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Съдържание

За да станете член на БДЗП, е достатъчно:
• да обичате природата

• да искате лично да допринесете 
  за нейното опазване

• да искате да се научите да разпознавате 
  обикновените необикновени птици
Повече информация и талон за членство 
потърсете в офисите на БДЗП и 
в интернет на адрес www.bspb.org.

Хранилки, къщички, определител и значки можете да закупите от 
офисите на БДЗП в София, Бургас, Варна, Пловдив, Свищов и Хасково 
и от природозащитните центрове на БДЗП „Източни Родопи“, Маджа-
рово и „Пода“ край Бургас. С покупката на сувенирите и изданията 
на БДЗП подкрепяте нашата дейност и допринасяте за опазването на 
българската природа!

В новата колекция значки ще откриете 94 вида птици, 
12 вида бозайници, 15 вида насекоми и други изненади.

Цена за 1 бр. – 3.00 лева
Списанието е отпечатано на 100% рециклирана 
хартия.
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Птиците в земеделските 
земи на България
Определител за фермери
В определителя са включени 96 вида птици, които ползват зе-
меделските земи за размножаване или изхранване и са чувст-
вителни към начина на земеползване. Включени са и техните 
„двойници“, които могат да ви заблудят при определянето.

Цена 10.00 лева
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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

● Горите покриват една трета от сушата на 
Земята. 

● Горите са дом на повече от половината су-
хоземни видове. 

● За 7 милиарда души, по-голямата част от 
населението на света, гората е храна, въз-
дух и лек. 

● Горите задържат въглерод, регулират про-
мените в климата, пречистват водата и 
предотвратяват наводненията.

● Всяка година 130 милиарда кв. м гори из-
чезват – приблизително колкото територия-
та на Гърция.

● Много гори страдат от синдрома „празни 
гори“ или гори без животни.

● 115,55 м е височината на най-високото 
дърво в света – секвоя в Калифорния.

● Според Световната организация по изхранването към ООН (FAO) едно растение 
се счита за дърво, когато достигне височина от 5 м.

Запазването на горите не е невъзможно. По целия свят граждани, учени, политици 
и бизнесмени ни предупреждават за заплахите и предлагат алтернативи за опазва-
нето на горите. Тази година е възможност ние също да се присъединим към тези 
усилия.

За първа година БДЗП обявява конкурс за малки проекти на тема „Мисия Гора“.

Условия на конкурса:
● Всеки член или група от членове на БДЗП могат да кандидатстват.
● Идеята за проекта трябва да е описана съгласно формуляра, който може да из-

теглите от интернет страницата на БДЗП.
● Проектът ще получава допълнителни точки, ако допринася за изпълнението на 

консервационната стратегия на БДЗП.
● Ще се дават и допълнителни точки за креативност – покажете ни как с малко 

средства можете да направите прекрасни неща.
● Авторите на одобрените проекти ще получат възможност за обучение по упра-

вление на проекти.
Срок за подаване на предложенията: 01.08.2011 г.
Одобрените проекти ще стартират на 01.09.2011 г.

Размер на проектите: от 200 до 500 лева.

За повече информация се обръщайте към регионалните координатори на БДЗП 
в Свищов, Варна, Бургас, Пловдив, Хасково. За останалите региони въпросите 
си изпращайте на bspb_hq@bspb.org с тема на имейла „въпрос малки проекти“

Фондът за малки проекти на БДЗП се финансира от Вас – членовете на БДЗП.
70% от събрания годишен членски внос на организацията се реинвестира в
проекти на членовете на БДЗП. Проекти се финансират до изчерпване на
фонда, който за 2011 г. е 5000 лева.

Бъдещето на Земята и на хората зависи от горите. А защитата на горите
зависи от нас.

Нада Тошева
Изпълнителен директор на БДЗП

ООН ОБЯВИ 2011 
ЗА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА 
НА ГОРИТЕ
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Къдроглави пеликани
Снимка Д. Градинаров

Снимка В. Василев

М инистерството на земеделието и храните (МЗХ) 
възложи на Българското дружество за защита 
на птиците (БДЗП) да изготви индекс за със-

тоянието на птиците от земеделските местообитания. 
Проектът се реализира със средства на Техническата 
помощ на Програмата за развитие на селските райони 
2007–2013 г. и ще продължи три години.
Този проект е продължение на програмата Монито-
ринг на обикновените видове птици, започнала през 
2004 г., финансирана от Кралското дружество за за-
щита на птиците (BirdLife Великобритания). С осъ-
ществяването ѝ на територията на страната бе изгра-
дена национална мрежа от доброволни участници в 
проекта. До момента са направени общо три оценки 
за състоянието на широкоразпространените видове 
птици. Данните от последната оценка показват, че 
птиците в земеделските земи са намалели с 9% за по-
следните пет години – 2005–2009 г. Възложеното от 
страна на МЗХ проучване ще позволи да бъдат напра-
вени последващи оценки за състоянието на птиците, 
за да се предприемат мерки за подобряване състоя-
нието на местообитанията им.
Анализите, които ще бъдат изготвени, ще оценят ро-
лята на агроекологичните схеми върху състоянието на 
птиците и местата с висока природна стойност. Дей-
ностите ще включват набиране и обучение на добро-
волци, организиране на срещи със заинтересовани 
лица, ежегодно публикуване и представяне на данни-
те на национално и международно ниво, разработване 
и поддържане на бази данни в географската информа-

ционна система (ГИС), определяне на индекс на пти-
ците, разработване на интернет страница, публикува-
не на информационни материали и др.
Броенето на често срещаните птици става по-достъпно 
за любителите на природата. От тази година стартира 
ново ниво на схемата за мониторинг на обикновените 
видове птици, пригодена за природолюбители, които 
отскоро се занимават с това. Двете нива на участие ще 
наречем „начално“ и ниво за хора с опит.
Началното ниво е подходящо за екоклубове, кръжоци, 
инициативни групи от участници с ръководител и клу-
бове на групи хора със сходни интереси. Участниците 
в него ще събират само част от данните, които се изис-
кваха до момента. Това ниво на участие е с опростени 
формуляри, което обаче няма да повлияе на качество-
то на резултатите. Събираните данни ще служат само 
за оценяване на състоянието на птиците и изработва-
нето на т.нар. индекс на обикновените видове птици.
С цел повишаване знанията на участниците и уменията 
им да разпознават птици в полеви условия препоръч-
ваме ръководителите на групи да провеждат предва-
рителни обучения за видовете, които се очаква да се 
видят в площадката по време на броенето. Всеки ръко-
водител на група ще получава помагало и определител 
на птиците, където има подробно описание на начина 
на броене и информация за основните видове, за които 
да следят по време на своя излет. Настоящите участ-
ници в инициативата запазват статута си на участие.
Включете се и дайте приноса си за опазването на обик-
новените необикновени птици!
За повече информация, както и ако желаете да се 
включите, пишете на: 

Йордан Христов БДЗП, отговорник за мониторинга – 
monitoring@bspb.org, или се регистрирайте на стра-
ницата на МОВП (www.bspb.org/monitoring), като 
посочите района, в който желаете да броите и на-
блюдавате птици.

Йордан Христов

Проект „Определяне на индекса на популациите на 
птиците, обитаващи земеделски земи в България, чрез 
осъществяване на схема за мониторинг на обикнове-
ните видове птици“, Договор РД51-187/23.12.2010, 
финансиран чрез ПРСР (2007-2013) на МЗХ

БДЗП ИЗГОТВЯ 
ИНДЕКС ЗА 
СЪСТОЯНИЕТО 
НА ПТИЦИТЕ

Горска чучулига 
Снимка С.Спасов (www.natureimages.eu)

АКЦЕНТИ

Качулата чучулига 
Снимка С.Спасов (www.natureimages.eu)
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Е дна от дейностите, заложени в проекта, пос-
ветен на опазването на царския орел и ловния 
сокол в България по програма „LIFE+“ на Евро-

пейската комисия, е подпомагане на възстановяването 
на естествените крайречни местообитания в страната 
ни. Незавидното положение, в което се намират те, е 
следствие, разбира се, отново на нашето – на хората – 
поведение и погрешните ни разбирания за управление 
на природните ресурси. Като резултат през последни-
те десетилетия са унищожени почти всички крайречни 
гори. Основание и оправдание за това са ни били доби-
вът на дървесина, корекция на речните корита, стро-
ежи на изкуствени водни съоръжения. 
След присъединяването на България към Европейския 
съюз наред с получените привилегии се задължихме 
и да спазваме редица нови разпоредби, засягащи раз-
лични сфери от живота в страната ни, включително 
опазването на природата. Според директивата за за-
пазване на природните местообитания на дивата фло-
ра и фауна (Директивата за хабитатите 92/43 на Ев-
ропейския съюз) приоритетни за защита в Съюза са 
заливните речни гори и естествените ивици от черна 
топола и елша. Така Европейската общност недвусмис-
лено заявява желанието си за запазването – и където 
е възможно – възстановяването на тези изключително 
редки местообитания не само в България, но и по це-
лия континент.
За нас, работещите в „рапторския“* екип на проекта, 
крайречните гори са от изключителна важност, защото 
царският орел, емблематичен вид за организацията ни 
и предмет на опазване в самия проект, е силно зави-
сим от тях. Старите високи тополови дървета покрай 
пасища са негово предпочитано място за гнездене и 
тяхната липса силно ограничава избора му на подхо-
дящи територии за размножаване. Поради същата при-
чина тези дървета са необходими и на редица други 
дървесно гнездящи видове, като късопръстия ястреб, 
черната каня, белоопашатия мишелов, различни къл-
вачи. Така че добре планираните залесявания на от-
делни подходящи места са от голяма полза за дива-
та фауна, а техният разпръснат (не блоков) модел на 

подредба на дръвчетата максимално ни доближава до 
естествения вид на ландшафта, какъвто е бил преди 
хората да се заемат с неговото „управление“. 
 До момента нашите усилия в това направление бяха 
насочени основно към най-важните територии за опаз-
ването на царския орел в страната, а именно зони 
„Сакар“ и „Западна Странджа“ от Натура 2000. През 
първата есен от началото на проекта, когато е най-бла-
гоприятният сезон за начинанието, засадихме близо 
1000 дръвчета на площ от 25 декара в Южен Сакар, в 
землището на село Маточина. Фиданките бяха от чер-
на топола, рядък дървесен вид, изгубил се във време-
то въпреки ценните му качества като „укрепител“ на 
бреговата ивица. Силна подкрепа при организацията 
получихме от кмета на Свиленград г-н Манолов, ди-
ректора на Държавното лесничейство в Свиленград г-н 
Недялков и местните жители на село Маточина с кмет-
ски наместник г-н Маринов. Дръвчетата бяха засадени 
в две отделни речни дерета в близост до държавната 
граница с Турция.
Последваха още две залесителни акции – през есента 
на 2010 г. на 14 декара в землището на село Горска по-
ляна, зона „Западна Странджа“ от Натура 2000, и през 
пролетта на 2011 г. на 20 декара до селата Синапово и 
Левка отново в Сакар планина. Изкопаването на дупки-
те, самото засаждане и грижата за дръвчетата в бъде-
ще поеха едни от най-активните доброволци на БДЗП 
Ваньо Ангелов, Иван Лафчиев и Александър Георгиев 
от Тополовград. Въпреки кратките срокове и не винаги 
добрите атмосферни условия младежите се справиха 
отлично със задачите, а ние вече планираме следва-
щите си стъпки в тази насока.
Така всяка следваща акция ни доближава до крайната 
цел, която си поставихме – до края на проекта да зале-
сим поне 100 декара ценни местообитания за хищните 
птици и да направим всичко възможно повече дръвче-
та да оцелеят. За доброто на природата – малък реве-
ранс към нея за всичко, което тя ни дава.

Николай Терзиев,www.SaveRaptors.org

Проект „Опазване на царския орел и ловния 
сокол в ключовите за тях места от мрежата 
Натура 2000 в България“, LIFE 07/NAT/
BG/000068, финансиран по програма LIFE+ на ЕС

ДЕЙНОСТИ НА БДЗП

ДЪРВЕТА ЗА РЕКИТЕ,            
            ДЪРВЕТА ЗА ОРЛИТЕ

Залесяване в защитена зона „Сакар“, април 2011 
Снимка Д. Демерджиев

*От raptor (англ.) - граблива птица.
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Някога отдавна в Добруджа и Лудогорието е била 
крепостта на величествения степен скитник. 
Гнезда е имало и по скали, и по единични дър-

вета, понякога на малко повече от километър едно 
от друго. Също както е сега в Унгария – страната с 
най-бързо нарастваща популация, където природоза-
щитните усилия реално прибавят стойност към наци-
оналното богатство на страната. И не само на сама-
та Унгария, защото младите ловни соколи, за които 
бащиното огнище е достъпно общо взето само през 
първите месеци след излитането от гнездото, тръгват 
да си търсят жизнено пространство и много от тях го 
намират в Румъния и в България. Та ето откъде са 
по-малко отдавнашните срещи с ловни соколи в Севе-
роизточна България. Повече от месец останалият до 
Кубрат Карчи или нощувалият до Добрич Чанад – и 
двата със сателитни предаватели, поставени в Унга-
рия, – са само малка част от вероятно повече от сто 
млади ловни сокола от Централна Европа, Украйна 
и Русия, които всяка година минават през България 
само за един сезон.
Именно възможността разселващите се на югоиз-
ток унгарско-словашки ловни соколи да започнат да 
гнездят в съседни или други страни от региона е об-
щата идея на природозащитниците от Унгария, Сло-
вакия, Румъния и от БДЗП, която залегна в основата 
на новия проект. Че това не е само мечта, показва 
и фактът, че експертите на Европейския съюз, през 
чиято доста ситна цедка е минал текстът на проекта, 
очевидно са на същото мнение – иначе той нямаше 
да бъде одобрен. Особено важна за България е вече 
доказаната ясна тенденция на „слизане“ на ловните 

соколи за гнездене от планинските в ниските рав-
нинни райони. Затова БДЗП още през 2008 г. започна 
да „подготвя“ за ловния сокол предимно селскосто-
пански територии в равнините. В тази посока през 
следващите години до 2014 г. общо 14 партньори 
от четирите страни (от България е само БДЗП) ще 
осъществяват съгласувани действия, за да се върне 
гордият степен изгнаник отново по някогашните си 
гнездовища.
Досегашният цялостен комплекс от усилия на БДЗП 
(включително с другия ни LIFE+ проект LIFE 07 NAT/
BG/000068) за подобряване местообитанията и хра-
нителната база на ловния сокол, за намаляване на 
безпокойството, за противодействие на бракониер-
ството и за ангажиране на институциите и хората в 
опазването на този световно застрашен вид видимо 
дадоха резултат. Повечето орнитолози, които години 
наред провеждат мониторинг и прекарват много вре-
ме на терена, вече отбелязват, че напоследък ловни-
те соколи се виждат по-често. Това не се дължи на 
увеличения брой хора, които напоследък наблюдават 
птици – показва го фактът, че повече ловни соколи 
са регистрирани и при стандартните мониторингови 
наблюдения, които се провеждат вече близо 20 го-
дини. Системните наблюдения на БДЗП върху ловния 
сокол в национален мащаб категорично показват, че 
драстичното му намаляване е спряно, макар на много 
ниско ниво – 2-9 двойки. Въпрос на време е намира-
нето на заето гнездо, след което пък ще е въпрос на 
главоболие (ама голямо главоболие!) опазването му, 
особено ако някой реши да покаже колко е велик и го 
разгласи.

ДЕЙНОСТИ НА БДЗП

ЗАВРЪЩА ЛИ 
СЕ СТЕПНИЯТ 

ИЗГНАНИК?

Колата бавно се провира по тесния път на склона на добруджанското суходолие, често 
на една пощенска марка разстояние от стволовете на дърветата. Клоните сякаш стър-
жат по сърцето ми, въпреки че едва ли има още нещо, което верният стар Лендроувър 
да не е препатил. Провеждаме дейност Е8 със засуканото название „Baseline Survey“ по 
най-новия проект на БДЗП – международния „Опазване на ловния сокол в Североизточна 
България, Унгария, Румъния и Словакия“ (LIFE09 NAT/HU/000348) по програмата LIFE+ на 
Европейския съюз. А всъщност правим най-рутинно орнитологично обследване на места-
та, където тази птица се е срещала. Някога отдавна и някога по-малко отдавна.

Така се извършват наблюденията в равна Добруджа 
Снимка Б. Иванов

4      ЗА ПТИЦИТЕ



Проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния 
и Словакия“, LIFE 09 NAT/HU/000384, финансиран по програмата LIFE+ на ЕС

Натрупаните напоследък данни показват и някои 
много тревожни аспекти. Все още е налице основ-
ният фактор, довел до катастрофалното намалява-
не на ловния сокол през последните десетилетия. 
За съжаление в България продължават да действат 
специализирани в посегателства срещу ловния сокол 
опитни и добре подготвени хора. Те продължават да 
посещават гнездовищата на вида, да издирват тери-
ториални двойки, да правят опити за улавяне и на 
възрастни птици. Надеждата за вида в тези случаи е 
в правоприлагащите институции, с които БДЗП напо-
следък засили сътрудничеството си и които благода-
рение на започналото след 2009 г. възстановяване на 
държавността вече се ангажират активно с подобни 
проблеми.
Вече влезе в ролята си екипът по проекта – Анна Ста-
нева (координатор за България), доц. Божидар Ива-
нов (отговорник за биологичната част от дейностите), 
Едита Дифова (отговорник агроекологични дейности), 
Марина Георгиева (връзки с обществеността) и Петър 
Янков (технически координатор). Началото на съв-
местната работа на новия екип започна с работна сре-
ща в Унгария и бе доста символично, както се вижда 
от знака на унгарското село, носещо името на ловния 
сокол.
Тъй като съдбата на ловния сокол до голяма степен 
зависи от бъдещото развитие на селското стопанство 
у нас, една от основните дейности е свързана имен-
но с бъдещото му осъществяване по начини, които да 

ДЕЙНОСТИ НА БДЗП

не са в противоречие с изискванията на вида. Ще се 
търсят механизмите за осигуряване на мозаечен ха-
рактер на селскостопанските площи, за оставянето на 
синори и други елементи на ландшафта, които под-
държат видовете – жертви на ловния сокол, за нама-
ляване използването на химически препарати и отро-
ви, което пък е пряко свързано с по-доброто качество 
на земеделската продукция и с по-добри финансови 
възможности за производителите.
В случай че снабдени със сателитни предаватели 
унгарски ловни соколи отново посетят България, те 
ще бъдат проследявани, като особено внимание ще 
бъде обърнато на евентуалното влияние на ветро-
генераторите върху придвижванията им. Нови два-
десет изкуствени гнездилки ще бъдат поставени на 
подходящи места за привличане на посещаващите 
България крилати странници. Обичайното внимание 
ще бъде отделено и на осведомяването на хората и 
получаването на тяхната подкрепа за опазването на 
вида.
Една от най-мащабните и важни дейности е насоче-
на към обезопасяването на рисковите електриче-
ски стълбове от 20 kV електропроводи. Предвижда 
се да бъдат изолирани 600 стълба както около гне-
здилки, така и по места, където ловните соколи 
пребивават при миграция и зимуване. С положи-
телност това значително ще допринесе за опазва-
нето и на редица други видове, особено на бели 
щъркели, стотици от които загиват всяка година по 

стълбовете в Добруджа.
Ще се върне ли степният изгнаник по вековните си 
места в Добруджа? Ще намери ли дома си там, където 
степите вече ги няма? Ще се промуши ли през стените 
от перки на вятърни генератори? Ще избегне ли улов-
ките на търгашите с природа? Ще прелети ли над от-
ровените ниви? Много тревожни въпроси и една вяра – 
че с много обич, всеотдайност и професионализъм 
това чудо ще стане възможно!

Петър Янков

Екипът на проекта (от ляво на дясно) – Петър Янков, Ани Станева, Марина Георгиева, Едита Дифова и Божидар Иванов 
Архив БДЗП

Ловен сокол  
Снимка Н. Петков
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Всичко започна в първите дни на новата година, 
когато полеви екип от експерти от проекта „Опаз-
ване на зимуващата популация на червеногушата 

гъска“, включващ участници от БДЗП и Тръста за водо-
любивите птици и влажните зони (WWT) – Великобри-
тания, се събра в североизточната част на България, 
за да се опита да улови за първи път диви червеногуши 
гъски в традиционното им зимовище около езерата Ша-
бла и Дуранкулак. 
Целта на едно такова изследване е ясна – да се просле-
дят движението и поведението на тези застрашени от 
изчезване птици, да се търсят нови ключови места за 
вида, ако има такива. Въпреки многобройните проуч-
вания и проекти остават много бели петна в познанието 
за този вид. Драматичното намаляване на числеността 
на червеногушата гъска към края на 90-те и начало-
то на новия век наложи необходимостта да разберем 
повече за вида и да опознаем по-добре поведението 
му – предпочитани места за хранене и почивка, мигра-
ционни маршрути и локални придвижвания по време на 
зимуване. Събраните данни ще ни помогнат да набеле-
жим адекватни мерки за опазването на вида, както и 
за изготвянето на агроекологични схеми за подходящо 
управление на земеделските земи.
Новостартиралият проект за опазване на червеногуша-
та гъска предвиждаше за пръв път в България използ-
ване на ракетни мрежи за улавяне на диви гъски, като 
за това се разчиташе на богатия опит на колегите от 
WWT. Те вече имаха първите си неуспешни опити за 
улавяне на вида в равнините на Казахстан. Предстое-
ше ни да разберем дали ще успеем в България. На 10 
януари в 19 ч. полевият екип започна поставянето на 
две ракетни мрежи в житните ниви до с. Тюленово. 
Човек, който не е участвал в сутрешно броене на зи-

муващи гъски, трудно би оценил ентусиазма да газиш 
и копаеш в калните ниви в студената януарска вечер 
почти до полунощ. Трудът на всички обаче бе възнаг-
раден още на следващия ден. С първото изстрелване 
на ракетни мрежи в България бяха уловени и първите 
червеногуши гъски! Събитията се развиха скоростно и 
6 червеногуши и 32 големи белочели гъски попаднаха 
в изстреляната мрежа. Всяка от гъските бе измерена 
и претеглена и ѝ беше поставен метален пръстен на 
българската орнито-централа, на всички червеногуши 
гъски бе поставен цветен жълт пръстен с черен дву-
буквен код. На големите белочели гъски бяха сложени 
пластмасови нашийници, като по този начин България 
се включи в общоевропейски проект за проучване на 
Anser albifrons, координиран от германски колеги. 
На две от червеногушите гъски – възрастни и в добро 
здраве мъжки птици – бе поставен 22-грамов GPS пре-
давател, който в продължение на 3 месеца може да 
събира данни за местонахождението на гъската, ско-
ростта на полета и неговата височина. И така – датата 
11 януари 2011 г. постави начало на телеметричните 
изследвания на червеногушата гъска. Първите данни 
успешно бяха свалени чрез приемника след два дни, 
а месец по-късно – през февруари – беше събрана ин-
формация от придвижванията на гъските в продълже-
ние на цял месец. 
Какво научихме от телеметричните данни? Поставени-
те предаватели отчитат местоположението на птиците 
с голяма точност, като изпращат GPS сигнали на всеки 
четири часа. В първия ден след поставянето на преда-
вателите (неловен ден) птиците бяха нощували в Езе-
рецката част на Шабленския езерен комплекс, който е 
сред любимите места за почивка на зимуващите гъски 
в тази защитена зона. През ловните дни обаче поясите 

ПЪРВОТО В СВЕТА 
УСПЕШНО GPS 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
НА ЧЕРВЕНОГУША 
ГЪСКА ВЕЧЕ Е ФАКТ
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Мъжка червеногуша гъска с GPS предавател 
Снимка Н. Петков

Поставяне на GPS предавател 
Снимка С. Денч

Уловените с мрежата гъски 
Снимка С. Денч
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от дървета и храсти на границата на защитената мест-
ност са пълни с ловци, които чакат в засада излитащи-
те гъски от рано сутрин до късно вечер, когато ята-
та се прибират за нощувка. Границите на защитената 
местност се нарушават и някои от ловците навлизат 
дори в езерото, за да ловуват. Това прогонва гъските 
от мястото им за нощувка в езерото и ги принуждава да 
нощуват в морето, където са в безопасност от ловците, 
но изразходват много повече енергия. Данните показ-
ват, че морското течение е отнесло нощуващите гъски 
на повече от 9 км североизточно от мястото, което са 
избрали за нощуване, и на цели 7 км навътре от мор-
ския бряг!
Топлите януарски температури доведоха до придвиж-
ването на гъските на север към Румъния и едната мар-
кирана червеногуша гъска се бе установила на около 
стотина километра навътре в Румъния, където прека-
ра близо двайсет дни. За разлика от България, където 
гъските се придържат в една тясна крайбрежна ивица, 
в Румъния „нашата“ птица е използвала територия на 
около 50 км от морето, по поречието на р. Дунав. Там 
тя е нощувала няколко дни в малка мъртвица с дъл-
жина от едва 500 м и 50 м широчина, но добре скрита 
от тополови насаждения. През голяма част от времето 
птицата се е хранила и е нощувала в обработваемите 
земи между ръкавите на Дунав в непосредствена бли-
зост до Румънското ОВМ „Алах Баир-Капидава“. Това 
говори, че птиците не са срещнали особено безпокой-
ство в района. За съжаление този участък не е обект 
на мониторинг от страна на румънските ни колеги и 
няма допълнителна информация за зимуващите гъски. 
Според тях районът е доста трудно достъпен през зим-
ния период, което пък явно създава добри условия за 
гъските.

Проект „Опазване на зимуващата популация 
на световно застрашената червеногуша гъс-
ка“ , LIFE 09/NAT/BG/000230, финансиран по 
програма LIFE+ на ЕС

Като по поръчка „нашият“ червеногуш герой се завър-
на на българска земя точно в деня, когато пристигна 
и полевият екип на проекта в района на езерата Ша-
бла и Дуранкулак през февруари. Разбира се, прид-
вижванията на гъската не са свързани с пристигането 
на полевия екип на проекта, а основно с промените в 
метеорологичните условия през зимата. Така отново 
данните от телеметрията на червеногушата потвърди-
ха предположенията, че гъските се изтеглят на север 
при затопляне на времето и се връщат на юг при засту-
дяване. В средата на януари високите около 10-12 ºС 
температури предизвикаха изтеглянето на север на 
няколкото хиляди червеногуши гъски, а застудяването 
в края на януари и началото на февруари доведе до 
завръщане на големи ята от червеногуши гъски на юг 
в България. 
Данните от GPS предавателя разкриха и друг интере-
сен момент – на 7 февруари, след като прекарва деня 
в паша в нивите около Карталийско блато, гъската пре-
лита вечерта почти 130 км навътре в Румъния. Около 
полунощ вече е кацнала в р.Дунав за нощуване, но 
следващият сигнал от 4 ч. сутринта е отново от Карта-
лийското блато, където се е завърнала през нощта. На 
12 февруари нашият червеногуш пътешественик окон-
чателно напусна района на Дуранкулашкото езеро и не 
бе регистриран отново. Данните от предавателя също 
потвърдиха полевите наблюдения досега: червеногу-
шите гъски се изтеглят от Шабла към Дуранкулашкото 
езеро, което е с основно значение за вида в периода 
точно преди отлитането на север към местата за гнез-
дене. 
След първоначалния успех през зимата на 2010/2011 ни 
предстои да повторим опита, като целта е да се уловят 
поне още двайсетина птици, годни да носят на гърба си 
предавател. По проекта е предвидено поставянето на 
няколко типа предаватели – GPS предавателите показа-
ха своите предимства и приложимост през изминалия 
сезон, но предстои и поставянето на сателитни преда-
ватели, които ще покажат откъде точно прелитат гъс-
ките по време на миграция, къде и колко се задържат 
по пътя и дори може да ни покажат неизвестни досега 
места за почивка и зимуване. Всичко това предстои да 
се случи и с нетърпение чакаме новия полеви сезон на 
проекта.

Николай Петков

Поставяне на ракетните мрежи през нощта 
Снимка С. Денч

Карта с данни от придвижването и нощувките на една от проследените гъски 
Архив БДЗП
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Автобусът ни бърза по магистралата към Истан-
бул, откъдето ще хванем полета за Адис Абеба. 
Обърнат на една страна, аз внимавам да не про-

пусна никоя от леещите се мисли на Иво. Спокойно и 
методично, какъвто си е по принцип, той ми разказва 
за живота и работата си напоследък. Иво е експертът 
на БДЗП за египетския лешояд, с него работим (почти) 
едно и също нещо и живеем в един и същи град. От-
кривам обаче, че за събитията около него знам значи-
телно по-малко, отколкото си мислех. 
За Иво това е трето посещение на Черния континент, 
а за мен – първо. Със стъпването на летището в Адис 
Абеба се сбъдва съкровената ми детска мечта отпреди 
23 години, когато прочетох първата си книга за Аф-
рика. Въпреки изморителното 30-часово пътуване и 
температурата от 7 градуса ми идва да запея от ра-
дост. Сдържам се, защото не знам Иво как ще го при-
еме, рискувам да си помисли: „Ники кацна в Етиопия 
и окончателно откачи!“ Не би било добре за начало на 
експедицията. 
Два часа по-късно изгрява топлото африканско слънце 
и заедно с него на паркинга отпред се появява ухилен 
до уши нашият шофьор Тесфай. Оказва се, че той е 
бил и на предната експедиция с Иво, Цвети и Влади, 
но оттогава английският му се е подобрил значително. 
Струва ми се много сърдечен. Потегляме към офиса на 
Етиопското дружество за диви животни, а аз отварям 
чисто бял лист в съзнанието си и попивам с него целия 
пейзаж. По пътя вземаме Бруктавит – приветлива дама, 
която ще ни бъде водач. От нея бързо научавам за голе-
мината на столицата, населението ѝ, каква работа мо-
жеш да си намериш, основните племенни групи в стра-
ната. Виждам първите качулати лешояди, черни кани, 
бели врани, от които щеше да ми втръсне следващите 

дни, запечатвам картини от улиците на града: къщи 
с вид на бараки, реклами с чернокожи лица, бараки, 
приличащи на бараки, нови сгради, бездомни кучета, 
джипове, прахоляк и хора – огромно множество от хора. 
Населението в Етиопия  е достигнало 80 млн.души и 
продължава стремглаво да нараства. Социално-ико-
номическите и етническите проблеми се увеличават 
паралелно с последствията за околната среда. Точно 
тези последствия са основен аспект при пътуването ни. 
Нашата мисия в следващите дни е да разберем какви 
са най-големите заплахи за египетския лешояд в една 
от най-важните страни за зимуването на вида. Да от-
крием и да подпомогнем местни жители, които имат 
желание да работят за опазването на хищните птици, а 
и разбира се – за цялата природа. Смятахме също така 
да преброим нощуващите птици по високоволтовите 
стълбове в Афар, Североизточна Етиопия, и да ги срав-
ним с цифрите от експедицията през миналата година.
Следваме простичък план: посещаваме възможно най-
много от страната, за да си създадем представа за 
потенциалния брой на двойките египетски лешояди, 
задължително минаване през кланици и бунища (оби-
чайни места за струпвания на лешояди), сканиране на 
електрическите стълбове за убити от ток птици, колко-
то може повече неофициални разговори с местни  хора – 
пастири, племенни лидери. Задаваме им обичайните 
въпроси: Има ли лешояди или няма? Намаляват ли или 
се увеличават? Харесвате ли ги? Полезни ли са за при-
родата? Как се справяте с нападения от земни хищни-
ци – оръжия, отрови? При нужда в движение щяхме да 
адаптираме плана, а това се случи още първия ден, 
след като по независещи от нас причини се наложи да 
ограничим проучванията само в Етиопия, пропускайки 
Джибути и Северозападна Кения. 

ЗА ХОРАТА 

ЛЕШОЯДИТЕ 
В АФРИКА

И

ДЕЙНОСТИ НА БДЗП

Покъртителна картина – в двора на кланица сред лешояди и марабута момиче 
остъргва малки парчета месо от черепите на крави 
Снимка И. Ангелов

Децата често спринтираха по няколкостотин метра, за да се 
доближат до нас. Понякога по-продължителното задържане на 
едно място образуваше орда от любопитни деца наоколо.   

                                          Снимка Н. Терзиев

Децата на Етиопия винаги намират основателна причина 
да са усмихнати, дори и без високотехнологичните
„играчки“ на съвременните развити общества.   Снимка Н. Терзиев
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След още няколко срещи, без да се бавим, тръгваме 
на юг към границата с Кения. Трябва да проверим све-
денията за струпвания на египетски лешояди в окол-
ностите на  град Негеле. По пътя и около градчето 
непрестанно спираме и правим записи на качулати и 
белогърби лешояди, марабута, черни кани, африкан-
ски степни и морски орли, но все още в списъка ня-
маме египетски. Пристигаме в Негеле по тъмно и съд-
бата ни дарява с рядката възможност да наблюдаваме 
тъмната морфа на африканска златна котка. Толкова 
сме изненадани, че забравяме да направим снимки. 
По-късно с удивление откриваме, че това вероятно е 
първото наблюдение на вида в Етиопия! На следващия 
ден местните пастири спокойно ни уверяват, че „гура-
ча“ (на местния диалект означава „черен“) винаги се е 
срещала тук и отлично я различават от доста подобните 
каракали. Едно на нула за домакините срещу гостите. 
Дни по-късно се насочваме към езерото Стефани на са-
мата граница с Кения. Преспиваме в двора на училище-
то в селцето Арборе под възторжените песни на чакали 
и хиени и с изгрева потегляме през езерната долина. 
Забелязваме няколко египетски лешояда, но отново 
няма големи струпвания на вида. Антуражът ни се е 
увеличил с още двама мъже – един близък приятел на 
Бруктавит, Алазар, който се занимава с опазването на 
зебрите на Греви и е страшно набожен, и Сика – мест-
ният „миротворец“. Алазар се оказва много способен 
и полезен при разговорите с местните жители и ние с 
удоволствие го вземаме като втори водач в експеди-
цията. Двамата много си допадаме и аз истински се 
наслаждавам на разговорите ни, особено за връзката 
между образованието и опазването на природата. Иво 
участва много активно във всички дискусии, което въ-
обще не му пречи пръв да забелязва (и определя) пти-

ците около нас. Сика е самото спокойствие. Не говори, 
само от време на време вдига пръст в посоката, на-
където Тесфай трябва да кара. Изглежда така, сякаш 
нищо не го тревожи. Може би защото наистина нищо не 
го тревожи. Не помня скоро да съм виждал такова със-
тояние на духа. Разбирам защо този човек има такова 
влияние върху хората наоколо, но странно – изобщо не 
мога да реша на колко години е. Следват няколко щра-
уса, газели, порция водолюбиви птици, бутане на джи-
па по безкрая на сухото езерно дъно, след като отказа 
да запали, и ободряваща среща с въоръжени кенийски 
номади на няколко километра от границата.     
Дните започват да ми се сливат, не спираме да кръс-
тосваме от саванния юг до почти пустинния североиз-
ток, пресичаме планинския северозапад и обратно до 
претъпкания Адис. Двамата с Иво се дивим на разно-
образните местообитания, невероятната дива природа 
и чистосърдечните, любопитни до нахалство хора. Счи-
таме, че ако страната се постегне инфраструктурно, 
Кения ще залезе като туристическа дестинация. Ин-
формацията се трупа. Успяваме да отбележим повече 
от 700 GPS точки с наблюдения на хищни птици, сред 
които най-много изпъкват 600-те качулати лешояди на 
сметището в град Ауаса. Откриваме приблизително 
миналогодишния брой от около 1400 зимуващи египет-
ски, струпани в Афар, и убедени правим нерадостното 
заключение, че този вид не може да наброява около 
5000 гнездящи двойки в Етиопия, както пише в моно-
графията „Лешоядите в Африка“, а е поне петкратно 
по-малоброен и с все още напълно неизвестен тренд 
на числеността. Оставаме поразени от стадата газели 
геренук, томсън и грант, птицата секретар, лястовичо-
опашатата каня, орелът на Веро, магията на равнината 
Али Деге с галопиращите стада зебри  и орикси, иви-
честата хиена, стадото бабуини гелади, което се хра-
неше на бунището на Десе заедно с брадати лешояди, 
дебелоклюни гарвани и домашни кози, разнообразието 
и броя на хищните птици в етиопското небе, гигантски-
те дървета в селцата, които хората не секат, защото 
били тук още преди дядовците им да се родят! Госпо-
ди, какво „оправдание“! При нас то просто не работи! 
Навсякъде появата ни предизвиква огромен интерес, 
но хората са добронамерени и отзивчиви. Отговарят с 
готовност  на въпросите ни и не спират да се усмихват. 
Особено децата – боси, окъсани и бедни, но усмихнати. 
Щастливци! Тези хора все още не знаят какво е запад-
на цивилизация и съвременен прогрес! 
Обратно към дома двамата с Иво запяваме, за да по-
четем преживяното, но тихичко и фалшиво – все още 
нямаме достатъчно сила, за да ни чуят всички.

Николай Терзиев

ДЕЙНОСТИ НА БЗДП

Бруктавит, нашият основен водач, 
събира информация за лешоядите от 
местен жител от село Арборе край 

езерото Стефани или Чо Бахр 
Снимка И. Ангелов

Целият екип в двора на сграда, притежавана от Етиопското 
дружество за диви животни: Бруктавит и Тесфай са клекнали 
отпред, от дясно на ляво Иво, Менгисто, моя милост и Алазар.   

Снимка Н. Терзиев

Качулатите лешояди могат да се видят почти 
в цяла Етиопия, дори накацали на дървета на оживени 
улици, какъвто е и този случай.       Снимка И. Ангелов

Проект „Преброяване на популацията и установяване на запла-
хите за египетските лешояди в най-голямото зимно струпване 
на вида в Африка“, финансиран от Mohamed bin Zayed Species 
Conservation Fund и RSPB/BirdLife Великобритания
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КРАЯТ НА МИСИЯТА НА 
ЛЕШОЯДЧЕТО СПАРТАК
В брой 2/2010 г. разказахме за пътешествието през три конти-
нента на Спартак – египетско лешоядче от Източните Родопи. 
През юли 2010 г. го натоварихме с 35-грамов сателитен пре-
давател и с тежката задача да ни покаже миграционната стра-
тегия и места за зимуване на своя застрашен вид. Въпреки 
трудностите и объркванията по пътя, за които може да имаме 
само бегла представа, Спартак безупречно оправда довери-
ето ни и достигна район за зимуване в Западен Чад. Докато 
летеше, ежедневно с трепет проверявахме сигналите, докато 
на 10.01.2011 г. движението му спря, а след пет дни вече не 
получавахме и сигнали. Разтревожени започнахме да обмис-
ляме издирващо посещение в района. Благодарение на Жером 
Тубиана – биолог и журналист на свободна практика, специа-
лизиращ в конфликтите в Дарфур и Източен Чад, – успяхме да 
намерим надежден партньор в лицето на Хасан Жазули – бивш 
служител на Министерството на околната среда и рибните ре-
сурси в Чад. Хасан организира екип, снабди се с GPS и фотоа-
парат и след повече от 40-километрово тежко офроуд пътува-
не достигна целевия район – изолирана област югозападно от 
езерото Фитри, населявана от номади от племето горан. Най-
неочаквано се оказа, че лешоядчето е било убито от местните 
деца и техни родители, защото забелязали предавателя и той 
им дал поне три различни повода за страх: че лешоядът всъщ-
ност е магьосник, изпратен от техните врагове да яде децата 
и говедата им; че е изпратен от вражески настроени араби; 
че е изпратен от белите в Европа, за да ги заснеме. По време 
на издирването останките от Спартак не са били намерени, но 
след завършване на експедицията с помощта на дирекцията за 
обществена сигурност и съдебните власти в столицата Нджа-
мена предавателят е официално предаден от старейшината на 
номадския лагер. Благодарение на Хасан и Джером в момента 
предавателят (на който получихме и снимки) е в Адис Абеба, 
Етиопия, и предстои да бъде изпратен обратно в България. 
Много тъгуваме за Спартак, но явно така е трябвало да стане. 
Неговата съдба е още една причина да насочим поглед към 
Африка и да си дадем сметка за много неща.
Възникналата нова опасност за лешоядите, носещи преда-
ватели, ще преформулира планираната досега стратегия за 
проучване на вида и в бъдещe в България ще бъдат поставе-
ни минимален брой предаватели само на още няколко птици. 

Ивайло Ангелов

ВСИЧКИ СМЕ ЧАСТ 
ОТ ВЕЛИКИЯ КРЪГОВРАТ 
НА ЖИВОТА
Namaste, приятели! Namaste буквално означава „Аз се пре-
кланям пред теб“, или в по-широк смисъл – „Моята душа при-
ветства твоята душа“. Нека за миг да поспрем в забързаното си 
ежедневие и да оставим ума да си почива. Сега да отворим ду-
шата си и да видим какво ще изплува на повърхността на наше-
то вътрешно езеро. Нима най-честите въпроси не са Кой съм аз? 
и Каква е моята мисия на тази Земя?. Аз предприех пътуване 
до Индия, за да търся отговорите на тези въпроси. И знаете ли – 
сега ще ви спестя доста пари, като ви разкрия загадката. Всичко 
е вътре в нас – и въпросите, и отговорите. Което не означава, че 
не трябва да посетите тази вълшебна страна.
Сега накратко за мен. Казвам се Надежда Колева и съм новият 
координатор на БДЗП – регионален офис Бургас. На 31 години, 
омъжена, майка на прекрасен син. Дете на новото хилядоле-
тие. Прекланям се пред тези земни ангели! Раждат се толкова 
мъдри и осъзнати, че от нас се иска само да ги обичаме без-
условно и да ги подкрепяме в житейския им път. Учат ни на 
толкова много неща, че много пъти се питаме кой е родителят 
и кой детето! Посветих шест години от живота си на отглежда-
нето на сина си. Това бяха най-трудните и най-поучителните 
години в живота ми. Не ги заменям за нищо. Те са моите пътни 
знаци по житейския ми път. Те ме доведоха в БДЗП!
Кандидатствах за тази работа и я приех с голяма радост. Ви-
наги съм обичала Природата и всичките ѝ създания, но сега 
знам, че аз съм част от нея и тя е част от мен. Всички приятели 
на птиците имат своя уникален принос в БДЗП! Всички ние сме 
част от един огромен пъзел и всяко парченце е важно, за да е 
пълна картината.
Моето послание към вас е нека всеки обърне поглед към себе 
си и се запита с какво иска да се занимава и кое го прави ис-
тински щастлив. Така той ще даде най-доброто от себе си за 
опазването на природата. Личният пример е най-важен. Тогава 
всяко парченце ще е на мястото си и ще грее със собствена, 
неподражаема светлина. Пъзелът ще се превърне в шедьовър! 

Надежда Колева

ДЕЙНОСТИ НА БДЗП

Хасан Жазули разговаря с номадите, 
които са убили лешоядчето Спартак 
Снимка А. Физани

Надя е новият координатор на БДЗП – регионален офис Бургас 
Снимка Архив БДЗП

Проект „Сателитно проследяване на млад египетски лешояд”, 
финансиран от Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund и 
Ед Кийбъл (RSPB), Дейвид Броудли (Richmond & Twickenham 
RSPB Group), Барбара Крос и Майкъл Робъртс (RSPB)
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ПЕТЪР РУЕВСКИ 
„Бригадата Атанасовско езеро’2010“ – опъваш 
си палатката на една гола поляна до бургаски-
те солници, тоалетната е дупка в земята със 
скована около нея барака, от едно кранче, 
стърчащо от земята, тече студена вода. Събуж-
дат те в седем по всевъзможни досадни начи-
ни. Цяла сутрин работиш – събираш боклуци, 

ковеш дървени платформи за птици, нагазил до колене в кал и 
до кръста във вода, косиш тръстика... 
Може и да не звучи приятно, но за мен това бяха най-хубави-
те дни през изминалото лято. Бригадата я правят хората – а те 
са най-лъчезарните, жизнерадостни и готини хора, които човек 
може да си представи. И изведнъж да газиш до колене в кал се 
оказва много забавно. А след обяд чак до четири сутринта около 
огъня можеш да правиш каквото си искаш – пак със същите тези 
прекрасни хора. Дали ще отидете на плаж, ще играете волейбол, 
ще пеете „Бохемска рапсодия“ с пълно гърло така „добре“, че 
Фреди Мъркюри да се превърти в гроба, или просто ще поседите 
6–7 души „кротко“ в палатка за двама – ей така, защото е готино, – 
докато тя не се срути върху главите ви... Няма значение – прежи-
вяването е неповторимо! Да не говорим за невероятните цветове 
на езерото и солниците – човек, който обича да снима или просто 
да съзерцава природата, няма как да не остане запленен.
Когато свърши, ми се искаше да има поне още една седмица.
Е, ще почакам с нетърпение до „Атанасовско езеро’2011“...

СТЕФАНИ РОШКОВА
Отидох там с очакване за нещо невероятно, 
прибрах се с ясното съзнание, че ще се върна 
догодина, и по-догодина, и след пет години. 
Вълшебно място с чудесни хора, събрани око-
ло огъня. Искам пак, и пак, и пак да преживея 
всичко – и ранното ставане, и работата на откри-
то, и диренето на птици в небето. 

За десет дни успях да се запозная с удивителни хора, но и да на-

Проект „Живот за Бургаските езера“ , 
LIFE 08/NAT/BG/000277, финансиран 
по програма LIFE+ на ЕС

ДЕЙНОСТИ НА БДЗП

Хайде с нас!
МАРИАНА ВЪЛЧЕВА
Едно е да четеш какво е било и каква е причината то да се е случило, съвсем 
различно е да го преживееш. Лично съм се убедила, че второто е за предпо-
читане. Наистина няма смисъл да разказвам как се случва природозащитна 
бригада „Атанасовско езеро“, каква е причината тя да се случва, какъв е жи-
вотът в лагера през всичките десет дни. 
По-добре всеки да стане част от тях и да ги съпреживее, вместо някой друг да 
се опитва да реди дума след дума, за да описва магията, чувствата, емоциите 
и впечатленията, които те завладяват там.
Ще си позволя само да напиша, че и тази година БДЗП ще организира и проведе 
известната на всички ни БРИГАДА. Очакваме ви в края на август на „Точката“!

водня палатката си. Участвах в бой с кал и се носих по повърхност-
та на лугата, в която не се потъва, а междувременно хванах и грип. 
Плевих солянка, носих дърва и ядох диня. Видях 1500 щъркела за 
пет минути, също и четири водни змии в ръцете на Санчо. Научих 
се да определям къде е север без компас, научих текстове на нови 
песни, припомних си стари, научих и кой е къдроглавият пели-
кан.  Забавлявах се и работих, напълно подвластна на чувството 
за удовлетворение. Осъзнах, че мога да изживея десет страхотни 
дни, като съчетая почивката под жаркото слънце с полезната за 
природата дейност в близост до морето. Обикнах тази бригада и 
не си представям новото лято без нея.

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ – САНЧО
Спирка „Солници север“ по линията на автобус 
номер 61 в Бургас не е нищо особено: парче по-
утъпкан банкет насред нищото, сред пресъхнали 
трънаци, които фучащите наоколо коли развяват. 
Надвиваш разочарованието си от неугледната 
спирка и се мушваш в тревите. Тръните неочаква-
но свирят отбой пред разнообразната, твърде при-

ятна градина на разсадника. Е, не райска, но все пак. Продължаваш. 
И ето ги там: малка схлупена къщурка с безброй палатки отпред. 
Първото, което ще те впечатли, са усмивките по лицата на всички. 
Опъни палатка и ти. Като се събудиш рано сутринта, ще установиш, 
че работата не е лека и не е малко. Но усмивките по лицата на всич-
ки остават. По обяд ще вкусиш и ужасно, ужасно солената луга. Но 
усмивките по лицата на всички остават. Когато физиологията върши 
своето, ще се убедиш, че тоалетната не е пет звезди. Но усмивки-
те по лицата остават. И когато вечерта седнеш край огъня, ще си 
заобиколен от приятели с усмихнати лица. А да, и ако видиш един 
такъв, с една опашчица, да тича наоколо и да вика с пълно гърло 
„БЛАГОДАРЯ!“, усмихни му се. Защото той всъщност благодари за 
усмивките. 

Лагерът 
Снимка Б. Неов

Така се строят островите 
за птици 
Снимка 
Б. Неов
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Проект „Живот за Бургаските езера“ , 
LIFE 08/NAT/BG/000277, финансиран 
по програма LIFE+ на ЕС

У правлението на тръстиковите масиви е от съ-
ществено значение за поддържане и подобрява-
не на местообитанията на водолюбивите птици. 

Въпреки че значимостта на тази дейност е залегнала 
във всеки отделен План за управление на влажна зона, 
реализирането ѝ на практика се оказва нелека задача. 
С тази трудност се сблъскахме и ние, екипът по проект 
„Живот за Бургаските езера“ при планиране на дей-
ностите по отношение подобряване на местообитани-
ята на белооката потапница и големия воден бик чрез 
косене на тръстиката.
Основният проблем е липсата на технически планове 
за управление на тръстиковите масиви. В тях подробно 
трябва да е събрана и анализирана информация относ-
но физическите особености на терена, както и данни 
за хидрологията, хидрохимията, геологията, геомор-
фологията, почвите и т.н. Другият основен проблем е 
липсата на възможност за регулиране на водните нива 
с цел устойчиво управление на местообитанията, как-
то и липсата в страната на подходяща механизация за 
косене на тръстика в заблатени терени. За да съберем 
по-подробна информация относно дълбочината и със-
тоянието на тръстиковите масиви през месец февру-

ари съвместно с Джеф Уелч, експерт по управление 
на влажни зони от Кралското дружество за защита на 
птиците (BirdLife Великобритания), проведохме полеви 
проучвания в две от целевите ни територии.
В североизточната част на Поддържан резерват „Атана-
совско езеро“ при устието на река Азмашка съществува 
тръстиков масив с площ над 35 ха. През 1999 г. там бе 
изграден преливник, благодарение на който се създаде 
ново сладководно тяло. През първите години на своето 
съществуване то бе привлекателно място за хранене, 
нощуване и почивка на стотици видове водолюбиви 
птици. Вследствие на еутрофикация и липсата на въз-
можност за целеви контрол на водното ниво то посте-
пенно обрасна с тръстика. Проведените изследвания 
потвърдиха наличието на голямо количество биомаса 
от стара тръстика, а дълбочината на места достига над 
два метра. Усилията ни в тази територия ще са насо-
чени към изкосяване на отделни участъци, съчетани с 
удълбаване. Така ще се създадат подходящи местооби-
тания за белооката потапница и големия воден бик.
Защитена местност „Пода“ е втората от целевите ни 
територии. По традиция тук всяка година в рамките 
на студентската бригада в края на лятото се изкосява 
площ от около един хектар, за да се поддържа открито 
водно огледало, привличащо редица видове птици. За 
съжаление и тук проблемите с управлението на тръс-
тиковите масиви са същите – липса на възможност за 
регулиране на водните нива и липса на подходяща 
техника. Често аварии по водопроводите, преминава-
щи през територията, водят до значителни промени на 
водните нива в отделните басейни. Такава бе и ситуа-
цията през февруари в северната част на местността, 
където заради авария по водопровода водното ниво се 
бе покачило с около метър. 
Един от основните ни приоритети в „Пода“ е да се под-
държат открити от тръстика площи, разположени моза-
ечно в участъците с различна соленост. По този начин, 
от една страна, се осигуряват подходящи, видово спе-
цифични места за хранене и почивка на птиците, а от 
друга – възможностите за лесното им наблюдаване се 
подобряват.

Антон Ковачев

УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРЪСТИКОВИТЕ 
МАСИВИ ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА!

ДЕЙНОСТИ НА БДЗП

Джеф Уелч измерва нивото на водното тяло
Снимка Архив БДЗП

Прeливник на Азмашка река за регулиране на 
водното ниво във водоема
Снимка Дж. Уелч
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„КАРТАЛИ“ 2011 
ИЛИ КАК СЕ СТАВА 
„ПРИРОДОЗАЩИТНИК 
ПЪРВИ САН“

За шест дни в края на май южният бряг на яз. Студен 
кладенец беше домакин на близо 100 млади приро-
дозащитници от цялата страна, които бяха обучавани 

от експерти в различни сфери на биологията и екологията.
Програмата на лагера беше изготвена така, че участници-
те сами да изберат практическите занятия, в които да се 
включат. До ранния следобед теренните групи по растения, 
насекоми, земноводни и влечуги, бозайници, хищни птици 
и подхранване на лешояди проучваха района около лагера, 
а следобедните занимания на лагеристите бяха посветени 
на техните творчески умения – рисуване, изработване на 
украшения от естествени материали, сглобяване на къщич-
ки и хранилки за птици. Вечер бяха изнасяни лекции на раз-
лични природозащитни теми. 
Много положителни емоции предизвикаха туровете с про-
фесионалните каякари от „Къща за книги и приключения“, 
тролейните въжени линии на момчетата от пещерните 
клубове „Хеликтит“ и „Черни връх“, посещението на ЗМ 
„Средна Арда“ с Николай Маринов, или Ники Сървайвъ-
ра – както го наричат всички. След края на теоретичните и 
практическите обучения всички участници получиха грамо-
та и звание „природозащитник първи сан“, които им дават 
правото да разпространяват идеите и духа на проекологич-
ното мислене навсякъде около себе си – за един по-добър 
и щастлив живот! 
Организаторите изказват най-сърдечни благодарности на 
всички, които помогнаха за реализирането на лагера: на екс-
пертите обучители за отделеното време и средства, на упра-
вата на дивечовъден участък „Студен кладенец“ за изклю-
чително позитивното отношение към идеята на лагера, на 
каякарите от Фондация „Къща за книги и приключения“, на 
Ицо и Деси за организирането на подхранванията за лешояди 
и изключителните кадри от заложените фотокапани, но най-
вече на доброволците начело с Александър Маринов–Санчо!
Лагер „Картали“ 2011 е част от образователните дейности 
в LIFE+ проект, посветен на опазването на царския орел и 
ловния сокол в България (www.saveraptors.org).

Николай Терзиев

Проект „Опазване на царския орел и ловния 
сокол в ключовите за тях места от мрежата 
Натура 2000 в България“, LIFE 07/NAT/
BG/000068, финансиран по програма LIFE+ на ЕС

БЪДЕЩЕТО НА 
„ДИВИТЕ ПЕТЛИ“ – 
ОПАЗВАНЕ ЧРЕЗ 
УСТОЙЧИВ ЛОВ?
Един разказ за това дали глухарят 
е глух и доколко ние сме слепи 
за неговите проблеми

К акво знаем за глухаря? Основната част от ареала на 
вида обхваща зоната на тайгата в Евразия, а отдел-
ни популации населяват някои от високите плани-

ни в Европа. България лежи на южната граница на раз-
пространение на вида, като тук се среща подвидът Tetrao 
urogallus rudolfi . В миналото глухарят е бил значително 
по-разпространен в страната, като е населявал Витоша, 
Средна гора и Централния Балкан. Сега се среща в Запад-
ни и Централни Родопи, Рила, Пирин, Славянка и Западна 
Стара планина. Въпреки че на повечето места в Европа 
видът обитава иглолистни масиви, в България е наблю-
даван и в смесени, а понякога и в чисти широколистни 
гори. У нас той се среща на надморска височина обик-
новено над 1500 м, като предпочита стари просветлени 
иглолистни гори с добре развит „килим“ от боровинки. 
Привързаността му към такъв тип местообитания го прави 
добър индикатор за качеството на иглолистните гори и за 
високи стойности на биоразнообразието.
Като представител на Кокошевите птици глухарят има ясно 
изразен полов диморфизъм. Със своите 90 см дължина на 
тялото „петлите“ са значително по-едри от „кокошките“. 
Мъжкарите се отличават както по цвета на оперението, 
така и по дългата опашка, масивния клюн, наподобява-
щите на „брада“ копиевидни перца в областта на подбра-
дието и голите червени вежди. При възрастните мъжкари 
(над 4 г.) опашката е по-дълга, а кормилните пера са с до-
бре изразени бели шарки и прав край (Фиг. 1), докато при 
младите петли краищата на кормилните пера са заоблени, 
а белите шарки – слабо изразени (Фиг. 3). Кокошките (и 
едногодишните птици) имат кафеникаво оперение, из-
пъстрено с множество черно-бели шарки и с характерно 
ръждиво петно на гърдите (Фиг. 5). Пуховото оперение на 

ЧЕРВЕНА КНИГА

на стр. 14 

Фигура 1. Възрастен мъжки (> 5 години)
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пиленцата е жълтеникаво с тъмни пъстрини (Фиг. 4).
Въпреки внушителните си размери глухарят води пота-
ен начин на живот. Един от най-харизматичните еле-
менти от неговата биология е началото на размножи-
телния процес – токуването. Спектакълът започва рано 
напролет, още преди да се е стопил снегът. Птиците 
обикновено използват едни и същи места за брачните 
си изяви през годините – токовища (Фиг. 2). На едно 
токовище обикновено се събират да парадират по ня-
колко „петела“ (известни са токовища и с над 20 „пе-
тли“). Мъжкарите използват едни и същи дървета за 
нощувка и от тях започват да токуват няколко часа пре-
ди изгрев. Обикновено по-възрастните мъжки заемат 
територии в центъра на токовището, докато младежите 
се разполагат по периферията му. 
Глухарят е полигамна птица (един мъжки копулира с 
няколко женски) и всеки „петел“ се стреми да при-
влече вниманието на колкото може повече „кокошки“. 
За тази цел „съблазнителите“ започват да пристъпват 
напето от клон на клон, издокарват се на тоалет, като 
ветрилообразно разперват опашки, разрошват „бради“, 
издуват червени вежди и пеят колкото им глас държи. 
Въпреки че впечатляват с външния си вид, „петлите“ 
не са добри певци. Песента им се състои от 3 части (чу-
кане, плюкане и брусене) с обща продължителност от 6 
секунди и при тихо време се чува на около 300 метра. 
Като цяло, „вокалното изпълнение“ на „петлите“ не се 
слави с мелодичност и дори последната му част – бру-
сенето, явно е дотолкова дразнеща, че самият глухар 
се лишава от слуха си за около 3 секунди. 
Но природата си знае работата и усилията на мъжките 
не остават напразни. „Кокошките“, които нощуват в ра-
йона, са привлечени от песента на „петлите“ и долитат 
на токовището. Мъжкарите слизат от клон на клон и то-
куването завършва на земята, където се осъществява 
крайната му цел – копулацията. Женските пристъпват 
към мътене през април-май, обикновено в близост до 
токовищата. Гнездото е разположено на земята, често 
до повалено дърво или в основата на някой дънер. Но-
силото се състои от 4–16 жълтеникави яйца, изпъстре-
ни с кафяви петънца. С инкубацията, която трае около 
месец, и отглеждането на малките се занимават само 
„кокошките“, докато напетите „петли“ се посвещават 

изцяло на своето „его“. 
Малките са гнездобегълци и през първите няколко 
седмици от живота си са насекомоядни, като търсят 
храната си основно сред растителността от боровинки. 
Възрастните са растителноядни, като значителна част 
от порциона им се състои от листата на иглолистните 
дървета (основно на бял бор). За улесняване на храно-
смилането глухарите редовно поемат малки камъчета 
(гастролити).
Опазване чрез ползване? От края на XIX в. до средата 
XX в. глухарят е бил значително по-разпространен и 
многочислен в България. Интересно е, че периодът 
на висока численост съвпада с времето, когато ловът 
му е бил привилегия за отбран кръг хора. Ситуацията 
в днешни дни е значително променена. Сега в Бълга-
рия видът е с много по-ниска численост и петнисто 
разпространение. Съществуват множество предполо-
жения относно причините за отрицателните тенден-
ции в националната популация, като широк кръг от 
застъпници поддържат мнението, че основна роля 
има ловът на глухари. Какво обаче сочат фактите? 
Във връзка със споменатите отрицателни попула-
ционни тенденции глухарят е включен в Приложение 
4 на Закона за биологичното разнообразие като вид, 
подлежащ на опазване и регулирано ползване. Със 
Закона за лова от 1926 г. се регламентира ловува-
нето само на мъжки индивиди, а ловът на женски 

Фигура 3. Млад мъжки (< 3 години)

Фигура 2. Токовища на глухари
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индивиди е забранен. 
Глухарят е отнесен към категорията „едър дивеч“, 
обект на индивидуален лов и се ловува само по ли-
нията на организирания ловен туризъм или с научно-
изследователска цел. Ловът на глухари е забранен на 
територията на национал-
ните паркове. Практически 
законен лов на глухари не 
се провежда и на терито-
рията на Славянка и Запад-
на Стара планина. Реално 
значим лов на глухари се 
провежда единствено на 
територията на Западни и 
Централни Родопи. В такъв 
случай, ако се приеме хи-
потезата, че ловът на глу-
хари е основна причина за 
отрицателните тенденции 
в популацията на вида, би 
следвало той да е с по-ни-
ска численост в Родопите. 
Наличните данни обаче со-
чат, че именно в този ра-
йон е установена най-висо-
ка численост на глухаря в 
страната (около 80% от националната популация), като 
концентрацията е значителна в някои държавни ловни 
стопанства (ДЛС). 
Високата численост на вида на територията на ДЛС 
се определя както от особеностите на ландшафта, 
така и от икономическото ползване на вида. Високата 
цена на ловния трофей, разходите за нощувки, храна, 
водач, транспорт и други създават солидни икономи-
чески стимули за ловните стопанства за ефективна 
охрана и устойчиво стопанисване на местообитанията 
на глухаря с цел опазване и устойчиво ползване на 
вида. Освен в ДЛС, добрите практики за устойчив лов 
на глухари се прилагат успешно и на ниво ловно-ри-
барски дружини (напр. в района на Доспат и Девин). 
Важно е да се отбележи, че броят на законно отстре-
ляните мъжки глухари в повечето случаи не надвиша-
ва 7% от общия брой мъжки индивиди. За територията 
на ДЛС има изградена основа за мониторинг (такса-
ция) на вида. Всичко това представлява доказано до-
бра практика и пример за опазването на глухаря чрез 

на територията на ДГС, създават реални предпоставки 
за негативни влияния върху популацията. Изказаните 
по-горе доводи обосновават потенциалното прилагане 
на мярка за ограничаване на лова.
От описаната ситуация става ясно, че отговорът на 
въпроса „Лов, защита или защита чрез лов?“ не е 
еднозначен. Все пак „везните силно натежават“ към 
мултиплициране на добрите практики, прилагани на 
територията на част от ДЛС и на територията на ДГС. 
Ефективното прилагане на този процес би могло да 
стане реалност единствено чрез активното участие и 
съвместната работа на всички заинтересовани страни.

Д-р Стоян Николов, 
Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания към БАН

Димитър Плачийски, 
Българско дружество за защита на птиците

Илюстрации д-р Стоян Николов

Фигура 4. Малко

Фигура 5. Самка

ЧЕРВЕНА КНИГА

реализиране на устойчив лов.
Ситуацията на територията на държавните горски сто-
панства (ДГС) обаче е различна. Въпреки че ловните 
райони на територията на ДГС се стопанисват в ловно-
стопанско отношение от Ловно-рибарски дружества и 
частни арендатори, положителният модел на ДЛС не се 
прилага ефективно на практика. Като следствие за го-
ляма част от териториите на ДГС липсва достоверна и 
актуална научна информация за разпространението на 
вида и ключовите за него места и местообитания. Това 
от своя страна води до невъзможност за адекватна 
оценка на влиянието на планираните горско-стопански 
дейности, инвестиционни планове, програми и проекти 
върху местообитанията на глухаря и съответно до реа-
лен риск от увреждане, фрагментация и унищожаване 
на тези местообитания. Именно тук вероятно се корени 
и основната причина за отрицателните популационни 
тенденции на вида в резултат на изолация на локални 
популации. Ето защо, въпреки че състоянието на вида 
в обхвата на ДЛС в района на Западни Родопи е стабил-
но, потенциалните рискове за вида, които съществуват 
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М ежду 542-ри и 546-и км на река Дунав, източно от град 
Свищов, се простира третият по големина български 
остров с площ 578,9 ха – остров Вардим. Името му идва 

от едноименното село и се тълкува във връзка с думата вардач, 
страж. Според една легенда островът се е образувал от наноси 
върху потънала византийска трирема, но геоморфолозите го раз-
глеждат като част от крайбрежната низина, откъсната от реката. 
Доказателство за това е фактът, че единствено на този наш остров 
се срещат диви круши, диви ябълки, полски и бял бряст и най-
вече уникалният вардимски дъб (Quercus longipes). Вардимски-
ят дъб е специфичен водолюбив екотип на летния дъб (Quercus 
robur), устойчив на заливане. Той е една от най-бързо растящите 
форми на летния дъб и на острова е разпространен предимно във 
вътрешните му части, които са по-високо издигнати и по-добре 
дренирани, с по-краткотрайни водни заливания (до 1 месец).
Характерна за острова е и така наречената Вардимска заливна 
дъбрава, асоциация на Вардимския дъб, която „фитогеографски 
напомня черноморските лонгози, но се отличава от тях с по-бе-
дна растителност“ (според Н.Стоянов, 1948). Разнообразието на 
семейство Дъбови тук се обяснява с донасянето на жълъди по ре-
ката от цялото поречие на средна Европа. Има дървета на групи – 
там, където е имало струпване на няколко семена около някое 
препятствие и са поникнали около него. Днес естествените за-
ливни гори от дъб, полски бряст, тополи в съчетание с върбови 
галерии са силно фрагментирани. С цел опазване на естествените 
заливни гори, колониите от чапли и корморани и изобщо инте-
ресната флора и фауна, типични за тази част на река Дунав, през 
1971 г. е обявен резерват „Стария дъб“ с площ 71,8 ха, прекате-
горизиран на 22.07.1988 г. в защитена местност с площ 98,7 ха. 
Старото дърво е най-голямата ценност и е дало името на защите-
ната местност. През 1999 г. се извършва обществено обсъждане 
на предложение за прекатегоризация и разширяване на площта 
на защитената местност „Стария дъб“ в поддържан резерват със 
същото име. Понастоящем преписката за прекатегоризация е вне-
сена в МОСВ и се очаква неговото окончателно становище.
Остров Вардим е най-трудно проходим в източната си част, около 
Рунтавата бара – едно от най-дълбоките гърла, в което водата 
често се задържа през цялото лято. Това място е богато на риба, 
удобно е за гнездене и е усамотено. То е привлякло вниманието 
на големия корморан и днес островът се определя като едно от 
петте най-важни места в Европа за гнезденето му. Колонията на 
острова наброява над 350 двойки. На 400 м южно от колонията 
на големия корморан има смесена колония на чапли – нощната 
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чапла, малка бяла и сива чапла и лопатарки. Покрай нея минава 
път, който се използва ежедневно при работата на острова. До 
1989 г. колонията се е намирала при Рунтаватa бара до колония-
та на големия корморан. Настъпилото засушаване и прекъсване 
на връзката на барата с реката е причината птиците да изместят 
колонията до брега, където през лятото се формират плитчини. 
Общо 75 вида птици са установени на остров Вардим, от които 34 
са вписани в Червената книга на България. По време на есенната 
миграция и зимните месеци често могат да се наблюдават нака-
цали на пясъчните коси къдроглави пеликани и ята от зимуващи 
диви гъски. Тук гнезди и двойка морски орли.
През 1989 г. територията е определена от BirdLife International 
за Орнитологично важно място, а през 2007 г. с решение на Ми-
нистерския съвет мястото е одобрено за защитена зона по ЗБР 
и Директива 79/409/ЕИО. Остров Вардим е подложен на много 
заплахи. Основната опасност са горскостопанските дейности 
на острова, свързани с изсичане на естествената растителност 
и поддържане на плантации от нетипични и инвазивни видове. 
Тези дейности водят до загуба на местообитания за птиците и 
до значително безпокойство в чаплово-корморановата колония, 
както и на двойката морски орли. Друг основен проблем е неза-
конният лов. Мащабен проект за повишаването на плавателния 
капацитет на река Дунав – транспортен коридор №1 – ще доведе 
до постоянна промяна на водния режим на реката, както и до из-
чезване на плитките води около острова. Тези промени ще имат 
отрицателно влияние върху гнездящите тук птици и естествената 
заливна растителност. Загубите вече са налице. Двойката мор-
ски орли през 2010 г. имаше само едно яйце в края на гнездовия 
сезон, вероятно неоплодено или пък зародишът е загинал като 
последица от обезпокояването на мътещата птица. През 2011 г. 
резултатът е същият. Най-вероятна причина за това е стресът и 
безпокойството, на които са подложени всички обитатели на ос-
трова вследствие на неяснотите около стопанисването на острова 
и липсата на контрол от съответните държавни институции.
Остров Вардим е едно от целевите места в проекта „Трансграни-
чен модел за опазване на природата и устойчиво използване на 
природните ресурси по течението на река Дунав“. Екипът по про-
екта извършва мониторинг на чаплово-корморановата колония и 
на двойката морски орли на острова.           Свилен Чешмеджиев

РАЙСКО КЪТЧЕ СРЕД ДУНАВА
ОСТРОВ ВАРДИМ

Остров Вардим – короните на естествените дървесни видове 
ясно се отличават от тези на хибридната топола
Снимка Е. Тодоров
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2011 – МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ГОРИТЕ
Стопанисването и опазването на горите е неотделима част от глобалното устойчиво развитие. Според 
Световната банка повече от 1,6 млрд. души зависят от горите за преживяването си. Индустрията с 
горски продукти е източник на икономически растеж и заетост, като търговията с горски продукти в 
международен мащаб се равнява на над 270 млрд. долара.
Горите се отличават с най-голямо биоразнообразие от всички екосистеми на Земята. Те осигуряват 
местообитания на около 2/3 от видовете на планетата. Обезлесяването на тропическите гори може да 
доведе до загуба на биоразнообразие в размер на 100 вида на ден. Днес над 760 000 кв.км гори, или 
около 1,5 пъти площта на Франция, са защитени като световно природно наследство. 

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) оценява, че всяка година 130 000 кв.км от световните гори се 
губят в резултат на обезлесяване. Превръщането на тези площи в земеделски земи, неустойчивият добив на дървесина, 
погрешни практики на стопанисване и изграждането на населени места и свързаната с тях инфраструктура са най-оби-
чайните причини за загубата на залесени територии. 
Според Световната банка обезлесяването причинява 20% от емисиите от парникови газове и допринася за глобалното 
изменение на климата. 
Логото на Международната година на горите е посветено на темата „Гори за хората“ с оглед централната роля на хора-
та за устойчиво управление и опазване на всички гори по света. Елементите от дизайна му представят многобройните 
функции и ползи от горите и нуждата от 360-градусова преспектива: горите дават подслон на хората и са местообитание 
на много растителни и животински видове, те са източник на храна, лекарства и вода и играят важна роля за поддър-
жане на стабилен глобален климат и околна среда. Всички тези елементи, взети заедно, утвърждават посланието, че 
горите са жизненоважни за оцеляването и благополучието на хората по света, на всички нас – 7 милиарда.

Ваня Рътарова

Щ едро дарение от двама британци, членове на 
Кралското дружество за защита на птиците, на 
които за пореден път изказваме най-искрени-

те си благодарности за подкрепата, позволи на БДЗП 
да закупи и защити част от най-важните гори в района 
на Маджарово. Идентифицирането на закупените гори 
се основаваше на резултатите от Българско-румънския 
проект за картиране на значими за опазване на биораз-
нообразието гори. Основната цел на проекта бе да се 
определят и картират потенциално значимите за опаз-
ване на биоразнообразието гори в България и Румъния, 
да се направи оценка на степента им на защита, както 
и да се предложат мерки за съхраняване на най-цен-
ните от тях. В резултат на проекта бе разработена ди-
гитална карта с база данни за значимите за опазване 
на биоразнообразието гори на територията на двете 
държави (www.forestmapping.net). 
На територията на района около Маджарово са установе-
ни 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената 
книга на България. Мястото е от световно значение като 
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представителен район за Средиземноморския биом. 
Тук се срещат 6 от общо 9 от установените за България 
биомно ограничени видове, характерни за този биом. 
Защитена зона Маджарово е едно от най-важните места 
в страната от значение за ЕС за гнезденето на черния 
щъркел, белоглавия лешояд и черната каня. 
След почти година преговори БДЗП успя да закупи 21 ха 
общински гори около и в близост до Природозащитния 
център Източни Родопи. Това е първият случай в Бъл-
гария, когато такава компактна площ общински гори се 
купува от неправителствена организация за природо-
защитни цели. Тези гори имат и важно стратегическо 
значение, тъй като играят ролята на екологичен кори-
дор между двете съществуващи защитени територии 
Кованкая и Патронка и заедно образуват територия с 
площ от около 300 ха със специален режим на защита. 
Стратегията на БДЗП за закупуване на земи в Източни-
те Родопи предвижда създаването образователен парк, 
както и на първата частна горска защитена територия в 
България.                                              Ваня Рътарова

БДЗП СТАНА СОБСТВЕНИК 
НА ГОРА В ЗАЩИТЕНА ЗОНА МАДЖАРОВО

Гората край Маджарово
Снимка Ф. Робилер
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Тя е божествен дар. На нашия език думата е в 
женски род. Станала е люлка за народите след 
отминаването на последното и най-свирепо лед-

никово време. Многолика, пищна и дива, приела реду-
ващите се една след друга човешки цивилизации, а те 
все по-забързано започнали да завземат и обезличават 
нейните владения. Днес все по-трудно успяваме да от-
крием нейното истинско лице. И все пак и в този ѝ 
първичен вид нея още я има!
Преди двайсетина години американски институт пуб-
ликува резултати от задълбочено изследване: за по-
следните 8000 години планетата е загубила половината 
от горите си, но половината от горите днес все още са 
девствени. Надеждата за оцеляването им обаче под-
хранват само три оцелели гигантски гори – Амазония 
с над 4 млн.кв.км, Канадската и Сибирската тайга с по 
над 3 млн.кв.км, но следващите ги големи гори в 15-
ина държави се измерват със стотици хиляди... Едно е 
сигурно – през последните десетилетия човечеството 
отново е отнело част от първичното наследство на го-
рите и това е глобална опасност за природата и общото 
ни бъдеще.
В Европа вече няма гори, които отговарят на критерии-
те на изследването за девствена гора, и ние наричаме 

стари горите, които са достигнали столетие. Оставена 
на себе си, столетната гора може да живее още 100, 
200 или повече години преди да отмре, но междувре-
менно на нейно място вече ще се е настанила нова 
„стара“ гора. Резерват Парангалица в Рила смайва ев-
ропейските учени не само с височината на смърчове и 
ели, достигащи 60–65 м, но и с трите генерации, съжи-
телстващи на малката площ от 250 ха – най-старата на 
350 години, най-младата едва на стотина. Защитената 
територия съхранява класен пример за продължител-
ността на жизнения цикъл на едно поколение и само-
възстановяването на горите. За буковите гори цикълът 
е поне 300–350 години, а за дъбовите – до 2–3 пъти 
по-продължителен. Оцелелите хилядолетни дъбове 
в равнините го доказват. За опазването на биоразно-
образието и нормалното функциониране на горските 
екосистеми в страната ни естествените гори на възраст 
150–250 години имат незаменимо и жизненоважно зна-
чение. Множество видове растения и животни могат 
да съществуват единствено в стари естествени гори, 
други видове ги предпочитат и са с по-голяма плътност 
в тях. Такива видове по правило попадат в Червените 
списъци и книги, защото изчезват заедно със старата 
гора.
Горите са естествено обитание на 115–120 вида птици – 
или повече от 45% от редовно гнездящите в страната 
ни видове. В проучването ни са класирани 67 вида пой-
ни птици (разред Врабчоподобни) и 46 вида от други 
разреди. Най-много са видовете пойни птици от семей-
ствата Коприварчеви (17), Чинкови (9), Дроздови (8) и 
Синигерови (7). От другите разреди най-много видо-
ве имат соколоподобните (15), кълвачоподобните са 
представени от всичките 10 вида в страната и в Европа, 
а от совоподобните в гори са установени да гнездят 9 
вида. 
Няма спор, че въпросните видове са дендробионти: по-
вечето от тях правят гнезда по клоните на дърветата, 
използват хралупите им или сами издълбават гнездови 
камери в дървесните стъбла; доста са видовете, ко-
ито гнездят или предпочитат да гнездят в храстовия 
подлес (например по-голямата част от коприварчетата) 
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Резерватът Силкосия, Странджа
Снимка А. Анселин

Качулат синигер
Снимка Б. Белчев (alcedowildlife.com)
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или тревния етаж в горите. Хранителната база на орли-
те и на други грабливи птици е най-вече извън горски-
те масиви, дори през гнездовия период. Доста видове 
пойни птици рядко или изобщо не гнездят в компактни-
те горски масиви. Те обитават окрайнините на горите, 
а някои дори имат по-големи популации в културния 
ландшафт. Стратегиите за опазване на видовете, чиито 
популации зависят от големината и качеството на гор-
ските хабитати, очевидно ще се отличават от тези, от-
насящи се за дендробионтите в културния ландшафт. 

Опазването на горски масиви и хабитати от високо и 
средно качество са необходими за 79 от посочените 
по-горе видове – 48 пойни птици и 31 видове от дру-
гите разреди. Всъщност тези видове са най-типични 
дендробионти. Най-зависими от по-старите гори са си-
нигерите, тъй като гнездят в хралупи. Особено уязвим 
е качулатият синигер поради драстичното намаляване 
на старите иглолистни гори у нас, а намаляване на 

числеността му се отбелязва в трите страни с най-го-
лемите популации на вида – Русия, Франция, Швеция. 
Намалява числеността и на матовоглавия синигер (ве-
роятно бореален вид) в страната и в Европа, както и на 
Балканско-Ю.Карпатския ендемичен подвид на жалоб-
ния синигер, една трета от чиято популация се намира 
в България. От другите две семейства няма застраше-
ни видове, но обикновената чинка, най-многочисле-
ната птица в компактните горски масиви, и нейната 
подгласничка червеногушката, са добри индикатори в 
гнездовия период за структурата/състоянието на ор-
нитоценозите в зависимост от възрастта и степента на 
естественост на госките хабитати. Друго семейство на 
хралупесто гнездящи птици са мухоловките; всичките 
4 вида се срещат в горски масиви, докато от 17-те вида 
коприварчета там гнездят 7. 
При непойните птици 7 вида кълвачи и 6 вида сови 
гнездят в големите горски масиви. От тях 7 са реликт ни 
видове, а 9 са включени в Червената книга на застра-

шените животински видове в България. Малочислената 
уралска улулица и в по-голяма степен изхранващите се 
с дървесиноядни безгръбначни трипръст и белогръб 
кълвач са съдбовно свързани със старите гори с по-
вече мъртви и умиращи дървета. За 8 вида грабливи 
птици (6 от тях застрашени) опазването на големи гор-
ски масиви би допринесло значимо за изваждането им 
от червените списъци. Застрашени видове от другите 
разреди са глухарът, лещарката, гълъбът хралупар, 
горският бекас.
От големите масиви, формирани от екологично свърза-
ни горски територии, в които старите високостъблени 
гори покриват площ над 10 000 ха, са оцелели едва 
6. В тях сме обособили според степента на значение-
то им за дългосрочното опазване на орнитологичните 
комплекси и на застрашените видове птици три кате-
гории гори с консервационно значение: с голямо – ви-
сокостъблени коренни гори на възраст над 100 години; 
със средно – високостъблени коренни гори на възраст 
60–100 години; със задоволително – издънкови гори за 
превръщане на възраст над 60 години. Горите извън 
тези категории в границите на големите масиви, мо-
заечно или блоково, увеличават общата горска площ и 
разнообразието от хабитати. 
Въз основа на официалните данни за промените в 
горския фонд в страната в периода 2000–2005 г. ви-
сокостъблените коренни гори над 100 години днес са 
430 000 ха, или 11,8% от всички гори (без приспада-
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Жалобен синигер
Снимка С. Спасов (NatureImages.eu)

Червеногуша мухоловка
Снимка Н. Петков (naturephotos.eu)

Уралска улулица
Снимка Н. Петков (naturephotos.eu) ЗА ПТИЦИТЕ      19      



ГОРИ 
„ПОД ВИСОКО 
НАПРЕЖЕНИЕ“
Д ълго мислих какво заглавие да избера за този ма-

териал, за да опиша с най-точни думи проблеми-
те, които могат да възникнат в резултат на увели-

чаващото се използване на биомаса за енергийни цели. 
Това, на което се спрях, отразява точно ситуацията, в 
която се намират в момента българските гори – инте-
ресът към оползотворяване на благата им за енергийни 
цели нараства с бързи темпове, а тласък за това дават 
и последните изменения в Закона за възобновяемите 
и алтернативните енергийни източници и биогоривата 
(ЗВЕИ). 
Дървесината се използва от хиляди години за производ-
ство на енергия и топлина. Но има и много други видове 
биомаса, като растения, остатъци от селското стопан-
ство, както и органичните компоненти на битови и ин-
дустриални отпадъци – те също могат да бъдат използ-
вани за производството на горива, химикали и енергия. 
Терминът биомаса има много широк обхват – включва 
нарастващата органична материя, като треви, дървета, 
водорасли, торф, както и продукти и суровини от рас-
тителен и животински произход. Биомасата се счита за 
бъдещ ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. 
В усилията си за предотвратяване на изменението на 
климата и в подкрепа на европейските цели „20-20-20“ 
през 2009 г. е приета Директива 2009/28/ЕО на ЕС за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници. Директивата поставя за цел 20% от общото 
потребление на енергия в ЕС да се осигури от възобно-
вяеми енергийни източници (ВЕИ) до 2020 г. Според ана-
лиза на Националния план за действие относно енерги-
ята от възобновяеми източници (НПДЕВИ), които всички 
държави, членки на ЕС, трябваше да изготвят до края на 
юни 2010 г. в съответствие със споменатата директива, 
значителна част от възобновяемата енергия се очаква 
да се получи от биоенергия (биогорива, течни горива от 
биомаса и твърда биомаса за транспорт, електроенер-
гия и отопление). Рязкото увеличение на енергията от 
биомаса се дължи на плановете на държавите членки 
да увеличат неимоверно експлоатацията на природните 
ресурси, източник на биомаса, и в частност на горите. 
В България през 2005 г. делът на ВЕИ в страната е 10,4 % 
от производството на първична енергия, като 63% от тази 
енергия се получава от биомаса. Използваните видове 
биомаса за енергийни цели са дървесните горива (99% от 
които са дърва за огрев) и индустриалните дървесни отпа-
дъци. Потреблението на енергия от биомаса през 2005 г. 
от домакинствата, селското стопанство и сектор услу-
ги е почти само на база директно изгаряне на биомаса. 
Ефективността на използването на дървесна биомаса за 
отопление е много ниска, като преобладаващата част от 
дървата за огрев продължават да бъдат изгаряни в печки 
и в типичния случай тяхното КПД не надхвърля 30-40%. 
В съответствие с европейската директива НПДЕВИ залага 
цел от 16% дял на енергия от ВЕИ (1666 хиляди тона неф-
тен еквивалент – тне) от крайното брутно потребление 
на енергия в страната. Планът показва, че през 2010 г. 
биомасата също играе значителна роля в баланса на ВЕИ, 
дори е на първо място с 36%. Заложените в плана цели за 
увеличаване на оползотворяването ѝ показват, че ролята 

не на площите на изсечените стари гори в 5-годишния 
пе риод). Горите със средно консервационно значение 
възлизат на 520 000 ха, а тези със задоволително – на 
350 000 ха. Общата площ на горите от трите категории, 
1 300 000 ха, заема 36% от горите в България. Естест-
вените иглолистни гори с консервационно значение са 
320 000 ха, но само 16 000 ха от тях са на възраст над 
140 г.! В 6-те големи горски масива горите с голямо 
значение за опазване на птиците (както и на цялото 
им биоразнообразие) обхващат площи от 20 до 45 хил.
ха, обща площ около 170 хил.ха или 40% от столетни-
те гори в страната. В Странджа най-голямата вековна 
дъбова гора в Европа, екзотична за континента поради 
южноевксинската ѝ природа, продължава да се сече. В 
Рила стари гори са останали в Природния парк Рилски 
манастир и в Централния Рилски резерват, а в Пирин 
ги включваха и в някогашния народен парк. Процеду-
рата за обявяване на ПП Западен Балкан бе спряна след 
2005 г. и вековните букаци там се секат интензивно. В 
Западни Родопи, като няма голяма защитена терито-
рия, залагаме на зоните от мрежата Натура 2000. Ста-
рите гори обаче бързо намаляват и това важи най-мно-
го за горите от бял бор. Националният парк Централен 
Балкан получи Европейска диплома, която се дава на 
защитени природни територии с международно значе-
ние, управлявани адекватно. Една от двете най-големи 
територии с естествени вековни букови гори в целия 
им ареал се отличава с необичайно за защитените те-
ритории на континента биоразнообразие, а от харак-
терните за страната птици на големите горски масиви 
са установени 74 вида.
Време е за нови стратегии и подходи за възстановя-
ването на целостта и естествеността на българската 
гора. Мисля, че от 1947 г. до сега горското ведомство 
18 пъти е сменяло наименованието си. Сигурно е има-
ло сериозна причина за това и вероятно и в други стра-
ни са се лутали да улучат правия път към гората. И все 
пак въпреки издънковите гори, иглолистните култури 
и ошмулените от сечи гори, които доминират в горския 
ни пейзаж, българската гора е съхранила много белези 
на естественост за разлика от страните, които два или 
три века са правили гори-градини. Още по-важно е, че 
горското биоразнообразие в България е едно от най-
съхранените в Европа. 

Жеко Спиридонов
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Снимка Й. Христов
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ѝ ще продължава да расте, като се очаква през 2015 г. 
първичната енергия, добита от биомаса, да достигне 
830 хил. тне, а през 2020 г. – 892 хил. тне (53%). 
Интересът към инвестиции в биомасата през послед-
ните месеци се повиши и в резултат на гласуваните 
промени в ЗВЕИ, според които например се гарантира 
изкупуване на енергията за 20 години по преференци-
ална тарифа. „Твърдата“ преференциална тарифа за 
биомасата може да се променя ежегодно с индекси, 
изготвени от земеделския министър. Те отразяват 
променящите се разходи за суровини, експлоатация и 
работни заплати. Подобна мярка не съществува за дру-
гите ВЕИ. Тези промени може да стимулират свръхекс-
плоатация на горите и унищожаване на ценни горски 
екосистеми. 
Въпросът е: Готови ли са българските гори да понесат 
този натиск? 
Стопанисването на голяма част от българските гори е 
далеч от идеалното. Примерите от последните годи-
ни в това отношение са много – заменки, нелегален 
дърводобив, бракониерство и т.н. Горите обаче са 
незаменим съюзник на човека в борбата с изменени-
ята в климата, те са дом на голямо биоразнообразие, 
източник на чиста вода и въздух, както и на доходи за 
голяма част от хората в селските райони на страната. 
Затова тяхното опазване и устойчиво ползване е мно-
го важно. 
НПДЕВИ е много лаконичен по отношение на пости-
гането на устойчив добив на биомаса за енергийни 
цели, без това да доведе до негативни последствия 
за биоразнообразието на българските гори, както и 
за състоянието на другите сектори, ползващи селско-
стопански и горскостопански продукти. Според данни 
на ИАГ общият запас на горите от горския фонд на 
страната към края на 2010 г. е 643 млн.куб.м стояща 
дървесна маса. Средният годишен прираст от горите е 
14,4 млн.куб.м. Добитите количества дървесина през 
2010 г. възлизат на около 5.6 млн.куб.м. Национална 
стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в 
България 2006–2015 г. предвижда през 2015 г. общото 
количество на добитата дървесина да достигне 7 млн.

ГОРИ

куб.м, а през 2020 г. съответно 8,5 млн.куб.м. Това е 
равностойно на 24% ръст на добива през 2015 г. и съот-
ветно на 50% през 2020 г. спрямо добитите количества 
дървесина през 2005 г.! 
Изключително тревожно е, че в плановете за увели-
чаване на добива на дървесна биомаса се включва и 
повишаване на използването на т.нар. суха и паднала 
маса – т.е. на важната за съществуването на горските 
екосистеми и за опазването на десетки хиляди видове 
мъртва дървесина. Докато някои политици „защитават 
редовното почистване на горите от остатъчна дървеси-
на със загриженост за здравословното им състояние“, 
важно е да припомним, че мъртвата дървесина и свър-
заното с нея биоразнообразие играят важна роля за 
постигане на устойчива горска продуктивност, а освен 
това имат и екологична функция, например стабилизи-
ране на горите и съхраняване на въглерода. Изнасяне-
то на повече от 70% от мъртвата дървесина застрашава 
равновесието на горската екосистема. 
Освен че поощрява използването на биомаса, законът 
за ВЕИ отваря и широка врата за използването на би-
омаса с неясен произход – в закона са записани из-
исквания за устойчивост на течните биогорива, но не 
и за биомасата. Наличието на задължителна цел за 
дела на ВЕИ и липсата на задължителни критерии за 
устойчивост на производството и употребата на биома-
са заплашват да създадат условия за използването на 
най-евтините, а често и най-вредни форми на биома-
са. Това може да доведе например до унищожаване на 
много стари гори с цел оползотворяване на биомаса-
та им за енергия. Такива действия не само не допри-
насят за борба с измененията в климата, но и може 
да доведат до повишаване на емисиите от парникови 
газове. Събирането на горска биомаса и свързаните 
с него промени на управлението и преобразуване на 
земята водят до значителни непосредствени емисии 
на парникови газове – създава се „въглероден дълг“, 
за чието изплащане чрез повторно улавяне в почвата 
и растителността ще бъдат необходими десетилетия, 
ако не и столетия. Горите са важни въглеродоулови-
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Централен Балкан
Снимка Д. Рагьов
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тели (carbon sink), но могат да станат и източник на 
емисии, ако не се стопанисват устойчиво. 
НПДЕВИ не отчита и увеличената конкуренция между 
различните сектори, нуждаещи се от биомаса. Тази 
конкуренция ще увеличи натиска върху природните 
екосистеми и може да има необратими отрицателни 
последствия върху състоянието на околната среда в 
страната. Производство на енергия от биомаса, стиму-
лирано от новите по-високи тарифи, може да повиши 
цените на дървесината и да направи суровината прека-
лено скъпа за останалите дървопреработватели. Про-
изводителите на плочи и дървени мебели например 
трудно ще могат да се конкурират с фирмите, произ-
веждащи енергия от биомаса. И сега на големите полз-
ватели на дървесина в страната се налага да спират 
работа заради недостиг на суровина. 
Според направения преглед на технологиите за произ-
водство на енергия от биомаса НПДЕВИ възприема, че 
изгарянето на биомаса е въглеродно неутрален про-
цес – т.е. че при изгарянето ѝ се освобождава толкова 
количество СО2, колкото е било погълнато преди това 
от въздуха при фотосинтезата ѝ. В случая обаче не 
са взети предвид фактите, че производството, обра-
ботката и транспортът на биомаса също са свързани с 
отделяне на емисии от парникови газове, които тряб-
ва да се отчетат в цялостния процес на производство 
на биомаса, а това го прави въглеродно не-неутрален 
процес. Допълнително усвояването отново на освобо-
дения при изгарянето на биомасата въглерод – както 
бе споменато – отнема векове. Тази грешка биомасата 
да се смята за въглеродонеутрална може да доведе до 
поощряването на погрешни практики, които да доведат 
до неустойчиво използване и загуба на ценни природни 
екосистеми. 
За да постигне целта на ЕС „20-20-20“, България ще 
трябва значително да увеличи дела на енергия от ВЕИ в 
крайното енергийно потребление. Биомасата може да 
изиграе много важна роля, но само ако използването  
ѝ става в баланс с природата. Във връзка с това БДЗП 
работи активно за създаването на национална схема 
за устойчиво производство и ползване на биомаса за 
енергийни нужди, която да включва различни задъл-
жителни критерии, например забрана за добив на дър-
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весина за производство на енергия от значими за опаз-
ване на биоразнообразието гори, ограничения върху 
ползването на мъртва дървесина като биомаса, забрана 
за залесяване на енергийни култури върху значителни 
площи в богати на биоразнообразие райони, забрана за 
използване на ГМО и др. Освен това по-големи усилия 
трябва да се положат и за намаляване на енергийните 
потребности, за повишаване на енергийната ефектив-
ност, както и за намаляване на емисиите от парникови 
газове. Само ако се работи на различни нива и се оси-
гури кохерентност на политиките, увеличаването на 
дела на ВЕИ няма да има негативни последствия върху 
природните екосистеми и ще даде положителни резул-
тати в борбата с измененията в климата. 

Ваня Рътарова 

Снимка Б. Рашев

Западни Родопи
Снимка Я. Янчев
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Н иколай Хайтов, писателят на българската гора, 
е усетил и обрисувал така изчерпателно нейно-
то богатство и разнообразие! Мъртвата дърве-

сина е неразделна част от това богатство. Ако гората е 
оркестър, в която всички живи и неживи организми са 
взаимосвързани помежду си и имат определена роля, 
както отделните инструменти в оркестъра, наличието 
на мъртва дървесина е необходимост – важен инстру-
мент с ключова роля в оркестъра.
Терминът мъртва дървесина е събирателен за стоящи-
те и паднали дървета с различна големина и в различ-
на фаза на разлагане (Фиг. 1), включващ и мъртвите 
части от живи дървета. Мъртвата дървесина и старите 
дървета „ветерани“ предоставят голямо разнообразие 
от микроместообитания – кухини, хралупи, дупки – и 
имат голямо значение за горската екосистема. Те са 
необходими за опазване на десетки хиляди видове, 
включително и застрашени от изчезване.

Фиг.1. Схема за разпознаване на фазите на разлагане на стояща 
мъртва дървесина (СМД)

Мъртвата дървесина е ключов елемент за биоразно-
образието. Според многобройни публикации от 30 до 
50% от всички горски видове, например кълвачи, на-

секоми и редица видове гъби, зависят от мъртвата 
дървесина. Ако изобразим една гора като колело от 
каруца, то в естествената гора с мъртва дървесина има 
2 пъти повече видове в сравнение с гора без мъртва 
дървесина (Фиг.2) и мъртвата дървесина представлява 
1/5 от биомасата в естествена гора (Фиг.3).

Най-пряко зависими от мъртвата дървесина са кълва-
чите, т.нар. първични хралупогнездещи, които еже-
годно издълбават нови дупки за гнездене. Проучвания 

МЪРТВАТА 
ДЪРВЕСИНА
ЖИВОТЪТ, 
КОЙТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЗЕМЯ, 
ЗЕМЯТА, КОЯТО СЕ ПРЕВРЪЩА 
В ЖИВОТ

Всяка гънка на гората е живот! Той е не само в набъбналите стволи, в корените, сграбчили земята, 
във фукналите към небето клони, в листата, които пият с устицата си слънчевата светлина, за да 
я превърнат в скорбяла. Всичко е живот – накъдето се обърнете! 
Жив е лишеят по клоните обвесен. Живи са ръждивите петна от спори по иглиците, заредени със 
стихията на някакво си бъдеще. Кората е скривалище на живи, листата – и зелените, и окапалите 
вече – гъмжат от невидимите хищници, бактерии, зверчета и зверове, производители на „хумус“. Зе-
мята в гората – това е лабиринт от ходове и дупки, от скривалища потайни, населени със същества, 
съдбовно свързани с гората на живот и смърт. Гората е тяхната люлка – все едно дали са малки като 
мравката или могъщи като „баба меца“, дали са крилати като орлите, или са като червеите пълзя-
щи! Все едно: гората е техният всемир!                                             (От „Шумки от габър“, Н. Хайтов)

Фиг. 2

Фиг. 3
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в Германия показват, че повечето от кълвачовите пре-
карват 70% от времето си в търсене на храна в умрели 
или загниващи дървета. В стопанисвани гори, където 
мъртвата дървесина се изнася, броят на кълвачите 
е приблизително двойно по-малък. Най-тясно „спе-
циализиран“ към мъртвата дървесина е белогърбият 
кълвач, който се храни с ларви на насекоми (основно 
твърдокрили), развиващи се в гниеща дървесина или 
под кората на мъртви дървета в стари широколистни 
гори.
Доскоро разлагащата се дървесина в горите се възпри-
емаше като ефект на „лошо управление“ на горите, 
„небрежност“ и поддържане на ниски „хигиенни стан-
дарти“ на гората. Парадигмата за поддържане на опи-
сания „санитарен статус“ на горите е водещо правило 
при управлението на европейските гори повече от 200 
години и лесовъдите систематично отстраняваха мърт-
ви и умиращи дървета, както и дървета с хралупи, кое-
то доведе до изчезването на много високоспециализи-
рани видове, основно свързани с мъртвата дървесина, 
от жизнения цикъл на горите. Някои от тях са оцелели 
в резервати, където законите на природата се спазват 
и процесът на гниене е запазен. Не е рядкост и непра-
вилното управление на национални паркове и резерва-
ти по отношение на мъртвата дървесина – извеждане 
на санитарни сечи в територии, основани за опазване 
на динамиката на естествените природни процеси.
И досега в България познанието за количество, ка-
чество и функция на мъртвата дървесина в горите е 
частично, базирано на случайни научни изследвания, 
като това в рида Мъгленик, Източни Родопи, и в ре-
зервата Бистришко бранище в природен парк Витоша. 
Недостатъчно е разбирането сред горската гилдия за 
ролята на мъртвата дървесина в горската екосистема, 

нейната инвентаризация и мониторинг и за опазването 
на определено количество мъртва дървесина и дърве-
та с хралупи. В общия случай лесовъдската колегия в 
България проявява дори трайно „антагонистично“ от-
ношение към наличието на мъртва дървесина в гори-
те, изразено под формата на засилено прилагане на 
санитарни сечи (дори в насаждения без влошено фи-
тосанитарно състояние), прилагане на негативна се-
лекция при отгледните сечи и „прекомерно“ старание 
при почистването на отпадъците от сечта (М. Борисов). 
Икономическите причини също довеждат до контра-
аргументи срещу оставянето на мъртва дървесина и 
дървета „ветерани“ в горите, тъй като падналите и 
стоящите мъртви дървета имат много ниска пазарна 
стойност. В съществуващите нормативни документи 
вместо термина „мъртва дървесина“ се използва „суха 
и паднала дървесна маса“.
За да придобием реална представа за мъртвата дър-
весина в България, е необходимо широко мащабно 
проучване в достатъчен брой представителни площи, 
покриващи както гори, близки до естествените, така 
и подложени на интензивно стопанисване гори, които 
да представят най-често срещаните типове горски еко-
системи у нас.
Мъртвата дървесина все още се приема двузначно и 
от съвременното общество. От една страна, макар че 
съществува по-голямо разбиране на екологичното зна-
чение на мъртвата дървесина, от друга страна, все 
още съществуват стереотипи на управление на „добре 
изчистена“ гора. Интересен е фактът, че образът на 
гората е служил за формулировка на много неща, яв-
ления, качества в живота на българина, което е израз 
на неговото отношение към нея като една от великите 
тайнствени сили и територии по нашите земи. Там ней-
ният образ не е перфектен – в гората не всички дърве-
та са хубави – прави и здрави, в нея се срещат и криви 
и сухи дървета, добро без лошо няма: Гора без криво 
дърво бива ли?; Гора без сухо дърво не бива; Гора без 
вълци не бива.
Гората е най-сложният вид сухоземна екосистема, а 
мъртвата дървесина е важен фактор за пространстве-
ното ѝ разнообразие.
Или както е казал писателят: „…Горски свят на въл-
шебства и загадки, препълнен с музика и аромати, къ-
дето философията е написана върху дървени скрижа-
ли със сиглите на короядите и подписана с ноктите на 
вятъра.“ (Н. Хайтов)

Дияна Костовска
Снимки Й. Христов
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Н асърчаването на възобновяемите източници на 
енергия е ключов елемент в стремежа за на-
маляване на климатичните промени. Повечето 

възобновяеми източници на енергия обаче не са на-
пълно безвредни за околната среда, а някои от тях мо-
гат да причинят значителни щети върху биологичното 
разнообразие, особено в природно ценните територии 
и върху силно уязвимите видове. Показателен пример 
в това отношение са биогоривата. 
През декември 2008 г. ЕС постави основите на нова 
политика за биогоривата като част от Директивата за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и Директивата за качеството на бензиновите 
и дизеловите горива. Първата директива поставя за-
дължителна цел за 20% дял на енергията от възобно-
вяеми източници от общото потребление на енергия в 
Общността до 2020 г. и задължителна цел, която да 
бъде постигната от всяка държава членка, за минимум 
10% дял на биогорива от потреблението на бензин и 
дизелово гориво в транспорта до 2020 г. Втората ди-
ректива пък изисква 6% декарбонизация на транспорт-
ните горива. По този начин и двете директиви силно 
поощряват производството на биогорива. 
За изпълнение на заложените в директивите цели дър-
жавите, членки на ЕС, ще трябва да разчитат не само 
на собствените си ресурси, но и на внос на биогорива. 
По този начин ще се насърчи увеличаването на про-
изводството на биогорива в целия свят, тоест част от 
отговора на растящото търсене на биогорива в ЕС ще 
бъде увеличаването на площта на земеделските земи 
в други части на света. Затова в случая се говори за 
т.нар. недиректно изменение в ползването на земите. 
Недиректно изменение на земеползването настъпва 
тогава, когато съществуващите земеделски земи се 
използват за производството на биогорива, а това съз-
дава необходимост от допълнителна земеделска земя 
някъде другаде, която да се използва за задоволява-
не на потребностите от производството на земеделски 
продукти за храна. 
Много научни изследвания идентифицират недирект-

ното изменение в земеползването като най-важният 
фактор, който да определи дали биогоривата доприна-
сят за борбата с изменението на климата или не. По-
ръчани от ЕК научни изследвания и разработените във 
връзка с тях модели, както и първоначалните анализи 
на националните планове на страните за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници 
показват, че смяната на предназначението на земи ще 
доведе до отделянето на огромни емисии от парникови 
газове. Защо? Ако територии с високо съдържание на 
въглерод в почвата или растителността (напр. тропи-
чески гори) бъдат преобразувани за отглеждане на су-
ровини за биогорива, част от натрупаното въглеродно 
съдържание ще попадне в атмосферата и ще доведе 
до образуването на парникови газове. Последващото 
отрицателно въздействие на парниковите газове може 
да неутрализира положителното въздействие на нама-
лените парникови емисии заради ползването на биого-
рива, като в някои случи може дори многократно да го 
надхвърли. 
Доклад на осем големи европейски природозащитни 
организации, сред които и BirdLife International, показ-
ва, че плановете за увеличаване на използването на 
биогорива в Европа през следващите десет години ще 
причинят промяна в предназначението на 69 000 кв.км 
земи по света и ще влошат състоянието на климата. 
Ако европейските страни не променят своите планове 
за добив на бензин и дизел от земеделски култури до 
2020 г., територия с площ два пъти повече от площта на 
Белгия ще трябва да бъде засята със земеделски кул-
тури за производство на биогорива, което ще застраши 
много гори и други естествени екосистеми, както и съ-
ществуването на зависимите от тях местни общности. 
Ако политиката на ЕС не се промени, допълнителните 
количества биогорива, които Европа ще използва през 
следващото десетилетие, ще окажат средно 81 до 167% 
по-вредно влияние върху климатичните промени в 
сравнение с конвенционалните, изкопаеми горива. 
Обвързващият характер на директивата за биогоривата 
е уместен и ще доведе до желаните резултати само ако 

КОГАТО РЕШЕНИЕТО Е ПРОБЛЕМ 
БИОГОРИВАТА

Из горите на Странджа
Снимка В. Фердинандова
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те се произвеждат по устойчив начин. За целта през 
2009 г. бяха разработени и задължителни критерии за 
устойчивост на биогоривата. Те са пет – три се отна-
сят до директните изменения в земеползването (напр. 
забрана за производство на биогорива в защитени те-
ритории), един е за съответствие с другите политики 
на ЕС (кръстосано съответствие), а третият поставя 
условие за постигане на 35% намаляване на емисиите 
от парникови газове от използваните биогорива в срав-
нение с използването на конвенционални, изкопаеми 
горива. Критериите за устойчивост не отчитат влияни-
ето на недиректното изменение на земеползването. То 
обаче трябва да бъде взето предвид с цел отчитането 
на всички въглеродни последици от използване на био-
горива. Исканията на европейските НПО са за разра-
ботването на конкретна методика, за да се намалят до 
минимум емисиите на парникови газове, дължащи се 
на непряка промяна на земеползването, и по-специ-
ално включването на коефициент за непряка промяна 
на земеползването при изчисляването на емисиите на 
парникови газове и необходимостта да бъде стимули-
рана устойчивостта на биогоривата по отношение на 
непряката промяна на земеползването.

Повече информация на: 
http://www.BirdLife.org/eu/EU_policy/Biofuels/ 

http://www.BirdLife.org/eu/pdfs/carbon_bomb_21_06_2010.pdf 

http://www.foeeurope.org/agrofuels/ILUC_report_
November2010.pdf 

http://www.facebook.com/stopbadbiofuels 

Ваня Рътарова

Към групата на редките наши кълвачи като много уяз-
вим и приоритетен за опазване следва да добавим още 
белогърбия кълвач, а от совите – уралската улулица.
Основна заплаха за всички тези приоритетни за опаз-
ване горско-планински видове птици е унищожаването 
и промяната на техните местообитания в резултат на 
интензивното горско стопанство – в близкото минало и 
в наши дни.
Врабчовата кукумявка доскоро беше считана у нас 
за изчезнал вид – с такава категория фигурираше тя 
в Червената книга на България (1985 г). За щастие в 
новата Червена книга (под печат) този „изчезнал“ вид 
„възкръсна“ и сега е включен в категория „застра-
шен“. Разбира се, той не е изчезвал никога от нашите 
планини, но през последните 20 години стана обект 
на целенасочени търсения от наши орнитолози и бяха 
намерени много нови негови находища. Разпростране-

Стрепет - някога се е срещал често в откритите полета в много 
части на Европа, но интензивното земеделие е довело до изчез-
ването му в 11 европейски страни. Съществуването на стре-
пета зависи от екстензивното стопанисване на земеделските 
земи и оставянето на достатъчно необработваеми площи.
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)

Източни Родопи, река Крумовица
Снимка И. Ангелов

Девствените планински гори в България са едни 
от последните естествени стари горски ком-
плекси в Европа. Тези гори са дом на едни от 
най-редките и интересни наши птици – горските 
сови и кълвачите. Сред вековните планински ле-
сове те гнездят и живеят целогодишно. Някои 
от тях са се срещали в широки области на Южна 
и Централна Европа през последния ледников пе-
риод, но след оттеглянето на ледовете и затоп-
лянето оцелели единствено във високите плани-
ни на Южна Европа и в най-северните части на 
континента. Това са така наречените глациал-
ни реликти. В нашата орнитофауна за такива се 
приемат врабчовата кукумявка, пернатоногата 
кукумявка и трипръстият кълвач. И трите вида 
са много редки и застрашени от изчезване пти-
ци не само у нас, но из всички свои реликтни на-
ходища в Южна Европа. Това са тясно специали-
зирани горски птици, които са твърде уязвими 
дори към малки промени в своята жизнена среда. 
Те са индикатори за състоянието на планински-
те иглолистни гори. 

Букова гора, Гюмюрджински Снежник, Родопи - 
местообитание на белогръб кълвач
Снимка П. Шурулинков
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нието на вида у нас обхваща Централна Стара плани-
на, Рила, Пирин, Славянка и Западните Родопи. Оби-
тава предимно стари смърчови, смърчово-бялборови и 
смърчово-букови гори, с висока склопеност, основно 
на северни изложения, на надморски височини от 1400 
до 2000 м, рядко между 1200 и 1400 м н.в. Гнезди глав-
но в дупки, направени от големия пъстър кълвач, по-
рядко – от трипръстия кълвач. Числеността на вида у 
нас се оценява на 240-290 гнездещи двойки.
Пернатоногата кукумявка се среща рядко в игло-
листните и смесените гори на Централна и Западна 
Стара планина, Западните Родопи, Рила, Пирин, Сла-
вянка и Витоша. Има данни за наличието на малък 
брой гнездови двойки и в Плана, Осогово и Странджа. 
Обитава единствено стари гори, богати на хралупес-
ти дървета, основно смърчови, но също смърчово-бу-
кови, смърчово-елово-букови, бялборови, мурови, в 
отделни случаи – чисти букови гори. У нас гнездят 
около 1000-1200 двойки. Гнезди предимно в хралупи, 
направени от черния кълвач. Видът е много чувст-
вителен към подмладяването на горите, като почти 
не гнезди в гори, по-млади от 70-80 години възраст. 
Често ловува над поляни в близост до горските ма-
сиви.
Уралската улулица е вид, свързан със старите букови 
гори у нас. Установената засега площ на разпростра-
нение на вида е минимална и обхваща Стара планина 
от района на Златишкия проход на запад до Природен 
парк „Българка“ на изток, както и най-запазените гор-
ски масиви в Същинска Средна гора. У нас вероятно 

има не повече от 60-80 двойки от този вид. В централна 
Европа се среща нерядко и в дъбови гори. Има непо-
твърдени сведения за срещането ѝ в Странджа, където 
са запазени отлични за вида местообитания – стари дъ-
бови и букови гори.
Трипръстият кълвач е най-редкият и застрашен вид 
кълвач у нас. Установен е само в най-високите части на 
иглолистната зона на Рила, Пирин и Западните Родопи. 
Числеността му не е изяснена, но със сигурност е мно-
го ниска – вероятно около или под 100 двойки. Обитава 
стари смърчови и смърчово-бялборови гори, богати на 
сухи стоящи и паднали дървета и на малки или по-го-
леми короядни петна в гората, най-често между 1500 и 
2050 м н.в. Подобни места са запазени главно в защи-
тени територии или в непристъпни и стръмни планин-
ски участъци.
Белогръбият кълвач е свързан със старите букови, 
дъбови и смесени гори, богати на умиращи или изсъх-
нали дървета. Среща се най-често в дълбоки долове 
със северно изложение, където растат най-дебелите 
букове, габъри и ели. Разпространен е в повечето от 
нашите планини, като числеността му е най-висока в 
Централна Стара планина и в Странджа. Общо в стра-
ната според различни източници гнездят между 700 и 
1700 двойки. У нас гнезди подвидът южен белогръб 
кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi).
Няколко догми, утвърдени с години в нашето горско 
стопанство, са довели до сериозно намаляване на под-
ходящите местообитания за описаните видове сови и 
кълвачи. 

НЕПРЕМИСЛЕНАТА СЕЧ 
ПРОГОНВА НАЙ-РЕДКИТЕ 
ВИДОВЕ СОВИ И КЪЛВАЧИ У НАС

ГОРИ

Врабчова кукумявка, Баташки Снежник, Западни Родопи
Снимка П. Шурулинков
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ПЪРВА ДОГМА: Сухата стояща и паднала маса в гори-
те трябва да се отстранява, тъй като е предпоставка 
за масово съхнене на цялото насаждение. 
В резултат са въведени санитарни сечи и функциони-
ра лесозащитна станция, която се грижи за здравното 
състояние на горите и следи за редовното изсичане на 
сухите горски участъци. По този начин човекът грубо 
се намесва в горската екосистема, като изземва функ-
циите на едно от важните нейни звена – естествените 
санитари на гората кълвачите – и ги лишава от храна. 
Те изчезват, а са хралупостроители и за совите. Ето 
защо совите също остават без необходимите за гнез-
денето им хралупи. Така една наглед неголяма намеса 
оказва пагубно влияние върху система, функциони-
раща успешно от милиони години на Земята. В някои 
„примерни“ лесничейства дори и малки короядни пет-
на – по 5-10 дървета – биват ликвидирани. Ето защо в 
редица наглед отлични местообитания за сови и кълва-
чи тези птици не се срещат вече. В тях няма съхнещи и 
изсъхнали дървета. 
При изследвания в Швейцария и Швеция е установено, 
че поне 5% от дърветата в местообитания на трипръ-
стия кълвач трябва да бъдат сухи, което съответства 
приблизително на около 15 куб.м суха стояща дърве-
сина на хектар. В противен случай трипръстият кълвач 
е обречен на изчезване – и в редица горски области 
на Швеция вече е изчезнал. В находищата на вида в 
Родопите установихме, че съхненето на дървета в 
неговите местообитания нормално е между 4 и 40%. 
Регистрирахме и струпвания до 6 индивида заедно в 
горски участъци с изявено съхнене – короядни петна. 
Това показва, че в слабо засегнати от човека горски 
масиви в Родопите трипръстите кълвачи все още могат 
да бъдат естествен регулатор на короядните попула-
ции. За съжаление подобни участъци вече са голяма 
рядкост и основно са в малкото на брой строги резер-
вати, в които горскостопанската дейност е забранена 
от много години. В тях въпреки наличието на значите-

лен процент сухи дървета гората оцелява с помощта на 
естествените регулаторни механизми върху короядите 
и без намесата на човека. Но ако кълвачите, хранещи 
се с корояди, бъдат унищожени в резултат на промени 
в качествата на местообитанията им, то горите губят 
естествената си защита и възможността за катастро-
фално съхнене след големи ветровали или снеголоми 
се увеличава значително.

Смъчови гори, резерват Мантарица - местообитание на трипръст кълвач и врабчова кукумявка
Снимка П. Шурулинков

Незаконни сечи в резерват Купена, над град Пещера
Снимка П. Шурулинков

Голи сечи в букови гори, първокласни местообитания 
на белогръб кълвач, ДЛ Сливен до м. Агликина поляна
Снимка П. Шурулинков
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През последните години и у нас все по-често се говори 
за необходимостта от оставяне на определено количе-
ство суха дървесна маса в горите. Подобни изисквания 
вече се прилагат при процеса на сертификация на ня-
кои държавни лесничейства. Все още обаче мисленето 
на горските деятели не е променено и има да се извър-
ви дълъг път, докато се осъзнае необходимостта от ос-
тавянето на суха дървесна маса в горите и от опазване 
на редките видове птици в тях.

ВТОРА ДОГМА: Местните бавнорастящи дървесни ви-
дове да бъдат заменени с култури от по-бързорастя-
щи и съответно икономически по-изгодни за стопа-
нисване.
В резултат се извършват т.нар. реконструкции – гола 
сеч на горски съобщества,най-често автохтонни, и за-
мяната им с други видове дървета, понякога дори не-
присъщи за нашите географски ширини. Планинските 
букови гори – първокласни местообитания на белогър-
бия кълвач – в големи площи са унищожени и замене-
ни най-често с бял бор, дугласка ела, сребриста ела, 
а на места и със смърч. Това води до тяхната трай-
на фрагментация на много големи площи. Масови ре-
конструкции на букови гори са извършени в Козница, 
Осоговската планина, Огражден и Влахина, на много 
места в Западните Родопи. Практически буковите гори 
в много райони на Смолянска област (с изключение на 
крайграничните дялове) отдавна са заменени с игло-
листни, а тези, които са останали, са дотолкова под-
младени, че не предлагат възможности за гнездене на 
белогърбия кълвач. 
В ДЛ „Батак“, източно от резервата „Мантарица“, са ре-
ализирани сечи, целящи превръщането на стари буко-
во-елово-смърчови гори в чисто иглолистни – най-често 
бялборови или смърчови, при това на площи от стотици 
хектари. Тоталното изсичане на бука от тези площи ще 
ги изключи като предпочитано местообитание на бело-
гърбия кълвач. При старите дъбови гори, които също са 
любимо местообитание на този вид, положението е още 
по-тежко. Замяната им с бяло- и черноборови култури 
или култури от червен американски дъб в някои райони 
на страната е заело застрашителни размери и в съче-
тание с активното подмладяване на малкото останали 
дъбови гори на практика е довело до изчезването на 
белогърбия кълвач. Такива са ридовете на Краището, 
Земенска планина, редица части на Средна гора, Пред-
балкана, почти всички гори в Софийско и др.
Време е българската горскостопанска практика да 
бъде съобразена с факта, че горите не са зеленчуко-
ви градини, където днес расте едно, утре засаждаш 
друго. Горите са сложни и уникални екосистеми, дава-
щи дом на голям брой организми. Опазването им има 
огромно значение за биологичното разнообразие, за 
стабилността на климата и водите на нашата планета. 

Унищожаването на автохтонни гори, на местния горски 
генофонд за сметка на по-слабо приспособени към на-
шите условия дървесни генотипове не трябва да има 
място в бъдеще в нашето горско стопанство. 

ТРЕТА ДОГМА: Горите ще загинат, ако не се осигури 
възобновяването им чрез възобновителни сечи. 
В резултат под формата на възобновителни меропри-
ятия се провеждат интензивни сечи – при първоначал-
ните фази често надвишаващи 30% от дървостоя, а в 
крайните – дори голи сечи. Нашите наблюдения показ-
ват, че сечи с интензивност над 15-20% са фатални за 
обитаването на застрашените планински видове сови 
и кълвачи. Мащабите на възобновителните сечи и на 
голите сечи у нас се засилват през последните години. 
За пример можем да посочим мащабните голи сечи на 
иглолистни гори над с. Нова махала в Баташка плани-
на и в Дъбрашкия дял на Западни Родопи, където са 
унищожени първокласни местообитания за белогръб 
кълвач, врабчова и пернатонога кукумявка. Отлич-
ни местообитания на белогръб кълвач – стари букови 
гори – са превърнати в обширни ерозирани склонове 
или обрасли с папрати поляни на много места в Стара 
планина – например по северните склонове на Козница, 
на Хаинбоаз (над с. Мишеморков хан), на много мес-
та в Еленския Балкан и западно от Агликина поляна, 

Сливенска планина. Буковата зона на Беласица също 
е подложена на безразборна гола сеч. Такова горско 
„стопанство“ е в разрез с екологичните изисквания не 
само на редките видове сови и кълвачи, но и на далеч 
по-обикновени видове птици.
В заключение трябва да отбележим, че посочените тук 
проблеми, произтичащи от нашата горскостопанска 
практика, пряко застрашават популациите на най-ред-
ките видове сови и кълвачи у нас, както и на редица 
други птици в нашите планини. Необходима е фунда-
ментална промяна в някои от главните виждания, на 
които се гради горската наука и практика у нас. Без 
промяна в разбирането и мисленето на всеки горски 
деятел ще бъде много трудно опазването на местооби-
танията на тези птици в бъдеще. Трябва да се разбере, 
че опазването им не е самоцел, а те са неотменна със-
тавна част на горските екосистеми, чиято стабилност 
със сигурност ще бъде нарушена с изчезването им.

Доц. д-р Петър Шурулинков,
Национален природонаучен музей – БАН

ГОРИ

Трипръст кълвач, Голяма Сютка, Западни Родопи
Снимка П. Шурулинков

Белогръб кълвач
Снимка Д. Георгиев
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СРЕЩА 
С КУКУМЯВЧЕ

Фоторазказ от Николай Стайков

ГОРИ

Откакто се помня, природата винаги ме е пленявала силно, но особено силно въздействие върху 
мен има планината. Величественото ѝ присъствие изпълва пространството с енергия, която 
опиянява духа и тялото. Това усещане е почти еуфорично през пролетта, когато дърветата 
разцъфтяват, а горските птици се надпяват и песните им ехтят надалече.

Когато започнах да се занимавам с фотография, разходките сред природата станаха още по-
вълнуващи заради възможността да заснемам птици и животни. Горските птици са потайни и 
много красиви, а звънките им песни ги правят още по-магични.

Няма птица, която не харесвам, но въпреки това от всички птици и досега най-много се въл-
нувам, когато говорим за представителите на разред Совоподобни. Причината може би е и в 
това, че повечето от тях водят много потаен живот и е много трудно да се наблюдават, да 
не говорим за снимане. Тяхното присъствие в гората, сред вековните дървета и цялата тази 
атмосфера ги прави да изглеждат като горски духове, носещи знанието и проникновението на 
цялата природа. Ако успееш да се вгледаш в техните очи, може да видиш безкрайността на 
вселената.

Спомням си как когато за първи път чух приглушеното пеене на врабчовата кукумявка сърцето 
ми сякаш спря от вълнение и емоция. Тя изглежда толкова нежна и крехка, но въпреки това 
безапелационно властва в гората.

За съжаление с унищожаването на горите все по-трудно може да видим тези символи на непри-
косновената природа.

Изсичането на горите в защитени местности и национални паркове с цел застрояване, праве-
не на ски писти и други подобни безумия са реална пряка заплаха за видове като врабчовата 
кукумявка, които може напълно да изчезнат в България, а заедно с тях и малкото останала 
човечност и загриженост към природата.

Повече снимки на автора може да видите на BirdsPhotographer.com
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П тиците от разред Совоподобни се срещат в раз-
лични краища на Земята – липсват само в Ан-
тарктида и по някои океански острови. Познати 

са общо 200 вида, от които в България са разпростра-
нени 10 вида. По-често срещани са горска ушата сова, 
чухал, обикновена кукумявка и горска улулица.
Безшумният летеж, способността да виждат на тъмно, 
острият слух и мигновената реакция са дали повод пти-
ците от разред Совоподобни в миналото да бъдат нари-
чани „крилати котки“. 
Совоподобните птици притежават много остър слух. 
Достатъчен е съвсем лек шум, за да бъде открита и 
хваната жертвата, дори в непрогледен мрак. Подвиж-
ната шия дава възможност на совите да въртят главата 
си до 270 градуса по вертикалната ос и до 180 градуса 
по хоризонталната. По този начин имат видимост на-
всякъде около себе си.
Дребните видове сови живеят до 20 години, а едрите 
достигат до възраст 68 години.

ВРАБЧОВА КУКУМЯВКА 
(GLAUCIDIUM PASSERINUM)

Врабчовата кукумявка е най-дребна-
та ни кукумявка – теглото ѝ достига 
75 гр при по-едрите женски. Крилата 
са къси и закръглени, а главата е със 
слабо очертан лицев диск. Веждите ѝ 
изглеждат големи и светли. 
У нас е една от най-рядко срещаните 
сови. Обитава обширните стари смър-
чови гори, като предпочита тези със 
северно изложение и задължител-
но високо в планината – над 1500 м 
надморска височина.
Търси храна и пее основно привечер 
и сутрин, но нерядко и през деня. В пълна тъмнина се 
спотайва и не ловува. В България пролетната активност 
започва през март и продължава до средата на май. 
През есента пее през септември и октомври. Песента 
на вида се чува добре до около 800 м разстояние.

Врабчовата кукумявка гнезди в стари хралупи на къл-
вачи – основно на големия пъстър кълвач. През цялата 
година издава присъствието си с характерен призивен 
звук, наподобяващ монотонно подсвиркване. Основ-
ната ѝ плячка са мишки, земеровки и дребните пойни 
птици – кралчета, синигери и др. Миниатюрната куку-
мявка има „навика“ да складира големи количества 
храна за зимата, като в импровизираните „складове“ 
може да бъдат намерени до 100 дребни животни.
За орнитолозите миниатюрната кукумявка е известна и 
с непредпазливостта и любопитството си. Ако случайно 
се натъкнете на нея в гората, тя няма да излети пани-
чески и ще продължи да ви разглежда любопитно зад 
клонките на дървото.
Малцината късметлии (сред тях съм и аз), които са 
наблюдавали милото кукумявче отблизо, са усетили 
благородното ѝ поведение. Врабчовата кукумявка е 
изключително нежна с партньора си, а двойките се оф-
ормят през есента. През брачния период е гласовита, 

а песента ѝ - много мелодична. 
Целият ѝ разнообразен репер-
тоар от мелодични звуци про-
дължава около половин час и 
завършва със специфични звуч-
ни трели.
Врабчовата кукумявка снася 
чисто бели яйца, обикновено 
през април, и ги мъти упори-
то, като напуска гнездото само 
при непосредствена опасност. 
Броят на яйцата силно варира 
между 4 и 7 в зависимост от из-
обилието на храна. Малките се 
излюпват асинхронно. Остават 
с възрастните и се учат от тях 
до началото на есента.
След излюпване на малките 

женската грижливо чисти гнездото от остатъци от че-
рупки, храна и погадки, натрупали се през време на 
мътенето. Мястото за смет е около дънера на дървото 
с хралупата. По тези остатъци може да се открие иначе 
потайното ѝ гнездо.

ГОРИ
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К огато за пръв път влязох в 
амазонската тропическа гора, 
очаквах да чуя птиците, жи-

вотните, но не и тишина. Очаквах 
да видя много повече от монотонна 
зеленина. Нужно е време, за да раз-
крие тропическата гора своите тай-
ни, за да чуете гласа ѝ, да уловите 
настроението ѝ. На пръв поглед тя 
изглежда твърде спокойна, негос-
топриемна, дори еднообразна, но 
позволим ли ѝ да ни опознае, тя ни 
приканва на впечатляващ спектакъл. 
В свят на безкомпромисна конкурен-
ция и с помощта на най-причудли-
вите „постижения“ на еволюцията 
във всеки един миг на сцената на 
дъждовната гора растения и живот-
ни се борят за храна, светлина и 
потомство. Има само едно правило – 
живот или смърт. Амазонската дъж-
довна гора не е просто екосистема, 
тя е жив организъм, поддържан от 
милиони форми на живот (подобно 
на клетките в нашето тяло), всяка 
от които изпълнява уникална роля в 
съществуването на гората. Това оз-
начава, че не само гората зависи от 
благосъстоянието на своите обитате-
ли, те всички зависят едни от други. 
Местните хора разчитат почти изцяло 
на ресурсите на гората, а от съхра-
няването на тропическите гори като 
тази в Амазония зависи и бъдещето 
на цялата планета. 

НАДЕЖДА ЗА 
ИЗЧЕЗВАЩАТА ГОРА

Тропическите гори заемат около 7% от суша-
та на Земята и в тях се срещат повече от по-
ловината известни видове организми. Те са 
дом на 70% от световните видове растения 
и животни – повече от 13 милиона вида: 70% 
от висшите растения, 30% от всички видове 
птици и 90% от безгръбначните. Тропически-
те гори участват в регулирането на климата 
на нашата планета, като поглъщат огромно 
количество въглероден диоксид и влияят 
върху образуването на въздушните маси и 
валежите над тропиците. Те са безценен 
източник на нови съставки за фармацевтич-
ната, козметичната и хранително-вкусовата 
промишленост, на дървесина и строителни 
материали. Същевременно над един мили-
ард души по света разчитат на водата, която 
дъждовната гора им доставя ежедневно. 

ГОРИ

Дъждовната гора на Амазония
Снимки А. Станева

Лодкоклюна чапла (Cochlearius cochlearius), Амазония
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За съжаление непрекъснато растящата нужда от дър-
весина, хартия и земя за животновъдство, земеделски 
култури и биогорива унищожава тропическите гори 
по света. Изгаряни, изсичани, замествани от огромни 
по площ плантации, застроявани или раздробявани на 
части изчезват по 13 млн.ха тропическа гора годишно. 
Когато горите се унищожават, тяхната стойност като 
хранилище на биологичното разнообразие, осигуря-
ващи прехрана и екосистемни услуги за местните и 
световните общества, и като стабилизатори на глобал-
ния климат, изчезва. Оказва се, че унищожаването на 
тропическата гора предизвиква отделянето на повече 
въглероден диоксид, отколкото при сухоземния, въз-
душния и морския транспорт в световен мащаб взети 
заедно.
Благодарение на усилията на природозащитни орга-
низации в някои държави по света вече са постигнати 
значителни успехи в опазването на тропическите гори. 
През 2007 г. BirdLife International и нейните партньори 
поставят началото на забележителен проект в тропи-
ческата гора на Суматра, наречена Харапан, което на 
местен език означава „надежда“. Благодарение на този 
новаторски проект е създаден нов тип разрешително 
за управление на гората, което ще осигури нейното 
опазване за следващите 100 години. В действителност 
става въпрос за отдаване на т.нар. концесия за възста-
новяване на гората, при която държавата предоставя 
правото за управление на Харапан на местния партньор 
на BirdLife с условието да бъдат възстановени и под-
държани функциите и значението на гората за местно-
то население. Наскоро бе увеличена и територията, ко-
ято организацията управлява – от 50 000 на 100 000 ха, 
по-голяма площ от тази на Сингапур; обучени са над 
140 нови горски пазачи от местните населени места и е 
постигнато значително намаляване на броя на горските 
пожари, незаконните сечи и бракониерството. 
С цел да разшири постигнатия успех по целия свят 
BirdLife International стартира програма „Гори на на-
деждата“. Идеята на програмата, която вече се при-
лага в Малайзия, Камбоджа, Мексико, Мадагаскар, 
Филипините, Сиера Леоне и Либерия, е да бъде спря-
но унищожаването и да започне възстановяване на 
обширни територии от естествени гори с минимална 
площ от 5 млн.ха до 2015 г. 
Позицията на BirdLife е, че застрашеното биоразно-
образие не е изгубено напълно и може да бъде опазе-
но, а унищожените гори могат да бъдат възстановени. 
От своя страна възстановените гори могат да продъл-

жат да доставят услугите, от които местните хора и об-
ществата по света се нуждаят.
В момента BirdLife работи в над 50 тропически държа-
ви, за да определи и въведе новаторски управленски, 
финансиращи и ръководни системи за опазване и въз-
становяване на горите и биоразнообразието, създава-
щи местни и национални икономически ползи за устой-
чиво развитие и за справяне с климатичните промени. 
Подобни изпробвани системи допринасят за развитие-
то на ефективни механизми като REDD (Намаляване на 
емисиите от обезлесяване и унищожаване на горите), 
когато развиващи се страни ще предприемат мерки за 
намаляване на емисиите от обезлесяване до истори-
ческите нива и ще бъдат финансово компенсирани за 
това.
Бразилия например, на територията на която попада по-
голямата част от амазонската дъждовна гора, е приела 
няколко важни закона за предотвратяване на обезлеся-
ването с цел успешното прилагане на механизма REDD. 
Един от тях гласи, че 80% от гората на територията на 
Амазония трябва да бъде съхранена, а друг позволява 
създаването на плантации от маслодайна палма само 
върху определена като вече деградирала земя. Поро-
дено от растящите цени на соята и говеждото месо, 
обезлесяването в Бразилия нараства от 18 000 кв.км 
през 2001 г. на 27 000 кв.км през 2004 г. Благодарение 
на обединените усилия на президентството, 13 минис-
терства, федералната полиция и въоръжените сили на 
страната в периода 2004-2007 г. унищожаването на го-
рите е ограничено до 11 200 кв.км, обявени са 148 нови 
защитени територии с обща площ шест пъти по-голяма 
от територията на България, създадена е система за 
мониторинг на обезлесяването почти в реално време 
чрез използване на няколко сателитни спътника и GPS 
картиране на частните горски територии, а над 700 
души са арестувани за незаконен дърводобив. Всички 
тези усилия ще спомогнат за сертифицирането на про-
екти по програмата REDD, чиито приоритети са зачита-
нето на правата и традициите на местното население, 
прозрачността в разпределянето на средствата, посто-
янството и равностойното изплащане на компенсации 
на пряко въвлечените в опазването на горите хора.
За мен историята на изчезващата гора е лична. Би тряб-
вало тя да бъде лична не само за тези, които някога са 
се докоснали до нейната магия, но и за всеки отде-
лен човек, най-малкото заради всички онези „неща“ от 
ежедневието ни, които идват от тропическата гора. От 
нашата обща надежда и усилия зависи дали ще успеем 
да съхраним белите дробове на планетата.

Анна Станева

ГОРИ

Най-голямо е биоразнообразието 
в короните на тропическите дървета

Животът на местните хора силно 
зависи от ресурсите на гората
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МРАВКИТЕ
Мравките са една от широко разпространените групи 
насекоми. Познати са повече от 1200 вида, които жи-
веят на всички континенти – без Антарктида – и съста-
вляват значителна част от общата биомаса в повечето 
сухоземни биотопи.
Семействата на мравките най-често са представени 
от мъжки и женски индивиди и стерилни работнички, 
като женските потискат развитието на половата систе-
ма при работничките. Мъжките индивиди се развиват 
от неоплодени яйца, участват само в размножаването и 
не живеят дълго след това. Мъжките и женските обик-
новено са крилати, докато работничките са безкрили.
Разделението на труда между работничките е толкова 
силно затвърдено в еволюционен план, че при много 
видове се наблюдава изявен полиморфизъм – кастова 
система, при която индивидите, които извършват раз-
лични дейности, се различават един от друг. Мравки-
те използват комплексна система за общуване, която 
улеснява дейностите на колонията и осигурява разпоз-
наването между нейните членове и разграничаването 
им от чужди видове. Сътрудничеството между инди-
видите от един мравуняк е дотолкова тясно, че много 
автори третират колонията като „суперорганизъм“.

МИРМЕКОФИЛИТЕ
Мравките като социални насекоми играят важна роля 
в екосистемите чрез моделиране на жизнената среда 
и многопосочни взаимоотношения с други организми. 
Много от тези видове са зависими от съобществата на 
мравките и се означават като мирмекофили или гости. 
Тази екологична група се състои предимно от члене-
стоноги, като най-многобройни са насекомите.
Въпреки сложните защитни системи в гнездата на 

мравките значителен брой членестоноги успяват да 
проникнат в тях. Фактът, че мравките приемат много 
от тези видове, предполага, че допуснатите видове са 
открили техния „код“ за разпознаване и комуникация.
Мирмекофилите не просто намират свое място за 
живеене в мравуняците, но се възползват от всички 
предимства на социалния живот на техните гостопри-
емници – мравуняците обикновено съществуват дъл-
го време, имат относително постоянен микроклимат, 
предоставят богата хранителна база и защита от хищ-
ници. Някои от пришълците използват инстинктите на 
мравките за грижа към поколенията, като ларвите им 
наподобяват тези на гостоприемника.
Мирмекофилите трябва да притежават специализира-
ни приспособления, за да бъдат приети от мравките, 
да оцелеят и да се развиват в техните гнезда. Тази 
тясна интеграция се осъществява чрез химична, мор-
фологична и етологична мимикрия. По този начин ня-
кои от тях успяват да се хранят с мравки или да бъдат 
хранени от тях. Мирмекофилите може и изобщо да не 
наподобяват гостоприемниците си, но да бъдат приети 
от тях поради неутралната им миризма или критично 
малък размер, който трудно се забелязва. За много от 
гостите е установено, че имат кутикулни въглеводоро-
ди, подобни или същите като тези на видовете мравки, 
при които живеят. При най-високоспециализирани-
те има жлези, отделящи „успокоителни“ субстанции. 
Друга група гости (листни въшки, цикадови) е приема-
на и обгрижвана от мравките като домашни животни. 
Те отделят екскрети с високо съдържание на захари, 
които представляват съществена част от храната на 
мравките. В замяна на това пък получават от мравките 
защита от хищници и паразити и преместване в случай 
на неблагоприятни условия.
Мирмекофилите, известни още като „истински“ гости 
или симфили, се приемат като членове на колонията. 

МРАВКИТЕ

И ТЕХНИТЕ ГОСТИ В ГНЕЗДАТА

БИОРАЗНООБРАЗИЕ Цикада Tettigometra atra 
в трофобиоза с мравки Lasius psammophilus

Снимки А. Гьонова
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ПОСЕЩЕНИЕ №11
Сякаш е минала цяла вечност. Първото ми посещение в 
България през 2002 г., когато останах толкова дълго на 
„Пода“. Беше се случил инцидент – пеликаните се бяха 
ударили в жиците на електропровода. Организирахме об-
ществена кампания пред Бургаския университет.
Тогава научих много, а продължавам да се уча и до днес. 
Вече мога да чета на кирилица – способността на британ-
ците да учат езици е пословично лоша, – открих и лютени-
цата, бозата и баницата. Искрено обожавам българската 
кухня, дотам, че с приятели си организирахме „българ-
ска вечер“ в Обединеното кралство – направих им шопска 
салата. Гледах миграция по маршрута Виа Понтика – не-
забравимо преживяване за един птичар от Великобрита-
ния; видях видове, които чисто и просто не се срещат на 
малкия ни остров в северозападния край на Европа. Някои 
често срещани в България птици са рядкост в родината ми, 
например сврачките, гривестата чапла и още много други.
Най-важни обаче остават многото приятели, с които се за-
познах и се виждам и до днес, цели осем години по-късно. 
Ценя високо приятелството с тях.
Как започна всичко? Ще прозвучи странно, но началото се 
крие в Мароко, в горещините на северна Африка; бях там 
на екскурзия за наблюдение на птици. Посетихме проект 
за опазването на плешивия ибис, по онова време една от 
най-редките птици в света. По чиста случайност посеще-
нието ни съвпадна с това на специалист от БърдЛайф Ин-
тернешънъл; заговорихме се и запитах дали организация-
та му набира доброволци. След един разговор по телефона 
и две писма по електронната поща вече бях във връзка с 
Борис Бъров... Както се казва, останалото ви е известно.
От 1971 г. помагам като доброволец на Кралското друже-
ство за защита на птиците във Великобритания (КДЗП). Ко-
гато се родиха децата ми, се наложи тази моя дейност да 
позатихне. След пенсионирането ми се включвах от време 
на време като доброволец в Обединеното кралство, главно 
в акции за почистване на растителност и изграждане на ту-
ристически пътеки в резерватите. Кралското дружество за 
защита на птиците се справя отлично във Великобритания 
и ми се струва полезно да се разгледат техните методи и 
организация на работа. Въпреки че между мащабите на 
КДЗП и на БДЗП има огромна разлика, основните прин-

Мравките проявяват специални грижи за тях – хранят 
ги, защитават ги, отглеждат потомството им, местят 
ги заедно със себе си в ново гнездо. От своя страна 
симфилите отделят секрети от специални трихомни 
жлези, които мравките поемат. Действието им често 
се оприличава с ефекта на алкохола и наркотиците в 
човешкото общество, защото водят до нарушаване на 
координацията на движенията при мравките, намалена 
работоспособност и отслабена грижа за потомството, 
от което в крайна сметка гнездото загива.
Отношенията между мравките и мирмекофилите може 
да не са толкова близки и да са под формата на неу-
трално съжителство или пък мравките да се отнасят 
враждебно, опитвайки се да ги изгонят от гнездата. 
Други живеят като паразити върху и вътре в тялото на 
мравките.
Трудно може да се оцени богатството на тази свързана 
с мравките симбионтна фауна, но е ясно, че опазването 
на благоприятните местообитания за мравките е защита 
и съхранение на хиляди уникални видове, които не мо-
гат да съществуват без мравките и техните гнезда.

Албена Лапева-Гьонова, Илия Гьонов

ципи са валидни и за двете организации независимо от 
различията.
Първият от тези принципи е, че една природозащитна ор-
ганизация трябва да основава дейността си на науката. 
Разбира се, зад любовта ни към природата се крият емо-
ции и чувства, но в политическите измерения на защитата 
на околната среда успехът на една кампания се основава 
на неоспоримите научни факти. На второ място, трябва 
да се организираме професионално, с помощта на най-
ефикасните и ефективни методи и процедури от бизнес 
сферата. Някои членове трудно приемат подобна истина, 
защото като хора, интересуващи се от естествена история, 
те хранят подозрения към бизнес сферата, но според мен 
ефикасните системи могат да бъдат само от полза. КДЗП 
определено доказа това, тъй като през годините нарасна 
като мащаби и влияние и това не е случайно – дължи се на 
изключително вещото управление на организацията.
В момента БДЗП има огромен потенциал за нов, могъщ 
възход. Спечелването на три вълнуващи проекта, подкре-
пени от ЕС по програмата „Life+“, доказва, че водещ за 
организацията е ефективният, професионален подход. 
Възприеме ли се той в цялата структура на БДЗП – както, 
мисля, ще стане, – то аз съм напълно уверен, че в след-
ващите няколко години организацията ще се радва на 
сериозен възход. Едно от най-съкровените ми желания е 
след десетина години да доведа внуците си в България. 
Силните позиции на БДЗП ще гарантират, че ще има какво 
да им покажа. За настоящите членове на организацията 
участието в подобно ново развитие е обещаваща, вълну-
ваща перспектива.

Невил Джонс – Невчо

Ларва на цикада от семейство Cixiidae с мравки 
Aphaenogaster subterranea

ДОБРОВОЛЦИ
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Л юбезни читателю, позволи ми да стъпя извън 
границите на съвременността и модерното по-
нятие „орнитология“ и да ти представя каква 

форма е имал интересът към животните – и към пти-
ците в частност – в далечното минало. По-долу ще про-
четеш редове от един от фундаменталните трудове на 
Исидор Севилски – „Етимологии“.
Исидор Севилски се нарежда сред последните отци на 
Църквата. Живял е от 570 до 636 г. след Христа. През 
600 г. е избран за архиепископ на Севиля и остава на 
поста до смъртта си. Огромното му творчество става 
изключително популярно в академичните среди и оказ-
ва трайно влияние върху цялата европейска култура. 
Значимостта на труда му Etymologiae се дължи на фа-
кта, че това е последното класическо енциклопедично 
произведение. Воден от естествения порив да открие 
корена, същността на думите, авторът композира за-
бележителен труд, разделен на двадесет тематични 
книги. Сред тях, под номер дванадесет, стои и книгата 
„За животните“. Вълнуващото тук е, че езиковедските 
търсения на Исидор не ограничават хоризонтите му и 
освен лингвистичните си забележки той предлага на 
читателя описание, което съдържа и биологични, фи-
зиологични, митологични и други подробности – къде 
по-обстойни, къде кратички. Подобен извор е вълну-
ващ от историческа гледна точка, тъй като дава пред-
става за отношението на човека към природата в зо-
рата на Средновековието. Удивителни са паралелите 
в логиката на именуване на животните във времето и 
пространството. Удивително е и сходството в наблю-
денията, както и отличията между онова, което въл-
нувало средновековния учен, и предмета на днешната 
наука биология.
Книга 12 на „Етимологии“ се е превърнала в образец за 
цял един нов жанр в средновековната литература от ХII 
и XIII век, наречен бестиария – изложение на навиците 
на зверове, птици, влечуги и риби, понякога съчетано 
с обстойно изследване на дърветата и човека. В някои 
от известните днес бестиарии от описаните навици на 
дадено животно е изведена морална поука: това е най-
старият мотив в бестиария. 
Но достатъчно възхвали! Предлагам ти кратък откъс от 
главата „За птиците“. Приятно четене!

Птиците са наречени aves, защото не следват опре-
делен път (via), а се щурат насам-натам без пътища 
(avia). Друго име е крилати – alites, защото с крила 
(ala) се стремят към висините (alta) и се устремяват 
към най-горните небесни слоеве чрез махане на кри-
лата. 

Летящи (volucres) от глагола летя – volo. А откъдето 
е произлязло volo, оттам е и ambulo – ходя, понеже 
vola се нарича средната част на ръката или крака, а 
при птиците това е средната част на крилата, с чието 
движение се задвижват перата; та затова са volucres. 
Крилата са крайници с пера, подредени и закрепени 
тъй, че дават възможност за летене. Наричат се alae, 
защото с тяхна помощ птиците хранят (alo) и пазят 
малките, като ги прегърнат.
Перото се нарича pinna от висене – pendendo, тоест от 
летене; оттам и pendо означава „вися във въздуха“. 
Когато се издигнат във въздуха, пернатите се прид-
вижват с помощта на перата. 
Пухът (pluma) всъщност е piluma, защото както чети-
риногите имат козина (pili) по тялото си, така и пти-
ците имат перушина. 
Знае се, че много от птичите имена са съставени спо-
ред звука на гласа: жеравът е grus, гарванът – corvus, 
лебедът – cygnus, паунът – pavo, канята – milvus, со-
вата – ulula, кукувицата – cuculus, гаргата – graculus 
и други. Различията между гласовете им са дали на 
хората идеи за имената им. 
Орелът е наречен aquila заради остротата (acumen) на 
зрението си. Казват, че вижда така зорко, че когато 
се носи над морето, без да помръдва с крила, недос-
тъпен за човешко око, той вижда плуващите рибки от 
високото, спуска се мълниеносно и отлита на брега 
със сграбчената плячка. Носи се слух, че дори слън-

Имало     Имало     
     едно      едно 
време…време…

ЕТНО

Славей, Koninklijke Bibliotheek

Пеликан, Museum Meermanno
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чевите лъчи не му пречат да вижда; затова сграбчва 
с нокти малките си и ги излага на слънцето – види ли, 
че не отклоняват взора си от него, ги запазва като 
достойни за вида му, но щом някое извърне поглед, 
той го хвърля, сякаш е изродено. 
Щъркелите са наречени ciconiae заради звука, кой-
то издават, но по-точно би било cicaniae; този звук 
излиза по-скоро от клюна, отколкото от гърлото – те 
просто тракат силно с клюн. Вестители на пролетта, 
съжители на хората и врагове на влечугите, те прели-
тат през моретата и когато цялото ято се събере, се 
отправят към Азия. Предвождат ги cornices – водачи, 
които щъркелите следват като войска. Грижовността 
им към малките е изключителна; полагат такова ста-
рание да запазят гнездото топло, че от непрекъснато-
то стоене вътре им пада перушината. Колкото време 
отделят, за да отгледат малките си, толкова и самите 
те на свой ред биват хранени от тях. 
Фениксът (phoenix) е птица от Арабия, носеща име-
то си или защото е пурпурна на цвят, или защото е 
единствена и отличаваща се в целия свят. А арабска-
та дума за „единствен“ е именно phoenix. Тя живее 
повече от петстотин години и щом старостта ѝ нате-
жи, събира благоуханни клонки, построява си клада 
и като се обърне към слънчевите лъчи, нарочно за-
палва огън с пляскане на крила и така възкръсва от 
своята пепел. 
Пеликанът е египетска птица, обитаваща безлюдните 
места край Нил, откъдето е придобил и името си, за-
щото Египет се нарича Canopos. Ако може да се вярва 
на мълвата, пеликанът убива малките си и скърби за 
тях три дена, а след това се пробожда и ги съживява, 
като ги поръси с кръвта си. 
Ибисът живее около река Нил и се почиства съвсем 
сам – промива вътрешностите си с вода. Храни се с яй-
цата на влечугите и отнася на малките си най-нежната 
и вкусна част от храната. 
Прилепът носи името vespertilio заради предпочитано-
то от него време от денонощието – бяга от светлината 
и лети във вечерния (vespertinus) сумрак; движи се 
стремглаво и увисва на твърде деликатните си крачка; 
подобен е на мишките и по-скоро цвърка, отколкото 
издава глас; обликът му е хем на крилато, хем на чети-
риного, а това не се среща у другите птици. 
Славеят е получил името luscinia поради привичката 
си с песен да оповестява утрото на настъпващия ден – 
lucinia. 
Гарванът на име е corvus или corax заради гърления 
звук, с който грачи (coracineo). Говорят, че тази пти-
ца не дава храна на малките, които отглежда, преди 

да разпознае по черните пера в тях сходството със 
собствения си цвят; след като види, че перата им са 
тъмни на цвят и ги признае за свои, ги храни много 
по-изобилно. 
Ястребът разполага повече със смелост, отколкото с 
остри нокти; птица, която носи храбра душа в малко-
то си тяло. Получил е името си accipiter от глагола 
accipio – „грабвам“. Той копнее да ловува сред други-
те птици и затова се нарича accipiter, тоест грабител. 
Затова и апостол Павел казва „вие търпите, ако някой 
ви заробва...“ – и за да изрази „ако някой ви зароб-
ва“, е използвал accipio. Говори се, че ястребите се 
отнасят много зле с малките си: щом видят, че те пра-
вят опити да летят, спират да ги хранят и с удари на 
крилата ги изхвърлят от гнездото – от най-ранна въз-
раст ги карат да ловуват, за да не мързелуват, когато 
пораснат. 
Гълъбът обича присъствието на хора и винаги е га-
льовен обитател на дома. Наречен е columba, защото 
щом помръдне, шията му (collum) си мени цвета. Гъ-
лъбите са питомни птици, общуват с много хора и са 
незлобливи; древните ги наричали veneriae, понеже 
са много привързани към гнездото си и изразяват лю-
бовта си с целувки. 
Лястовицата е известна като еrundo, защото не по-
глъща храната си, като кацне някъде, а лови муши-
ци във въздуха и направо ги изяжда; бъбрива птичка, 
която лети със сложни чупки и извиващи се линии, 
изключително опитна в построяването на гнездо и в 
отглеждането на малките; освен това има някакъв 
вроден усет да изоставя и отбягва покриви, които ще 
се срутят. Злокобните птици не я нападат и тя никога 
не става тяхна жертва. Прелита отвъд морето и там 
прекарва зимата. 
Авгурите казват, че и поведението, и движенията, и 
полетът, и песента на птиците носят някакви знаме-
ния. Птиците, които вещаят нещо с клюн и песен, се 
наричат oscines; такива са гарванът, враната, кълва-
чът. Alites са тези, които изглежда показват бъде-
щето с полета си; ако предсказват злини, ги наричат 
nebrae, понеже задържат (inhibeo), тоест забраняват; 
ако носят щастие – praepetes, „бързохвърчащ“ – защо-
то всички птици се надпреварват коя да бъде първа. 
Съществува и смесено гадаене – и по песента, и по 
полета на птицата; но на гаданията никой не се до-
верява. 

Автор на въведението и 
превод от латински

Александър Маринов-Санчо

Феникс, Brirish Library Лястовица, Brirish Library Орел, Brirish Library
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Земеделските производители оказват най-голямо 
влияние върху природата в Дания, една от стра-
ните с най-интензивно селско стопанство в ЕС. 

Това е така, защото 62% от територията на страната са 
обработваеми площи. За съжаление по-голямата част 
от датските фермери вършат своята работа в ущърб 
на природата. Само по линия на политиката на ЕС за 
„плащане за единица площ“ датското население дава 
близо 2 милиарда евро на селскостопанските си произ-
водители, без да получава каквото и да било в замяна.
Културният пейзаж трябва да включва повече елементи 
на естествената природа, така че да се гарантира добра 
численост на видовете, които естествено принадлежат 
към този тип природни местообитания. Съчетаването 
на култивирани площи с такива от дива природа може 
да бъде много ползотворно и би осигурило оптимални 
условия за живот на много диви видове. В едно екстен-
зивно земеделие има място за голямо разнообразие от 
култури, диви животни и растения, което е от полза 
както за земеделието, така и за населението.
За съжаление развитието върви в обратната посока. 
Резултатите от преброяванията, които Датското ор-
нитологично дружество (DOF) прави вече повече от 
35 години, показват, че птиците в земеделските земи 
драстично намаляват. Същата тенденция се наблюдава 
и при други представители на флората и фауната, на-
пример диви растения и пеперуди в земеделски земи и 
ливади. Индустриалните селскостопански земи се пре-
връщат в „пустиня“, където само малък брой видове 
могат да виреят. Редица изследвания показват, че при-
родата страда преди всичко от липса на пространство. 
Поради това за опазване на биологичното разнообразие 
е от съществено значение земеделецът да предоставя 
място и за диви животни.
Основната причина за израждане на природата в кул-
турния ландшафт е силната индустриализация на сел-
ското стопанство през последните 60 години. Този 
тип земеползване се характеризира с производство на 
монокултури растения или животни върху огромни и 
непрекъснати площи. От 1970 г. до днес свиневъдство-

то в Дания се е увеличило 2,5 пъти, докато обемът на 
произведените говеждо месо и мляко е сравнително 
постоянен. За да се поддържа това темпо на произ-
водство, селскостопанските производители в Дания 
внасят фуражи от цял свят. Данните показват, че за 
добива им е необходима допълнителна обработваема 
площ от други части на планетата, равна на около 1/4 
от територията на България! Един от съпътстващите 
проблеми е, че гигантското животновъдство бълва ог-
ромни количества органични отпадъци в околната сре-
да. Природата не може да се справи с тяхното естест-
вено разграждане и в крайна сметка те се превръщат в 
отрова за животни и растения.

АЛТЕРНАТИВА 
Има алтернатива на пейзажа, доминиран от индустри-
ално земеделие. Съществува тип селско стопанство, 
което предоставя място за други животни и растения 
и не произвежда повече органични отпадъци, отколко-
то природата може да усвои. Производствата може да 
се интегрират, така че да се отчитат потребностите на 
птиците и природата, на площите с култури и на приле-
жащите им райони. Такова стопанство в дългосрочен 
план работи за птиците и природата, както и за устой-
чивото производство на здравословни храни.
Проблемите на индустриалното земеделие и уедря-
ването на земеделските площи не съществуват само 
в Дания. Датската селскостопанска политика се оп-
ределя в ЕС. По тази причина DOF работи с BirdLife 
International за подобряване на законодателството на 
ЕС, за промени в Европейските земеделски субсидии 
(реформата на ОСП) и за установяване на по-добра 
договореност между селското стопанство и широката 
общественост. DOF също така подкрепя усилията на 
BirdLife International за минимизиране на негативни-
те ефекти от европейската селскостопанска политика 
върху природата в други части на света.

По материали на Датското орнитологично 
дружество (DOF/ BirdLife Дания)

Превод и адаптация Борис Иванов

ИНДУСТРИАЛИЗИРАНОТО СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО Е НАЙ-ГОЛЯМАТА 
ЗАПЛАХА ЗА ПТИЦИТЕ

Индустриализираното земеползване 
е получило правото да навлиза 

с предимство в датската природа
Снимка Ян Скривер

ОТ BirdLife
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Навярно на всеки любител на птиците, който е имал възможността 
да посети западноевропейски градове, е правило впечатление, че 
те се обитават от гривяци. Дори като че ли там гривяците са повече 

от врабчетата. У нас гривякът е все още достатъчно див, среща се далеч 
от населените места и много се плаши от човека.
За добро или лошо, с влизането в Европейския съюз страната ни все пове-
че започва да прилича на европейска държава. Това проличава на различ-
ни нива: от новите магистрали, многобройните ветроенергийни паркове и 
лъскавите коли, та чак до птиците. Мониторингът на обикновените видове 
птици, който БДЗП осъществява на национално ниво, показва, че подобно 
на западноевропейските държави и у нас все повече видове, с чието при-
съствие сме свикнали, намаляват. За сметка на това гривякът не закъсня 
да навести българските градове.
От началото на 2011 г. в столичния квартал Младост се появи гривяк. 
Той се засели не просто някъде, а точно на нашия блок. По външен вид 
и песен, с която още от март огласява улицата ни, тази птица е типичен 
представител на вида си. Поведението ѝ обаче е коренно различно от 
това, с което сме свикнали. Гривякът „столичанин“ се държи по-скоро 
като своите „братовчеди“ – домашните гълъби. Той не се плаши от хо-
рата, каца по балконите и прозорците на сградите, храни се с трохите 
от човешката трапеза. Любима „сцена“ за демонстриране на певческите 
му възможности е покривът на някой блок. Не е ясно какъв е произходът 
на птицата: дали е долетяла от някой европейски град, или е отгледана 
от хора и впоследствие освободена. Важното е, че този гривяк оцеля по 

време на най-големите зимни студове, а сега се готви за размножаване, като упорито ухажва домашните гълъби, 
за съжаление – без успех. Твърде възможно е това да не е единственият градски гривяк в България. Ако вие раз-
полагате с информация за друг такъв случай, ще е изключително ценно да я въведете националната система за 
орнитологична информация „По следите на птиците“ (www.bulgariabirdquest.org). А ако случайно наблюдението 
ви се отнася за женски гривяк, необвързан, на възраст между 2 и 4 години, моля директно да го упътите към гр. 
София, Младост 1, бл. 25 (благодаря предварително!).

Д-р Стоян Николов

Стефан Дончев по време на 
орнитологична експедиция в 

Източни Родопи през юни 1978 г. 
Снимка П. Янков

In memoriam

ПОЧИНА ОРНИТОЛОГЪТ СТЕФАН ДОНЧЕВ 
(09.05.1931–12.12.2010)

Стефан Дончев е роден на 09 май 1931 г. в Казанлък. Висшето си образование за-
вършва през 1956 г. в Биолого-геолого-географския факултет на Софийския уни-
верситет. Дисертацията си на тема „Птиците на Витоша планина“ защитава през 
1960 г. От 1970 г. е старши научен сътрудник в Института по зоология към БАН. 
Дончев е автор на 90 научни труда и 160 научнопопулярни статии. След Павел 
Патев (1889-1951) и Николай Боев (1922-1985) той продължава изследването на 
българската орнитофауна: „Материали върху систематиката, екологията и био-
логията на врановите птици в България“ (1958); „Птиците на Витоша планина“ 
(1961), „Птиците в Тракия“ (1964, в съавт.), „Птиците на Западна Стара планина“ 
(1970), „Птиците на Средна и Източна Стара планина“ (1974), „Птиците в Розовата 
долина“ (1977) и др. 
За фауната на България по наблюдения на Ст. Дончев за първи път се съобщават 
ястребовият орел, шипокрилата калугерица, каспийската рибарка, плоскоклюният 
листоног, речният цвъркач, индийското шаварче, червеногушото коприварче, си-
ният скален дрозд и белочелата сврачка. За първи път той съобщава индийското 
шаварче на Балканския полуостров. За първи път в България като гнездещи от 
него са доказани и малкото черноглаво коприварче, белочелата сврачка, синият 
скален дрозд, червеногушото коприварче и полубеловратата мухоловка. 
Последните години от живота на Стефан бяха свързани с редица трудности, но той запази до края интереса си 
към птиците и своите колеги, които до последно навестяваше. Поклон пред паметта му!

Проф. Златозар Боев, д.б.н.
Национален природонаучен музей – БАН

ПТИЦИ ПРЕЗ БИНОКЪЛ

ГРИВЯКЪТ – ВЕСТИТЕЛ 
НА ВЛИЗАНЕТО НИ В ЕВРОПА?
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РЕДАКЦИОННО

Много доброжелатели чрез БДЗП подпомагат опазването на птиците и българската природа. Благодарим на нашите членове, доброволци и симпатизанти, 
без които усилията ни биха били безрезултатни!
Най-сърдечни благодарности на донорите, дарителите и постоянните партньори, които продължават да ни подкрепят:
African Bird Club, Bird Life International, European Nature Trust, FERN, Honeyguide, Little Owl, Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, Vulture 
Conservation Foundation, Архитектурно студио Фекта, Барбара Крос, Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие, Дейвид Броудли, 
ДПП Персина, Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (EAZA), Едуард Кийбъл, Кока-Кола ХБК България, Кралското дружество за защита 
на птиците/ BirdLife Великобритания (RSPB), Майкъл Робъртс, Министерството на околната среда и водите, Оперативна програма околна среда (2007-
2013), Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния–България (2007–2013), 
Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Община Шабла, Програма LIFE+ на Европейския съюз, Програмата 
за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, Фонд за подкрепа на НПО в България, ФМ на ЕИП 2004-2009 г., Фондация „А.Г. Левентис“, Фондация 
помощ за благотворителността в България, както и на всички останали, които отделиха средства, за да помогнат за опазването на българската природа.
Благодарим на членовете на редколегията и авторите на текстове и снимки за сп. „За птиците“. 
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 2/2011 на списанието е 15 октомври 2011.

БИВОЛСКА ЧАПЛА – 
ТВЪРДЕ ВЕРОЯТНО ГНЕЗДЕНЕ 
В ЗМ „ПОДА“
На 12 май 2011 г. по време на проучвания на чапловата колония в 
ЗМ „Пода“ наблюдавахме 4 птици от вида биволска чапла (Bubulcus 
ibis). Птиците бяха в брачно оперение и се придържаха в района на 
смесената чаплова колония. Една от тях бе наблюдавана да носи 
гнездови материал и да каца в гнездо. Това е първото наблюдение с 
такава висока степен на достоверност за гнездене от 1868 г. насам. 
Екипът бе в състав Ивайло Димчев, Антон Ковачев, Константин Гос-
подинов и Ада Буе. Проучванията се извършват по проект „Живот за 
Бургаските езера“ към програма LIFE+ на ЕС.

Ивайло Димчев, снимка Антон Ковачев

НАБЛЮДЕНИЕ НА 
КАСПИЙСКИ РИБАРКИ
На 13 май 2011 г. наблюдавахме 4 възрастни каспийски рибарки (Sterna caspia) 
в ОВМ „Язовир Церковски“ (BG 125). Наблюдението беше извършено около 
17,00 часа при благоприятни метеорологични условия, докато птиците се хра-
неха над водното огледало. Освен каспийските рибарки бяха наблюдавани и 4 
черни, 4 белокрили и около 110 белобузи, като за последните се предполага, 
че е възможно гнездене. Освен големия брой рибарки, бяха регистрирани и 
12 гривести чапли, 6 малки корморана, 2 двойки големи гмурци и други водо-
любиви птици.

Георги Герджиков, Михаил Илиев, Ивайло Иванов
Снимка Г. Герджиков

НАБЛЮДЕНИЕ НА СТЕПЕН 
БЛАТАР ПРЕЗ ЗИМАТА
На 15 януари 2011 г. по време на среднозимно преброяване на водолюбивите птици наблюда-
вахме нулевогодишен степен блатар (Circus macrourus). Птицата беше установена кацнала в 
есенници на около 3 км северно от гр. Елхово, непосредствено до главния път Елхово-Ямбол. 
Забелязахме, че на десния ѝ крак има травма и докато птицата беше кацнала, непрекъснато 
държеше крака си неестествено вдигнат над земята, извит напред и със свити пръсти. Тя на 
няколко пъти го докосна с клюн и неуспешно се опитваше да стъпи на него. След 2-3 минути 
степният блатар излетя и в полет десният му крак висеше непривично. В България степният 
блатар е много рядко наблюдаван през зимата. В конкретния случай е възможно травмата да 
е повлияла за оставането на птицата за зимуване в необичайно северна ширина. Традицион-
ните зимни квартири на вида са в Африка, южно от Сахара в пояса на Сахелската зона. 

Ивайло Ангелов, Цветомира Йоцова, Диана Георгиева, Доника Янева
Снимка И. Ангелов
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Природозащитен център Източни Родопи
Маджарово 6480
Тел. 0878 599 353, 0888 420 159
vulturecenter@bspb.org
www.vulturecenter.org

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

Посетете природозащитните центрове на БДЗП

Снимка С.Спасов (www.natureimages.eu)


