците в традиционната култура на българите. Заедно с етнографите от Регионален исторически
музей – Русе ще проникнем в дълбините на народната памет, за да открием позабравени
представи за птиците, скрити в обредни практики, в слово на песен, в шевица на женска
риза, в пафти от невестинска премяна, в дърворезбена плетеница от църковен олтар.

©М. Василев

От множеството прелетни птици, които идват по нашите земи да летуват,
народът ни е избрал определени видове,
които да включи във фолклорната си култура. Най-популярните са лястовицата,
щъркелът, славеят, кукувицата – ще ги
срещнете в песни, приказки, легенди, пословици, гатанки, поверия. За разлика от
орела, пауна и гълъба тези птици много
рядко присъстват като изображения в
произведения на традиционните изкуства
и занаяти.
Защо избрах да ви запозная с кукувицата
като персонаж от фолклора ни? Защото
в сравнение с другите тя е позабравена.
Щъркелът и лястовицата все още са обвързани с обредни практики – нали и вие
чакате да дойдат щъркелите и лястовиците, за да си оставите мартеничките на
някое плодно дърво? Славеят пък е найпопулярният певец в природата. Те са понатрапчиви и в ежедневието ни – виждаме
лястовиците по електрическите жици,
гнездата им по ъглите на прозорци и стрехи, щъркелите и техните гнезда също са
честа гледка (особено когато пътуваме),
славеят и неговата песен са често използвани образи в съвременното изкуство...
Докато кукувицата е почти невидима.
Може би най-популярните суеверия за нея
си припомняме пролетно време, ако я чуем
– че колкото пъти изкука, толкова години
ще живеем и не трябва, когато за първи
път ни закука, да сме гладни и без парички
в джоба, за да не ни върви на празно през
годината.
И ако сега като символи на пролетта,
като нейни вестители, без да се замислим
определяме щъркела и лястовицата, то
в миналото най-силен знак за пролетта е
била кукувицата. Дедите ни вярвали, че
след като се появи тя, студ и зима вече
няма. Затова с нетърпение я очаквали и я
посрещали с песни и игри. Те били обредни – изпълнявали се само на Благовец (25
март), защото се вярвало, че на този ден
тя се завръща от юг. След празника всички
гледали сутрин да хапнат поне 2-3 залъка

24

и да имат монети в джоба – да ги закука
куквицата сити и с пари, за да е така цяла
година. Момите щом я чуят за първи път,
връзват възел на кърпата си, след три дена
го отвързват и гледат дали има нещо в
него. Ако има (прах, влакънца) – момата
ще се ожени, ако ли не – кукувицата ще я
завари мома и другата година. Ако някоя
много искала да се омъжи, следяла на кое
клонче е стъпила птичката да кука, а
като хвръкне, откършвала вейката и я носела в себе си с вярата, че любимият скоро
ще я поиска за невеста. На юг вярват, че
кукувичето кукане е поличба за женитба
на момци.
Но кукувицата носи и лоши вести – нейната поява означава за човека от фолклора,
че заедно с пролетта са се завърнали и
самодиви, самовили, змии, змейове и други
лошотии. Затова майките не пускали щерките рано по изворите – да не ги грабнат
самодивите. А появи ли се кукувица в село,
на някоя къща или в двора – пъдят я, защото прокобявала смърт и запустение.
Освен в поверията, кукувицата е обичан
персонаж и в текстовете на песни, приказки, легенди, дори и в клетви. Според
българските етиологични легенди (за произхода на нещата) в кукувица се е превърнала жена (в езика ни дори няма мъжко
съответствие на името – както има за
орел-орлица, гълъб-гълъбица...) В тези легенди се разказва за брат и сестра, които
много се карали, Господ се ядосал и ги
превърнал в кукувица и бухал – тя кука и
го търси през деня, той буха и я търси
през нощта и така никога не се намират.
В други варианти кукувиците са сестри,
които плачат безутешно по братята си,
които отишли на война. Има и песни с подобен сюжет – сестра се грижи за болния
си брат, но когато отива за вода и бележи
пътя си с кръв от раните на брат си, пада
роса и измива кръвта, тя загубва пътя и
моли Бог да я превърне в кукувица, за да го
търси.
Обяснения защо кука само от Благовец до
Еньовден и защо не гледа сама пиленцата
си дават коледните песни. В тях кукувицата събудила с гласа си новородения млад
бог и Божията майка я проклела: „Д`онемееш от Еньовден / от Еньовден до Благовец.” В други варианти по същата причина
клетвата е: „Тъй да ходиш да кукуваш/ да
не виеш вито гнездо/ най да снесеш в чуждо гнездо/ в чуждо гнездо пъстро яйце”. А
една от популярните клетви е „Да събе-

реш къща като кукувица !”.
В коледните песни тя поема и ролята на
вестител на добри новини – съобщава на
чорбаджия или на св. Георги, който отива
да си обходи синури, че житото е родило,
овчиците са близнили, пчелите се изроили
и т. н.
В коледарските благословии към момата,
омесила колака (обреден хляб, специално
направен за коледарите) й пожелават „да
се носи и подноси като риба в дълбине,
като орел във висине, като сокол в пустиня, като елен в планина, като яребица в зелена трева...” Паралел може да се направи
в благовещенска песен, където кукувицата
казва: „Мене Бог е дал в гора да кукувам,
гора да развивам, рая да се радва.”
Вече споменах, че на Благовец я посрещат
с обредни песни, които се изпълняват само
на този ден. В повечето от тези песни
кукувицата кука насред селото и предупреждава момите да не тъкат и плетат, да
не си редят косите, че момците болни лежат, а момците да не свирят със свирки,
да не орат, че момите болни лежат.
В юнашките песни тя се явява като помощник на ранения юнак – „С клюна си
куршум вади/ от криле си превръз дере/
от нозе си конци вие/ от уста си мехлем
плюе”; а когато е затворен в тъмница,
олицетворява майката, сестрата и либето, които жалеят по него.
Искра Тодорова
Етнолог и фолклорист, работи в РИМ–
Русе, със слабост към темата за птиците
в българската митопоетична традиция
още от студентски години
iskra_filipova@abv.bg
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Списък на птиците, установени в България

1

Точно с такова заглавие, но написана на английски, в началото на април 2009 г. излезе
от печат колективната статия на Българския национален комитет за редките
видове (БНКРВ)2, създаден по инициатива
и с участието на БДЗП през далечната
1988 г. В повечето от европейските държави (и не само в тях) вече функционират национални комитети по редките
видове, сред задълженията на които са и
критичното компетентно професионално
документиране и преценяване на постъпващите съобщения за наблюдения на слабо
познати, редки или трудни за полево таксономично идентифициране видове птици.
Целта е да се стандартизират доказателствата, въз основа на които се решава
въпросът за принадлежността на един вид
птица към локалната орнитофауна на една
страна. Формите на пребиваване са твърде различни и произлизат преди всичко
от самата „противоречива” същност на
птиците като диареални животни. Повечето съвременни птици в огромното си
мнозинство „ползват” два ареала – зимен
и летен (гнездови), като в ежегодните си
миграции между двата се срещат на огромни обширни територии. Числеността
на срещаемост на различните видове също
е твърде различна – от единични екземпляри, забелязани веднъж в столетието, до
ежегодни масови многохилядни ята.
Във века на глобална и универсална обработка на информацията върху биоразнообразието България не можеше да изостава
повече. Появата на тази статия е документ, маркиращ цяла една епоха в авифаунистиката в нашата страна. От тук нататък следва да се „сверява часовникът” с
данните от него при изготвянето на нови
предложения за регистрирани наблюдения.
В статията според категориите, отразяващи характера на разпространение, са
представени всичките 409 вида птици,
чието пребиваване на територията на
страната се смята за безспорно доказано
и надеждно документирано. В категория
A (разпространени в дивата природа след
1950 г.) са включени 406 вида. В категория
B (разпространени в дивата природа и
регистрирани поне веднъж в периода 18001949 г.) са включени 2 вида – тетревът
и червеноклюната гарга. В категория C
(разпространени в дивата природа чрез
самоподдържаща се популация в течение
на най-малко 25 години, която е основана
от интродуцирани чуждоземни видове) е
включен 1 вид – канадската гъска.
Извън тези категории e приведен списък
на 27 непризнати от БНКРВ видове птици, за които са постъпили, включително
и по няколко, съобщения за наблюдения, но
1
2

©А. Игнатов

доказателствата за тях са съмнителни.
Поради това БНКРВ смята за спорно причисляването им към фауната в страната.
Очевидно е обаче, че би могло да се очаква
в близко време получаването на нова информация за тяхното разпространение,
което ще увеличи видовия списък на птиците в България.
В списъка за всеки вид са приведени: (1)
размножителният статус (в 5 категории); (2) статусът на пребиваване в извънразмножителния сезон (в 3 категории);
(3) научното латинско название с авторовото име и година на описване; (4) систематичната принадлежност, приведена
в съответствие с най-новите възприети
схващания; (5) българското название (с което в известна степен се решава отдавнашният въпрос за българската таксономична орнитологична номенклатура) и (6)
утвърдените съвременни международни
названия на английски език.
За да се стигне до този дългоочакван финал, БНКРВ проведе много заседания, писа
многобройни писма на автори на наблюдения с молба да попълнят стандартизирани
протоколи за съобщенията си и да представят доказателства за наблюденията,
консултира се с подобни чуждестранни
национални комитети и пр., и пр. В работата участваха орнитолозите ст.н.с.
д-р Божидар Иванов, Димитър Георгиев,
ст.н.с., д.б.н. Златозар Боев, Любомир
Профиров, Милко Димитров и д-р Петър
Янков.
Какво следва? С издаването на „Списък на
птиците, установени в България” БНКРВ
не прекратява работата си. С него само е

Преценяване на диагностичните белези на скалната
бъбрица по екземпляри от колекциите на Националния
природонаучен музей при БАН, 11 март 2008 г.
От ляво на дясно: Д. Георгиев, ст.н.с. д.б.н З.Боев,
д-р П.Янков, ст.н.с. д-р Б.Иванов, Л.Профиров

положено началото, но естествено – със
задълбочаването на орнито-фаунистичното проучване на страната, вкл. и поради увеличения брой на чуждестранните
любители орнитолози, които посещават
България – този списък неминуемо ще се
допълва. Вече има сериозни основания да
бъде включена и късоклюната гъска. Списъкът ще бъде актуализиран и обновените
му версии периодично ще се публикуват на
страниците на национално специализирано
издание.
Безспорно с появата на „Списък на птиците, установени в България” на БНКРВ България се нарежда сред страните с изградени критерии за стандартизирано представяне на авифаунистичната информация
– важна стъпка в създаването и оценката
на информацията за биологичното разнообразие в страната.
БНКРВ отправя апел към всички орнитолози – професионалисти и любители – да
изпращат наблюденията си на нови или
редки за страната птици за потвърждение. Наблюденията се изпращат на стандартизирана форма, за получаването на
която може да се свържете на ел. адрес
bai_bobo@yahoo.com или тел. (00359) 2988
5115, вътр. 617.
ст.н.с., д.б.н Златозар Боев, НПМ-БАН
boev@nmnh.bas.bg

BUNARCO [Ivanov,B., P.Iankov, Z.Boev, D.Georgiev, L.Profirov, M.Dimitrov] 2009. List of the Birds Recorded in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 61(1): 3-26.
На английски език названието се изписва Bulgarian National Rarities Committee (BUNARCO).
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LIFE+ е нов
енергиен заряд
и летящ старт
в работата на
БДЗП по опазване
на царския орел и
ловния сокол
в България
Стартиралият в началото на годината
проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от
мрежата Натура 2000 в България” дава
нови надежди за опазването на два от найзастрашените видове птици у нас. Проектът, финансиран по програмата LIFE+
на Европейския съюз, идва тъкмо навреме,
за да подкрепи дългогодишните усилия на
БДЗП по опазването на царския орел и
ловния сокол. Работа, която често беше
спъвана от липсата на средства дори за
основни природозащитни мерки, каквито
са охраната на гнезда и мониторингът на
популациите и на заплахите.
Дейностите, предвидени в проекта, стартираха с пълна пара, вече има закупени над
5 ха пасища, много от които са с колонии
на лалугери (любимците на царския орел),
което ще гарантира тяхното опазване.
Доброволци на БДЗП постоянно охраняват 7-те най-застрашени от безпокойство двойки царски орли, а останалите
гнезда се проверяват периодично. В същото време продължава търсенето на нови
гнезда и вече има резултат. На 18 март
екипът ни откри ново гнездо на вековен
дъб в равнината, заето от новосформирана двойка царски орли. С него общият брой
на гнездата, заети в началото на този
размножителен сезон, става 20, като има
надежда няколкото самотни птици, заели

Новите хора
Добре дошъл и успех на новия директор по природозащитата Стойчо
Стойчев! За много
от нашите членове
и приятели Стойчо
не е ново лице – познавате го като активен
член на БДЗП. През периода 1998-2001 г.
отговаря за образователните дейности на
БДЗП в Източните Родопи и Сакар. Тогава
стартира и Oлимпиадата по орнитология.
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територия, да си намерят партньор и да
увеличат броя на двойките.
Продължава и търсенето на заети територии и гнезда на ловни соколи. От началото на размножителния сезон са локализирани 3 района с присъствие на вида (изключвайки мигриращите индивиди), като в един
от районите е наблюдаван брачен полет
на двойка ловни соколи. Остава трудната
задача да се намерят и опазят гнездата.
Предстоят още много и интересни дейности, предвидени по проекта, като поставяне на сателитни предаватели на царски орли, монтиране на изкуствени гнезда
за двата вида, изолиране на опасните електрически стълбове в близост до гнездата
на царските орли и много други.
Дейностите по проекта се координират
от две щаб-квартири – едната е офисът
на БДЗП в Хасково, а другата е новият
офис на дружеството в София, който се
намира съвсем близо до пренаселения централен офис на БДЗП. Офисите са хубаво
нещо, но без хора са като гнездо без орли.
Ето го и екипа на проекта:
Мария Кирякова,
проектен
администратор
Мария е нов човек
за дружеството и
донася опита и знанията си, придобити по време на работата й в Германия и
Йордания. Предстои й трудната задача да
вкара в ред орнитолозите.
Димитър Йовчев,
отговорник по комуникацията
Митко Йо. също е
нов за екипа, но не
и за природозащитната кауза, пък и
има много идеи.
От 2000 г. е координатор на работната
група за опазване на царския орел. Познат
е на доброволците на БДЗП като организатор на охраната на гнездата в Сакар.
Нов член в екипа
на БДЗП е Теодора Иванова – познавате я като изследовател на прилепите, но сега се
прехвърли на другите летящи... Като
отговорник за връзки с обществеността
и членството тя вярва, че с подкрепата

Димитър Градинаров, отговорник
по опазването на
ловния сокол
Митко Г. стана
експерт по ловния
сокол в България
благодарение на активната си работа
по проекта за ловния сокол, изпълняван от
БДЗП и финансиран от BBC Wildlife Fund.
Димитър Демерджиев, отговорник по опазването
на царския орел
Митко Д. работи
по дисертацията
си, свързана с биологията, екологията и опазването на
царския орел, и не спира да открива нови
гнезда и територии.
Николай Терзиев,
отговорник по образователните
дейности
Ники не спира да
вдъхновява
децата и да им показва
колко прекрасна е
дивата природа и птиците. Той самият
се вдъхновява от катерене по дървета и
кучешки лай.
Светослав Спасов,
ръководител
на
проекта
Като досегашен координатор на Мониторинга на обикновените
видове
птици и разбиращ
от чучулиги и овесарки, Светльо все още
се настройва за работа с орли и соколи.
Светослав Спасов, БДЗП
на всички вас ще се справи с отговорните
задачи да бъде редактор на списанието „За
птиците”, да поддържа интересна и полезна интернет страницата и да помага за
привличането на нови членове. Напред!
Ново попълнение на
екипа във Варна е
Анна Станева. Ани
е завършила екология в Краков и гори
от ентусиазъм да
приложи знанията и
уменията си в полза
на българските птици и природа. Успех!

Доброволци

БДЗП и Атанасовското езеро през погледа
на различните поколения
Почти всичките ми спомени за Атанасовското езеро са свързани някак с баща ми –
Кирил Вълчев. След неговото пенсиониране
той работи почти 10 години като охрана
на резервата. Но как да охраняваш такъв
огромен район? Назначен беше от РИОСВ
без специален транспорт, без телефон, без
оръжие. Така бяха решили тогава – охранителят да докладва писмено за нарушителите до полицията и тогава да се взимат
необходимите мерки за отстраняване на
нередностите. Като замърсители и проблеми се сочеха предприятията и жителите от „свинския град” оттатък ж.п. гара
Сарафово. Заради отглеждането на свине
имаше и складове с химически вещества.
Езерото си имаше и своите верни приятели: любители, сътрудници към Българска
академия на науките, фотографи, орнитолози от БДЗП. Това бяха Милко Димитров, Константин Няголов, Любо Андреев,
Пламен Арсов, разбира се и Таню Мичев,
сещам се за Илия Ватев – доктора, Любомир Профиров, Антон Ковачев и др. Беше
им осигурен подслон от две сгради, намиращи се в буферната зона на резервата. За
тях отговаряше охраната.

Бай Киро се възмущаваше от набезите
на обикновени каручкаджии, които необезпокоявани навлизаха от района на минно
селище Черно море – най-лесно достъпният път, успореден с ж.п. линията. След
поредното посегателство той изпращаше
поредната жалба. Друг път го разгневяваше някой, който бе тръгнал направо към
гнездата на рибарките, той викаше „Спри
бе, върни се!” и почти приведен на прибежки догонваше нарушителя, за да го върне.
Разказваше ми за бригадите на БДЗП в резервата, за Точката. Говореше за птичето
разнообразие и така аз неволно почувствах
всичко това като една щафета, която да
приема от баща ми. По подобен начин сега
говоря на моите внуци: „Виж, Гого, водните кокошки... Я, да видим има ли лебеди
на „Пода”! Я, доста са, има и още. Това
са кормораните – на стълба.” А жена ми
след такива думи направо спира колата да
гледаме.
В БДЗП – Бургас се работи по опазването на птиците в ПР Атанасовско езеро.
Прaвят се острови, на които да се осигури
спокойно гнездене на птиците и успешно
излюпване на малките им. Изкуствените

островчета, изцяло изградени от дървен
материал и кал, ежегодно се проверяват
за евентуален ремонт и добавяне на солена
дънна кал, защитни прегради от силно
слънце и вятър, както и от хищни птици.
В такива мероприятия основна роля имат
младите доброволци от Бургас.
Константин Вълчев, 54 г.

Научих за БДЗП през 2004 г. от мои приятели скаути. Оказа се, че повечето от
тях са доброволци там. И разбира се, и
аз станах такъв, защото съм запален по
животните още от малък. За първи път
посетих Атанасовското езеро през същата година. Отидохме в южните солници,
до Укритието. Там видях видове като
кокилобегач, саблеклюн, лопатарка, клопач
и др. В Атанасовското езеро съм наблюдавал 100 вида от общо 291, които съм
виждал досега. Наистина това е магия,
едно чудо на природата! Имаш чувството,
че си в друг свят, въпреки че Бургас е на
една крачка.
Останах много впечатлен от миналогодишната бригада на Атанасовското езеро
и се каня да отида отново. Хората, които
минаха през мястото на Бригадата, бяха
около 100 души. Те бяха дошли от Пловдив,
София, Свищов, Бургас, Варна, Тополовград, Хасково, някои дори от Азербайджан.
И въпреки че не всички ми бяха симпатични, аз ги уважавам, защото са изминали
целия този път заради птиците. На тяхно
място и аз бих направил същото.
Най-хубави обаче бяха впечатленията ми
от птиците. Само за 10 дена успях да
видя 54 вида птици, от които 30 нови за
мен. Най-интересни бяха червените кани,
степните блатари и един млад морски
орел. Имаше и множество малки орли и
мишелови, а един белоопашат мишелов се
спусна толкова ниско, че успях да видя с
просто око ръждивия му цвят. Имаше и

подобен случай с една вечерна ветрушка,
женски екземпляр. На това място трябва
да благодаря на Марин Куртев, който пръв
я забеляза и ми я посочи. Това беше само
един от моите нови видове.
Имаше интересни животни не само сред
птиците. Няколко души успели да зърнат
видра – за съжаление аз не бях сред тях,
но последната вечер успях да видя женски
екземпляр на паяка италианска тарантула с малки на гърба. Този вид се среща в
България само в Петрич и Бургаско. Също
така имаше и прилепи, за които слушахме
лекция.
Всяка вечер имаше по 1-2 лекции – някои за
птици, други за местности и пътувания,
трети за прилепи, четвърти за влечуги и
земноводни, но всички бяха много интересни. Гледахме и много филми. В някои
участвах и аз, а други бяха заснети извън
България. Освен тях имаше и актуални
снимки към лекциите.
След края на презентациите се събирахме край огъня, топлехме се, свирихме на
китара и пеехме песни. Направо да не ти
се ляга, ама като се сетиш, че утре си на
Точката, а и преди това трябва да закусваш...
На следващата бригада се надявам да работя на островите, да видя видра, също
така и голям зеленоног водобегач. Дай
Боже късметът ми да проработи и да видя
белошипа ветрушка и голям креслив орел,
тъй като съм запален по хищниците!
Шегата настрана, благодарен съм на Сви-

лен, Жорката, Волен, Марин и Емо и обещавам, че при следващата ни среща ще ги
черпя един айран. Но всеки човек може да
направи айран, а малко хора могат да направят това, което те направиха за мен.
Павел Захариев, 14 г.

Константин Вълчев е един от най-активните и потомствени активисти на БДЗП–
Бургас. Израснал с идеята за Атанасовското езеро, той е тясно свързан с него и с дейностите на БДЗП в региона, в които винаги
е готов да се включи и да помогне.

©С. Дюлгерова

Павката е един от най-малките, но затова
пък най-ревностните доброволци на БДЗП
Бургас. Той е отгледан и школуван на Бригадата на Атанасовското езеро, където идва
за първи път едва на 9 години. Известен е
със своята енциклопедична памет и познанията си в най-различни области. Активно
се включва във всички дейности на клона, а
мечтата му е да бъде пуснат на островите в
Атанасовското езеро, за да покаже на какво
е способен. Страстта му са нощните грабливи птици (особено бухалът) и влечугите.

©Г. Герджиков
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За края на едно лято, или първите есенни щъркели над Пода
Есента на 2008 г. Миграцията започна покъсно. Затова бърдуочърите пристигнаха
в Природозащитен център „Пода” преди
птиците. Те бяха мили и на мен ми харесваше да си говоря с тях, но се чудех защо
бият целия този път от Европа до България само за да гледат щъркели.
Помня как един ден правех кафе, когато
някой извика: „Ела! Бързо!” Беше толкова
настойчив, че незабавно отидох да видя
какво е станало. Не можех да повярвам, че
има хиляди щъркели в небето. Изтичах и
взех бинокъл. Качих се до наблюдателната
площадка, където другите вече гледаха
кръжащите щъркели над нас. Отлитането
на птиците от България показваше края

на лятото и настъпването на есента.
Антон, експертът по биоразнообразие в
центъра, ме пита дали мога да ги преброя. Как да ги преброя? Толково са много!
Полетът на птиците чертаеше криволичеща линия в небето. Природна картина,
рисувана в синевата. Прекрасен шедьовър
винаги променящ се.
Посетителите правеха снимки и говореха
на езици, които не бях чувал преди, но
нямах нужда от превод, за да разбера значението на „невероятно”.
Наклоних глава назад. Вратът ми негодуваше, но сърцето и очите ми казваха:
„Само още малко!”
Щастие струеше от българите. Те се радваха да споделят това съкровище с мен.
Хилядите птици поеха към хоризонта и
станаха малки петънца в делечината.
Най-накрая си взех студеното кафе. Вече
разбирах нуждата на тези хора да пътуват
толково много, за да видят миграцията
– макар и само за няколко дни. Завиждах на
моите български приятели. Те се радваха
на това представление всяко лято. Благоговея от величието на природата и красотата й, от начина, по който ни събщава за
края на лятото.
Уил Долтън, доброволец в Корпуса на
мира в БДЗП–Бургас

те месеци – в офиса в Бургас. С ентусиазъм
посреща всички предизвикателства и не се
плаши нито от канцеларска работа, нито
от цял ден обикаляне из бургаските езера.

Уил е за две години в България, като досега се
включва активно във всички дейности и мероприятия на БДЗП–Бургас. През лятото
работи и помага в ПЗЦ „Пода”, а през зимни-

©Д. Градинаров

Нови книги

28

Търсете
в офисите на БДЗП
книгите:

Белият щъркел
(Ciconia ciconia)
в България. II.
Ц. Петров [Отг.
ред.]. БДЗП, Природозощитна поредица, Книга №12,
Пловдив, 2007,
334 с.

Картиране на значими за опазване
на биологичното
разнообразие гори
в България. Финален доклад.
В. Рътарова. БДЗП,
Природозощитна
поредица, Книга
№15, София, 2009,
80 с.

Атлас на гнездящите птици в
България. П. Янков
[Отг. ред.]. БДЗП,
Природозощитна
поредица, Книга
№10, София, 2007,
679 с.

Опазване и управление на орнитологично важни места. Наръчник на
доброволните сътрудници по програмата за ОВМ. И.
Костадинава и М.
Граматиков. БДЗП,
Природозощитна
поредица, Книга
№14. София, 2008,
100 с.

Птиците на Сакар
планина. С. Стойчев, Д. Демерджиев, Г. Герджиков,
Б. Борисов.
Хасково, 2008, 56 с.

От читателите

Птиците в моя
роден край
Обичам природата. Често потеглям на
лов за кадри, въоръжен с бинокъл и фотоапарат. Нали съм орнитолог! С много
любов и търпение наблюдавам крилатите
си приятели.
Птиците, срещащи се в моя край, са едни
от най-широко разпространените видове.
През всеки сезон на годината се наблюдават различни пернати. През пролетта
природата се разхубавява и раззеленява.
Идват предвестниците на сезона. В небето се чува веселият глас на лястовиците
и бързолетите. Разпяват се синигери и
славеи. Разпознавам и кукувицата. Каварна
е морски град. По пътя към морето симфонията от пернати певци те отнася в
друго измерение. Чувам диви канарчета,
зеленики, щиглеци, скатии, авлиги и много
други. Сезонът свършва с приготвянето
на гнездо и мътенето на яйцата.
Лято е. Всички са на море. Над морския
бряг прелитат чайки и корморани. Някои
птици са се скрили на сянка и гледат да
нахранят своите малки. По нивите се чуват пъдпъдъци, яребици и скрити в шумата колхидски фазани. В близост до града
във влажните зони всичко е притихнало.
Чува се само монотоният напев на жаби
и щурци. От време се обажда някой воден
бик или се издига сива чапла.
Есен е. Има крилати приятели, които са
отгледали и второто си люпило и се подготвят за дълъг път. Прелетните птици
се струпват на големи ята. Лястовички,

пчелояди и щъркели поемат в една посока
– на юг. Тъжно е. Папуняк издава тънък
писклив звук и се присъединява към ятата.
Времето още повече се влошава и започва
да вали сняг. Полето е побеляло. Мишелови
дебнат гризачи. В паркове и градини виждаме сойки, търсещи храната, която са
закопали в земята за идващите студове.
Синигерите и врабчетата като че ли са
единствени представители на дребните
птици и за да издържат зимата, са се скрили под стрехите на къщите и околните
храсти. Свраки и чавки разравят почвата
в търсене на нещо за ядене. Някаква голяма птица ги прогонва – посевна врана – и
наготово взема останалата храна. Косове
прелитат от дърво на дърво.
На морския бряг е истински рай за водолюбиви обитатели. Неми лебеди, потопили
шии, пасат водорасли от дъното. От време на време прелитат корморани и кацат
по лодките. Големи, малки и черноврати
гмурци бързо се гмуркат във водата.
Многобройните птичи звуци ме изпълват
с радост. Иска ми се да кажа на целия птичи свят „Благодаря!”.

©Архив БДЗП

Димитър Ж. Димитров, 13 г.,
член на БДЗП гр .Каварна

©Архив БДЗП

В памет
Драги Боб Скот,
За ужасно съжаление ти
не можеш да
ни чуеш – нас,
приятелите
от България, с
които съдбата
те свърза през
1982 г. През
всичките тези
27 години за нас
беше удоволствие да общуваме с теб, да
обикаляме тази
©Архив БДЗП
страна с изключителна природа през пролет, есен и зима.
Всеки път ние изпитвахме общ възторг
като членове на групи заедно със стотици
английски бърдуочъри. Твоят ентусиа-

зъм превърна мнозина от тях в големи
приятели на България. Те никога няма да
забравят пътуванията и всичко, което
видяха и откриха в нашата страна. Но
ти приобщи и стотици българи към този
нов начин на туризъм. Когато започнахме,
никой у нас не беше чувал, че може да има
туристи, които да обикалят страната с
бинокли и зрителни тръби, за да наблюдават птици. Така ти направи свои приятели много управители на хотели, продавачи
в павилиони, хора от персонала в хотели
и ресторанти, които ще продължат да
питат кога ще дойде пак групата на Боб.
Ще мине време, докато всички научат,
че никога повече няма да те видят и да
побъбрят за птици, природа, хубаво вино
или как не трябва да следваме европейските грешки в новото ни развитие като
страна членка на Евросъюза. Някои от
нас никога няма да забравят първото си
пътуване в Англия през 1987 г., твоето

гостоприемство за всеки, който е бил на
Бърд-феар или на конференция в Англия,
десетките видове птици, които виждахме за първи път в твоята родина.
Как да приемем, че това повече няма да
се случи?
Все пак макар и да те няма, позволи ни да
те носим в сърцата си като жизнерадостния Боб Скот, който винаги се е радвал на
живота. През дългите години, докато бяхме заедно с теб, ние се научихме, че това е
смисълът и трябва да започваме всеки ден
с нещо ново и да се надяваме на по-добро.
Поклон пред светлата ти памет!
Ние вечно ще скърбим за теб.
От всички български приятели
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За малките

Кутия с птици
Декупажът (decoupage, фр. – „изрязвам”)
е древна техника, която през последните години отново стана много популярна.
Технологията не е трудна и може да се
научи за кратко време. С нея много лесно и
по интересен начин могат да се декорират
почти всички твърди повърхности: дърво,
пластмаса, стъкло, керамика, метал. Така
можете да обновите някой поостарял
предмет у дома или да сътворите уникален подарък.
Предлагаме ви да опитате да украсите
дървена кутия с екзотични птици. Сигурни сме, че ще останете очаровани!
Необходими материали*:
Дървена кутия
Акрилни бои
Декупажна или друга тънка хартия или
салфетки с изображения на птици
Декупажно лепило
или лепило С-200
Четка за нанасяне
на лепилото и лака
Ножица
Лак за декупаж или лак за обща употреба
Изберете предмета, който ще бъде
украсен – в нашия
случай това е дървена кутия, подходяща за съхраняване
на различни неща

Решете дали искате да боядисате
дървото в някакъв
цвят. Ако това е
вашето
желание,
може да го реализирате с акрилна боя.
Нанасяте боята с четка и изчаквате да
изсъхне.

След като лепилото
изсъхне, нанесете с
четка няколко слоя
лак върху картинката.

Вашата кутия с птици е готова! Лесно и
бързо, нали?!
Изберете елементите от хартията
или салфетката и
внимателно ги изрежете. Ако ползвате салфетка, отделете най-горния
пласт. Решете кой
елемент къде да залепите.

С четка нанесете лепилото върху избраните повърхности и поставете изрязания
елемент. След поставянето на елемента
върху повърхността нанесете върху него
още един или два
слоя лепило. Внимавайте да не остава
въздух под хартията, защото се получават неестетични
гънки.

Страничката подготви Християна
Стомонякова, член на БДЗП и PR в
Русенската художествена галерия.

* Необходимите пособия може да намерите във веригата книжарници „Слънчоглед” или в други специализирани магазини за художнически материали.

Редакционно
Много доброжелатели чрез БДЗП подпомагат опазването на птиците и българската природа. Благодарим на нашите
членове, доброволци и симпатизанти,
без които усилията ни биха били безрезултатни. Най-сърдечни благодарности на
донорите, дарителите и постоянните
партньори, които продължават да ни
подкрепят:
Кралското дружество за защита на птиците (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, програ-

30

ма MATRA KNIP Small Embassy Nature
Projects/Embassy of the Kingdome of the
Netherlands, Българска Фондация Биоразнообразие, Фондация ЕкоОбщност, програма
ФАР Развитие на гражданското общество, FERN, Анн и Боб Скот и британските
членове на БДЗП, Барбара Крос и Майк Робъртс, 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-британското дружество за приятелство, Корпус на мира на САЩ в България, Коалиция „За да остане природа в
България”, Lush Ltd., Томеко, Компанията

Coca-Cola България, Фирма „K&K Ltd”,
ст.н.с. д-р Люба Евстатиева, Институт
по ботаника-БАН, Иван Иванов – Самотника (Бургас), А.П. Левентис, Дейвид
Милн, Едуард Кийбъл, Юлиян Муравеев,
Илиян Илиев, членовете на редколегията и
авторите на текстове и снимки за сп. „За
птиците”.
Всякакви материали за списанието – снимки, рисунки, писма, новини, фото-разкази
и статии – са добре дошли и трябва да
бъдат адресирани до редактора
tea.ivanova@bspb.org.
Срокът за подаване на материали за брой
2/2009 на списанието е 1 октомври 2009.

Дом за дивата природа

Градина за птиците
В тази нова рубрика ще ви разкажем как
може да превърнем двора, кварталната
градинка или терасата в дом за дивата
природа – как да предложим убежище и
храна за дивите обитатели. Ще започнем
с това какво можем да посадим, за да привлечем повече птици.
За да оцелеят, птиците имат нужда от
храна, подслон и място за гнездене. Внимателният избор на растения и предоставянето на други съоръжения, като гнездилки
и езерца например, може да ви помогне да
създадете рай за птиците във вашата
градина.
Колкото по-разнообразна е градината ви,
толкова по-добре за дивите животни.
Участието на храсти, жив плет, катерливи растения и дървета ще създаде микроместообитания за много различни птици.
Тревистите растения и полянките са други ценни части от градината.
Целта е да се изберат храсти и дървета,
които предоставят храна на насекомите,

Маточина
Маточината (Melissa officinalis L.) е многогодишно тревисто растение от сем.
Устоцветни. Семената на вида са желана
храна за птиците. Като много добро медоносно растение, богато на нектар, се
използва широко и в пчеларството.
Видът е бил известен още от дълбока
древност. Листата и цветовете съдържат етерично масло, с много приятен лимонов аромат. В медицината маточината
се използва при пролетна умора, главоболие, за регулиране дейността на сърцето,
при сърдечни неврози и неврастения, като
средство, подобряващо храносмилането,
за възбуждане на апетита, за освобож-

Градински чай
Градинският чай (Salvia officinalis L.) е полухраст от сем. Устоцветни, въведен в
страната ни като култура и на места
подивял. Семената на вида се използват за
храна на птиците.
Култивира се в цяла Европа още от ІХ век
заради ценните си декоративни и лечебни
качества. Етричното масло, получено от
вида, има противовъзпалително, бактериостатично и адстрингентно действие.
Цялото растение се използва за лечение
на хронични заболявания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна
система – при радикулит, ишиас, остеомиолит, тендовагинит под формата на бани.
Вътрешно, приготвено на чай, се прилага
за лечение на ангина, възпаление на горните

и плодове, които са налични възможно найдълго време през годината. Наличието на
бодливи и вечнозелени растения предлага
сигурни убежища и места за гнездене.
Избягвайте засаждането на не-местни,
инвазивни видове, които могат да причинят консервационни проблеми. Никога
не изхвърляйте боклука от градината в
полу-естествени и естествени местообитания, защото семената на не-естествените видове могат да се разпространят.
Следните тревисти растения дават плодчета или семена, които са привлекателни
за градинските птици:
(Centaurea
Полска (синя) метличина
cyanus) едногодишно растение
Пупалка (Oenothera spp) най-често двугодишна
Незабравка (Myosotis sylvatica) многогодишна – червенушката се храни със семената й
Сребърна пара (Lunaria annua) двугодишно растение със сребристи плодове, поддаване на стомаха и червата от газове,
при астма, мигрена, зъбобол, като успокоително средство при безсъние и др.
Поради силния аромат маточината се
използва в парфюмерийно-козметичната,
консервната и хранителна промишлености за ароматизиране.
У нас видът расте по каменисти и тревисти места, покрай пътища, огради, из
храсталаци от морското равнище докъм
1200 м н.в.
Размножаване: За отглеждане в домашни
условия като саксийно растение видът
се нуждае от богата на хумус почва. През
пролетта и лятото се подхранва с течен
тор. През зимата не измръзва, когато се
отглежда на открито. През лятото се
нуждае от редовно напояване.

ходящи за украса – цветовете привличат
пеперуди и сирфидни мухи през есента
Слънчоглед (Helianthus annuus)
Шибой (Cheiranthus cheiri) – многогодишно, трябва да се остави да направи семена
Плодчетата и семената на обикновени плевелни видове като врабчови чревца, подбел, глухарче, спореж и кострец са
предпочитани от щиглеци, конопарчета и
зеленики, а копривата – от червенушката.
„Бурените” също приютяват насекоми
като храна за птиците.
Цветните главички със семена на марулята и маточината привличат много птици
и особено щиглеците. Цветовете на енчеца (Solidago spp) през есента и дивия коноп
(Eupatorium cannabinum) през лятото са
много привлекателни за насекоми, които
на свой ред са храна за птиците.
Тук ви предлагаме информация и семена на
два вида – маточина и градински чай, които
са полезни както за птиците, така и за хората, и които може да отгледате сами на
двора или в саксия на балкона.

www.koreaplants.go.kr

дихателни пътища, стоматит, гингивит,
както и при стомашно-чревни възпаления
като стомашни язви, метеоризъм, диария,
чернодробни възпаления и др.
Размножаване: За отглеждане в домашни
условия като саксийно растение е необходимо да има разстояние между отделните
растения 30-40 см. Най-подходящи са богатите на хумус почви с неутрална или леко
алкална реакция. Много добре се развива
при периодично торене с органичен тор.
Градинският чай е лесен за отглеждане,
защото понася засушаване, замърсяване на
въздуха, издържа на ниски температури и
засенчване. Може да расте както в саксия,
така и пред блоковете като жив плет.
Информацията и семената са любезно предоставени от ст.н.с. д-р Люба Евстатиева,
Институт по ботаника – БАН
http://commons.wikimedia.org
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Снимки ©Архив БДЗП

Посетете
центровете
на БДЗП

За да научите повече за птиците

Природозащитен център
– ПОДА

Природозащитен център
– ИЗТОЧНИ РОДОПИ

Бургас 8000, п.к. 361
тел./факс: 056/ 500 560
GSM +359 878599354
e-mail: poda@bspb.org
www.bspb-poda.org

Маджарово 6480
GSM +359 878599367
e-mail: vulturecenter@bspb.org
www.vulturecenter.org

