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към Читателите

Този брой е за пътешествия. Какъв по-добър начин да отпраз-
нуваме годината на биоразнообразието? Обичайната сери-
озност и научност, с която говорим за състоянието на био-
разнообразието, сега отстъпва на прекрасната история за 
изчезналите жерави. 

По пътя на чая и килимите ще тръгнем от Сакар, ще преко-
сим Бургаските езера, за да стигнем до Мароко – страната на 
залязващото слънце и на Шекспировия Отело. Там ще се насла-
дим на разказа на едни истински бърдуочъри и авантюристи. 
Надникването в Мароко поставя една друга тема – промените 
в климата. Ще поразмишляваме и за това. Едно е сигурно - вир-
туалното ни пътешествие спестява много въглеродни емисии.

Ще посетим и кръщелницата на Христофор Колумб – Колумбия, 
една от 17-те страни в света, определени като „райони с мега 
биологично разнообразие“ или с други думи – най-богато био-
разнообразие на единица площ. 

Тъй като биоразнообразието не познава граници и разстояния, 
от Южна Америка се прехвърляме в Макау – меката на хазарта, 
но и символ на адаптиращата се и възкръсваща природа въ-
преки струпването на 18 500 души на квадратен километър (за 
сравнение в България, където сме 69 души).

В търсене на причините за изчезването на египетските лешо-
яди ще прекосим и Етиопия. Дали пък цялото ни пътешествие 
не е свързано с търсенето на изчезналия кивот?

Нада ТОШЕВА,
Изпълнителен директор БДЗП
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акценти

на еДно от най-удивителните места от Черноморското 
ни крайбрежие БДЗП започна работа по нов и много 
амбициозен проект. Той ще стане известен с името 
„Живот за Бургаските езера“. Ако трябва да предста-
вим накратко целта на това мащабно начинание, то тя 
се препокрива с името му – да бъде съхранен животът 
на трите езера, намиращи се в сърцето на град Бур-
гас – Вая, Атанасовско и влажните зони от комплекса 
Мандра–Пода. Стартът вече е даден. Сега предстои да 
проследим заедно какво има да се случва. 
Сигурно ще се съгласите с нас, че е трудно да бъдат 
представени само с няколко думи дейности, които трябва 
да бъдат изпълнени за четири години, но в краткия обзор 
по-долу ние се надяваме да постигнем това и да бъдем 
полезни, а защо не и интересни за нашата публика.

Кои сме ние?
Ние сме част от екипа на БДЗП. Ние сме петчленен от-
бор, който започна работа по проект „Живот за Бургас-
ките езера“, финансиран от програмата на ЕС Life+ 
„Природа и биоразнообразие“ на стойност 1 775 006 
евро. Това е вторият – след проекта „Опазване на цар-
ския орел и ловния сокол в България“ – голям успех за 
Дружеството към тази европейска програма. Надяваме 
се да бъде последван и от други. 

Къде сме ние?
Проектът ще се изпълнява на територията на Община 
Бургас в непосредствена близост до езерата. Екипът 
ще работи от най-хубавото и привлекателно място в ра-
йона – Природозащитен център „Пода“. Това е нашият 
адрес и ние очакваме да ни посетите.

За кого работим ние?
За жителите на град Бургас и неговите гости. Поста-
вили сме си за цел да превърнем езерата Вая, Атана-
совско и Мандра–Пода в предпочитано място за отдих и 
занимания на открито за хората от града и страната ни. 
Ние вярваме, че това е възможно само след като бъде 
постигнато дългосрочно и самостоятелно опазване на 
влажните зони и тяхното видово разнообразие.

Кой ще ни помага 
в нашата нелека задача?
Това са нашите официални партньори и приятели по 
проекта – Община Бургас, дружество Черноморски 

акценти

на еДно от най-удивителните места от Черноморското 
ни крайбрежие БДЗП започна работа по нов и много 

Къдроглави пеликани
Снимка Д. Градинаров

живот за 
бурГаСките езера

солници, Кралското дружество за защита на птиците/
BirdLife Великобритания (RSPB) и Българска фондация 
Биоразнообразие. Разчитаме и на подкрепата и ус-
пешната съвместна работа с институциите в региона, 
които имат отношение към опазването на Бургаските 
езера – Регионалната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ), Изпълнителната агенция по рибар-
ство и аквакултури (ИАРА), Ловно-рибарските сдруже-
ния (ЛРД), Регионалната дирекция по горите (РДГ) и 
много други.

Кое е новото в работата ни?
Уникалното в новия проект е партньорството между 
неправителствени организации, местната власт и биз-
неса, които ще работят в името на обща кауза – Бурга-
ските езера. 

Малко подробности 
за целите на нашия проект

 ● Осигуряване на дългосрочно опазване на три за-
щитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приори-
тетни вида птици – къдроглав пеликан, малък кор-
моран, голям воден бик, тръноопашата и белоока 
потапница, както и устойчиво управление на техни-
те местообитания

 ● Поддържане и възстановяване на местата за хране-
не, размножаване и почивка на петте приоритетни 
вида птици

 ● Намаляване на въздействието на преките и непре-
ките заплахи за обитателите на езерата

 ● Прилагане на най-добрите практики в областта на 
опазването на приоритетните видове птици и мес-
тата от мрежата Натура 2000

 ● Повишаване на общественото разбиране и подкрепа 
за опазване на приоритетни видове птици, техните 
местообитания и местата от Натура 2000

Надяваме се, че сме възбудили любопитството ви и ви 
очакваме при нас – на Пода. Добре дошли сте и ще се 
радваме, ако освен да изпием по кафе или чай заед-
но на терасата на центъра имате желание да работим 
заедно за запазването на нашите езера, така че един 
ден да бъдем горди, че сме оставили нещо хубаво и 
полезно от себе си за другите след нас. 

екип на проект „живот за Бургаските езера“
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акценти

Защитена местност Пода
Снимка П. Господинов

константин Господинов, ръководител на проекта

Константин е двигателят. Той ще разпределя задачите между членовете на екипа и ще следи 
за тяхното изпълнение. Негова е и отговорността да осигурява ефективна комуникация със и 
между различните партньорски организации по проекта, да подготвя необходимите доклади 
и отчети за свършената работа по него, както и нелекото задължение да наблюдава и следи 
движението на средствата по бюджета му. Константин има опит в управлението на хора и 
всички ние от екипа разчитаме на съветите му и опита за успешното изпълнение на проекта.

Мануела Мурджева, администратор на проекта

На отличната организация на Мануела и големия опит, който тя има в администрирането 
на проекти, разчитат служителите в офиса на БДЗП в София, а от началото на 2010 годи-
на вече и екипът на проекта. Мануела ще осигурява текущите дейности и ще съдейства 
на всички нас при осъществяването на общите задачи по него. На Мануела се пада отго-
ворността да координира и води всички необходими технически и финансови отчети по 
проекта, както и да бъде нашият „жив справочник“ по всички административни въпроси и 
затруднения.

антон ковачев, отговорник Биоразнообразие

Антон има дългогодишен опит в областта на природозащитата. Сега той ще има възможност 
да го приложи в рамките на проекта, тъй като основната част от дейностите, които трябва 
да бъдат осъществени по него, са в ресора на Антон. Той ще организира всички природозащит-
ни дейности като мониторинг на видовете, срещащи се в Бургаските езера, изготвяне на пла-
нове за действие за приоритетни видове птици и редица дейности, тясно свързани с възстано-
вяване и поддържане на местообитанията, важни за храненето, размножаването и гнезденето 

на видовете къдроглав пеликан, белоока и тръноопашата потапница, малкия корморан и големия воден бик. 

валентина ангелова, отговорник образователни дейности

Валя е добре позната за служителите, членовете и доброволците на БДЗП. Тя е човекът, 
който със заразителния си ентусиазъм и не по-малкия си опит прави така, че в Бургас да 
се случват много интересни събития в живота на Дружеството. В рамките на проекта 
Валя ще продължи да дава всичко от себе си приказката да продължава, но и ще насочи 
знанията и уменията си в работата с младите хора, за които ще организира обучения 
на открито, включването им в преки природозащитни дейности, както провеждането 
на традиционната за Бургаските езера бригада на едно от тях – Атанасовското езеро.

Мариана вълчева, отговорник комуникации

Мариана ще осъществява връзката между екипа на проекта и неговите публики. Тя ще из-
ползва всички възможни комуникационни средства, за да популяризира дейности, изпълня-
вани в рамките на проекта и от БДЗП въобще. На прилагането на нови и креативни идеи в 
информирането и комуникирането ще се разчита за получаването на обществено разбиране 
и подкрепа за опазването на приоритетните за проекта видове птици, техните местооби-
тания и защитените зони от мрежата Натура 2000. От Мариана зависят визията и съдър-

жанието на всички информационни материали, които ще бъдат създадени по проекта. 
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Дейности на БДЗП

еДно оТ УДивиТелниТе чУДеСа на ПрироДаТа – 
миграцията на царските орли, която досега криеше 
много неизвестни, разбулва част от тайните си пред 
нас. Благодарение на най-модерната в света система 
за сателитно проследяване на птици, която се използва 
за първи път в България, днес ние знаем местоположе-
нието на младите орли, които миналото лято се сдоби-
ха с GPS трансмитери. Всичко това се случва в рамките 
на проекта на БДЗП LIFE+ за опазване на царския орел и 
ловния сокол с финансовата подкрепа на ЕС.
Едногодишните птици София и Топола се завърнаха 
у нас след далечни скиталчества в страните южно от 
България. Едната презимува в Сирия, а другата - в Юго-
западна Турция. Двете орлета са сред седемте млади 
птици, на които бяха поставени сателитни предаватели 
през юли миналата година. 
Като всички млади царски орли, те започнаха своите 
скитания и през есента на миналата година се отправи-
ха на юг. София се установи в Западна Сирия и откри 
близо до град Хамах подходяща временна територия с 
добри условия за пребиваване и хранене. На 16 март 
тази година тя потегли на север и започна обратна миг-
рация към родната България. София се придвижваше 
доста бързо над Турция и понякога преминаваше над 
200 км на ден. От време на време птицата спираше за 
кратки почивки и лов по пътя си. На 31 март София 
прекоси границата и в момента е в България, като се 
движи в доста широк периметър между Кърджали, Па-
зарджик, Стара Загора и Казанлък. Явно птицата търси 
подходяща територия, където да има достатъчно храна 
и малко конкуренти, защото възрастните царски орли 
не допускат присъствието на миналогодишните млади 
в техните ловни полета, дори да са техни собствени 
наследници.

Новости по проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол

Младите орлета София и 
Топола мигрираха обратно 
в България, след като 
зимуваха в Сирия и Турция

Главен Герой: 
ЦарСкият орел

Другата орлица с предавател – Топола, зимува в Югоза-
падна Турция, близо до гр. Ушак. В края на февруари 
птицата пое на северозапад, правейки дълги преходи. 
Тя прекоси Дарданелите на 26 март, а на 27-ми вече 
беше в България. В момента тя обикаля в западната 
част на Странджа близо до Ямбол, Елхово и Болярово и 
дори е посетила Тополовград, близо до който се нами-
ра родното Ӝ гнездо. 
На сайта ни можете да видите сателитния модул и да 
проследите пътя на всяко от седемте млади орлета –
 http://www.saveraptors.org/page.php?cat=3&subcat=6. 
София е обозначена с номер 64509, а Топола – с 64507. 
Търсенето може да става и по име, както и да се зада-
ва конкретен период от време.
За жалост данните от сателитното проследяване не ви-
наги са добри. Те дават все повече потвърждения за 
една доста плашеща тенденция за висока смъртност 
при младите царски орли. От 7-те птици с поставени 
трансмитери, доказано живи са само две – София и 
Топола. Останалите 5 орлета имат трагична или неяс-
на съдба. Перун беше намерен мъртъв на 1,8 км от 
гнездото му само месец и половина след като се на-
учи да лети. Той загина при токов удар от необезопа-
сен електрически стълб – сериозен проблем за всички 
едри грабливи птици. Дарик, който спря да предава 
на 4 ноември на 200 км югозападно от  Анкара, беше 
намерен наскоро от нашите колеги Ивайло Ангелов 
и Цветомира Йоцова близо до електрически стълб от 
най-опасния тип и най-вероятно също е станал жертва 
на токов удар.  Младата Дора загина също в Турция, 
близо до град Текирдаг. Тя беше открита и изследвана 
от турските учени, които установиха, че причината за 
фаталния Ӝ край е инфекция на сърцето. По същото 
време в района баха намерени над 20 отровени обикно-

Царски орел
Снимка Д. Окиато
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Ставаме вСе по-уСпешни, работейки С най-добрите партньори
Наскоро БДЗП и проектът LIFE+ за опазване на царския орел и ловния со-
кол се сдобиха с нова техника за наблюдение на птици от реномираната 
немска компания Leica. Новите оптични тръби помагат на експертите от 
БДЗП да постигнат максимално качество при теренните си наблюдения. 
„Благодарение на оптиката на Leica мониторингът в полеви условия е 
истинско удоволствие. С новата техника се повиши процентът на точ-
но определените видове на пределна дистанция. Това са първите модели 
тръби, при които използваме целия диапазон на увеличението, без това 
да се отрази значително на качеството на визията.“ Така коментира ра-
ботата с новата оптична техника Димитър Градинаров, отговорник за 
ловния сокол в проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол.
Leica е сред водещите производители на фотографска и оптична техника в света. Компанията е базирана 
в Германия и произвежда фотоапарати и обективи, спортна оптика, бинокли и тръби за наблюдение. Ви-
жте повече на http://www.corporate.leica-camera.com/home                                                          Снимка Д.Градинаров

вени мишелова, което подсказва, че инфекцията може 
да е предизвикана от непозната отровна субстанция. 
Също в  района на Текирдаг изчезна и Мара. Тялото Ӝ 
заедно със спрелия предавател беше открито съвсем 
наскоро от експедиция на унгарските експерти от ММЕ –  
наши партньори по проекта, а причините за смъртта Ӝ 
останаха неизвестни. Севда също загина в Европейска 
Турция, застреляна от бракониер. Съдбата на Борил 
остана неясна, след като предавателят му се изключи 
в планински район в югозападната част на Саудитска 
Арабия на 20 октомври 2009 г. 
Не само младите птици стават жертва на човешкото 
безхаберие. В края на март възрастен орел – част от 
една от най-успешните двойки, гнездяща в Дервенски-
те възвишения, беше открит мъртъв под гнездото. При 
огледа на тялото нашите колеги не установиха нараня-
вания или следи от сачми и определиха като вероятна 
причина за смъртта на птицата отравяне. Това беше 
потвърдено и от  токсикологичния анализ, който беше 
направен в две независими лаборатории. Това не е 
първия случай на отравяне в района. Само месец по-
рано в Елховско бяха намерени 7 отровени диви живот-
ни, както и ловни и овчарски кучета. 
В историята има и зрънце надежда - че женската ор-
лица ще възстанови двойката, тъй като територията, 
която обитава, предлага много добри условия.   
Надеждите ни са свързани и с цялостното развитие 
на проекта и с идващия нов сезон. Миналата година 
регистрирахме най-големия брой млади царски орли, 
излетели от гнездата. Надяваме се тази година, въпре-
ки трудностите и не дотам добрите новини, активно 
да допринесем за един още по-успешен размножите-
лен сезон. Благодарение на дейности като охраната на 
гнездата, изкуственото подхранване, старта на парт-
ньорството с енергийните и електроразпределителни 
компании за обезопасяване на стълбовете и др., се 
надяваме да дадем шанс на царския орел. 
През това лято ще бъдат поставени сателитни предава-
тели на още седем млади птици в рамките на проекта 
LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Така 
очакваме да натрупаме още по-надеждни и представи-
телни данни за живота на орлите и да научим повече 
за причините за намаляването на популацията на този 
застрашен вид. Целта ни е ясна – да преобърнем не-
гативните тенденции и да запазим тази величествена 
птица за природата на България и Европа.

Теодора ПеТрова, БДЗП

Мнозина се чудят какво стои зад думите „опазване на био-
разнообразието“. Това е да дадем шанс на тези мънички 
орлета да пораснат и да полетят.              Снимка М. Хорват

През юли миналата година в сътрудничество с нашите 
партньори от RSPB и MME - представителите на BirdLife за 
Великобритания и Унгария, поставихме сателитни преда-
ватели на 7 млади царски орела.                  Снимка С. Спасов

Съдбата на тази млада птица е в наши ръце.  
Снимка С. Спасов
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какво Се СлуЧи С ГЪСките у наС 
през зима 2009–2010 ?

и ТаЗи ГоДина едни от най-значимите природоза-
щитни дейности на БДЗП бяха концентрирани в севе-
роизточна България в района на езерата Дуранкулак и 
Шабла. И макар че зимата дойде бавно и топло с мак-
симални температури в началото на януари до 20 oС, 
в разгара си тя бе изключително сурова и студена с 
минимални температури в края на януари – 24 оС. Това 
нямаше как да не принуди много гъски (големи бело-
чели и червеногуши) да се концентрират в тази част на 
страната, че дори и по на юг, и да прекарат основната 
част от зимата в България, особено при положение че 
времето в североизточна Европа застудя съществено 
още от края на декември. Именно тогава се появиха 
и първите големи ята големи белочели и червеногу-
ши гъски, като максимумът за сезона бе отчетен на 
29 декември, когато в района на двете езера нощуваха 
90 000 големи белочели и 32 000 червеногуши гъски.
За поредна година ги сполетха все същите сериозни 
проблеми – незаконен лов и риболов в езерата и пре-
следване в нивите за хранене. Тази година обаче еки-
път ни предприе по-сериозни мерки относно бракони-
ерството и безпокоенето на гъските – беше осигурен 
постоянен екип в района, който да следи и да инфор-
мира институциите за нарушения на Закона за лова и 

опазване на дивеча, Закона за защитените територии и 
Закона за биологичното разнообразие. Макар да бяха 
регистрирани нарушения и по трите закона, че и някои 
други, като цяло присъствието на толкова много хора 
от природозащитните среди, особено в ловните дни, 
допринесе за значително по-малкия брой регистрира-
ни случаи на убити защитени видове в сравнение с да-
нните от предишни години. Донякъде за този резултат 
благоприятстваха и екстремните климатични условия 
в района в края на ловния сезон, както и удълженият 
период за лов на диво прасе (до средата на януари).
Първите по-сериозни нарушения бяха регистрирани в 
края на декември, когато по традиция по време на ко-
ледно-новогодишните празници в района на езерата се 
концентрират много ловци, а контролните органи са в 
почивка. Влизането на рибари с мрежи в езерата и ло-
вът от брега бяха ежедневие, не закъсняха и първите 
по-сериозни нарушения – два убити розови пеликана 
в непосредствена близост до Орлово блато. Постепен-
но основната част от гъските се премести да нощува 
в морето, а по-чувствителните видове се изнесоха да 
зимуват на по-спокойни места.
В началото на януари ловната преса понамаля, а и гъс-
ките вече се бяха адаптирали към ситуацията – спят 
в морето, сутрин се изнасят на голяма височина (над 
200 метра) и се хранят в най-труднодостъпните ниви. 
И въпреки че имаше дни, в които ловната преса беше 
изключителна висока (около 500 ловци за района на 
двете езера), успеваемостта на ловците бе изключи-
телно ниска и повече от 90% от тях си тръгваха с празни 
ръце. В такива дни гъските отиваха да се хранят дори 
по границата с Румъния и навътре в Добруджа. Нашата 
цел бе да маркираме нивите, където те се хранят, от 
една страна, за да сравним на какво разстояние от мес-
тата за нощуване птиците са принудени да се хранят в 
ловни и неловни дни, а от друга – за да направим карта 
на местата за хранене на гъските, която да ни послужи 
впоследствие за изготвяне на агроекологична мярка за 
компенсация на земеделските стопани от щети, нане-
сени им от пашуващи гъски. Трябва да отбележим, че 
за част от тези ниви има предложения за изграждане 
на ветроенергийни съоръжения или вече са изградени 
такива.
През последните десет дни на януари климатичните 
условия значително се промениха, температурите пад-
наха до –24 оС, а снежната покривка достигна 50 см, 

Трудно се намира храна при 50 см снежна покривка

Снимки С. Гигов

Сам срещу бурята
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като на места имаше преспи от над 2 м. Това нака-
ра много от гъските да се отправят на юг в търсене 
на по-благоприятни условия за зимуване, достигайки 
дори до делтата на Mарица, където са били отчетени 
около 2000 червеногуши гъски. Въпреки лошите усло-
вия обаче основната част от зимуващите в България 
червеногуши гъски останаха в района, като основно се 
концентрираха в нивите между Балчик и Шабла, а като 
цяло броят на гъските в района на Дуранкулак силно 
намаля. Голям бе и броят на бедстващите птици (осо-
бено млади), като по време на една от бурите ни бе 
предадена и изтощена млада червеногуша гъска, ко-
ято остана за „угояване“ при нас до края на ловния 
сезон, а впоследствие бе пусната на свобода и марки-
рана с жълт пръстен VA01. Вероятно голям брой гъски 
са умрели от изтощение, а гладът караше бедстващите 
птици да кацат на всяко открито от вятъра местенце в 
нивите, независимо колко е близо до пътища или насе-
лени места. Това правеше гъските изключително лес-
ни мишени за недобросъвестни ловци и единственото, 
което ги спасяваше по това време, бяха затворените 
от преспи пътища (през 7 от 12-те оставащи до края 
на ловния сезон дни пътищата бяха непроходими). В 
този период бяха регистрирани и най-сериозните на-
рушения на ловното законодателство и бяха отчетени 
3 убити червеногуши, четири сиви гъски, бял ангъч. 
Най-лошо обаче се отрази всичко това на лесно откро-
яващите се на фона на снега яребици, които до края на 
ловния сезон се стопиха с ¾ в сравнение с броя, който 
регистрирахме в началото на снежните дни.
В резултат на навременните действия на природоза-
щитната общност и тази година опитите за удължа-
ването на ловния сезон на водоплаващ дивеч не бяха 
успешни и кошмарът за гъските свърши в края на яну-
ари. И макар че през февруари бяха намерени две 
ранени червеногуши гъски, бракониерството и безпо-
койствота силно намаляха. Почти нямаше и опити за 
гонене на гъските от страна на фермерите, което ни 
позволи към средата на февруари да стигнем доста 
близо до тях и да направим възрастова структура и 
коремни профили на червеногушите гъски. Тези две 
дейности са много важни с оглед на оценката на гне-
здовия успех на гъските през изминалия гнездови се-
зон и готовността им за миграция и броя на снесените 
яйца през идния сезон. Като цяло резултатите показ-
ват, че гъските са добре охранени въпреки климатич-
ните условия в края на януари, а делът на младите 
птици бе около 15%.
За целия този период над 50 доброволци се включи-
ха в дейностите по опазване и мониторинг на гъските 
в района на езерата, сравнително висок бе и броят 
на българските фотографи, които дойдоха да снимат 
гъските през януари и февруари. Три училища в ра-
йона се включиха в теренни и обучителни дейности, 
като поне 20 деца успяха да вземат участие в монито-
ринга на гъските, а едно от тях дойде дори и на съв-
местна акция по контрол на лова. Споменавам всич-
ко това, защото присъствието на по-голям брой хора 
с природозащитно мислене и обучаването на млади 
хора в Шабленска и Каварненска общини са най-го-
лямата алтернатива на лова и незаконния риболов в 
района, което кара все повече местни хора да виждат 
ползите от наличието на един толкова емблематичен 
за нас вид в техния роден край.

Симеон ГиГов

Млада червеногуша гъска

Екипът на БДЗП подхранва гъските с царевица 
след тежката снежна буря

Блатната сова (Asio fl ammeus) е редовен зимен гост

В един от дните, когато целият район бе блокиран от 
снежни преспи, ловците масово стреляха в рамките на 
град Шабла, докато другите хора отиваха на работа
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ПрекараХМе 19 Дни в ПУСТиниТе и СаваниТе на 
североизточна Етиопия в търсене на „български“ еги-
петски лешояди, зимуващи в Афарския триъгълник, и 
на причините за тяхното намаляване. В периода 5–23 
декември 2009 г. заедно с етиопския ни водач и шо-
фьор Илма и Тесфай от Ethiopian Wildlide and Natural 
History Society изминахме над 7000 км. Рязкото намаля-
ване на вида в България и в света през последните го-
дини ни накара да се замислим дали още ще виждаме 
птицата от логото на БДЗП да се рее над Маджарово и 
малкото други места в България, където все още може 
да  бъде видяна.
По данни на италиански орнитолози, посетили Афар 
през 1994 г., там зимуват 1500 египетски лешояда. Тъй 
като това е най-голямото известно струпване, а отива-
не в Чад и Судан, където вероятно зимуват български 

екСпедиЦия 
„етиопия“

египетски лешояди, бе опасно за момента, решихме да 
посетим Афар, за да установим числеността на зимува-
щата популация, както и заплахите, които причиняват 
намаляването на вида. 
Въпреки че бяхме подготвени, първите 2–3 дни прежи-
вяхме истински културен шок. След преодоляването 
му навлязохме в ритъма на работа в пустинята. За 12 
дни преброихме 1424 египетски лешояда, нощуващи 
на 223 електрически стълба и 3 комуникационни кули 
по протежение на 600 км. Всяка вечер в периода 6–18 
декември 2009 г. от 16:30 до 18 ч. брояхме нощуващи-
те по стълбовете птици, като отчитахме и възрастта 
на всяка птица и търсехме нулево- и едногодишните 

От 2003 г. БДЗП работи за опазването на египетския 
лешояд в България. Натрупаните знания през тези 
години категорично посочват, че основната причи-
на за изчезването на вида е повишената смъртност 
главно на възрастните птици в резултат на антро-
погенни фактори. Значителна част от загубата на 
птици се случва извън България по време на мигра-
ция и в местата за зимуване. В последните 7 години 
най-малко 20 възрастни птици не са се завърнали 
от Африка, а през 2009 г. не се завърнаха една двой-
ка и 4 възрастни птици, част от 4 двойки.

Дейности на БДЗП
Египетски лешояд и марабута се хранят заедно в задните дворо-
ве на домакинства и заведения, където най-често се изхвърлят 
органичните отпадъци. Близостта на хората явно не притесня-
ва птиците                        Снимка И. Ангелов

Възрастни египетски лешояди, нощуващи на стълб близо 
до гр. Ауаш                                                   Снимка И. Ангелов
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лешояди с цветни пръстени, каквито бяхме поставили 
на 52 от тях през 2008 и 2009 г. За съжаление нито 
един от 122-та млади, които видяхме, нямаше пръс-
тен. Зимуващите лешояди се бяха разпределили в три 
основни групи от по няколко стотици в Афар и Нацио-
нален парк Ауаш. Цялата зимуваща популация в Афар 
оценяваме на 1600–1700 птици. 
По време на изследването не бяха установени зна-
чими заплахи за египетските лешояди. 98,4% от 
електрическите стълбове, на които лешоядите но-
щуват, не представляват опасност за смъртност от 
електрически ток. Голяма част от местните мъже – 
афари, караи и сомали – имат оръжие, но проявяват 
толерантност към мършоядните птици. В този район 
възможността за отстрел на лешояди може да бъде 
изключена. От разговорите за събиране на информа-
ция за възможна употреба на отрови срещу хищници се 
очерта, че в Афар не се ползват отрови. В последния 
ден на експедицията беше получена информация, че в 
южна Етиопия в района на гр. Негеле също има зиму-
ваща група египетски лешояди и през май 2009 г. при 
инцидент са били намерени 30 отровени лешояда от 
4 вида, сред които и 5 египетски (4 възрастни и един 
млад). Отровата е била поставена в труп на домашно 
животно срещу хиени. Номадска група в този район 
обитава южна Етиопия и северна Кения, където упо-
требата на отрови срещу хиени и лъвове добива все 
по-големи размери и в последните 6 години са открити 
отровени 345 лешояда от различни видове. 

ивайло анГелов, Цветомира йоЦова, 
владимир ДоБрев

Високоволтовите далекопроводи са сравнително безопасни 
за нощуващите лешояди, по голяма част от тях все още не 
протича ток и няма поставени жици            Снимка Цв. Йоцова

Любимото сметище в Етиопската планинска земя приютя-
ва десетки лешояди                                     Снимка И. Ангелов

Нощуващи на далекопроводите египетски лешояди. Още 
първата вечер в Афар попаднахме на огромно струпване 
от няколкостотин птици                        Снимка И. Ангелов

Сметищата предлагат храна на десетки лешоядни птици - 
египетски лешояди, марабута, черни кани, гарвани, бели вра-
ни, качулати лешояди, свещени ибиси и др.    Снимка И. Ангелов

Млад египетски лешояд на стълб на сметище в Афар. Малка 
част от стълбовете криеха риск от удар от електрически ток

Снимка И. Ангелов

Изследователските експедиции на БДЗП в Африка продъл-
жават и тази година – през септември в Судан, а през но-
ември-декември отново в Етиопия, Джибути и Кения. Зада-
чата е да се проучат заплахите за зимуващите египетски 
лешояди и да продължи търсенето на основното място за 
зимуване на птиците от Балканската популация. Основен 
приоритет е проверката на места, за които има инфор-
мация за висока смъртност под електрически стълбове.
Вашата финансова подкрепа е от изключително значение, 
за да дадем шанс на египетския лешояд да оцелее. Може да 
дарите на следната сметка:

Райфайзенбанк България АД
IBAN: BG40RZBB91551060107308

BIC: RZBBBGSF
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акТУално СъСТояние
Само три години след създаването си системата за 
събиране и анализ на орнитологична информация „По 
следите на птиците“ вече разполага със значително 
количество данни. До момента в нея са въведени 54 
172 наблюдения (всяко от тях може да се отнася как-
то за отделни индивиди, така и за десетки, стотици и 
дори хиляди птици) на общо 348 вида (над 80% от ви-
довия състав на орнитофауната в България), събирани 
по време на 3734 посещения на места на територия-
та на страната (Фиг. 1). Системата е част от глобал-
ната мрежа за орнитологична информация Worldbirds 
(www.worldbirds.org) и въпреки че е въведена и адап-
тирана на локално ниво от БДЗП, тя има национален 
характер. Подобни локални системи има на всички на-
селени континенти, като само за Европа броят на стра-
ните, които са част от Worldbirds, е 26.
Към момента в „По следите на птиците“ най-често на-
блюдавани видове са обикновен мишелов (Buteo buteo), 
зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), сива чапла 
(Ardea cinerea), голям корморан (Phalacrocorax carbo), 
голям синигер (Parus major) и др. (Фиг. 2). Наред с 
обикновените видове системата разполага и с данни за 
голям брой редки птици, част от които са скрити за ши-
роката публика с цел предпазването им от злонамерени 
действия и безпокойство. По отношение на местата най-
много въведени данни има за Сакар, блатото Малко Тър-
ново, Бургаските влажни зони, Калиакра и др. (Фиг. 3). 
Заслужава да се подчертае фактът, че едно от местата с 
най-много въведени данни е град Бургас с регистрирани 
100 вида птици! Това, от една страна, говори за посто-
янството и високия ентусиазмен заряд на бургазлии и от 
друга страна показва, че при достатъчно желание дори 

Дейности на БДЗП

по Следите

на птиЦите
и в населените места може да се правят интересни и 
стойностни наблюдения.

какво Може СиСТеМаТа?
 ● Прагове на достоверност

Достоверността на орнитологичната информация е от 
съществено значение за предстоящите анализи и по 
тази причина тя се проверява на две нива: автоматич-
но и чрез администратор. Автоматичната проверка се 
осъществява въз основа на предварително въведени 
прагове на достоверност за всеки вид. Така например 
ако даден потребител въведе запис за наблюдение на 
200 египетски лешояда през януари, ще се появи пре-
дупреждение за вероятна недостоверност на данните. 
Ако въпреки всичко потребителят е убеден във валид-
ността на наблюдението си, това наблюдение ще бъде 
автоматично изпратено за проверка от администратора 
на системата, който на база на характеристиките на по-
требителя или чрез директен контакт с него ще вземе 
решение за качеството на информацията.

 ● анализи
Основно предназначение на „По следите на птиците“ 
е да прави обществено достояние събраната орнито-
логична информация в суров вид или под формата на 
анализи. Тези данни са достъпни за всеки потребител, 
който допринася за обогатяването на базата данни, и 
могат да се ползват за лични или други нужди след 
съответното съгласие на администратора и цитирането 
на системата. 
Въвеждането на данните в системата става поетапно, 
като естеството и детайлността на информацията дават 
възможност за различни типове анализи. Базата данни е 
организирана по начин, който позволява да бъдат фил-

Скалолазка
Снимка С. Спасов
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трирани всички наблюдения за отделни видове, места 
и периоди, както и въз основа на няколко параметъра 
едновременно (напр. вид в дадено място за опреде-
лен период) и предвид качеството на данните (напр. 
потвърдени, непотвърдени или интересни). Всички ре-
гистрации на редки видове или любопитни наблюдения 
на обикновени видове (напр. през нехарактерен период 
на годината или в необичайно висока численост) авто-
матично се визуализират в отделна рубрика „Избрани 
видове“. Така например в системата се съхраняват дан-
ни за редки видове като биволска чапла (Bubulcus ibis), 
жълтоглава стърчиопашка (Motacilla citreola), червена 
чинка (Carpodacus erythrinus), тундров лебед (Cygnus 
columbianus), остроопашат морелетник (Stercorarius 
parasiticus), ловен сокол (Falco cherrug), посевна гъс-
ка (Anser fabalis), снежна гъска (Chen caerulescens), 
жълтоклюно конопарче (Carduelis fl avirostirs), червено-
клюна гарга (Pyrrhocorax pyrrhocorax), снежна овесарка 
(Plectophaenax nivalis), пустинно каменарче (Oenanthe 
deserti), червеногуша бъбрица (Anthus cervinus), бре-
зова скатия (Carduelis fl ammaea), лапландска овесарка 
(Calcarius lapponicus), копринарка (Bombicilla garrulous) 
и дори за видове като изключително редкия тънкоклюн 
свирец (Numenius tenuirostris). Системата разполага 
и с информация за необичайни наблюдения, като на-
пример регистрация на пъдпъдък (Coturnix coturnix) и 
лятно бърне (Anas querquedula) през декември, селска 
лястовица (Hirundo rustica) през ноември, елов певец 
(Phylloscopus collybita) през ноември-декември, домаш-
на червеноопашка (Phoenicurus ochruros) и диво канарче 
(Serinus serinus) през ноември-февруари, червеногърба 
сврачка (Lanius collurio), градска лястовица (Delichon 
urbicum) и синегушка (Luscinia svecica) през февруари.

 ● Бъдещи проекти
Наред с настоящите изследователски проекти, за ко-
ито „По следите на птиците“ допринася (като средно-
зимното преброяване на водолюбивите птици, монито-
ринга на орнитологично важните места и Натура 2000 в 
България), системата е важен инструмент за съставя-
не на бъдещия атлас на гнездящите в страната видове 
птици, на атласа на зимуващите птици и ще допринася 
значително за мониторинга на обикновените видове 
птици. Изброените опции са в процес на разработване 
и съвсем скоро ще влязат в употреба.

ПоТреБиТелиТе — Това, 
БеЗ коеТо СиСТеМаТа не Може

„По следите на птиците“ не би съществувала без ен-
тусиазма и подкрепата на 328 потребители, които въ-
преки натовареното си ежедневие успяват да намерят 
време да излизат сред природата, да наблюдават птици 
и да въвеждат данните си в системата. По този начин 
те не само правят тази информация достъпна и за дру-
ги природолюбители, но също и спомагат за съставяне 
на обща база данни, която при нужда може да бъде 
обект на анализи за състоянието на отделни попула-
ции, видове и места в България. Нещо повече, систе-
мата е преведена на осем езика и е на разположение 
за ползване и от чужденци, посетили страната ни с цел 
бърдуочинг или друг вид екотуризъм. Поддръжниците 
на „По следите на птиците“ са с различна възраст, про-
фесионална ориентация и националност, но всички те 
са обединени от една обща страст и цел, а именно лю-
бовта към природата и нейното опазване. В тази връзка 
системата предоставя уникална възможност – съчета-
ване на приятното с полезното. Чрез нея всяко отделно 
наблюдение на птица, било то на рядък или на съвсем 
обикновен вид, сред дивата природа или от прозореца 
вкъщи, може да допринесе за съхраняване на птичето 
разнообразие в страната. Единственото, което е нужно, 
е да въведете данни в „По следите на птиците“. Разчи-
таме на вашата подкрепа и в бъдеще!

ако все още не сте се регистрирали (регистрация-
та е безплатна), не се колебайте да го направите – 
станете част от глобалната мрежа за орнитологична 
информация и допринесете за опознаването и опаз-
ването на птиците в България!
Системата „По следите на птиците“ е достъпна на 
адрес: www.bulgariabirdquest.org
За въпроси и мнения пишете на: birdquest@bspb.org

Д-р Стоян николов, БДЗП –
администратор на „По следите на птиците“

Фиг. 3. Пространствено покритие на базата данни 
към системата „По следите на птиците“

Фиг. 2. Топ 10 на най-често наблюдаваните видове в систе-
мата „По следите на птиците“

Фиг. 1. Топ 10 с най-често посещаваните места в система-
та „По следите на птиците“

Бр
ой

 п
ос

ещ
ен

ия
Бр

ой
 н

аб
лю

де
ни

я

11



Дейности на БДЗПДейности на БДЗП

СъщеСТвена чаСТ оТ оБраЗованиеТо за устойчиво 
развитие е образованието за опазване на природата. В 
рамките на Европейския съюз понятията „опазване на 
природата“ и „устойчиво развитие“ се събират до го-
ляма степен в определението и идеята за Европейската 
екологична мрежа Натура 2000. Основен подход в кон-
цепцията за мрежата е именно устойчивото ползване 
и управлението на природните ресурси, внимателното 
планиране на човешките дейности и на практика ин-
тегрирането на идеята за опазване на природата във 
всички сфери на социалния и икономическия живот на 
хората. Това е подход за опазване на природата и подо-
бряване на качеството на живот. Ето защо познанието 
за Натура 2000 трябва да е достъпно за всички хора – от 
собственици и ползватели на земи и гори до политици, 
служители в администрации, инженери, инвеститори 
и т.н. За да се постигне тази нелека задача, е необ-
ходимо да се инвестират усилия в образованието на 
младите хора, които след завършване на училище ще 
придобият професия в различни сфери на живота и ще 
имат възможност да приложат научените принципи. 
Проектът „Образование за Натура 2000 – въвеждане на 
екологичната мрежа в училищата в България“ се фи-
нансира от Фонд за подкрепа на НПО в България, EEA 
Grants 2004–2009. Той се реализира от Регионален еко-
логичен център за Централна и Източна Европа – клон 
България, в партньорство с Българското дружество за 
защита на птиците – Бърдлайф България. Основната 
цел на проекта е да подпомогне учителите от местни-

образование за натура 2000

те общности в предаването на знания на учениците за 
смисъла и ползите от екологичната мрежа Натура 2000 
в България. Проектът се реализира в няколко целеви 
региона, а именно: Дунавски регион – община Свищов 
и Белене, Черноморски регион – община Провадия и 
Каварна, Западна Стара Планина – община Белоградчик 
и Берковица, Западни Родопи – община Смолян, Югоза-
паден район – Община Благоевград. Един от основните 
акценти при реализацията на проекта е разработване-
то на учебно помагало „Натура 2000 в образованието“, 
което се използва в часовете по свободно избираема 
подготовка в гимназиална степен на образование (14–
19 години). Помагалото включва шест отделни модула 
и предлага въвличане на учениците в темата „Натура 
2000“ чрез редица интерактивни игри и занимания. От 
една страна, то е апробирано в 15 училища в България, 
попадащи в зони от Натура 2000 в рамките на целевите 
региони по проекта от 20 предварително обучени учи-
тели по природни науки. От друга страна, 75 ученици 
от целевите региони имаха възможност да вземат учас-
тие в Национално зелено училище „Заедно за Натура 
2000“, където чрез дейности от самото помагало бяха 
представени съвременните методики за опазване на 
околната среда, реализация на консервационни дей-
ности, както и регионалният подход в образованието за 
околна среда като устойчив механизъм за опазване на 
ценни местообитания и видове в дългосрочен аспект. 

ирина МаТеева, андреана Трифонова,
веселин ДроБенов

Образованието за устойчиво 
развитие става приоритетно в 
отговор на задълбочаващата се 
криза между човека и заобикаля-
щата го среда. Като резултат 
през 2002 г. Общото събрание 
на Организацията на обединени-
те нации (OOH) взема решение 
за обявяване на Десетилетие, 
посветено на образованието за 
устойчиво развитие (2005–2014). 
През март 2005 г. във Вилнюс на 
срещата на министрите на окол-
ната среда и на образованието е 
приета Стратегия за образова-
ние за устойчиво развитие. 

Снимка Архив на РЕЦ за ЦИЕ
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никоГа не СъМ Била в ПУСТиняТа и не съм вижда-
ла оазис. Иска ми се да бях. Когато за пръв път видях 
бургаските езера, те докоснаха сетивата ми и аз ги по-
чувствах като мечтаните от мен места в пустинята – в 
иначе претъпкан и силно урбанизиран град, какъвто е 
Бургас. Всички знаем, че оазисите в пустинята са мес-
та, богати на живот. Те дават не само отмора за окото 
от безкрайния пясъчен хоризонт, но и живителна сила 
да продължиш напред. Такива са и езерата на нашия 
черноморски град. Докато се движиш сред тълпа от 
хора или се опитваш да пресечеш някоя от големите му 
улици сред интензивен автомобилен трафик, забързан 
с мисълта за ежедневните си задачи, неусетно може 
да се озовеш сред тези райски кътчета от природата. 
Те носят имената Вая, Мандра и Атанасовско езеро. 
Трите влажни зони са истинските диаманти на града. 
Тук можеш да доловиш мириса на водата, да усетиш в 
косите си полъха на вятъра и да видиш танца на тръс-
тиките, полюшвани от него. Това обаче не е всичко. 
Най-хубавото предстои и то е зашеметяващо дори и за 
човек, роден и израснал в Бургас. Най-голямото бо-
гатство на оазисите е техният жив свят. Неописуемо 
е удоволствието да видиш на метри от себе си огро-
мните тела на къдроглавите и розови пеликани, да се 
полюбуваш на изваяните силуети на лебедите, да се 
порадваш на прелитащите големи и малки корморани. 
Това е само част от съкровищницата на трите езера. 
Те заслужават да бъдат представени поотделно. Както 
няма два напълно еднакви диаманта в света, така и 
всяко езеро е уникално само за себе си и блести със 
собствена светлина и красота.

еЗероТо С Две иМена
Не случайно съм избрала да ви представя бургаски-
те оазиси в този ред. Езерото с две имена носи името 
на града, но повечето хора го знаят като езерото Вая. 
Започваме нашата разходка из комплекса от Бургаски 
влажни зони с него именно защото е Бургаското езеро. 
Намира се в сърцето на града, между два от жилищни-
те му квартали – Горно и Долно Езерово. Ако сте гости 
на черноморския ни град и искате да го видите, просто 
поемете в посока запад и пред вас ще се разстели Вая 
с площ от 2899,9 ха. Първият интересен факт – това е 
най-голямото естествено езеро в страната ни.
Сигурно се питате защо е солено това огромно край-
брежно езеро – лиман. С морето Бургаското езеро е 
свързано чрез живителна връзка – каналът осигурява 
не само постоянен приток на солени води, но и соле-
нолюбиви видове риба във водоема. Но Вая се пълни и 
от водите на реките Айтоска, Съндърдере и Чукарска, 
които се вливат в западната му част. Езерото е отде-
лено от морето от пясъчна коса, върху която днес е 
изградена индустриалната зона на град Бургас. Именно 
тя преди много години е създавала най-големите про-
блеми за живия свят на лимана.
Тук е мястото да ви разкажа кратка история от минало-
то, която в наши дни за радост има положително раз-
витие. През годините, които помнят нашите родители, 
в Бургаското езеро бил най-големият риболов в Бъл-
гария. С построяването на Нефтохимическия комбинат 
край Бургас ситуацията коренно се променя. Вслед-
ствие на замърсяването на водите с нефтени и други 

трите оазиСа на бурГаС

ПослеДни оаЗиси

Кокилобегач
Снимка Б. Боев
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ПослеДни оаЗиси

Речна рибарка 
Снимка Д. Градинаров

Сива чапла
Снимка Б. Боев

Речен дъждосвирец
Снимка Б. Боев

Голяма бяла чапла
Снимка Б. Боев

отпадъци изчезват стотиците тонове риба и раци. Благо-
дарение на усилията на много хора, работили за опазва-
нето на Бургаските езера, днес Вая постепенно възвръща 
славата си на един от големите източници на риба у нас. 
Това до голяма степен се дължи на почистването на кана-
ла, свързващ езерото с морето, което пък позволява на-
влизането на големи масиви морски кефал и други видове 
риба, които са предизвикателство за риболовните умения 
на местните рибари и източник на препитание за голяма 
част от тях.
Бургаското езеро е ценен източник на ресурси, но негова-
та перла е птичето богатство. Към него проявяват интерес 
както специалисти и учени, така и любителите на приро-
дата у нас и по цял свят. Вая е част от трите най-значими 
комплекса от влажни зони за водолюбивите птици по чер-
номорското ни крайбрежие. Тук с помощта на експерти от 
БДЗП може да видите през различните сезони на годината 
около 260 вида птици. Много от тях са редки за страна-
та и Европа, а девет вида са застрашени от изчезване в 
световен мащаб. Малко са местата у нас, където може да 
наблюдавате събрани на едно място колонии на гнездя-
щи нощни, малки бели и гривести чапли. Разхождайки се 
край езерото през зимата, имате шанс да се полюбувате 
на малките корморани, къдроглавите пеликани, красиви-
те и открояващи се червеногуши гъски и нежните тръно
опашати, кафявоглави и качулати потапници.
Вая е предпочитано място за почивка по време на мигра-
ция за много видове, минаващи по невидимата прелетна 
магистрала Виа Понтика.

аТанаСовСко еЗеро
Сред обширни обработваеми земи, жилищни квартали и в 
близост до летището на град Бургас се е разляло в цели 
1690 ха Атанасовското езеро. По средата на влажната зона 
преминава пътят от Бургас в посока Варна. Така че ако ви 
се наложи да пътувате по този маршрут, няма как да не 
оцените красотата поне на част от езерото. То е непосред-
ствено до морето и затова е свръхсолено, но пък е заобико-
лено от по-малки сладководни площи и система от канали.
Звучи невероятно, но сред модерния голям град се е 
ширнал лиман, където все още е запазен традиционният 
метод за добив на сол. Още от далечното минало голяма 
част от Атанасовското езеро е превърната в солници – там 
може да видите бели планини от сол. Но езерото дава и 
други ценни ресурси – лечебна кал и луга, във водите му 
живее солничното раче. Колкото повече рачета има във 
водата, толкова повече е и добиваната сол. Оцеляването 
и развитието на солничното раче зависи от доброто под-
държане на езерото.
Атанасовското езеро е скътало в себе си разнообразни 
местообитания. Най-характерни са плитките соленоводни 
басейни без висша растителност. Те са равномерно раз-
делени с диги, обрасли с европейска солянка. На места, 
основно по границите, има характерна за сладководните 
басейни водолюбива растителност с преобладаване на 
тръстика и папур.
Тези уникални местообитания са превърнали езерото в 
подходящо място за хранене, гнездене и почивка за много 
видове птици – в района са наблюдавани 318 вида. Затова 
с основание езерото е определяно като птичият рай на 
България и привлича като магнит хиляди туристи от раз-
лични краища на света, обичащи да наблюдават птиците. 
Ако и вие сте сред тях, трябва да знаете, че тук може да 
се любувате на гнездящи саблеклюни, гривести рибарки 
и морски дъждосвирци.
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Според учените големите количества паднали валежи 
се дължат на промени в климата, които от своя страна 
влияят и върху състоянието на влажните зони и жи-
вия им свят. Наличието на повече площи, заети с вода, 
осигурява идеални места за почивка и хранене на пре-
литащите водолюбиви птици, но те са много сериозен 
проблем за гнездящите обитатели на езерата.
При разходката никъде не откривам изградените из-
куствени острови за гнездене. Всичките са разрушени 
или са останали под водата. Наближава размножител-
ният период за голяма част от птичето богатство на 
трите езера, но птиците няма къде да отгледат свое-
то поколение, ако нивото на водата рязко не спадне. 
Големите води забавят и солодобива в Атанасовското 
езеро. Постоянна борба с водата от близо месец насам 
водят и собствениците на солниците. Няма ги вече и 
планините от сол – отдавна вече са в морето.
В периоди на суша влажните зони пак страдат. Умира 
растителността, живите им обитатели не могат да на-
мерят нужната им храна и са принудени да я търсят на 
други места. От промените в климата сериозно страдат 
живите резервоари на въглерод и въглероден диоксид – 
влажните зони. Точно те забавят затоплянето на кли-
мата, защото в зависимост от вида им и редица други 
фактори могат да погълнат в себе си от 15 до 35 на сто 
от въглерода, задържан на Земята. Всички знаем, че 
освободен в атмосферата, въглеродният диоксид до-
принася за парниковия ефект. Същевременно учени са 
преценили, че повишаване на средните температури с 
около 3–4°С ще доведе до унищожаването на 85% от 
водните басейни.
Пред тази застрашаваща реалност трябва да си дадем 
ясна равносметка какво губим. Губим едни естестве-
ни пречиствателни станции, защото благодарение на 
слънчевото греене се извършва естествено пречиства-
не на водата. Губим естествената преграда срещу на-
воднения и природни бедствия, каквато са влажните 
зони с тяхната естествена растителност, която пред-
пазва от ерозия бреговете.
И накрая нека ви кажа как ми се иска да изглеждат 
езерата в бъдеще – още по-хубави, отколкото са сега.

Мариана вълчева, БДЗП

Атанасовско езеро
Снимка Д. Димчев

Случи ли се по време на прелет да сте в района на езерото, 
може да имате късмет да видите изключително редкия и 
световно застрашен вид тънкоклюн свирец. Решите ли да 
дойдете през зимата – пак няма да съжалявате. Атанасов-
ското езеро е място със значително струпване на зимува-
щи водолюбиви птици, сред които може да разпознаете 
къдроглавия пеликан, голямата белочела гъска, червено-
гушата гъска и много други. Много подходящо за зимуване 
на патици го прави фактът, че не замръзва през зимата.
Със сигурност знаете, че прелетният път Виа Понтика ми-
нава точно над езерото – като по магистрала по време на 
есенната им миграция над него прелитат до 250 000 щър-
кела и до 60 000 грабливи птици годишно. Тогава може да 
зареете поглед в прелитащите ята от розови и къдроглави 
пеликани, малки кресливи орли, осояди и мишелови. Дви-
жейки се между делтата на Дунав и Босфора, пеликаните 
и щъркелите са си харесали Атанасовското езеро за място 
за нощуване.
За да отдадем необходимата почит към това райско място, 
трябва да кажем, че там виреят 241 вида висши растения. 
Преобладават солянката, морският пелин, широколистни-
ят папур, морската суеда и др.

коМПлекС МанДра – ПоДа
Последният оазис от Бургаските влажни зони, който ви 
представям, е съчетал в себе си язовир и лагуна. Това е 
бившето езеро Мандра, превърнато в сладководен язовир 
след построяването на язовирна стена в източната му част. 
Днес в него се вливат сладките води на реките Изворска, 
Факийска, Средецка и Русокастренска. Важна част от ком-
плекса е полусолената и на места свръхсолена лагуна в 
местността „Пода“. Освен тях в границите му влизат още 
рибарниците край село Черни връх, окислителните езера 
на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, защитените местности 
Устие на река Изворска, Узунгерен, както и заливът Форос. 
За по-лесна ориентация трябва да знаете, че Мандра може 
да видите, поемайки на юг от Бургас, а местността „Пода“ 
се намира вляво от пътя за Созопол.
Сигурно няма да ви изненадам с твърдението, че компле-
ксът Мандра–Пода не прави изключение от другите два оа-
зиса на Бургас. Удивително е, че и в него са установени 
около 274 вида птици, редица от които са застрашени от 
изчезване в световен мащаб. Във водите на водоемите от 
комплекса можем да видим малки корморани, да наблюда-
ваме тръноопашата потапница, червеногуша гъска, малка 
белочела гъска, белоока потапница и ливаден дърдавец. 
През студените месеци на годината огромни ята кафяво-
глави и качулати потапници спират в тези влажни зони, 
за да преживеят ниските температури, тук почиват и се 
хранят пойният и малкият лебед. Местността Пода е ва-
жна за гнезденото на лопатарката – красивата бяла птица е 
символ на това място.

ТриТе оаЗиСа ДнеС
Ако ви е любопитно как изглеждат тези три оазиса към 
днешна дата, ще се опитам да ви помогна. Предлагам да 
се разходим из тях и да ги погледнете през моите очи. 
Никога преди не съм виждала езерата на Бургас да поемат 
толкова много вода в себе си. Разлели са се докъдето мо-
гат. Всички прилежащи обработваеми земи са затаили дъх 
под водата и са заети от птиците, които спокойно плуват 
и търсят храна в тях. Почти не е останала сушинка в бли-
зост до езерата. Възрастните местни хора споделят, че не 
помнят подобна картина като тазгодишната – не е имало 
толкова много вода по тези водоеми.
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ГлеДаМ яТоТо кръжащи в неБеТо жерави, кои-
то дори не подозират за моето съществуване. Това са 
птиците на надеждата, които се реят над човешките 
желания. Става ми тъжно, защото си спомням истори-
ята на Садако Сасаки1 – японското момиче, повярвало 
в силата, която струи от крилете на птиците на небес-
ната жарава.
Стара японска легенда казва, че ако направиш книжни 
1000 жерава, желанията ти ще се сбъднат и ще живееш 
дълго. В древността са вярвали, че жеравите живеят 
хиляда години. 
Те са големи птици с дълги тънки крака и дълга шия от 
разред Жеравоподобни (Gruiformes), семейство Жера-
вови (Gruidae), което включва четири рода с петнайсет 
вида. Най-старите фосили, прародители на днешните 
жерави, датират около 40–70 милиона години назад. 
Канадският жерав е най-старият съществуващ и днес 
вид – на около 10 милиона години. Те приличат на пти-
ците от семейство Чаплови, но се различават от тях по 
начина, по който летят – жеравите летят с изпънати 
напред глава и шия, докато при чаплите формата на 
шията и главата при полет прилича на буквата S. 
Жеравите са високи от 90 до 155 см, тежат от 2 до 11 кг, 
а размахът на крилете им е 150–240 см. Най-тежкият 
жерав е японският – теглото му може да достигне 11 
килограма.  Цветът на оперението им варира от бял до 

тъмносив и кафяв. Повечето възрастни имат червено 
петно на темето. При жеравите не се наблюдава по-
лов диморфизъм.  В зависимост от екологичните ниши 
различните видове притежават уникални особености. 
Например наличието на заден палец за захващане на 
краката при някои видове им позволява да се задържат 
на клоните на дърветата. При други видове палците са 
къси, което им позволява да бягат бързо по тревисти 
терени. Трети видове са се адаптирали добре във во-
дна среда – при тях шията, клюнът и краката са срав-
нително много по-дълги.  Жеравите образуват огромни 
ята от хиляди птици, като при някои видове ятата могат 
да достигнат и до 100 000 птици. 
Жеравите, които живеят в Северното полукълбо, миг-
рират на юг всяка есен. Завръщат се през пролетта. 
Някои от видовете водят заседнал начин на живот. 
От всички континенти жерави няма само в Антарктида 
и Южна Америка. На територията на България се сре-
щат два вида – момин и сив жерав. В миналото те са 
гнездили у нас, но днес ги виждаме само по време на 
миграция. Мигриращите жерави летят в ешелон, във 
формация V, така че птиците, които следват водача, 
да пестят енергия, използвайки въздушния коридор. 
Летят със скорост около 70 км/ч и се носят по терми-
ките на значителни разстояния. Американският жерав 
например може да измине около 4000 км, разделени на 

веСтители на надеждата
(Тиен-хе – жеравите от небесата)

Червена книга

Един след друг плавно спускаха се те, 

полет след полет преминаваха бавно 

през цялото небе и целият град изпълни се

с плющенето на техните криле.

Акал Меин Сараш

1  Благодарение на японското момиче Садако Сасаки жеравът, направен от хартия, се превърна в символ на мира. Това е една от най-тъжните и същевременно най-жиз-
неутвърждаващи истории в света на жеравите и хората. Когато американците пускат атомната бомба над Хирошима на 6 август 1945 г., Садако е само на две години и 
се намира само на една миля от мястото, където е паднала бомбата. Умират около 50 000 души, сред които и нейната майка. Садако оцелява. Десет години по-късно 
Садако е атлетично и силно момиче. И така до един ден през 1955 г., когато по време на тренировка за голямо състезание тя губи съзнание. Диагнозата на лекарите е 
левкемия, „болестта на атомната бомба“. Най-добрата приятелка на Садако Ӝ разказва стара японска легенда, според която, ако направиш хиляда хартиени жерава, ще 
може да отправиш желание, което ще се сбъдне. Вдъхновена от легендата, Садако започва да прави жерави от хартия. Завършвайки всеки един от тях, тя казва: „Ще 
напиша МИР на крилете ти и ти ще обиколиш света.“ Успява да сгъне 644 жерава, но умира. През 1958 г. е открита статуя на Садако Сасаки, която държи над главата си 
златен жерав. На паметната плоча в основата на статуята пише: „Това е плачът ни. Това е молитвата ни. Мир на света.“ През 1990 г. в Парка на мира в Сиатъл е открита 
бронзова статуя в цял ръст на Садако, която държи в ръка малък жерав. В основата има надпис: „Тя ни завеща хартиения жерав, символ на копнежа за световен мир.“ 
През 1961 г. австрийският писател Карл Брукнер публикува книгата си Садако ще живее, а през 1977 г. Елеонор Коер издава книгата Садако и хилядата жерава.

Сиви жерави
Снимка R. Verlinde ® Vilda
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сегменти от 300 до 500 км, като всеки етап от маршрута 
се преминава за няколко дни. 
Жеравите летят на височина от 900 до 1500 м над зе-
мята, опитват се да използват термиките и само при 
неблагоприятно движение на въздуха размахват кри-
лете си.  Живеят дълго, обикновено между 40 и 60 го-
дини в плен, а има сведения за сибирски жерав, кой-
то е живял 83 години. Някои жерави имат издължена 
трахея, което им позволява да издават високи звуци 
по време на полет или при техните зрелищни танци. 
Спят на един крак, другият е до тялото, а главата е под 
крилото.
По време на размножителния период жеравите се при-
държат към територията си и я охраняват от други пти-
ци, а тази територия може да бъде много голяма и да 
заема няколко квадратни километра.
Характерни за тях са сложните и шумни представления, 
каквито са своеобразните им танци. Според фолклора 
жеравите остават със своя партньор през целия живот, 
но съвременните изследвания оборват това твърдение 
и проучванията показват, че тези птици сменят своя 
партньор през време на техния сравнително дълъг жи-
вот. Ако мъжкият или женската умре, другата птица 
скоро си намира друг партньор.
Танците на жеравите са изключително зрелищни – те 
подскачат и се кланят, мятат главите си назад и тръ-
бят, хвърлят трева, камъни и пера във въздуха, полит-
ват леко над земята и се приземяват обратно, махайки 
своите широки криле. Тези танци не са свързани само 
с тяхното размножаване – те танцуват и за да се заба-
вляват. Жеравите се размножават, когато стигнат до 
гнездовите райони. Мъжкият и женската изпълняват 
брачните си танци преди размножаване. Те се редуват 
да обикалят другия с разтворени криле, навеждат гла-
вите си и скачат във въздуха. Гнездото им е голямо, 
понякога в диаметър може да достигне няколко метра, 
строи се на края или в близост до блата, тресавища 
или други влажни и открити местности. Младите же-
рави през първата година може да построят няколко 
гнезда, но използват само едно от тях. Зрелите инди-
види се ограничават само с едно гнездо. И мъжкият, 
и женската помагат за струпването на треви, бурени и 
други растения на купчина на земята. Женската обик-
новено снася само две яйца на сезон. Колкото по-го-
леми са жеравите, толкова по-големи са яйцата – при 
по-големите видове дължината им достига 11,5 см. 
И двамата родители се грижат за яйцата и малките. 
При повечето от видовете оцелява само едно пилен-
це, само в най-изобилните на храна години родителите 
могат да отгледат две. Ако нещо се случи с първото 
снесено яйце, женската скоро снася друго. На много 
места по света орнитолозите се възползват от този 
факт. Например учените от Международния фонд за 
опазване на жеравите в американския щат Уисконсин 
прибират първите снесени яйца и ги слагат в инкуба-
тор. При отделните видове инкубационният период се 
различава, но границите са между 27 и 36 дни. Също 
така варира периодът, през който пухът на пиленцата 
се заменя с пълно оперение – от 55 до 150 дни. Малките 
растат много бързо. За три месеца достигат височина 
до 150 см. Младите птици по време на прелета и пър-
вата зима живеят с родителите си. Половата зрелост 
настъпва след три до пет години. 
Жеравите се хранят с малки гризачи, раци, миди, ох-
люви, риба, дребни птици, насекоми, житни расте-
ния, горски плодове и различни растения. По време 

на миграционния период ядат водни животни, корени 
и грудки, както и зърнени култури. Малките се хра-
нят предимно с насекоми, защото те съдържат по-го-
лямо количество протеини. Издават силен пронизите-
лен звук, който се чува на голямо разстояние. Това се 
случва и по време на полет – предполага се, че целта е 
да задържат ятото цяло по време на миграция.
В различните климатични пояси жеравите имат раз-
лични естествени врагове. В умерения пояс мечките 
се хранят с яйцата, малките пиленца, които са все още 
без оперение, са потенциална плячка за вълците, дока-
то основните врагове на възрастните жерави са хищни-
те птици като орела. Числеността на повечето видове 
намалява, а няколко са на границата на пълното из-
чезване. Такива застрашени видове са американският 
(около 350 индивида) и японският жерав (около 1800 
индивида). Основните причини за рязкото намаляване 
на популациите са свързани с местата, които тези пти-
ци обитават, с пресушаването на блатата и урбаниза-
цията. Всички видове жерави са уязвими от промените 
в хабитатите. Те са застрашени и от съвпадането на 
техните маршрути с въздушните трасета. 
За да се опазят тези видове, през 1973 г. в САЩ е съз-
даден Международен фонд за опазване на жеравите. 
Заради красотата си и зрелищните размножителни 
танци в много култури жеравът е птица символ. В Ки-
тай, Япония и Виетнам смятат, че той е вестител на 
доброто, един от символите на дълголетието и често 
го представят с другите символи на дългия живот като 
бора, бамбука и костенурката. Във феодална Япония 
жеравът е бил защитаван от управляващите династии и 
хранен от селяните. В китайската фолклорна традиция 
тиен-хе (небесни жерави) или ксиен-хе (благослове-
ните жерави) са смятани за пратеници на мъдростта. 
Легендарни даоистки легенди са били пренасяни меж-
ду небесните светове върху гърбовете на тези птици.
Ще завърша моя разказ за жеравите там, откъдето го 
започнах: Жеравите чуха молитвите на малката Са-
дако и решиха да прекратят нейната болка. Когато 
тя сгъна своя 644 жерав от хартия, той оживя, пре-
гърна я и я отведе в страната на вечния мир. Садако 
се усмихна и днес тази усмивка живее във всички деца 
и във всички жерави – ангелите на земята и небето. 

Статуята на Садако Сасаки в Сиатъл
http://en.wikipedia.org
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еДва ли иМа нещо По-ЗаГаДъчно и навяващо усе-
щане за древност от тръбните крясъци на сивите жера-
ви в оловното октомврийско небе. Носещият се на юг 
клин на ятото болезнено неустоимо зове и душата ти 
сякаш се понася след грамадните дългошии и дълго-
краки птици. Сякаш си редом с тях, чуваш свистенето 
на крилата им, усещаш студения отпор на насрещния 
вятър... И изпитваш благоговение и благодарност към 
съдбата за вълнуващата среща с тези сенки от мина-
лото. Да, сивият жерав е един от видовете, прогонени 
от природата на България. Прокудени от нас, хората, и 
вероятно завинаги! Заменили сме ги за няколкостотин 
хектара земя, които им отнехме в три от някогашните 
им гнездовища – крайдунавските блата, Драгоманското 
и Стралджанското блато. Лишихме ги от единственото, 
което имаха, въпреки че образованите хора още тогава 
ясно предупреждаваха, че такава земя зърно не ражда 
и стопански не става за нищо. Други някогашни гне-
здовища, като Куманишкото блато край София, са били 
с предизвестена гибел в мъртвата хватка на разраст-
ващата се столица. „Прогресът“ на „развиващия се 
социализъм“ е доубил около 1955-1960 г. последното 
гнездово находище – Баташкото блато, изпращайки го 
завинаги заедно с безценната му екосистема на дъното 
на язовир „Батак“. „Какви жерави, какви пет лева – ток 
и бунгала за отдих са нужни на трудещите се!“ е била 
„мъдростта“ на сторилите това престъпление спрямо 
природното наследство на България. И никой не е по-

Сивите Сенки от 
Червената книГа
(Сив жерав, Grus grus)

смял да гъкне срещу това – за да не отлети както же-
равите. Или по-лошо – към комунистическите концла-
гери Белене, Куциян или цинично назования „Слънчев 
бряг“ ад до Ловеч...
 
Днес вече имаме много от това, за което нашите пред-
ци са мечтали, но нямаме причудливите птици със 
смешното научно име Grus grus, с магическите им шум-
ни пролетни танци, изпълнявани в потайни места като 
езически ритуал... Е, имаме си Червена книга, нищо 
че в нея сивият жерав е с черен етикет „Изчезнал като 
гнездящ“. Като медали по сива куртка на геройски за-
гинал ветеран нелепо са му прикачени посмъртни „за-
слуги“: „приоритетен за опазване застрашен от изчез-
ване вид“, „защитен на територията на цялата страна“, 
„вид от особено природозащитно значение за Европа“ 
и т.н. Макар изчезнал като гнездящ, сивият красавец 
за щастие все още сравнително редовно преминава по 
време на миграция, епизодично се появява при скита-
ния и дори все по-често, макар и спорадично зимува 
в България (съвпадението на последното с глобалното 
затопляне е напълно случайно, както се казва в такива 
случаи). Така че падне ли ви, радвайте му се! За да 
има какво да отговорите някога на децата си, когато ви 
питат: „Какво е това жерав?!“

С тъга за жеравите 
Петър янков

Сив жерав 

Снимка R. Verlinde ® Vilda

Червена книга
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Хора и Птици

урСула ГеорГиева 
на 75 Години
Стоим пред 
П р и р о д о з а -
щитен център 
„Пода“. Къс-
ното зимно 
слънце пес-
теливо огрява 
двора. В този 
момент по пъ-
теката откъм 
моста се зада-
ва възрастна 
жена в шуш-
ляково яке. 
„Здравейте, 
идвам да пог-
ледам малко 
птици“ – казва 
ни тя с едва 
забележим акцент. Усмивките веднага се появяват на 
лицата ни – това е Урсула.
Обикалям си някъде из Странджа с бинокъл и раница. 
Съвсем нормална случка е да се доближи възрастен 
човек и да пита: „Абе, какво става с онази германка 
със странното име? Помня, че идваше тука редовно да 
хранят орлите. Аз бях в гранични войски тогава...“
Но коя е тя? Членската Ӝ карта в БДЗП е с номер 26. 
Този факт казва доста неща. Няма природозащитник 
от Бургаско, който да не познава или да не е чувал 
за Урсула Георгиева. Всички ние, които се занимава-
ме с природозащита в района, сме израснали покрай 
нея. Винаги готова да даде кураж със съвет или добра 
дума, Урсула повече от половин век е в България и 
помага на нашата природа. 
Още преди създаването на БДЗП, като преподавател по 
биология в немската гимназия в Бургас, тя организира 
екологични клубове в училището. Множеството експе-
диции с учениците Ӝ оставят сериозна следа в памет-
та на стотици млади бургазлии. Голяма част от тях са 
вече във висшите етажи на администрацията и полити-
ката, но не са забравили бившата си учителка. 
Урсула е от хората, които обърнаха внимание за необ-
ходимостта от опазване на малкия лешояд преди пове-
че от 30 години. Още тогава тя използваше метода за 
подхранване, приет сега като един от най-подходящи-
те за опазване на вида, и дълги години помагаше на 
египетските лешояди в Странджа. 
Помня с какви усилия беше свързано и поставянето на 
първите 105 платформи за гнездене на белия щъркел в 
Бургаско. И в това начинание основната и водеща роля 
беше на Урсула. 
Това са само два примера от многото неща, които е 
направила. Ако почнем да изброяваме, списъкът ще 
стане огромен. 
Благодарим ти, Урсула, за всичко, на което си ни на-
учила, и за оптимизма, който продължаваш да ни 
вдъхваш!

ивайло ДиМчев,
БДЗП

тетрадката  
на вирджиния
кратко предста-
вяне:
Вирджиния Анге-
лова – на 12 го-
дини, ученичка в 
1 ОУ „Св.св. Ки-
рил и Методий”, 
гр. Кюстендил
Запознахме се 
с Вирджиния по 
време на пре-
зентация за дей-
ностите на БДЗП 
в Кюстендил. В 
края на лекция-
та при нас дойде 
усмихнато моми-
ченце с тетрад-
ка и попита: „А 
дали може да ми 
помогнете да определя от каква птица е това перо?“

кога и как ти хрумна идеята да събираш пера от 
птици?
Когато бях на летен лагер и събирахме природни ма-
териали за колажи, намерих първото си перо.

от каква птица беше то? 
Първото ми перо е от сова.

къде търсиш нови перца за колекцията?
Търся навсякъде където попадна. Обичам да ходя на 
походи, по гори и планини, реки и морета.

коя е любимата ти птица и защо?
Любимата ми птица е синигерчето, защото е пъстро, 
малко и нежно.

обичаш ли да четеш? любима книжка?
Обичам да чета книги за природата и изкуството.

имаш ли вече 
планове за бъ-
дещето – къде 
искаш да учиш, 
каква профе-
сия би избрала?
Искам да уча в 
езиковата гим-
назия и да стана 
ветеринар.

Пожелаваме на 
Вирджиния още 
много вълну-
ващи моменти 
сред природата.

Теодора  
иванова
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НАРИЧАТ КОЛУМБИЯ МЕГАРАЗНООБРАЗНА СТРАНА, 
земя с огромно биологично разнообразие, жива съкро-
вищница на световното природно богатство. Тя заема 
второ място в света по брой на видовете организми – 
върху площ от 1% от повърхността на Земята там е съ-
брано 10% от биологичното разнообразие на планетата. 
Над 41 000 вида растения, 1865 вида птици, 524 вида 
влечуги, над 700 вида земноводни, 471 вида бозайни-
ци... Цифрите казват достатъчно. 
Колумбия се нарежда сред първите пет страни в света 
по многообразие на изброените групи организми. Това 
богатство се дължи предимно на разнообразните кли-
матични условия и форми на релефа, които обуславят 
и съществуването на повече от 100 типа екосистеми. 
Освен влажни тропически гори, в границите на Колум-
бия влизат пустини, савани, океански острови, дейст-
ващи вулкани, ледници. Биогеографски страната се 
дели на пет региона – андийски, тихоокеански, кариб-
ски, Амазония и Оринокия, като първият се отличава с 
най-голямо биоразнообразие. 
На тази земя е съхранено огромно културно и истори-
ческо наследство – представители на над 90 коренни 
етноса до голяма степен са запазили традициите и на-
чина си на живот.

Цялата тази биологична и културна палитра е съхране-
на на площ с размерите на България в рамките на 54-те 
национални природни парка в страната. Системата от 
национални паркове е най-мащабната и най-значимата 
на национално ниво сред всички останали форми на 
защитени територии в страната. Тя се управлява от Ми-
нистерството на околната среда и териториалното раз-
витие на Колумбия, а пряко отговорна е Специалната 
служба на националните природни паркове. Службата 
има собствена сграда в центъра на столицата Богота и 
регионални офиси към парковете по места. По-голя-
мата част от земите в националните паркове е труд-
но проходима, а понякога и недостъпна за посетите-
ли поради липсата на инфраструктура и характера на 
релефа и растителната покривка. С всички удобства и 
посетителски центрове разполагат едва 5 национални 
парка.
Правителството на Колумбия полага големи усилия 
за опазването на защитените територии, защото осъз-
нава изключителното значение на съхраняваното в тях 
природно многообразие за устойчивото развитие и по-
добряването на качеството на живота в страната. За 
последните четири години са обявени три нови нацио-
нални парка, десетки защитени зони с локално и реги-

„Скритото“ СЪкровиЩе

БиораЗнооБраЗие

колумбия

Типично езеро в долината на р. Амазонка, 
Национален парк Амакаяку, Колумбия 

Снимка А. Станева
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онално значение, а много други чакат в списъците за 
обявяване.
Една от най-важните стъпки за популяризиране и съх-
раняване на природата в страната е въвеждането на 
Националната програма за доброволчество в природни-
те паркове. Тя позволява привличане на доброволци от 
цял свят, без значение на произход, религия, социален 
статус или образование, в процеса на опазване на био-
разнообразието. Водени от общи интереси и след пре-
минаване на специална подготовка, доброволците, или 
т.нар. пазители на националните паркове, са готови да 
работят за изграждането на необходимите „мостове“ 
между хората, населяващи защитените територии. По 
време на своята служба, която продължава от един 
до шест месеца, доброволците участват в обучения за 
местното население по теми като екотуризъм, прин-
ципи на устойчивото развитие, устойчиво ползване на 
ресурсите, лов и риболов и др. Пазителите на паркове 
участват също и в теренни проучвания в рамките на 
научни проекти, в акции по почистване, информиране 
на населението, мониторинг и контрол на стопански-
те дейности, осъществявани в защитените територии, 
съдействат при събирането и каталогизирането на 
информация за туристическия поток, поддръжката на 
екопътеки и туристически маршрути, функциониране-
то на парковите информационни центрове. 
Едва ли някой от вас, скъпи читатели, е гледал филм 
за природните богатства на Колумбия, докато научно-

популярни филми за други южноамерикански, афри-
кански или тихоокеански страни се излъчват на всеки 
канал и по всяко време. Оказва се, че политическото 
минало на страната я поставя в сянката на Бразилия и 
други съседни държави. Така съхраненото богатство 
на Колумбия остава скрито за окото на масовия турист. 
Посещавана от около милион туристи годишно (колко-
то за няколко месеца преминават през град като Вене-
ция), страната силно се старае да покаже „скритите“ 
си съкровища. 
Може би така е по-добре? Може би именно сега Ко-
лумбия най-много се нуждае от вниманието на света в 
опита си да съхрани зеленото наследство на планетата?

анна СТанева, БДЗП
работила три месеца като доброволец 

в колумбия през 2006 г.

Ани и други доброволци на служба в Националния парк 
Амакаяку, р. Амазонка, Колумбия        Снимка А. Станева

Високопланинска екосистема тип парамо с харак-
терна цъфтяща Espeletia cleefi i, Национален парк 
Сиера Невада дел Кокуй, Северни Анди, Колумбия

 Снимка Р. Лабно

Национален парк Сиера Невада дел Кокуй, 
Северни Анди, Колумбия 

Снимка Р. Лабно

Влажна планинска гора, Национален парк 
Сиера Невада де Санта Марта, Колумбия 

Снимка Р. Лабно
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макау
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един разказ 
за Хазарта, 
манГровите 
попЧета и 
друГи китайСки 
СпеЦиалитети

няМа Да оБяСняваМ как със съпругата и дъ-
щеря ми се решихме да заминем за Макау, юго-
източен китай – важното е, че тръгнахме. Може 
би единственото, което си струва да се спомене 
в тази връзка е, че освен земното притегляне, 
на Земята има и друга непреодолима природна 
сила – притегателната мощ на тъщата. няма да 
описвам в подробности и самото пътуване, за-
щото по време на 13-часовия полет така се схва-
нах, че не успях да си водя бележки, а на ле-
тището в Шереметево (русия) един милиционер 
настоя да изтрия всички снимки от фотокаме-
рата, така че и без това няма какво да покажа.

ХонконГ
Приземихме се в Хонконг. Първото нещо, с което се 
сблъскахме, беше влажната и гореща атмосфера. Ди-
шахме трудно, плувнали в пот, но постепенно се адап-
тирахме и се огледахме наоколо. Всичко се движеше. 
Движението е организирано на няколко нива – подзем-
но, наземно и надземно. Има надлези за пешеходци, на 
места автоматизирани (т.е. дори не ви се налага да си 
движите краката), които минават директно през сгра-
дите. Корабчета се поклащат едно след друго по мно-
гобройните канали, прорязващи града. Огромни небо-
стъргачи сякаш подпират небето и отразяват облаците 
в лъскавите си витрини, а край тях често се виждат 
силуетите на прелитащи черни кани (Milvus migrans). 
Нощем „великаните“ заблестяват във всевъзможни 
цветове, а в определен час започват да „танцуват“ 
пред погледите на хиляди туристи. Една от атракциите 
на града е Морският парк, където освен типичните во-
дни обитатели (тюлени, делфини, акули, медузи и др.) 
има и център, посветен на големите панди (Ailuropoda 
melanoleuca).

МакаУ – Държава в ДържаваТа
От Хонконг до Макау пътувахме по вода, която – ма-
кар и океанска, – по цвят наподобяваше Перловския 
канал (Китай е продуктивна система). Макау се състои 
от едноименен полуостров и два острова – Тайпа и Ко-

лоан (понастоящем вече един след изграждане на из-
куствена сухоземна връзка). Тук по уникален начин се 
съчетават източната с европейската култура, тъй като 
страната е бивша португалска колония. Китай призна 
суверенитета на територията и тя има собствена адми-
нистративна и икономическа система.

каЗинаТа
Запазена марка на Макау са казината – това е единстве-
ното място в Китай, където законно може да се играе 
хазарт. Като се има предвид, че комарът е „в кръвта“ 
на китайците, при огромния брой на населението не е 
трудно да си представим размера на печалбите. Китай-
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ците обичат да залагат, било то на конни или кучешки 
състезания, бой с петли или дори бой с щурци. Всеки 
уикенд улиците на града се препълват с пришълци от 
континентален Китай и други държави, които искат да 
изпробват късмета си в игралните салони.

кУлТУраТа
Макау съчетава мно-
го от обичаите и кул-
турата на китайския 
и португалския етно-
си. Наред с традици-
онните танци на дра-
кона и лъва можем 
да станем свидетели 
на модерни събития 
като местното Гранд 
При или фестивала 
на фойерверките. 
Жителите на Макау 
са свободни в избо-
ра си на религия, 
но повечето от тях 
са поклонници на 
будизма. Свързан с 
религията обичай е 
закупуването на во-
дни костенурки или 
птици и демонстративното им пускане на свобода. От 
природозащитна гледна точка това е „нездрава“ тра-
диция, тъй като води до улавяне на стотици диви пти-
ци дневно (основно от видовете белокръста (Lonchura 
striata) и петниста амадина (L. punctata), а повечето от 
освободените костенурки принадлежат към инвазивен 
за местната фауна вид (южноамериканската червено-
буза костенурка Trachemys scripta).

кУХняТа
С това пътуване раз-
бих две свои илю-
зии. Първата беше, 
че китайците ядат 
почти всичко – оказа 
се, че ядат абсолют-
но всичко. Втора-
та – че съм опитвал 
китайска кухня. Раз-
ликата между това, 
което се предлага 
там, и това, което 
тук наричаме „ки-
тайско“, може да се 
онагледи само със 
съпоставката между 
червеноглаво кралче 
(Regulus ignicapillus) 
и къдроглав пеликан 
(Pelecanus crispus). 

Вероятно единственото общо нещо са пръчиците за 
хранене. Разнообразието от храни е огромно. На всеки 
ъгъл клокочат големи казани, в които плуват от коко-
ши нокти до обелки от ябълки. Не знам откъде взимат 
водата за тези гозби, но по цвят тя удивително напом-
ня на отточните води по крайбрежието – вероятно така 
обогатяват вкусовите качества на бульона. Високо це-

нен специалитет са пипалца на октопод, набучени на 
шишче. Те обаче трябва да се консумират бързо, защо-
то в противен случай могат да пропълзят незабелязано 
под масата и да ги загубите завинаги. В Макау може да 
намерите и голямо разнообразие на плодове – кой от 
кой по-странни. Един от деликатесите е дурианът, чий-
то вкус е смесица между праскова и чесън, а ароматът 
му напомня за пресен овчи тор.

ПрироДаТа
Въпреки високата 
степен на урбаниза-
ция в Макау все още 
има запазена при-
рода. Дори и в най-
гъсто населените 
части на града може 
да се намерят добре 
поддържани зелени 

площи (на много от дърветата има надпис с латинското 
име на вида). Например в епицентъра на казино-биз-
неса на о. Тайпа е разположено блато с колония на 
5–6 вида чапли – няколко стотици двойки гнездят и се 
хранят в непосредствена близост до хората. В града 
често отекват пронизителните крясъци на подобната 
на скорец качулата мина (Acridotheres cristatellus), 
каквато може да видите на почти всеки покрив. Над 
тесните улици се гонят ята от азиатските малки бър-
золети (Apus nipalensis), които гнездят колониално по 
козирките или балконите на сградите. За разлика от 
нашенските видове този прави кълбовидни гнезда от 
материали, които улавя в полет. Интересно е също 
така, че тези бързолети слепват гнездата си в подобни 
на гроздове „общежития“ (понякога до 20–30 на едно 
място). Поради субтропичния характер на района еко-
системата е много продуктивна и богата на видове – 
всяко зелено петно буквално гъмжи от живот. Мога да 
го илюстрирам със следния пример: като запален бър-
дуочър още на втората сутрин в 6,30 сутринта с раница 
и бинокъл потеглих на опознавателна „експедиция“ из 
околността. Не успях обаче да се отделя и на 50 м от 
входа, тъй като през няколко минути пред погледа ми 
изникваше нов вид птица. Особено интересно е край-
брежието, където по време на отлив можете да наблю-
давате огромно разнообразие от морски организми.

Макау не е най-уникалното място в света, но остави 
у нас незабравими спомени. лично на мен най-силно 
впечатление ми направи съчетанието между модер-
но устроен град и богато биоразнообразие. За по-
реден път станах свидетел на адаптивната сила на 
природата и се убедих, че „ключът“ към опазване-
то Ӝ се крие не толкова в полагането на специални 
грижи, колкото в това да не Ӝ пречим да разгърне 
потенциала си.

от мястото 
на събитието:

сем. николови 
(БДЗП – София)
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„аМи какво Да ви кажа, моята равносметка е след-
ната – за 11 дни изминахме 3090 километра, видяхме 
185 вида птици, спукахме гума, веднъж свършихме 
горивото, заседнахме в калта, преживяхме пустинна 
буря, единственото, което блъснахме по пътя, беше 
едно куче, но пък за сметка на това не пропуснахме да 
подкупим полицай, успяхме да се отървем от досадни-
те местни сравнително евтино и само ме е яд, че не 
можахме да продадем Нели – поне за 20 камили.“ 
Такива бяха финалните думи на организатора на пъту-
ването (моя милост) преди да напусне Мароко, без да 
подозира, че го очаква най-дългият паспортен контрол 
в кариерата му на пътешественик. Е, Нели бе останала 
с малко по-различни впечатления от мароканската бър-
дуочинг обиколка, но пък Герджика и Мишо горе-долу 
се съгласиха с това заключение. След като най-накрая 
самолетът излетя, настъпи моментът някои да сметнат 
колко нови вида са видели, за други бе време за сън, а 
пък аз се опитвах да определя кой бе най-страхотният 
ден от пътуването.
25 март бе първият ден от престоя ни в Мароко – а по 
случайност това е моят рожден ден. Все още бяхме 
малко в шок от новата обстановка, аз трябваше да се 
адаптирам към хаотичния трафик, а другите отбеляз-
ваха всяка интересна подробност в обикалящата ни 
среда: „Хора, тия биволски чапли са навсякъде!“, „Ха, 
пепелява каня, пепелява каня!“, „Абе, номерата на ав-
томобилите са пълен хаос, имам чувството, че им ги 
пращат по имейл и после да се оправят... Гледай го 
тоя – закрепил си ги е с ластици, а на следващия е със 
знака на ЕС и знамето на Мароко!“... 
Това определено бе един от най-силните дни за бър-
дуочинг – новите видове буквално „валяха“ по пътя, а 
същевременно течеше и мощна миграция на щъркели 
и черни кани. Няколкото ни спирки за деня бяха из-
ключително продуктивни и бяхме отметнали около 15 
целеви вида в нашия лист – мраморна патица, качулата 
лиска, обикновен булбул, черен скорец, средиземно-
морска чайка и др. Вече се мръкваше, а ние все още 

БиораЗнооБраЗие

стояхме в района на езерото Сиди Бурхаба в очакване 
да зърнем един от най-трудно откриваемите за Мароко 
видове – африканската блатна сова. Светлината нама-
ляваше, а с нея и шансовете ни да зърнем потайната 
птица. Вдигнах бинокъла за последно сканиране и на 
фона на отсрещния хълм различих силуетите на две 
сови. Не след дълго птиците се показаха на фона на 
небето и всички успяхме да им се насладим, макар и за 
кратко – минутка на задоволство за екипа ни и блаже-
но оттегляне към хотела, където ни предстоеше да се 
гощаваме с тажини, едни от местните специалитети. 
Хубав ден, но... имаше и по-добри!

Национален парк Уед Маса южно от Агадир е една от 
топ бърдуочинг дестинациите в Мароко. С нетърпение 
очаквах отиването там, за да се насладим и ние на това 
място и видовете, които подслонява. Още в самото на-
чало на деня разбрахме, че мястото е направо магнит 
за птици – а и не само за тях. Ранните утринни часове 
ни удостоиха с добри наблюдения и снимки на сенегал-
ска чагра, африканска брегова лястовица, мусиерова 
червеноопашка, пъстроопашато шаварче, обикновен 
булбул. Голямото откритие за деня бе една поилка за 
сравнително обикновени пойни птички, където обаче 
буквално си изщракахме картите на фотоапаратите, 
а по-късно се натъкнахме и на страхотни разливи с 
фламинги, над 500 мраморни патици, блестящи ибиси 
и прочие водолюбиви птици, а като за капак и една 
мангуста ни мина път. Когато на връщане към Агадир 
доволно потривахме ръце от успешно изминалата су-
трин и предстоящото накисване в басейна на хотела, 
ненадейно Мишо извика „Малки бързолети, сприии-
ии!“. Моментално набих спирачките и докато другите 
оглеждаха поредния си нов вид, аз се отправих към 
един автомобилен сервиз, в който редовно влитаха 

има какво да Се види, а и кой да те види!

мароко ли?
Пустинята в района на Ер Рашидия

Снимки С. Гигов

Качулата лиска

Теминкова чучулига
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бързолети. Веднага ме посрещнаха двама автомонтьо-
ри, които с гордост ми показаха гнездовата колония. 
Направихме снимки и на бързолетите, и на колонията, 
и на автомонтьорите и още по-щастливи се отправихме 
към хотелския басейн. Прекрасен ден, но ни предсто-
еше още по-силен.
Ден втори от престоя ни в Агадир бе отреден на един 
от най-редките видове птици в Западна Палеарктика –  
плешивия ибис. Откриването на единствената естест-
вена гнездова колония в Мароко, която съставлява око-
ло 80% от дивата популация на вида, не мина гладко, 
но с един платен жокер от местни младежи успяхме да 
я намерим. Ибисите дадоха страшно много материал 
за снимки, а същевременно отделяхме внимание и на 
берберския сокол, който ловуваше гнездящи наоколо 
гълъби. Към обяд най-накрая ни отпусна фотографска-
та параноя и се отправихме към наблизо разположения 
град Тамри, който – освен с плешивите ибиси – е извес-
тен с различните сортове банани, които се отглеждат в 
околностите му. Хубав ден с много рядка птица и мно-
го вкусни малки... жълти бананчета, но и той не беше 
най-добрият в мароканското ни пътешествие.
Най-силните дни винаги са свързани с най-силните 
емоции в едно пътешествие, а в този ден нещата не 
тръгнаха никак добре. Беше вече към 7 часа и птици-
те бяха много активни, а ние бутахме колата по един 
баир, след като се оказа, че ни е свършило горивото, 
а датчикът за гориво е тотално бъгнат, а и за да стане 
още по-розова картинката, едната гума не бе издържа-
ла на пустинното сафари и бе доста омекнала. Успо-
кояваше ме само мисълта, че там всяка кола по пътя 
спира, дори и да не могат да помогнат, поне ще спрат 
да ти гледат сеира. От втората появила се на пътя кола 
слезе Али – между другото, той бе единственият маро-
канец, който ни направи услуга, без да иска да му пла-
тим. Помогна ни да стигнем до най-близката бензинос-
танция и ни изпрати по живо, по здраво да продължим. 
Беше решено, че този бърдуочинг ден ще стартира в 
8 часа, и още на бензиностанцията регистрирахме два 
търсени от нас вида – зелен пчелояд и малка гугутка. 
Почти всяка спирка от този момент нататък бе изклю-
чително продуктивна и набързо наваксахме изостава-
нето, като по пътя между Ер Рашидия и Бумалн се от-
четохме с берберски сокол; пустинна, пъстроопашата, 
папунякова, сива и теклова чучулига; черно, белогла-
во, жалобно и пустинно каменарче и още много други 
по-обикновени и необикновени птици. 
В Ер Рашидия видяхме с очите си последствията от без-
умния марокански трафик, но слава Богу ние се раз-
минахме с подобни инциденти. По обяд стигнахме до 
живописното ждрело Тодра, пред което Триградското 
прилича по-скоро на детска миниатюра. Тук основна-
та ни цел бе ястребовият орел, доста бързо открит от 
зорките ни очи, и после ни оставаше само бягство от 
жегата с накисване на краката в реката под сянката на 
някоя палма. Идилията не продължи дълго и с тради-

ционната си фраза „Айде да вървим“ подюрих кервана 
към поредния касбах (по нашему хан). По пътя станах-
ме свидетели на уникално военно учение, в което ня-
колко танка се опитваха да разбият плътната блокада 
на огромно стадо овце. След като направихме няколко 
шпионски снимки, се озовахме в най-якото място за 
бърдуочинг и уайлдлайф фотография в Мароко – доли-
ната източно от Бумалн. На това място вечерта и след-
ващата сутрин ни поднесоха едно от най-големите раз-
нообразия на птици в Мароко, независимо че хабитатът 
изглежда доста еднообразен. Особено многобройни и 
на видове, и на численост бяха чучулигите и каменар-
четата, а освен това записахме в листа на пътуването и 
чернокорема пустинарка, далматински сокол, пустин-
ник, както и два интересни вида бозайници – рюпелова 
лисица и джербил (вид гризач). Като за капак и хоте-
лът ни бе най-добрият, в който сме били в Мароко, и 
дългогодишен бърдуочърски пункт. Дааа, това опреде-
лено бе топ денят за цялото ни пътуване!
Е, имаше и доста други запомнящи се моменти, като 
събирането на охлюви и миди от Герджиков за ко-
лекцията на Пловдивския университет с обещанието 
да кръстят някой нов вид на негово име и опитите на 
Мишо да привлече нови млади членове към марокан-
ския клон на БДЗП – които обикновено срещаха моно-
тонния отговор „Сенк дирхам!“ („Пет дирхама!“). 

Симеон ГиГов
Участници в пътуването: нели олова, Михаил  

илиев, Георги Герджиков, Симеон Гигов

Черно каменарче Червенокръсто 
каменарче

Земна катерица Сенегалска 
чагра

Ждрелото Тодра
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Първоначалната ми идея бе да озаглавя статията 
„Брандуочинг в Шумава“ като приятелска закачка с ко-
легите, които обикновено разказват истории, свързани 
с „бърдуочинг“, но реших, че чуждиците в българския 
език са достатъчно и без моята намеса. И все пак цел-
та на пътуването в област Шумава (Южна Чехия) бе да 
видим на живо какво означава налагането на опреде-
лена марка (brand) в даден регион и да се опитаме да 
приложим чешкия опит в България.  
В най-общи линии идеята на чешките колеги се свеж-
да до разработването на марка, която под формата на 
лого се дава на определени продукти и услуги в дадена 
защитена зона или селски регион (в случая Шумава) 
и по този начин ги рекламира и ги прави популярни 
в обществото. Критериите за присъждането на марка 
са различни в различните региони и се определят от 
местната общност. Общото за всички тях – а в Чехия 
марките са 255 в 11 региона – е, че продуктите и услу-
гите трябва да са традиционни, да са природосъобраз-
ни и да спомагат за опазването на оригиналния облик 
на региона. Така описана, идеята звучи твърде отвле-
чено и неясно, затова ще ви разкажа накратко за на-
шето пътуване и срещите с производители от Шумава, 
един от регионите със собствена марка.
Тръгваме рано сутринта от Прага и след около три-
часово пътуване към югозападната граница на Чехия 
спираме в градчето Вацов. Тук се намира рибарник за 
пъстърва, който е сертифициран и има право да из-
ползва марката „Произведено в Шумава“. Като начална 
база за рибарника е използвана стара воденица с ней-
ните канали, които впоследствие са разширени. Инте-
ресното в случая е самопречистващата се система на 
водата, която се използва в рибарника, и фактът, че 

пЪтешеСтвие 
в шумава

какво представляват екосистемните услуги на практика и как се случват те? ще разберем 
отговора от примера за най-голямата защитена територия в чехия – националният парк 
Шумава, наричан още Зеления покрив на европа…

край фермата тече малка рекичка, но водата от фер-
мата и от реката не се смесват и по този начин не се 
замърсява околната среда. Фермата е сертифицирана, 
защото отговаря на критериите традиционен поминък и 
природосъобразно производство. 
Следващата ни спирка е селцето Стачи, и по-точно ма-
газинчето на госпожа Адамцова. В това малко и пъстро 
магазинче са събрани образци от всички продукти с 
характерната за Шумава марка. Така тя ги популяризи-
ра сред туристите и им осигурява по-големи възмож-
ности за продажба. Характерни за региона са стъклени 
и дървени продукти, повечето от които виждахме за 
първи път, например уред за чупене на орехи, лъжич-
ка за мед и множество пъстри дървени играчки.
След обилен обяд, включващ доста подсладени за на-
шия вкус ястия, спираме в друго малко селце – Незди-

Рибарникът във Вацов
Снимки М. Мурджева

Хотел — традиционна къща 
в курорта Прашили
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це, където ни очакваха в малка работилничка за стък-
лени бижута. Изработването на красиви и много стилни 
стъклени бижута изисква изключителна прецизност и 
вкус, както и традиция в стъкларството. Такава в Бо-
хемия, както всички знаем, не липсва и явно е добре 
запазена. В работилницата се предлагат и курсове за 
начинаещи в обработването на стъкло. Това също спо-
мага за предаването на занаята от поколение на поко-
ление, както и за осигуряването на интересно хоби за 
по-сръчните туристи.
Вечерта се настанихме в зимния курорт Прашили. 
Чешките организатори ни бяха подготвили изненада. 
Оказа се, че собствениците на хотела са кандидат-
ствали за сертифициране пред Асоциацията на ре-
гионалните марки и на другия ден присъствахме на 
проверка на комисията за сертификация. Самият хо-
тел е нова постройка, но собствениците напълно са 
запазили външния вид и интериора на старата къща. 
Дървото беше широко застъпено, старите кахлени 
камини функционираха, а украсата изобилстваше с 
предмети от ежедневния селски бит. Забележките на 
сертификационната комисия бяха много малко и бяха 
свързани със забрана за използване на малки пластма-
сови разфасовки за храните и със задължението да се 
сервира традиционна храна поне веднъж в седмицата. 
Аз лично нямах никакви забележки. Мястото е просто 
прекрасно!
По отношение на традиционната шумавска кухня обаче 
имам известни резерви. Опитахме я на специална де-
густация в кръчма, наречена „Pod Hureckym vrchem“ 
(не се наемам да го преведа) в село Нова Хурка. Заве-
дението е сертифицирано за услуги и предлага само 
традиционни за региона храни. Характерна за кухня-
та е картофена супа с горски гъби и чесън, кнедли с 
неидентифициран състав, солен кейк с пръжки, слад-
ко-кисело зеле с пушена шунка и кнедли с пълнеж от 
сладко, поръсени със сирене за десерт. Не трябваше 
да бъдем неучтиви и прилежно си изядохме всичко, 
поливайки го с чешка вариация на кола, наречена ко-
фола. Идеята за заведение, предлагащо само харак-
терни за региона храни, обаче е много добра и лесно 
приложима в България, където храните са вкусни и 
самобитни. 
В Хорни Плана ни очакваха местните производители на 
стъкло. Малката им работилничка беше пълна с вся-
какви стъклени красоти – птици, животни, цветя, вази, 
плодове и дори бонбони. Пъстро и лъскаво. След де-
монстрация на уменията на майстора оставихме по ня-
колко крони „на пиво“, т.е. за по бира – като средство 
срещу обезводняване в горещината и след усилна ра-
бота със стъкло, и се отправихме към местния музей. 

Там се запознахме с г-н Сарауер, потомствен майстор 
на дървени гълъбчета. Впечатляващо е да видиш как 
от плоско парче липа се оформя прекрасен и много де-
ликатен триизмерен гълъб. Изключително търпение и 
майсторство!
Последната спирка от нашето пътуване беше Слунечна, 
където гостувахме в семейна биоферма за производ-
ство на козе мляко и сирене. Съвсем естествено на су-
тринта закуската се състоеше от няколко вида сирена, 
масло, мед и мляко, които се оказаха доста вкусни. 
Набързо огледахме и самата ферма, която включва 
малко цехче за производство на сирене, кланица и ма-
газинче. Оказа се, че в Чехия (за разлика от България) 
е позволено да се преработват малки количества мля-
ко и месо във фермата и да се предлагат за директна 
продажба. Дано скоро това се случи и у нас.
Това е накратко описанието на някои от местата, сер-
тифицирани да носят марката „Произведено в Шума-
ва“, които са общо около 50. Всички те са доста добре 
рекламирани, както стана ясно от материалите, които 
ни раздадоха в много добре обзаведения и поддържан 
информационнен център в Стачи. Там имахме въз-
можност да разговаряме с регионалния координатор 
Катерина Влашкова, която подробно ни обясни как се 
организира цялата дейност по сертифицирането и уп-
равлението на марките в регион Шумава. Оказа се, че 
е доста трудоемко, но пък резултатите са впечатля-
ващи. Споделеният опит ще ни бъде от голяма полза 
при бъдещата ни работа в България. Първите стъпки у 
нас ще бъдат направени в рамките на проекта „Опаз-
ване на световно значимо биоразнообразие в пасища и 
ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за 
традиционния местен поминък“, изпълняван от БДЗП 
и безвъзмездно финансиран от Глобалния екологи-
чен фонд (ГЕФ) чрез Програмата на ООН за развитие  
(ПРООН).

Мануела МУрДжева, БДЗПМагазинче за сувенири в Стачи

Дървено гълъбче  
от Хорни Плана

Стъкларска 
работилничка  

в Нездице
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къДе Да наБлюДаваме 
Птици

АКО ИМАТЕ ПЪТ ПРЕЗ ТРАКИЙСКАТА НИЗИНА и 2–3 часа 
свободно време, не се колебайте да посетите Бесапар-
ските ридове. Заключени между най-северните склоно-
ве на Родопите и отсечката на магистралата Пловдив–
Пазарджик, сухите им безлесни била с медитерански 
облик създават погрешно впечатление за пустош. 
Бесапарските ридове приютяват удивителен брой ин-
тересни растения и животни – при площ само от около 
150 кв. км те са дом за близо 600 вида висши растения, 
половината от които са от консервационно значение. В 
района можете да откриете 32 балкански, 9 български 
и един локален ендемит (текирската мишорка). 
Поради карстовата си природа Бесапарските ридове 
се обитават от значителен брой земноводни (9 вида) и 
влечуги (16), тук се намира и едно от малкото за стра-
ната находища на турска боа. От представителите на 
бозайниците по-интересни са европейският лалугер и 
пъстрият пор. Колониите от лалугери са предпоставка 
за сравнително високата плътност и разнообразие от 
пернати хищници. От общо установените за България 
37 вида грабливи птици на Бесапарските ридове са ре-
гистрирани 25, като от тях гнездящи са 12, а други 4 
използват тази територия за изхранване, но гнездят в 
близките околности. Като цяло в района са установени 
137 вида птици, 88 от които са гнездящи. 
Поради високата си природна стойност Бесапарските 
ридове са одобрени като защитена зона по Директива-

беСапарСките ридове – птиЧи рай 
на краЧка от маГиСтрала тракия

та за птиците и Директивата за хабитатите, включени 
са в списъка на орнитологично важните места в Бъл-
гария и са кандидат за Флористично важно място. На 
територията им е създадена и защитената местност 
„Огняновско-Синитевски рид“. Бесапарските ридове 
са и пилотна зона, в която в рамките на проекта „Опаз-
ване на световно значимо биоразнообразие в пасища и 
ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за 
традиционния местен поминък“, изпълняван от БДЗП 
и безвъзмездно финансиран от Глобалния екологи-

чен фонд (ГЕФ) чрез Програмата на ООН 
за развитие (ПРООН) ще бъдат тествани 
агроекологични мерки за подпомагане на 
земеделските стопани.
Удобен маршрут за бърдуочинг из района 
започва от разклона на магистрала Тра-
кия при Цалапица. Оттам може да се на-
сочите през Стамболийски към Кричим. 
Ако продължите няколко километра южно 
по река Въча, при ВЕЦ-а на града, пред 
вас ще се разкрият внушителни скални 
масиви, където може да наблюдавате 
червенокръсти и скални лястовици, че-
рен щъркел, син скален дрозд и скална 
овесарка. След това може да се върнете 
на северозапад по пътя към Исперихово, 
който ще ви отведе в централната част на 
ридовете. Стрибърниева айважива

Снимка Г. Попгеоргиев

Снимка Г.Попгеоргиев
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Птици

Качулата кукувица (Clamator glandarius)
На територията на Бесапарските ридове има редица наблюдения на ка-
чулати кукувици през брачния период, така че гнезденето Ӝ в района е 
твърде вероятно. Като цяло, видът е рядък за страна-
та и с доказано гнездене само на отделни места в южна 
България. Интересното при качулатата кукувица е, че 
тя се е специализирала като гнездови паразит основно 
по Вранови птици (главно свраки), вследствие на което 
младите качулати кукувици приличат на тях по вън-
шен вид. За разлика от обикновената кукувица (Cuculus 
canorus) качулатата не изхвърля яйцата или пиленцата 
на гостоприемника си. Видът е много полезен за селското 
стопанство, тъй като основен компонент в менюто му 
са косматите гъсеници, с които другите птици обикно-
вено избягват да се хранят.

Ако следвате шосето за Пазарджик северно от селото, 
ще откриете редица черни пътища, които са идеални 
за разходка пеша. Един от най-често наблюдаваните 
видове сред грабливите птици тук е белоопашатият 
мишелов. Поради липса на достатъчно дървета видът 
се е адаптирал да гнезди и по стълбовете за високо 
напрежение. На територията на ридовете ловуват също 
малкият орел, малкият креслив орел и орелът змияр. 
Макар и по-рядко, в небето над Бесапарите могат да се 
видят царски орел и ловен сокол, а истинска находка 
е степният орел – едни от последните наблюдения на 
вида в страната са именно от този район. 
В ксерофилните тревни местообитания можете да от-
криете типичните за района турилик, дебелоклюна и 
късопръста чучулига, степна бъбрица и ориенталско 
каменарче. В близост до земните откоси и кариери мо-
жете да се любувате на пъстрите като дъга пчелояди, 
на испанските каменарчета, а през отделни години – 
и на ятата от розови скорци. Храсталаците от драка и 
лозята се огласяват от песните на черноглавата и гра-
динската овесарка, като чест техен обитател е и чер-
веноглавата сврачка. При достатъчно късмет може да 
се натъкнете и на рядката за нашата страна качулата 
кукувица.
След като приключите с разходката си из сухите тре-
ви на Бесапарите, пътят към Пазарджик ще ви отведе 
отново на магистралата и обратно у дома с огромен ба-
гаж впечатления.

Стоян николов, Георги ПоПГеорГиев, 
Димитър ПлачийСки, Димитър ДеМерДжиев, БДЗП

Черноглава овесарка
Снимка С. Николов

Кримски гущер
Снимка Г. Попгеоргиев

Жълто зайче грозде 
Снимка Г. Попгеоргиев

Снимки Д. Градинаров
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наШиТе ПреДЦи вниМаТелно Са наБлЮДавали 
полета на птиците и са се заслушвали в  техните гла-
сове.  Всичко това се е тълкувало, служило е за проро-
чество на добри или лоши събития.
Птиците са неизменен елемент в различните религи-
озно-митологични системи от най-дълбока древност. 
Първите изображения на птици със сакрален характер 
се отнасят още към периода на палеолита. Най-древ-
ните египетски йероглифи  (IV хил. пр.Хр.) включват 
няколко птици – лястовица, сова, ибис, сокол. Римля-
ните гадаели по полета на птиците. С птиците са свър-
зани много поличби, вярвания и обичаи, в които е от-
разен мирогледът на хората. Така кукувицата е символ 
на времето, славеят – на радостта, лястовицата – на 
дома, орелът – на властта, соколът – на благородство-
то, свраката, враната, кукумявката са вестители. 
Към птиците особено отношение са имали и праисто-
рическите хора, населявали селищна могила Юнаци-

те, Пазарджишко, през V хил.пр.Хр. (каменно-медната 
епоха).
Селищната могила, наричана още „Плоската могила“, 
е разположена на 1,5 км югозападно от с. Юнаците (на 
8 км от гр. Пазарджик), върху 4-5 м висока тераса на 
единия ръкав от старото корито на р. Тополница. Тя е 
най-голямата в Западна България и Централните Бал-
кани. 
Резултатите от многогодишните археологически раз-
копки на обекта са  изключително важни за праистори-
ческата наука. Разкрити са нови факти за структурата 
на селищата, домостроителството, икономиката, ду-
ховния живот и погребални практики на най-древните 
обитатели на могилата, живели тук в продължение на 
няколко хилядолетия, през халколита (каменно-медна-
та) и ранната бронзова епоха (кр. на IV – II хил. пр. Хр.).
Впечатляваща е култовата пластика от този период. 
Това са антропоморфни (на хора) и зооморфни (на жи-

ГрадЪт на птиЦите

от най-дълбока древност птиците винаги са били важни за човека. и не толкова 
като обект за лов и препитание, а като загадъчни същества, за които небето е 
достъпно. а небето е мястото, където живеят боговете. Затова и птиците са техни 
пратеници. на нито една друга група животни не е отделяно такова внимание в 
митовете, сказанията, поверията и песните. в митологиите на много народи често 
облик на птици придобиват не само боговете, но и небесните светила, природните 
стихии, облаците и т.н. Така в индийската „ригведа“ слънцето е назовано птица. в 
египет и асиро-вавилония е изобразявано във вид на диск с крила.

Селищната могила край с. Юнаците
Снимки Архив на РИМ — Пазарджик
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вотни) фигурки, които са използвани от древните оби-
татели в практикуваните от тях домашни и племенни 
култове и обреди, и отразяват религиозно–митологич-
ната им система.
Особен интерес представляват откритите на Юнаците 
керамични орнитоморфни фигурки, които формират 
една колекция от над 120 броя, единствената позната 
засега от Балканите и Югоизточна Европа. Затова и ар-
хеолозите нарекоха селището от халколита на Юнаците 
„Градът на птиците“.
Проучванията на тези фигурки показват, че те предста-
вят птиците в най-различни пози – летящи и стоящи. 
„Летящите“, макар и в някои случаи доста схематич-
ни, изобразяват птиците във всички фази на летене. 
Всички те обаче са подчинени на една иконографска 
традиция. Представляват конично или биконично тяло 
с четири кръстовидно разположени израстъка – гла-
ва, крила и опашка. Затова и някои изследователи ги 
наричат „кръстати идоли“.  Задължителен елемент е 
вертикално отверстие в центъра на тялото. Летящите 
действително са „летели“ в пространството, т.е. те са 
висели на връв, прекарана през отвора на тялото (най-
вероятно в жилищата, а миниатюрните екземпляри 
може би са били и амулети). Това се потвърждава от 
направения от археолозите експеримент с цялостно за-
пазени фигурки. При окачването им те застават в абсо-
лютно равновесно положение. За това, че тези фигур-
ки са висели и са били наблюдавани отдолу, говори и 
фактът, че при голяма част от тях долната повърхност 
е много по-добре обработена и загладена, отколкото 
горната, въпреки че има екземпляри с украса и върху 
горната и долна част на тялото.
Стоящите фигурки на птици също са разнообразни. 
Морфологична особеност при този тип е наличието на 
две цилиндрични крачета или монолитен израстък-по-
стамент. Постаментите са цилиндрични или с форма на 
пресечен конус. За разлика от „летящите“, при които 
крилата (с изключение на един случай) са разперени 
встрани, при този тип съществуват няколко варианта –  

разперени (хоризонтални или с посока надолу), полу-
разперени (хоризонтални) и прибрани до тялото.
Врязана украса и боядисване с бяла, кремава и чер-
вена боя се наблюдава при фигурки от всички типове. 
Особено изящна като форма и украса е една от стоя-
щите птички. Крилата са полуразтворени, компактни 
с тялото, главата е реалистично моделирана върху 
издължена шия с подчертана гушка. Постаментът е 
оформен като пресечен конус. Тялото е боядисано с 
бяла боя. Върху главата и шията са нанесени черве-
ни ленти. Върху гърба оперението е предадено също с 
червена боя, с коси, успоредни линии, засрещащи се 
по средата на гърба.
Какви точно видове птици представят тези находки 
е трудно да се определи със сигурност. Някои от тях 
може би представят орел, а други - някои видове во-
доплаващи или прелетни птици като патици, дропли, 
яребици. Интересно е и мнението на Петър Детев за 
тези находки от Банята могила при с. Капитан Дими-
триево.Той ги интерпретира като птици или прилепи. 
По най-общи външни белези те наистина си приличат, 
като наличието на уши отличава този единствен вид 
летящи бозайници от птиците. И след като имаме фи-
гурки с реалистично представена триъгълна глава и 
такива, чиито глави са оформени с уши, може да се 
предположи, че праисторическият човек добре е по-
знавал окръжаващата го фауна и съзнателно е изобра-
зил характерните различия между двата вида летящи 
животни. От друга страна, смесването на антропоморф- 
ни и зооморфни белези, както и белези от различни 
животни се среща много често сред култовата пластика 
от халколита. Срещат се и фантастични животни или 
фигури с по-сложна символика.Това което със сигур-
ност можем да кажем е, че орнитоморфните фигурки 
са играли важна роля в култовите практики на халко-
литното население на Юнаците и че птиците са заемали 
важно място в религиозно-митологичната им система. 
И това не е случайно. Според някои автори древният 
човек е гледал на своя живот като на симбиоза с ок-
ръжаващите го животни. В тях той е виждал същества, 
равни му не само във физическо, но и в духовно и со-
циално отношение. Те са били за него такива съседи, 
както и другите племена. Още повече в животинския 
свят човекът е намирал не само проявление на общи 
свойства с човешкото общество, но и признаци на пре-
възходство. Птиците например, за разлика от човека, 
са могли да летят. Вълците, мечките, лъвовете са били 
силни и изкусни ловци. Така се зараждат обожествява-
нето и тотемизмът. В тази връзка през различните епо-
хи за много народи  птиците са били посредници между 
небето и земята, посланици и изразители на волята на 
боговете, преносители на душите в отвъдното.

Стоилка ТерЗийСка-иГнаТова
Зам.научен ръководител на обект  

Селищна могила, Юнаците
риМ – Пазарджик

Стояща орнитоморфна фигурка

Летяща орнитоморфна фигурка

Летяща орнитоморфна фигурка
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„ЗаеДно За ДУнав“ е проект, финансиран от Програ-
мата за трансгранично сътрудничество между Румъния 
и България 2007–2013 г. Главната му цел е да подобри 
опазването на природата и да допринесе за устойчиво уп-
равление на природните ресурси в трансграничния район 
по поречието на река Дунав, обхващащ пет български об-
ласти (Видин, Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново) 
и четири румънски окръга (Мехединти, Долж, Олт и Те-
леорман). БДЗП е водеща организация по проекта, който 
ще се изпълнява съвместно с Румънското орнитологично 
дружество, Община Козлодуй и Регионалната агенция по 
околната среда – Олт, гр. Слатина, Румъния. Продължи-
телността му е 18 месеца, като началото бе поставено 
през май 2010.
Целевият район на проекта е многообразен по отноше-
ние на релефа, изключително богат на биоразнообразие 
и има първостепенно значение за опазване на видове, 
места и местообитания от национално, регионално и 
европейско значение. Природата тук е съхранена в от-
носително добро състояние поради ниското ниво на ин-
дустриално развитие и незначителния интерес за големи 
инвестиции. Основни заплахи за биоразнообразието и 
природните ресурси са интензификация на земеделието; 
пресушаване на влажни зони; индустриално замърсява-
не; неконтролирани туристически дейности и застроява-
не; подмяна на естествените заливни гори с интензивни 
тополови култури, нелегална сеч, залесяване с неместни 
видове; неустойчиви практики в защитените зони от Нату-
ра 2000 и липса на планове за управление на защитените 
територии.
Природните ценности и богатото биоразнообразие предос-
тавят нови възможности за бъдещо устойчиво развитие 
на целевия район. Чуждестранните и местните инвести-
ции, европейските финансови механизми и програми ще 
играят важна роля за преструктуриране на регионалната 
икономика, за насърчаване на предприемачеството и за 
стимулиране на икономическия растеж в трансгранична-
та зона. най-голямото предизвикателство за устойчи-
вото развитие на района в бъдеще ще бъде постигане 
на приемлив баланс между социалната стабилност, 
икономическия подем и ефективното опазване на окол-
ната среда. Очакваното икономическо развитие може да 
окаже негативно влияние върху местните природни еко-
системи и биологичното разнообразие, ако не се приложи 
единен подход към развитието на района и не се спазят 
принципите на устойчивото развитие, които са съобразе-
ни с екологичните изисквания. 
Пример в това отношение е случаят с инвестиционната 
програма Ветроенергиен парк Вълчедръм, предвиждаща 
изграждането на 150 ветрогенератора в района на община 
Вълчедръм на територията на специално защитена зона по 

заедно за дунав

обединени уСилия на бЪлГария 
и румЪния за опазване на природата

Директивата за птиците – Златията. Въпреки че развитие-
то на енергетиката от възобновяеми източници е ключова 
мярка в борбата с климатичните промени, планирането 
и изграждането на възобновяеми енергийни източници 
трябва да избягва всякакво отрицателно въздействие 
върху биоразнообразието, увреждане и унищожаване на 
природни местообитания и такива на застрашени видо-
ве. Добре обмисленото устройствено планиране, разра-
ботването и прилагането на механизми за насърчаване 
на добри практики за опазване и устойчиво ползване на 
природните ресурси, както и съвместните мониторингови 
дейности, ще намалят проблемите и натиска върху би-
оразнообразието и защитените територии и ще доприне-
сат за природосъобразно развитие на региона.
очаквани резултати по проекта по Заедно за Дунав:

1. Разработен инструмент за смекчаване на отрица-
телното влияние на инфраструктурните проекти 
върху природата в северозападна България и юго-
източна Румъния (обща ГИС база данни, интерак-
тивен интернет сървър и карта на чувствителните 
зони за биоразнообразието в целевия район)

2. Подобрен институционален капацитет за спиране на 
загубата на биоразнообразие в проектния регион

3. Повишено обществено съзнание по екологични 
проблеми

Една от най-атрактивните дейности по проекта ще бъде 
поставянето на сателитен предавател на млад морски 
орел. Така ще се събере базисна информация за живота 
на младите орли, която да подпомогне планирането на 
адекватни природозащитни мерки по опазването на вида 
и местообитанията му. 
Трансграничният подход в този проект ще даде възмож-
ност за засилване на сътрудничеството, обмена на ин-
формация и създаване на контакти между съществува-
щите институции, отговорни за опазване и управление на 
природните ресурси, както и между неправителствените 
организации и местните земеделци, ловци и поддръжни-
ци от двете страни на река Дунав.
Дейностите по проекта ще имат пилотен и демонстрацио-
нен характер, а концепцията му може да се приложи и в 
други райони на България и Румъния.
БДЗП е уверено, че проектът Заедно за Дунав ще допри-
несе за съхраняване на природните ресурси, за дълго-
срочно устойчиво развитие на трансграничния район и 
преобразяването му в по-привлекателен за хората, които 
живеят и работят там, за инвеститори и туристи.

За повече информация: 
Дияна костовска, 

БДЗП – ръководител на проекта 

Трансграничен модел за ус-
тойчиво развитие на гранич-
ния район от двете страни на 
р. Дунав чрез съхраняване на 
богатото му биоразнообразие 
и устойчиво управление на 
природните ресурси

Снимка Е. Тодоров
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БДЗП обявява конкурс за участие във фотоизложба 

България – Тайван: 
     Пътуване с птиците

29 септември – 30 октомври 
в Националния природонаучен 

музей към БАН, София

вижте подробности за конкурса и критериите за оценка 
на участниците на сайта на БДЗП: http://bspb.org/show/1525-33

Изложбата се организира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)/ Партньор на BirdLife International 
и Представителството на Тайван за Гърция, Кипър и България, с партньорството на Национален природонаучен 
музей – БАН и с медийното партньорство на  .
Конкурсът ще бъде последван от изложба, която ще се състои от 29 септември до 30 октомври в Националния 
природонаучен музей в София Изложбата е посветена на Международната година на биологичното разнообразие. 
Целта е да се привлече вниманието към уникалното разнообразие и красота на птиците и природата и необходи-
мостта от тяхното опазване. Изложбата ще включва 20 снимки от Тайван и 30 снимки от България, избрани чрез 
настоящия конкурс.

каТеГории
Удивителните птици: Снимки на диви птици, среща-

щи се в България
SOS – загиват птици:  Значими природозащитни про-

блеми, които засягат птиците 
и техните местообитания 

Срокове
Снимките да се изпращат в електронен формат на 
адрес tea.ivanova@bspb.org до 15 юли 2010 г. Селек-
цията на журито се извършва до 15 август 2010 г.

ТеХничеСки иЗиСквания
Снимките трябва да се предоставят:
• В електронен формат – тип на файла jpg.
• Големината на изображението трябва да бъде не по-

малка от 3400 пиксела по дългата страна.
• Всеки автор може да участва с до 10 снимки.
Всяка снимка трябва да е придружена с трите имена на 
автора, заглавие на снимката, кратък описателен текст  и 
координати за обратна връзка.

наГраДен фонД
І награда   – Участие в Bird Fair в Тайван
ІІ награда  – Фотоекскурзия в Източните Родопи 
ІІІ награда – Издаване на календар за 2011 г. 
 със снимките на наградения фотограф
ІV награда на публиката – Фотокамера „Olympus” 
V–Х поощрителни награди - Луксозен албум със 
снимки на птици от Тайван

Снимки К.К.Кuо
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Птици ПреЗ Бинокъл

Висока численост на вида установихме през зимните 
месеци в защитена местност „Пода“. 
От средата на януари до средата на февруари Бурга-
ските езера бяха замръзнали почти изцяло. През този 
период от терасите на Природозащитен център „Пода“ 
редовно се виждаха единични екземпляри. Максиму-
мът от 6 водни бика, наблюдавани едновременно, бе 
на 28.01.2010 г. 
Птиците ловуваха по размразените водни участъци в 
непосредствена близост до Центъра. 
ЗМ „Пода“ е едно от традиционните места за зимуване 
на вида.

ивайло Димчев, антон ковачев
емил Тодоров

Висока численост на вида установихме през зимните 
месеци в защитена местност „Пода“. 
От средата на януари до средата на февруари Бурга-
ските езера бяха замръзнали почти изцяло. През този 
период от терасите на Природозащитен център „Пода“ 
редовно се виждаха единични екземпляри. Максиму-
мът от 6 водни бика, наблюдавани едновременно, бе 
на 28.01.2010 г. 
Птиците ловуваха по размразените водни участъци в 
непосредствена близост до Центъра. 
ЗМ „Пода“ е едно от традиционните места за зимуване 
на вида.

ивайло Димчев, антон ковачев
емил Тодоров

Голям воден бик (BOTAURUS STELLARIS)

Голяма ЧерноГлава Чайка (LARUS ICHTHYAETUS)
Установяването на голяма черноглава чайка не е 
толкова голяма рядкост в Бургаските езера, но всеки 
път впечатлява любителите на птиците. През месец 
януари в залива Форос до ЗМ „Пода“ наблюдавахме 
1 екз. в пълно брачно оперение. Впоследствие 
числеността на птиците се увеличи до 6 екз. на 
29.01.2009. Четири от птиците бяха в брачно опере-
ние, една в зимно и една - в младежко. Интересно 
бе и поведението им по време на хранене при съв-
местен риболов заедно с 25 екз. от вида къдроглав 
пеликан (Pelicanus crispus).

ивайло Димчев, 
антон ковачев

ново наХодиЩе на ЧервеноГушо коприварЧе (SYLVIA 
CANTILLANS) в бЪлГария

Червеногушото коприварче (Sylvia cantillans) 
е вид с южно разпространение в Европа с тен-
денция на разширяване на ареала си на север. 
В България видът е установен за пръв път през 
1963 г. в района на Мелник и в Източните Родо-
пи, като през следващите десетилетия попула-
цията му в някои от южните райони на страната 
е сравнително многобройна. През отделни годи-
ни е установяван с единични находища и доста 
по-северно от обичайното му разпространение 
– включително в Карнобатско, Сливенско и в 
София (Атлас на гнездящите птици в България, 
2007).
На 23.04.2010 г. наблюдавахме пеещо мъжко 
червеногушо коприварче до с. Първенец, Пло-
вдивско. Това е ново място на срещане на вида, 
макар че наблюдението не е достатъчно, за да 
бъде прието за гнездово находище. Дали е тако-
ва, ще разберем при следващи посещения през 
размножителния период.

калин велев

Снимка А. Ковачев

Снимка И. Зафиров

Снимка К. Велев
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Птици ПреЗ Бинокъл

ГНЕЗДЕНЕ НА БЛАТНА СОВА (ASIO FLAMMEUS) В РАЙОНА 
НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

В началото на месец юли 2009 година, по 
време на проучвания на новооткрита ко-
лония на вечерни ветрушки в близост до 
Атанасовско езеро, отчетохме гнездене на 
блатна сова (Asio fl ammeus). 
В района наблюдавахме три екземпляра. 
Едната птица привлече вниманието ни с не-
уверения си полет. Оказа се недобре летя-
ща млада сова. 
Това е първото сигурно наблюдение на 
гнездяща блатна сова, установено през по-
следните години у нас.

ивайло Димчев, 
владимир Младенов 

ИНТЕРЕСНО ГНЕЗДЕНЕ НА ЗЕЛЕНОГЛАВА ПАТИЦА (ANAS PLATYRHYNCHOS)

По време на полеви проучвания на 10.04.2010 г. в 
района на Атанасовското езеро екип на БДЗП Бур-
гас имаше интересно наблюдение. На електрически 
стълб забелязахме гнездо с мътеща птица. Отначало 
помислихме, че гнездото е заето от двойка керкене-
зи (Falco tinnunculus), които кацаха на същия стълб, 
но впоследствие разбрахме, че е нещо друго. След 
по-продължително наблюдение останахме приятно из-
ненадани. Оказа се женска зеленоглава патица (Anas 
platyrhynchos). Двойката керкенези копулираше на 
педя от нея и тя дори не помръдваше.
Използването на стари гнезда на грабливи и врано-
ви птици е характерно за някои видове патици, но се 
случва доста рядко. Малките на патиците са гнездо-
бегълци и когато се излюпят, ще се сблъскат с препят-
ствието да скочат от 10-метровия стълб. Тъй като са 
много леки, шансът да се наранят е малък. 
Обходите на потенциално опасните за птиците елек-
трически стълбове в рамките на проект LIFE+ „Живот 
за Бургаските езера“ ще продължат и се надяваме на 
нови интересни наблюдения.

владимир Младенов, ивайло Димчев, антон ковачев

Снимка
P. Palatitz

Снимка
P. Palatitz

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 дарителите, които продължават да ни 
подкрепят:

Кралското дружество за защита на птиците (RSPB), BirdLife International, ПРООН, ГЕФ-ПМП, Wildfowl and Wetlands Trust (WWT), Европейска комисия 
програма Лайф+, МОСВ оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС), Global Forest Coalition, FERN, М-Тел ЕКО Грант, РЕЦ за ЦИЕ, Невил 
Джонс и B.S.P.B. UK, VP Tehnologies LLC - Friends of BSPB USA, Der Verein zur Förderung der Bulgarischen Gesellschaft zum Schutze der Vögel (BGSV), 
African bird club, Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, Stiching Vulture Conservation Foundation, Natural Research Ltd., Honeyguide Wildlife 
Holidays (UK), BirdingInSpain, Електроенергиен системен оператор ЕАД (НЕК), Община Шабла, А.П. Левентис, Едуард Кийбъл, Фил Сари и Тереза 
Кохран, Дейвид Броудли, Барбара Крос и Майк Робъртс, членовете на редколегията и авторите на текстове и снимки за сп. „За птиците“. Специални 
благодарности на фотографите Светослав Спасов, Борис Белчев и Rolline Verlinde.

всякакви материали за списанието – статии, снимки, рисунки, писма, новини и фоторазкази – са добре дошли и трябва да бъдат адресирани 
до редактора tea.ivanova@bspb.org.

Срокът за подаване на материали за брой 2/2010 на списанието е 15 октомври 2010.

Снимка Ч. Николов

Снимка А. Ковачев
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от Читателите

ДНЕС ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯ С ВАС някои мисли, свързани 
с глобалното затопляне. Така се случи, че напоследък 
разговарях с хора от различни краища на страната ни 
с различен социален статус и бях изненадана да уста-
новя, че според немалка част от тях такова нещо не 
съществува. Според други тезата за глобалното за-
топляне е най-голямата измама и конспирация през по-
следните 100 години, продиктувана от политически, 
финансови и други съображения.
Глобалното затопляне е повишаване на средната тем-
пература на атмосферата и на световния океан. Една 
от причините е повишеното съдържание на парнико-
ви газове – въглероден диоксид (CO2), диазотен оксид 
(N2O) и метан (CH4) – в атмосферата. Дължи се до го-
ляма степен на изсичането на огромни площи гори за 
различните видове индустрии, на обезлесяването на 
големи територии по различни причини (пожари, ув-
реждания), както и на фреони (от аерозоли, хладил-
ници, климатици), чиято употреба е намалена значи-
телно вследствие на международни споразумения. 
Парниковият ефект води до затопляне на повърхност-
та на Земята и голяма част от атмосферата. Карти-
ната допълнително се усложнява от външни фактори 
като слънчевата активност и вулканичната дейност.
Въглеродният диоксид позволява слънчевите лъчи да 
достигнат повърхността на Земята, но възпрепят-
ства излъчването на топлина обратно. Той се обра-
зува при изгаряне на нефт, въглища, природен газ, при 
изригване на вулкани. По същия начин действат ме-
танът, диазотният оксид и фреоните. Метан се от-
деля при отглеждането на добитък, при добиване на 
въглища, сондиране, от боклука, който се разлага на 
открито.
Покачването на температурата може да доведе до 
други промени: отдръпване на ледниците, повишаване 
нивото на Световния океан, промени в количеството 
и географското разпределение на валежите, което пък 

от Читателитеот Читателите

за и против Глобалното 
затопляне…

води до повече природни бедствия – наводнения, суши, 
урагани. Всичко това оказва влияние върху формите на 
живот на нашата планета, върху биоразнообразието, 
върху цялата околна среда. 
Мерките, които се вземат до този момент, и прего-
ворите, които се водят от европейските и световни-
те организации, свързани с опазване на биоразнообра-
зието, климата и околната среда, се придвижват на 
тласъци, а тези тласъци се провокират от бедствени 
ситуации.
Необходимо е всички страни да внесат свои програми 
и да приемат декларация за намаляване на емисиите в 
конкретни цифри.
Гражданските общества не са достатъчно активни, 
за да притискат правителствата си. Необходимо е 
местните власти да са добре информирани и по-ан-
гажирани за постигане на еволюция в ежедневните си 
битки.
ООН, която от 1990 г. се зае с този проблем, трябва да 
остане арбитър. Темпът на настъпващите промени в 
климата неколкократно надвишава очакванията по на-
правените от учени и изследователи изчисления.
Необходима е активна намеса на всички неправител-
ствени организации и граждански общества за стаби-
лизиране на критичните цифри до определено равнище.
Всички сме съгласни, докато не навлезем в подробно-
стите, докато не се наложи да се спазват цифрите. 
Всъщност става въпрос за култура, а не просто за 
опазване на околната среда.
Дали глобалното затопляне се причинява от човешка-
та дейност и намеса, или е плод на промените в косми-
ческия ред? Вероятно никой не знае дали изобщо можем 
реално да повлияем върху ситуацията, но дали не сме 
длъжни да опитаме?

По темата размишлява Мариана аБаДжиева –
природолюбител и доброволец на БДЗП

До кога ще има сняг в Пирин?
Снимка М. Абаджиева
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ЗА МАЛКИТЕ

ÌÎÃÈ çåëåíàòà 
ìàéìóíà е българското 
еко списание за деца (4+) и роди-
тели. То е първото и единствено 
издание, фокусирано върху връз-
ката между човека и природата, 
което се пише и рисува от българ-
ски автори. 

Съдържа приказки, стихчета, на-
учни факти, картинки за оцветя-
ване, йога за деца, умни игри, 
идеи за забавления с рисуване и 
майсторене, съвети за здравосло-
вен и отговорен към природата 
начин на живот.

Излиза всеки месец (12 броя год.)
в 36 цветни страници, на цена
2.99 лв. Повече за списанието, как 
да го намерите и възможности за 
абонамент в интернет 
www.zelenatamaimuna.com 
Издава:„КАЯ Про” ООД

МОГИ има верни приятели, които 
му помагат да запознава децата с 
любопитни и достоверни факти за 
живата природа. Българското 
дружество за защита за птиците 
e един от тях.
 

×åòåø è Ïîìàãàø
40% (1.20 лв.) от цената на всяко 
списание „Моги”, купено от БДЗП, 
e за каузата на дружеството. 
 

Моги зелената маймуна е на-
шият нов приятел. С него игра-
ем и учим нови и интересни 
неща за света, в който живеем. 

Моги зелената маймуна е на-
шият нов приятел. С него игра-
ем и учим нови и интересни 
неща за света, в който живеем. 

÷èè ñà ñëåäèòå
Познай чии са следите, като 
имаш предвид, че враната е 
по-голяма от врабчето. И знай, 
че патицата може да плува.

Моги знае, че България е на пър-
во място в Европа по разнообра-
зие на животински видове. 
У нас живеят 383 
вида птици. 
Защитени са 327 
от тях, а 100 са 
включени в 
Червената 
книга.

"Гълъбът" изпълва тялото с енергия след тежък ден и 
уравновесява. 
1. Детето застава на четири крака - в поза "Котка".
2. Опира стъпала и длани в пода - както в поза "Куче".
3. След това повдига високо назад лявото краче и се 
опитва да запази равновесие.
4. Сваля крачето и го поставя колкото може по-напред, 
опирайки се на коляно. Десният крак се разтваря 
максимално назад. Тялото се опира на ръцете.
След като преброи до 10, детето се връща в първоначална 
позиция и повтаря упражнението, като сега водещо е 
другото краче.

ãúëúá

2. Опира стъпала и длани в пода - както в поза "Куче".

4. Сваля крачето и го поставя колкото може по-напред, 

След като преброи до 10, детето се връща в първоначална 

Реши задачите. Замести получените числа в та-
бличката с буквите, изписани върху вазичките. 
Така ще получиш името на черноморско село и 
на езерото, където зимува червеногушата гъска 
Руслан.
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Природозащитен център Източни Родопи
Маджарово 6480
GSM 0878 599 367 и 0887 941 698
vulturecenter@bspb.org
www.vulturecenter.org

Природозащитен център Пода
Бургас 8000  п.к. 189
Тел. 056/500 560 GSM 0878 599 354
poda@bspb.org
www.bspb-poda.org

Посетете природозащитните центрове на БДЗП

Снимка П. Господинов




