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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, тениски и значки можете да закупите от 
офисите на БДЗП в София, Варна, Пловдив, Свищов и Хасково и от природоза-
щитните центрове на БДЗП „Източни Родопи“ – Маджарово и „Пода“ – 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.
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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

Природозащитен център Източни Родопи
Маджарово 6480
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Природозащитен център Пода
Бургас 8000 п.к. 189
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poda@bspb.org
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Посетете природозащитните центрове на БДЗП



За птиците, бр. 2/2011 ISSN 1310-9200
© Българско дружество за защита на птиците

Редакционна колегия:
д-р Божидар Иванов, д-р Петър Янков,  
д-р Николай Петков, Светослав Спасов,  
Силвия Бърова, Стойчо Стойчев
Отговорен редактор д-р Теодора Иванова
Текстов редактор Радка Бояджиева
Снимка на корицата  
Фестивал на хвърчилата © Павел Господинов
Дизайн, предпечат и печат: „Найс АН“ ЕООД

Адрес за кореспонденция:
София 1111, п. к. 50

Офиси в страната:
Централен офис София
ж.к. Яворов, бл.71, вх.4, ап.1
тел./факс: (02) 9799500, 9799501
e-mail: bspb_hq@bspb.org
www.bspb.org

Офис София Проект Life+ Опазване на 
царския орел и ловния сокол в България
ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ап.1
тел./факс: (02) 846 59 19

Регионален офис Варна
Варна 9000, п. к. 492
ул. Княз Борис I 81, ет. 2, ап. 5
GSM 0878 599 355 и 0878 599 363
e-mail: varna@bspb.org

Регионален офис Пловдив
Пловдив 4000, п. к. 562
ул. Леонардо да Винчи 5
GSM 0879 822 316
e-mail: plovdiv@bspb.org

Регионален офис Свищов
Свищов 5250, п. к. 2 
ул. Димитър Анев 16, ет.2, ст.3
тел./факс: (0631) 64 014
e-mail: svishtov@bspb.org

Регионален офис Хасково
Хасково 6300, п. к.130
бул. България 41, Младежки дом, стая 105 
тел./факс: (038) 622 964
e-mail: haskovo@bspb.org

Регионален офис Бургас
Природозащитен център „Пода“
Бургас 8000, п. к. 189
тел./факс: (056) 500 560
GSM 0878 599 545
e-mail: poda@bspb.org 

Природозащитен център „Източни Родопи“
Маджарово 6480 
Тел. 0878 599 353, 0888 420 159
e-mail: vulturecenter@bspb.org
www.vulturecenter.com

БДЗП е партньор на BirdLife International  
в България.

към чИтАтелИте

Нада тошева
Изпълнителен директор на БДЗП

Да напишеш  
приказка

Трудно е да напишеш приказка. Осо-
бено такава, в която има птици и 
хора, и хората са положителни герои, 
а не преследват и не убиват птицата, 
за да предскажат бъдещето или за да 
станат герои.
Аз се опитах да напиша приказка, но 
не се получи. Или птицата не беше 
достатъчно символна, или не знаех 
достатъчно за нея, или историята зву-
чеше познато, или посланието накрая 
просто се губеше. И в интернет не на-
мерих вдъхновение.
Тъкмо бях на път да се откажа, кога-
то попаднах на една презентация, ня-
маща нищо общо с темата на нашето 
списание, но която ме накара да се 
замисля. Това е една от многото ис-
тории на Уфе Елбек – министър на културата на Дания, създател на най-щу-
рото висше училище за бизнес KaosPilots.
През 80-те години Уфе работи по културни проекти с т.нар. трудни деца, 
прилагайки методи, квалифицирани като анархистични. Въпреки нестан-
дартните подходи или защото историята се развива в Дания, общината в Ар-
хус вече 10 години подкрепя усилията му. Един ден в стаята, където работи, 
влиза красива руса жена, която идва да сподели своята идея да завладеят 
Съветския съюз.
Как? Като нахлуят с културна армия и организират огромен рок концерт на 
Червения площад в Москва. Годината е 1989 г. Уфе не може да откаже, за-
щото идеята е толкова щура.
И те успяват – походът на културната армия продължава месец и половина 
и завършва с огромен концерт на Червения площад. След грандиозния кон-
церт един западен журналист го пита кога нещата в СССР ще се променят.
Отговорът на Уфе е - след 10 или 15 години, защото сега „липсва надежда и 
страст“. Един месец по-късно Берлинската стена пада.
Уфе е шокиран и започва да се пита „Можем ли да чуем бъдещето?“, „Откъ-
де ще дойде следваща промяна?“, „Какво образование и умения трябва да 
имаме, за да уловим и най-слабите звуци на промяната?“.
Затова в сегашния брой на списанието ще ви разкажем истории за хора, 
които чуват бъдещето; малки истории, които вдъхновяват.
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Н е - няма да правим препратки към екшън ко-
медии, нито пък към Йовкови разкази. Ще си 
говорим за реалния живот. Животът, в който 

птиците умират нелепо на някой електрически стълб. 
Загиването от токов удар при кацане по необезопасени 
стълбове и съоръжения e една от сериозните заплахи 
за пернáтите - както на широко разпространени видо-
ве, така и на световно застрашени грабливи птици като 
царския орел и ловния сокол. 
Най-новите данни показват, че токов удар е една от 
най-честите причини за смъртността при младите цар-
ски орли, проследявани чрез сателитен предавател 
вече три последователни години в рамките на проек-
та LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в 
ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в Бъл-
гария“. Проучването за смъртността при дивите пти-
ци, причинена от електроразпределителната мрежа в 
зоните Натура 2000, беше направено от нашите колеги 
Димитър Демерджиев и Георги Герджиков. Резултати-
те недвусмислено сочат, че най-много птици загиват в 
открити затревени площи и пасища, където няма висо-
ки дървета за кацане и почивка. 
Жертви на токов удар или сблъсък с електрически 
проводници стават най-вече вранови птици, щъркели, 
мишелови, скорци. Това обаче се случва и с редки ви-

Намираме орлите, загинали от ток, 
благодарение на сателитните предаватели 
Снимка И. Ангелов

дове. Благодарение на сателитните предаватели съ-
брахме информация за смъртността при царския орел. 
От общо 19-те маркирани царски орела само за послед-
ните 2 години бяха открити 5 покосени от електричест-
во. Има и загинали птици, за чиято смърт не е устано-
вена причина, и е възможно броят да е по-голям. Тази 
година беше открито още едно младо орле - този път 
без предавател, - също убито от ток.

В края на август 2011 г. е открит царски орел, заги-
нал от токов удар на турска територия. Сигналът 
от сателитния предавател е позволил откриването 
на тялото и изясняване на причината за смъртта.
Орелът се е излюпил през април 2010 г. в западна 
Странджа, а на 2 юли 2010 г. му е поставен GPS/
Argos предавател. Птицата е символично осиновена 
от dir.bg и ѝ е дадено името Драго. Той е първият 
от маркираните тогава 7 малки, който излетя от 
гнездото си.
Пътят на Драго бе дълъг – след напускането на гнез-
дото той стоя известно време в територията на 
родителите си, а след това се отправи на юг и пре-
кара зимата в Анадола. След успешно презимуване, 
в началото на април 2011 започна обратна миграция 
на север през Румъния, Украйна, Словакия и достиг-
на Полша, южно от гр. Краков. После се завърна в 
България и след кратък престой в района на Сливен 
продължи отново на юг към местата в Турция.
Последният сигнал от предавателя му е получен на 
25 май 2011 г. на 7 км северозападно от град Ески-
шехир в Турция. След това излъчването прекъсва. 
В края на август отново се получава сигнал от пре-
давателя на Драго, и то от същото място, къде-
то беше последният сигнал от 25 май. Експертите 
предполагат, че орелът е загинал в нива, която 
е ожъната в края на лятото и така огретият от 
слънцето слънчев панел на предавателя зарежда 
батерията и отново започва да изпраща сигнали. 
След като получават информацията от предавате-
ля, специалистите на БДЗП се свързват с турските 
си колеги от Doga Dernegi, партньорът на BirdLife 
International в Турция.
Doga Dernegi сформират полеви екип и на 29 август 
отиват на мястото на сигнала и откриват мърт-
вата птица под електрически стълб. Тялото е на-
пълно разложено – останали са само пера и кости. 
Мястото е обработваема земя, равнинна, без висо-
ка растителност и подходящи за кацане дървета. 
Опасните за птиците стълбове на минаващата през 
равнината електрическа линия са единственият из-
бор за кацане на орлите и това е причинило фатал-
ния край на птицата.

деЙНОСтИ НА БдЗП

пТиЦа ВЪрХУ 

БезОпаСна 

ЖиЦа

Електрическите стълбове и жици са любимо място за каца-
не на птиците, особено когато наоколо няма дървета 
Снимка Н. Терзиев
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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

Статистиката е от изключително значение и много ни 
помага, като ни насочва накъде да концентрираме 
усилията си. Когато обаче вложим лично отношение 
в опазването на даден вид, данните остават на втори 
план. Защото знаем историята на всяко едно от тези 
орлета, познаваме ги поименно – Перун, София, Драго, 
Найден… Всички те са загинали нелепо – някои в Бълга-
рия, а други зад граница – в Турция, Судан, Саудитска 
Арабия.
Засега единственото решение на проблема е обезо-
пасяването на електрическите стълбове. В началото 
на юли 2011 г. започна първото в България изолиране 
на опасни за птиците електрически стълбове с при-
родозащитна цел. То се извършва в рамките на про-
ект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол 
в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в 
България“. Обезопасените стълбове са в районите на 
Сакар и западна Странджа, където се среща царският 
орел.
Беше подписан меморандум за сътрудничество и раз-
бирателство с електроразпределителната компания 
„EVN България“ ЕАД. Планирано е да се обезопасят 
около 500 стълба, намиращи се в открити местооби-
тания и представляващи сериозна заплаха за царските 
орли и другите дневни грабливи птици, които ловуват 
в пасищата и земеделските земи. 
Върху един тип стълбове, определени като опасни, се 
поставят насочени нагоре изолатори, при които про-
водниците са близо до върха на стълба. Когато стъл-
бът не е обезопасен, е възможно птицата да докосне с 
крило или крак проводника и така да направи контакт 
между него и стълба, което предизвиква смърт та ѝ, а 
също така авария и изключване на мрежата. Освен ос-
новния протектор, се поставят и по две допълнителни 
удължени изолации, които гарантират безопасността 
върху стълбовете дори и на едри грабливи птици с 
размах на крилата над 2 метра, каквито са и царските 
орли.
Ценен опит при определянето на най-добри практики 
за изолирането на опасни за птиците електрически 
стълбове ни предостави природозащитната организа-
ция ММЕ/BirdLife Унгария – нашият партньор по проек-
та LIFE+. Унгария е една от страните, където се търсят 
ефикасни решения за предпазване на птици от токов 
удар по мрежата със средно напрежение. От 2004 г. на-
сам ММЕ/BirdLife Унгария е провела 5 национални про-
учвания за смъртността на птици по електропреносната 
мрежа. Резултатите показват, че в тази страна годишно 
при токов удар загиват минимум 30 000 птици, главно 
грабливи и вранови. 
Реално решаване на проблема може да се постигне 
само чрез общите усилия на правителството, електро-
разпределителните дружества, научни и неправител-
ствени природозащитни организации. Най-неотложна е 
промяната при обновяването на стълбовете от същест-
вуващите електроразпределителни линии и изгражда-
нето на нови. Следващ етап е обезопасяване на вече 
съществуващите линии, като попадащите в Натура 
2000 би следвало да са приоритет. Тези стъпки вече 
са предприети от правителствата на редица страни в 
Европа и Северна Америка. Надяваме се и България да 
ги последва в най-скоро време. 

емилия яНкОВА, мария кИРякОВА

Изолирането се извършва със съдействието на EVN 
Снимка Н. Петков

Изолациите са направени от специална пластмаса, 
която издържа на екстремни климатични условия 
Снимка Н. Петков

В рамките на проекта поставяме специални удължения, 
които предпазват птици с голям размах на крилата 
като царския орел                                   Снимка С. Спасов

Това е един от най-опасните за птиците тип стълбове 
Снимка Н. Терзиев
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Н айден се излюпва заедно с още едно орле от по-
следната останала двойка царски орли от пла-
нинската популация в Средна гора. И всичко е 

наред... до нощта с бурята... Вятърът брули вековните 
дървета, дъждът сее едрите си капки безразборно. В 
клоните на висок бор две малки орлета се гушат едно 
в друго, вкопчили нокти в гнездото. Остават сами, тъй 
като възрастните рядко нощуват там. 
Те все още не разбират какво е да летиш, да усетиш 
как разперените криле те носят към непознати земи и 
гледки, да предвкусиш жертвата, докато се рееш над 
безкрайното поле, да си намериш партньор и с него 
да отглеждаш поколения. Не са разбрали всичко това, 
защото са се излюпили едва преди месец и още ро-
дителите им носят храна в гнездото. Скоро, съвсем 
скоро трябваше да полетят, да се научат да ловуват, 
да поскитат по безкрайните пустини на Судан или да 
покръжат над бреговете на Червено море, а после да 
се върнат отново по нашите ширини. 
Няколко дни след бурята горският инспектор обикаля 
района си да провери какви щети са нанесли стихиите. 
Тогава чува тревожни писъци. Горският намира едното 
орле – изплашено и прегладняло, прибира го и го пре-
дава на ветеринарите от Спасителния център за диви 
животни в Стара Загора. Неговата съдба е да бъде ос-
тавено в гнездо при други орли, които да го отгледат 
заедно със своето поколение. 
Но какво се случва с другото птиче? Къде ли е попад-
нало? Дали е живо още? Дали не го е разкъсал някой 
хищник? 
В желанието си да разберат какво се е случило и да 
го намерят и спасят доброволци на БДЗП започват да 
обхождат района. Добри Добрев, Георги Герджиков 
и Силвия Холцтрагер с часове претърсват стръмните 
склонове, покрити с гори. И ето че на около 400 м от 

неОБикнОВенаТа иСТОриЯ 
на еДнО ОрЛе

Това е разказ за 
царското орле 
Найден. Раждането 
му с нищо не 
подсказва колко 
перипетии ще му се 
наложи да преживее 
в борбата за живот. 

деЙНОСтИ НА БдЗП

Найден си почива, след като е утолил глада си 
Снимка Д. Добрев

Ники вече е поставил гнездото на върха на бора
Снимка С. Спасов

Гладното орле приема с охота 
храната, която му предоставят      
Снимка Д. Добрев

Момчетата взимат мерките 
на Найден
Снимка С. Спасов
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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

гнездото чуват писъците на малко орле. Изгладняло, 
но живо! То не реагира на хората като на спасители, 
а става още по-буйно и се брани от „похитителите“, 
както е правило последните дни. Птичето разтваря ши-
роко очите си, разперва криле и заема отбранителна 
позиция. Не се оставя да бъде хванато лесно. Първото 
нещо, което доброволците на БДЗП установяват, е, че 
няма наранявания, счупвания и изглежда здраво. 
След това пристигат доброволците Волен и Наско, а 
също и Ники Терзиев и Светльо Спасов от проекта 
„Опазване на царския орел и ловния сокол в България“. 
Задачата на Светльо е да постави сателитен предавател 
на младия царски орел, за да разберем повече за из-
чезващата планинска популация на вида. Възраст та на 
малкото е съвсем подходяща то да бъде маркирано. 
Размерът на орлето е такъв, че може спокойно да поне-
се теглото на устройството. И докато Светльо поставя 
трансмитера, другите момчета се заемат да направят 
ново гнездо. Избират подходящо място, където да го 
сложат – върхът на бор, който е съвсем близо до дър-
вото с предишния дом на орлите. Гнездото се прави от 

преплетени клони, но трябва да е достатъчно здраво, 
защото надеждите са възрастните орли да си познаят 
орлето, да се настанят в новото гнездо и да започнат от-
ново да го хранят. Вътре в гнездото се постилат няколко 
слоя клони и листа, така че то да стане плътно и здраво. 
Щом стане готово, започва нелеката част с поставя-
нето му на дървото. Ники вече е на върха, а отдолу 
останалите момчета помагат новият дом на орела да 
стигне до върха. Ники привързва здраво гнездото на 
определеното място и оставя храна за осиротялото 
птиче, достатъчна за 3-4 дни. Скоро след това Найден 
вече е в новия си дом... Но това съвсем не е краят на 
тази история. Оттук започва частта, в която хората се 

оттеглят и могат само да наблюдават случващото се – 
дали възрастните птици ще познаят малкото си, дали 
ще кацнат отново при него и ще го нахранят. Планът е 
доброволците да останат 3-4 дни и да следят събитията 
от разстояние – достатъчно далеч, за да не притесняват 
птиците, но и близо, за да се намесят, ако забележат, 
че се случва нещо непредвидено.
ден първи: Възрастните птици се появяват, но дори 
не забелязват малкия Найден и новия му дом. Вечерта 
дори остават да нощуват далеч от така познатата бо-
рова гора. 
ден втори: Времето отново се разваля, тъмни облаци 
превалят планинското било. Орлите най-после забе-
лязват гнездото, но подхождат недоверчиво. Женската 
каца по съседните борове и непрестанно бди над сво-
ето отроче, докато мъжкият ловува лалугери в полето. 
Малкото орле вече е изяло половината от хранителните 
запаси, които са му оставени, и е готово да се пребори с 
поредната буря в живота си. На следващия ден то вече 
се чувства уютно в просторния си апартамент и с лю-
бопитство изследва цялата му конструкция. Със смели 
подскоци и бързи махове Найден вече тренира за тайн-
ството на първия полет. Хранителните запаси привърш-
ват и над птичето отново надвисва глад. Мъжкият орел 
неколкократно донася по някой лалугер и се рее над 
новото гнездо. При вида на апетитната плячка орлето 
надава силни писъци и с подскоци умолява своите роди-
тели да го нахранят, но все още страхът от непознатото 
е по-силен. 
ден четвърти: Идва нов ден и нова надежда за щастлив 
край на историята. Слънцето най-после успява да пребо-
ри спусналата се от планината сива пелерина. Разперил 
величествените си криле, Найден посреща топлите лъчи 
на изгряващото слънце. Възрастните орли отново пре-
карват нощта в близост до гнездото и призори тръгват 
на лов. Внезапно на небосвода в близост до гнездото се 
появява застрашителният силует на млад скален орел. 
Забелязали заплахата за Найден, неговите родители 
мигновено се появяват и жестоко атакуват натрапника. 
Изтощен от схватката, скалният орел бързо напуска те-
риторията. Дали орлите съвсем скоро ще поемат изцяло 
грижата за своето малко? Успехът е съвсем близо! 
ден пети: Рано сутринта мъжкият орел отново се спу-
ска към равнината, за да ловува. Не след дълго се за-
връща с плячка и без капка неувереност каца и оставя 
лалугера в гнездото. Малкият Найден надава радостен 
писък и със завиден апетит се нахвърля върху спаси-
телната порция храна. Същият ден орлите му донасят 
храна още 5 пъти, а женската дори започва да модели-
ра гнездото по свой вкус. 
Дни, прекарани далеч от гнездото, опасности, дъжд, 
вятър, студ и глад - всичко това остава в миналото, 
защото орлето е там, където му е мястото – при своите 
родители.  Найден излетя успешно от гнездото на 20 
юли и в продължение на 2 месеца се задържа в района 
на гнездото, като ежедневно посещаваше лалугерови-
те колонии в низината. 
На 22 септември обаче той е намерен в безпомощно 
състояние от служители на Национален парк „Цен-
трален Балкан“. Орелът е без един крак, а другият е 
тежко наранен вследствие на токов удар, вероятно при 
опит да кацне върху необезопасен стълб. Специалисти-
те от Спасителния център за диви животни не успяват 
да му помогнат.

емилия яНкОВА, Волен АРкумАРеВ

Не винаги климатичните условия са 
на страната на пазещите гнездата
Снимка В. Аркумарев

Изкуственото гнездо се прави от преплетени 
клонки и се постила с листа
Снимка С. Спасов
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И сторията за добив на морска сол от езерата на 
нашето черноморско крайбрежие е вековна. 
Два са естествените водоеми в страната ни, къ-

дето и днес се добива сол както в далечното минало – 
чрез слънчево изпаряване на морската вода. Това са 
езерата Атанасовско и Поморийско. Жителите на древ-
ния град Анхиало са добивали сол от Поморийското 
езеро още през III в.пр.н.е., а солодобивът по промиш-
лен начин от Атанасовското е започнал през XVIII в. 
Писането на приказката за получаването на подправ-
ката на живота – солта – от това езеро започнало през 
1906 г. Тогава българинът Атанас Илиев в сдружение 
с румънеца Илия Туршу започват строежа на съоръже-
ния за добив на сол близо до село Атанасово (днешни-
ят жилищен комплекс „Изгрев“ в Бургас). Две години 
по-късно двамата новатори получават първите 6000 т 
морска сол. 
През изминалите 105 години стопаните на солниците 
са ги развивали и модернизирали, но запазили тради-
ционния метод за добив на бялата подправка – изпаря-
ването на морската вода. Днес солниците в Атанасов-
ското езеро се управляват от акционерното дружество 
„Черноморски солници“, което е партньор на Българ-
ското дружество за защита на птиците при изпълнени-
ето на проект „Живот за Бургаските езера“ към програ-
ма LIFE+ на ЕС. Това партньорство се дължи на тясната 
взаимовръзка между добива на сол и биологичното 

приказка за СОЛТа 
на аТанаСОВСкОТО езерО

разнообразие в най-богатото на птици място в Бълга-
рия. Те са като два скачени съда – колкото повече сол 
се получава от водите на Атанасовското езеро, толкова 
повече птици има в него.
Хората, които са посещавали Атанасовското езеро, и 
по-специално солниците, могат да се определят като 
късметлии. На това място наистина попадаш в свят от 
приказките. Тук времето е спряло и солниците спят 
своя 100-годишен сън. Тук – на по-малко от десет кило-
метра от Бургас! – може спокойно да съзерцаваш оти-
ващия си ден сред тишина, мирис на сол и заспиващи 
птици. Тук са едни от най-златисточервените и топли 
залези над езеро. Тук може да се видят на морското 
равнище бели планини – солените планини на езерото.

Пътят НА СОлтА От мОРетО дО тРАПеЗАтА НИ

Днес в Атанасовското езеро се добиват от водите на 
Черно море около 40 000 тона морска сол годишно. 
Статистиката сочи, че в страната ни всяка година се 
употребяват около 120 000 тона сол. Недостигащите 
количества се внасят от страни като Египет, Тунис и 
Израел. В света се консумира 700 000 000 тона сол го-
дишно. Това означава, че Атанасовското езеро дава 
една много малка част от тази важна съставка и под-
правка на живота. Така е, защото солодобивът по тра-

Белите планини от сол на Атанасовското езеро
Снимки Архив БДЗП

Бохорите и техниката, която ги създава

На гости на солта
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диционен метод силно зависи от климатичните условия 
и солеността на морската вода. Месеците от април до 
октомври са най-важни за това производство. 
Удивително е колко стратегическа и значима е тази су-
ровина в много измерения от живота ни. Почти няма 
сфера от промишлеността, която да не използва натри-
евия хлорид в някаква форма. Солта е необходима в 
хранително-вкусовата промишленост, прилага се и в 
текстилната (преди всичко в кожарството), химическа-
та, транспортната, машиностроителната - може да се 
продължи дългият списък, но не 
е необходимо да се убеждаваме 
в необходимостта от сол. Нужна 
е дори и за нашите улици - всяка 
зима по тях се изсипват хиляди 
тонове луга, за да можем да се 
движим безпрепятствено. Лугата 
е остатъчен продукт от производ-
ството на сол. Солената вода с ви-
сока концентрация на магнезий, 
натрий и други елементи намира 
приложение във фармацевтиката, 
в медицината – за физикална про-
филактика, терапия на артрозната 
болест, мускулната и периферната 
нервна система. 

тАЙНАтА НА СОлОдОБИВА лекО Се РАЗБулВА

За 20 млади хора точно това се случи на тазгодишната 
природозащитна бригада на Атанасовското езеро. Во-
дени от любопитството как се получават белите бохори 
от сол, ние тръгнахме на поредната разходка из водите 
на езерото, но този път с главния технолог на „Чер-
номорски солници“. И научихме, че всичко започва 
от съхраняването на концентрирани морски води през 
зимния период в специални дълбоки землени резерво-
ари – запасни басейни. В началото на пролетта с тези 
води се зареждат басейните в солниците (същинското 
място за солопроизводство), които са разделени един 
от друг чрез земни валове или диги. Всички знаем, че 
Черно море, за разлика от други морета на Земята, е 
с много ниска соленост на водата – едва 18 промила, 
затова е необходимо да се използват концентрирани 
морски води за солопроизводството, разказва специа-
листът. Морската вода се концентрира, преминавайки 
последователно през система от изпарителни басейни. 

При това движение под въздействието на слънцето 
и вятъра водата се изпарява и постепенно увеличава 
солеността си до степен на насищане. Получената на-
ситена морска вода се подава в басейните кристали-
затори. Тук посредством слънчево изпаряване започва 
утаяването на солта на дъното на басейна върху една 
специална подложка от микроорганизми, наричана от 
майсторите на солта „майка“. И така за около 60 дни 
се образува от 3 до 6 см пласт от морска сол. Идва ред 
тази сол да бъде извадена на сушата. 

„Черноморски солници“ работят по метод, 
известен като фокински. Той се характеризи-
ра с еднократно събиране на изкристализи-
ралата сол. Със специална техника, но пре-
ди всичко с помощта на сезонни работници 
– солничарите, солта се събира от басейна. 
Следва промиване в спирални класификато-
ри и по много интересни и специални транс-
портни ленти започва да се трупа на открито 
под формата на пирамидални фигури, които 
специалистите наричат бохори. Именно на 

тях ние, случайните минувачи, се радваме най-много. 
Преди солта да бъде извадена на сушата басейните с 
нея придобиват уникален и неповторим в природата 
розовочервеникав цвят. Той се дължи главно на едно-
клетъчното водорасло Dunaliella salina, както, разбира 
се, и на развитието на солничното раче. Накрая в ба-
сейните остават само следите от греблата на солнича-
рите, събрали бялата подправка. От бохорните плани-
ни морската сол (след като е изсъхнала) се товари на 

Чайките използват солните басейни като място за нощувка

И вместо снежна има солна пързалка 
в Атанасовското езеро 

на стр. 8 

Запазеният цвят на Атанасовското езеро – розово-червен

деЙНОСтИ НА БдЗП
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МЛаД ЛОВен СОкОЛ 
(Falco cherrug) ОТ 
УкраЙна преМина 
през БЪЛГариЯ

П рез последните години беше потвърдено по без-
спорен начин, че ловни соколи от Унгария при 
скитанията и миграцията си посещават Бълга-

рия. От маркираните от унгарските природозащитници 
със сателитни предаватели 44 млади ловни сокола до 
нашата страна стигнаха 5. Някои птици просто преся-
коха територията ни, други останаха в продължение 
на няколко дни в райони с достатъчно храна, а една от 
младите птици – Карчи, престоя 36 дена близо до Ку-
брат. Спътниковите предаватели доказаха, че ловните 
соколи от Унгария при миграцията си както на юг, така 
и на север, използват миграционното трасе, известно 
като Виа Аристотелис – над Западна България, Софий-
ското поле и долината на Струма.
През 2011 г. в рамките на проекта „Опазване на ловния 
сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и 
Словакия“ по програмата LIFE+ на Европейския съюз 
унгарските ни колеги поставиха сателитни предавате-
ли и на 8 млади ловни сокола в Украйна. Предполо-
женията, че украинските птици също преминават през 
България, се потвърдиха, когато на 7 и 8 август 2011 г. 
един от снабдените с предаватели ловни соколи пре-
летя през цяла Източна България, като пренощува на 
около 30 км западно от Бургас. Птицата е използвала 
Западночерноморския прелетен път (по-известен като 
Виа Понтика), макар да не го е минала в „класическия“ 
му вариант – над Бургаските влажни зони. Пренощува-
ла е в район с много стърнища, където вероятно е била 
привлечена от по-добрите възможности за намиране 
на храна, след което се е придвижила на югоизток към 
Босфора с последен сигнал от България съвсем близо 
до границата с Турция.
През следващите седмици младият ловен сокол е пре-
косил почти цяла Мала Азия, стигнал е до Кипър, след 
което отново се е върнал в Турция, където за съжале-
ние е загинал от токов удар.

Петър яНкОВ

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

удивителните дървени вагончета на теснолинейката, 
чиито релси опасват солниците. Така тя се прибира, 
складира и следва нейната преработка. Част от тази 
сол се йодира за хранителни цели. 
Солодобивът в „Черноморски солници“ е изцяло ориен-
тиран към естествените природни процеси и се постига 
без отделяне на вредни емисии в околната среда. С 
течение на годините в солниците е създадена среда, 
която е допринесла за едно богато биологично разно-
образие. Поддържането на дигите, разделящи изпари-
телните басейни, вече 100 години предоставя идеална 
среда за почивка и гнездене на много видове птици на 
Атанасовското езеро. На тях може да се наблюдават 
стотици къдроглави и розови пеликани. Там си почи-
ват и хиляди дъждосвирци. Басейните с концентрирана 
морска вода създават идеална хранителна база за мно-
го от видовете птици, които обитават езерото. 
Съчетаването на поддържан резерват с предприятие 
за солодобив не е непознато за Европа и света. Двете 
дейности не се противопоставят, а напротив - допълват 
се. Това е идеален пример за ориентиран към опаз-
ването на биологичното разнообразие бизнес, който 
трябва да се подкрепя и развива. Дано тази приказка 
продължава да се пише.

мариана ВълчеВА

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

от стр. 7

Солта преди да бъде събрана в белите планини

Маршрутът 
на младия ловен 
сокол от Украйна
Снимки Архив БДЗП
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деЙНОСтИ НА БдЗП

В разгара на пролетта и почти в края на размножи-
телния сезон за морските орли орлетата на една 
от двойките по Дунавското поречие получиха „по-

даръци“ и нелеката задача да дадат отговори на мно-
го въпроси, вълнуващи природозащитната общност в 
България.
Емо и Мая се появиха на бял свят в началото на април 
и само за месец и половина вече тежаха по 4-5 кг и 
бяха готови да започнат своя житейски път. В края на 
май на двете орлета бяха поставени сателитни преда-
ватели с тегло около 70 грама, прецизно закрепени с 
презрамки на гърбовете им по начин, който им позво-
лява свободно да летят и да не изпитват притеснения 
заради новите си придобивки.  Сателитните предава-
тели позволяват на експертите от БДЗП да проследя-
ват орлите почти в реално време, да научават повече 
за начина им на живот и за местата, които посещават 
и където ловуват, но най-вече – да събират и анализи-
рат информация за заплахите за оцеляването на този 
рядък вид. За първи път в България те са поставени и 
на морски орли (от 2008 г. до днес има поставени вече 
19 предавателя на млади царски орли). Взехме кръв-
ни проби от двете птици за провеждане на токсико-
логични и генетични анализи, които ще бъдат извър-
шени в Института по зоология и проучване на дивата 
природа в Берлин. Цветен алуминиев пръстен ще от-
личава всяко орле.  След като прекараха около месец 
в гнездото с новата си екипировка, в началото на юли 
орлетата излетяха и направиха първите си продължи-
телни полети в опознаване на природата около род-
ния им дом. Почти цял ден те прекараха в най-честото 
си и любимо занимание – да кацат по дърветата и да 
оглеждат района наоколо. Немалко време младежите 
отделиха на тренировъчни полети и игри, гонейки се 
помежду си или преследвайки чайки и врани.
В първите дни на септември при регулярното сваляне 
на данните от двата предавателя, което се извършва 
всеки ден, установихме, че Емо и Мая вече са отлетели 
далече от родния си дом. Само за няколко дена те из-
минаха около 100 км и се придвижиха в най-източната 
точка на река Дунав в българската ѝ част. През следва-

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме в бъдещето ти!

Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Проект „Заедно за Дунав“ , финансиран от Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България

пЪрВиТе МОрСки ОрЛи СЪС 
СаТеЛиТни преДаВаТеЛи В БЪЛГариЯ

EМО и МаЯ

щите няколко седмици орлите се задържаха в своя нов 
дом, като правеха серия от придвижвания ту на изток, 
ту на запад по реката. 
Първите данни вече показаха предпочитаните от орли-
те територии в следгнездовите им скитания – преобла-
даващо това са дунавските острови с обкръжаващите 
ги влажни зони, където орлите лесно намират храна.
Всеки от вас също може да следи придвижванията 
на Емо и Мая на специално разработения интернет 
сайт, информацията на който се обновява през 2 дни - 
http://195.96.231.112:8080/ Дейностите по опазването 
на морските орли през тази година се финансират в 
рамките на проект „Трансграничен модел за опазва-
не на природата и устойчиво ползване на природните 
ресурси по течението на река Дунав“, финансиран от 
Програмата за трансгранично сътрудничество между 
България и Румъния 2007–2013.          

 емил тОдОРОВ

Емо и Мая със сателитните предаватели
Снимка Е. Тодоров

Поставяне на сателитен предавател на Емо
Снимка С. Чешмеджиев
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деЙНОСтИ НА БдЗП

В продължение на два дни в петте работилници по 
интереси децата рисуваха, моделираха, правиха 
хвърчила и птици от природни материали, дока-

то техните връстници от танцови и театрални форма-
ции оживиха с талантливите си изпълнения сцената на 
фестивала. За радост на многобройната публика над 
250 участници от 21 танцови и театрални състави от 
Варна, Добрич, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Кра-
пец, Дуранкулак и Горун взеха участие в представле-
нията през втория фестивален ден. 
Старите и ръждясали цистерни, останали в района от 
миналото, имат вече нова визия, която дълго ще на-
помня за събитието. Вдъхновени от каузата за опазва-
не на емблематичната за района червеногуша гъска, 
20 улични артисти от цялата страна рисуваха върху тях 
виденията си „От птичи поглед“. Много музика и визу-
ални ефекти белязаха и морските вечери на уникал-
ното място на фестивала. През втората вечер на живо 
свириха музикантите от известната варненска етно-
джаз формация La Migra. 
По време на официалното откриване на фестивала в 
Зеления образователен център в гр. Шабла бяха пред-
ставени и изложбите от съпътстващите фотоконкурси - 
международният „Дивото“ и „Фотоваканция’2011“, - 
организирани съвместно с Фотографска академия и 
Фотосинтезис. В конкурса „Дивото“ участваха 58 фото-
графи от 21 страни, а получените снимки бяха над 450. 
Изложбите на майсторските творби останаха в Центъра 
до края на октомври, след което предстои да бъдат по-
казани в градовете Варна, София и Русе.

ФеСТиВаЛ на     

      
  ХВЪрЧиЛаТа 

Първият Фестивал на хвърчилата, посветен на кауза-
та за опазване на червеногушата гъска, вече е факт. 
На 23 и 24 септември 2011 г. просторните поляни в 
близост до най-стария фар на българското Черномо-
рие – на брега край гр. Шабла – се превърнаха в сцена 
на един уникален и цветен празник. Десетки хвърчила 
изпъстриха небето над морския бряг, а за мнозина от 
посетителите това бе първата възможност да се опи-
тат да направят хвърчило и да го пуснат във въздуха. 

Фестивалът беше посетен от около 1500 души от райо-
на, Варна, Добрич и от цялата страна. Смятаме, че това 
е обещаващо начало на една прекрасна традиция, коя-
то ще става все по-популярна, а заедно с нея и симво-
лът на Фестивала – червеногушата гъска. Подготовката 

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

ФеСТиВаЛ на     

      
  ХВЪрЧиЛаТа 

и провеждането на събитието бяха широко отразени 
в над 70 публикации и излъчвания от информационни 
агенции, регионални и национални електронни и пе-
чатни медии, включително БНТ, бТВ, БНР, Дарик ра-
дио, вестниците „Дневник“ и „Стандарт“. Това ни дава 
основание да вярваме, че основното послание на фес-
тивала - опазването на застрашения вид птица - е било 
чуто и разбрано подобаващо.
Екипът на БДЗП от проект „Опазване на зимуващата по-
пулация на световно застрашената червеногуша гъска 
в България“ се надява Фестивалът на хвърчилата да се 
превърне в очаквано ежегодно събитие и през следва-
щата година да успеем да го включим в международ-
ния календар на подобни фестивали. 

марина ГеОРГИеВА
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околната среда и рождения ден на Мими Прама-
тарова. Темата на тазгодишния литературен кон-
курс бе „Необикновените обикновени птици“. За 
първи път е предложена тема от Българско дру-
жество за защита на птиците (БДЗП), което беше 
поканено като официален партньор на конкурса. 
Инициатори и организатори бяха Националният 
Доверителен ЕкоФонд, Дирекцията на Национа-
лен парк „Рила“, БДЗП и Сдружение „Екологичен 
форум“. Наградите връчи лично госпожа Евдокия 
Манева, заместник-министър на околната среда и 
водите.
Първа награда – кристална статуетка с инкрусти-
ран стрък на божествената рилска иглика, гра-
мота и еднократна стипендия от 1000 лв. получи 
Дамяна Радионова от Русе. Втора награда – грамо-
та и еднократна стипендия от 500 лв. – Радослава 
Макшутова от София и трета награда – грамота и 
еднократна стипендия от 300 лв. – Виктория Мил-

чева от Монтана. Още десет грамоти и подаръци от На-
ционален парк „Рила“ и БДЗП бяха връчени на отличе-
ни произведения.

теодора ИВАНОВА

наЦиОнаЛнаТа наГраДа за прирОДОзаЩиТа 
на иМеТО на МиМи праМаТарОВа за 2011

На Йордан Радичков

– Драги ми господине, нямате представа колко се е объркал светът! Да вземем например 
врабчетата! Най-обикновени птички, тъй да се каже, пък и те се „модернизираха“. 
Седя аз оня ден в една пицария на открито, хапвам пица, пийвам газиранко, идилия! А 
на съседната маса... врабци! Разположили се, тъй да се каже, „плюскат“ и те от парче 
недоядена пица, глътват от разляла се по масата напитка, че и с лошо око поглеждат 
към моята пица. Не щат, драги ми господине, само тесто! Хвърлих аз на няколко враб-
чета на земята къшейче от тестената част – нулево внимание, искат с мръвка и кет-
чуп! И не им пука, че току до тях две котки обикалят между масите, ама и те напълно 
незаинтересовани от пернатата храна, и котките пица искат. Объркал се е светът 
ви казвам! По мое време врабчетата си ловяха мушици, зрънца търсеха и за тях беше 
истинско угощение да клъвнат някоя трошица. Пък как се страхуваха от котките! Ама 
по мое време котките гонеха врабчетата и ги ядяха, така беше!
Няма да повярвате, влизам преди време в един хипермаркет да пазарувам. По едно време току над главата ми пре-
хвърча врабче. Уплашено, горкото, лута се в огромния си капан. Това нищо, случва се някоя птичка да влезе в сграда, 
в стая, че докато открие пак отворения прозорец да излезе, голям страх пада. Мина някъде седмица, отивам пак 
в хипермаркета и - какво мислите – врабецът още там! Разположил се човекът, „пазарува“ от пресните кроасани, 
пийна си от протекло прясно мляко и гледа един доволен. Че как, навън сняг, студ, а той се уредил с топлофициран и 
електрифициран „апартамент“ олинклузив!
Обърка се светът, казвам ви, съвсем полудя! Четох, че през януари в Германия полицията прибрала... пиян бухал. 
Представяте ли си?! От изхвърлени бутилки пил шнапс! И го завели на ветеринар, който „има опит с пияни птици“, 
точно така пишеше, честна дума! Излиза, че пиянството при птиците вече е практика! Умът ми не го побира!
Ами това, дето в Колумбия „арестували“ гълъб „муле“, който се опитвал да внесе в затвор 45 грама наркотици? 
Или друг, който пренасял за затворниците карти за мобилни телефони? Че и това, видите ли, било често срещана 
практика! Божеее, докъде докарахме тия живинки ние, хората! Че те станаха като нас, бе!
Ама какво се чудя? През зимата видях как три гълъба настървено ръфаха останките на премазан от кола техен съ-
брат. Канибали, драги ми господине, на човеци приличаха! 
На, японски учени обучили гълъби да различават професионални от любителски картини. То аз не го мога, ама те...
Такива ми ти работи, драги ми господине! Ама ме е страх, че птиците един ден ще ни отмъстят за туй, дето им 
причиняваме. Гледали ли сте филма на Хичкок „Птиците“? Ей тъй може да стане – да ни нападнат и да ни изкълват. 
Или с птичи грип. Първо ние им го причиняваме, а те да ни „върнат услугата“, тъй да се каже...
Трябва, драги ми господине, да спасим обикновените градски птици да не станат... хора! Нали?

През юни в София за шеста поредна година беше 
връчена Националната награда за природозащи-
та на името на Мими Праматарова. Събитието 

беше посветено на Международния ден за опазване на 

неОБикнОВениТе ОБикнОВени пТиЦи

Дамяна РАДИОНОВА

Снимки Архив Сдружение Екологичен форум
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В началото на тази учебна година стартирахме на-
ционалния конкурс за рисунка „Орлите са кра-
сиви!“ в рамките на проект LIFE+ „Опазване на 

царския орел и ловния сокол в България“. Желанието 
ни беше да насърчим децата да погледнат към небето, 
докато се разхождат сред природата, и да видят колко 
красиви и величествени всъщност са грабливите пти-
ци; да бъдат любопитни за начина им на живот и какво 
застрашава съществуването им в днешни дни. Вярва-
ме, че това е малка стъпка към изграждането на ак-
тивна гражданска позиция в защита на околната среда. 
В творбите, които получихме, личи отношението на 
децата към природата. Желанието им да се включват 
в подобни инициативи определено ни дава оптимис-
тичен поглед към бъдещото поколение, а също и към 
родителите и учителите, които насърчават малките ху-
дожници. 
Когато стартирахме начинанието, нямахме представа 
каква вълна на подкрепа и ентусиазъм ще срещнем. В 
много случаи получавахме рисунки от две или три деца 
от едно семейство или пък огромни пакети, пълни с 
прекрасни цветни произведения на изкуството, изпра-
тени от училища или школи по рисуване. Конкурсът спе-
чели огромна популярност - получихме общо 538 рисун-
ки! Включиха се малчугани от цели 64 населени места 
в страната. Възрастовото разпределение показва като 
най-активни децата между 7 и 14 години, а най-малките 
участници са едва на 5 години. Добрич, Пловдив, Сви-
щов и София имаха най-много представители с рисунки. 
Достойно се представиха и по-малки населени места, 
като Аксаково, Тополовград, Каварна, Карнобат, селата 
Голямо Ново, Вардим, Перперек, Искрец, Радовец, Труд 
и други. Беше отбелязано дори международно участие - 
на млада художничка от Словения.
Конкурсът нямаше да бъде толкова успешен без под-
крепата на наши членове и приятели, които се включи-
ха в разпространяването на плакатите за обявяването 
му и вложиха също толкова ентусиазъм и сърцатост, 
колкото и самите малки участници.
Задачата на журито се оказа по-трудна от очакваното, 
тъй като творците се бяха постарали да дадат най-до-
брото от себе си. След дълго съвещаване журито из-
бра шестимата финалисти, чиито рисунки ще украсят 
календара на БДЗП за 2012 г. Наградите за тях са би-
нокъл Olympus 8x40 DPSI, Определител на широко раз-
пространените видове птици в България и календар с 
отличените рисунки. 
Поради големия брой участници и прекрасните рисун-
ки, които получихме, решихме да наградим още 14 от 
творбите. Техните автори получават членство, значки 
на царския орел и ловния сокол и книжки, посветени 
на птиците. Още специални награди ще бъдат осигу-
рени от различни проекти на БДЗП. На всички учас-
тници, които заявят желаниe, ще издадем грамота за 
участие.
Тук са представени шестте наградени рисунки.

емилия яНкОВА

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

наЦиОнаЛнаТа наГраДа за прирОДОзаЩиТа 
на иМеТО на МиМи праМаТарОВа за 2011

Изненадано малко орле 
Глория Евгениева, 10 г., Варна 

Царски орел с малкото си 
Веселейла Янакиева, 13 г., София 

Орел в полет 
Петя Балева, 
18 г., София 

На фокус 
Десислава Иванова, 

17 г., Пловдив 

Голям ястреб през ранна есен 
Деница Петкова, 14 г., София 

Сокол в очакване на плячка 
Василена Иванова, 12 г., Монтана

ОрЛиТе Са краСиВи!
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деЙНОСтИ НА БдЗП

В един топъл майски ден в природозащитен център 
„Пода“ край Бургас дойдоха на гости 17 млади 
художници. Първите им стъпки към вратите на 

центъра бяха малки и плахи. Ние, екипът на проект 
„Живот за Бургаските езера“ към програма LIFE+ на 
ЕС, бяхме поканили учениците от бургаската гимназия 
„Св.св.Кирил и Методий“ на еднодневен пленер в сто-
панисвания от БДЗП природозащитен център. Идеята 
ни беше да разкрием пред младите хора птичето бо-
гатство на защитена местност „Пода“ и заедно с тях да 
се забавляваме, докато те рисуват нейните обитатели.
Избрахме 17 птици, които най-често могат да се видят 
в защитената територия, и ги превърнахме в модели 
на художниците. Въпреки огромното притеснение на 
момичетата и момчетата заради трудната задача се 
оказа, че те се справят блестящо. Само за час те се 
влюбиха в пъстрите пернати. Придобили повече сме-
лост, младите художници грабнаха четките и боите и 
започнаха да изпълват белите си листа с позиращите 
им на снимки модели. 
Така днес ние сме горди притежатели на 17 автор-
ски творби на сивата, гривестата, малката бяла и 
нощната чапла. С цялата си пищна красота оживя и 
земеродното рибарче на Рукие. Иван започна да ри-
сува немия лебед… като черен. Изненадващо обаче 
скоро грозното пате бе превърнато в красивата бяла 
птица, която познаваме. Така една по една птиците 
от защитената местност се появяваха изпод изкусните 

17 
мига от 
пролетта 

ръце на талантливите млади хора. През цялото време 
до тях неотлъчно бе преподавателката им г-жа Дотка 
Калъчева, която помагаше и умело насочваше своите 
възпитаници. 
Днес 17-те мига от пролетта красят една от залите на 
културен център „Морско казино“ в Бургас. Там бе 
открита изложба с рисунките на бъдещите бургаски 
художници. По време на откриването ѝ залата бе оз-
вучена с птичите песни на перна̀тите от белите листа. 
Това бе един опит на нашия екип да пренесе атмосфе-
рата от езерата на Бургас по-близо до хората в града. 
Надяваме се да успеем да провокираме всеки, който 
види изложбата, да посети Атанасовското езеро, Вая 
и комплекса от водоеми „Мандра – Пода“, за да потър-
си техните обитатели в естествената им среда. Дано 
талантът на младите хора предизвика гордост у бур-
газлии към това, което притежават, и да ги направи 
съпричастни към опазването на езерата - нашата най-
важна задача. 
През 2012 г. рисунките на бургаските ученици ще из-
пъстрят страниците на календара на БДЗП. Дано всеки 
ден, поглеждайки поредната дата от календара на жи-
вота, да се сещаме, че морският орел, тръстиковият 
блатар и големият воден бик са там някъде, много бли-
зо до нас, които се борим за тяхната естествена среда, 
чиито граници се свиват.

мариана ВълчеВА

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

Голям корморан   Автор В. Манолакева

Снимки Архив БДЗП
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ХОРАтА

През зимата късо съединение на електропро-
вод, предизвикано от бухал, спря тока на 
седем села в Хасковско. Благодарение на сиг-

налите и ангажираността на граждани от с. Ра-
бово два опасни стълба близо до трафопост бяха 
изолирани в най-кратък срок. Оттогава там вече 
не загиват птици. 

Бихте ли ни разказали подробно какво се случи с 
бухала и стълба?

Петко Ангелов: На девети януари към девет часа 
вечерта нещо присветна над единия стълб до наша-
та къща и токът премигна. След 2–3 минути това се 
повтори и токът изгасна. След още 1–2 минути токът 
дойде, но започна да се чува пърхане и бучене и след 
малко явно всички предпазители изключиха. Излязох-
ме навън и усетихме във въздуха миризма на изгоря-
ло месо. В тъмното се взирахме нагоре, за да видим 
от кой стълб е дошъл проблемът. Тогава се обадихме 
на спешния телефон на EVN, а съпругата ми звънеше 
на телефон 112.
Дежурните от Маджарово дойдоха след половин час, 
защото в 7–8 села нямаше ток. Електричарят Гюнер 
дойде, видя какво е станало и спря всички линии. 
Светнахме с фенер и видяхме на стълба огромен бу-
хал.
Обадих се на Стойчо Стойчев, Стефан Аврамов и ме-
диите. Взеха бухала за доказателство пред EVN. На 
следващия ден сутринта веднага организирах прес-
конференция в 11 часа в Хасково и направихме всич-
ко възможно да покажем птицата. Стефан Аврамов я 
занесе в София в Природонаучния музей. След това 
пуснах сигнали до РИОСВ–Хасково, МОСВ и EVN. Вла-
димир Трифонов от РИОСВ–Хасково прие сигнала. По-
лучих официален отговор за обезопасяването на стъл-
бовете. От РИОСВ дойдоха и направиха протокол. Ако 
се отвръща така на всеки сигнал, ще е много добре.

След колко време стана обезопасяването?

П.А.: Може би след около 20 дена – по-бързо, откол-
кото очаквах.

пОСЛеДен пОЛеТ
кой екип дойде да го изолира?
П.А.: Първо дойде специалист от Пловдив да огледа 
стълбовете, а след това от EVN–Хасково дойде група, 
която изолира и двата стълба, защото и на двата са 
се случвали такива неща. Накрая от РИОСВ–Хасково 
направиха протокол, че сигналът е изпълнен.

Значи и други птици са загинали на опасните стъл-
бове?
Стефка Ангелова: Да, миналото лято два пъти пада-
ха сиви врани и веднъж сврака. Тогава имаше само 
смущения, но токът не спря. Едната врана се беше 
овъглила. Другият стълб, не този, на който загина бу-
халът, беше изолиран по-сполучливо.

П.А.: Възможно е бухалът да се е поблазнил от кокош-
ките в двора. По-късно разбрахме, че в две поредни 
сутрини около шест часа сутринта бухалът е грабвал 
кокошки от съседен двор, които спели на орех заради 
набези на лисица. Бухалът е обикалял в района около 
седмица преди да го удари токът. 

какво искате да кажете като заключение?
П.А.: Смятаме, че този случай може да бъде пример 
как трябва да протича взаимодействието между обик-
новените граждани и институциите при възникнали 
случаи, застрашаващи природата. От всяка инстанция 
получих обратен отговор. Медиите също реагираха и 
отразиха случая. Но трябва хората да имат телефони-
те на институциите и природозащитните организации 
и да знаят към кого и как да се обърнат.

Петко и Стефка Ангелови са собственици на 
Къща за гости „Тепавицата“ в с. Рабово, на са-
мия бряг на р. Арда. Освен с екологичен селски 
туризъм, семейството се занимава и с отглеж-
дане на лимец, известна като „житото на тра-
ките“ и „храна на боговете“. 
През 2011 г. Петко Ангелов зася 50 декара от 
древното жито и организира традиционна жът-
ва в края на юли.

Интервюто взе Цветомира ЙОЦОВА

Петко Ангелов показва 
обезопасения електрически стълб

Снимка И. Ангелов
Фестивал на хляба 2011 

Снимка Архив на Къща за гости „Тепавицата“, с. Рабово
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ХОРАтА

Откакто се преместих да живея на село, започнах 
все повече да забелязвам колко силно хората 
са свързани със земята и местата, на които жи-

веят, както и изключителната им наблюдателност за 
неща, които за външните хора са просто красив пейзаж 
по пътя, който подминават и виждат само през прозо-
реца на колата.
Ще ви разкажа за Благовеста и Николай от с. Горно 
поле и Касим от с. Тополово. Общото между тях е, че 
са се насочили към традиционен и полезен за природа-
та и биоразнообразието поминък и осъзнават и ценят 
връзката между всичко живо, което ги заобикаля, оби-
чат го и се наслаждават!
Бети и Николай са женени, имат четири деца, най-мал-
кото е на 3! Някой може би ще си каже: „Какво правят 
млади хора като тях в село като Горно поле, където 
има само баби?“ Е, те не са си го казали, когато преди 
седемнадесет години се преместили на село и купили 
няколко кози, двадесет овци и една крава. През 1999 г. 
продали апартамента на нейните родители в Пловдив и 
купили шестнадесет крави, осем от които умрели още 
първата зима! Но те не се отчаяли, а се научили как 
да се грижат за животните. В момента имат 280 кра-
ви, а общият брой на животните е около 500! Открили, 
че „колкото по-примитивни са животните, толкова по-
приспособими са те и отглеждането им е по-евтино“, и 
се насочили към рядката автохтонна порода късорого 
родопско говедо. Но както казва Николай: „По-лесно е 
да спечелиш шестица от тотото, отколкото да намериш 
чисти породисти животни!“ Това се оказало трудна и 
дълговременна задача, а тогава още никой не бил и 
чувал за субсидии.
„Ние оцеляхме, защото и кравите оцеляха. Начинът, 
по който ги отглеждаме, е максимално близо до приро-

дата. Живеят като дивите животни. Раждат теленцата 
си в гората и ги крият по една седмица преди да ги 
доведат“ – казва Бети. В момента, освен 500-те говеда, 
имат 20 овце и 6–7 коня.
През 2005 г. започват да развиват селски и екотуризъм 
– с две стаи в собствената си къща. Казват, че искат 
да бъдат приятели с гостите си. Туризмът е повече за 
контакти с млади хора, не толкова за печалба. Но в 
момента разширяват къщата си за гости с още 4–5 стаи 
и една трапезария благодарение на финансиране от 
проекта „Новото тракийско злато“. 
Благовеста и Николай осъзнават зависимостта си от ди-
вата природа. Загубите на домашни животни от вълци 
например „не са само зян“ – лешоядите, гнездящи в 
района, се хранят с жертвите, а лешоядите привличат 
туристи! На въпроса ми дали усещат, че с дейностите 

рОДОпиТе 
и ТеХниТе пазиТеЛи

Конете пашуват свободни около фермата
Снимка Архив „Дивата ферма”

Дивата ферма
Снимка Архив „Дивата ферма“
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си по животновъдство и екотуризъм могат да помогнат 
на природата, Бети отговаря, че не само го усещат, но и 
са убедени! Въпреки че животните им са пазени от де-
сет-дванадесет каракачански кучета, вълците постоян-
но убиват част от тях, а така има храна и за лешоядите. 
Съседи са им две двойки египетски лешояди, които 
буквално закусват в задния им двор, и стопаните ги на-
ричат „нашите домашни любимци“. Хранят се с млеч-
ните изпражнения на теленцата. Сутрин в 6 часа след-
ват с нисък полет Николай по пътя към кравите и като 
ги пуснат, птиците влизат в обора „на закуска“. Бети 
разказва със смях за забавно „стълкновение“ между 
един египетски лешояд и техния коч, охраняващ два-
десетте овце, което наблюдавали, докато децата се 
хранели в кухнята. Лешоядът кацнал в двора да се 
храни с екскременти, но кочът се засилил срещу него 
и го прогонил извън оградата. След минути лешоядът 
отново кацнал вътре да се храни и мъжкарят отново 
се засилил срещу него, но този път смелият египетски 
лешояд разперил криле и прогонил съперника си, след 
което спокойно продължил закуската си! А през юни, 
когато събират сеното, египетските лешояди кацат на 
десетина метра до тях да кълват буболечки. 
Децата отлично разпознават птиците и обичат свобод-
ния и неподправен живот на село. А Бети и Николай са 
щастливи да посрещат всеки любител на природата в 

„Дивата ферма“ в с. Горно поле, на ръба на кратера, с 
местни гозби, египетски лешояди и крави, коне и био-
логични зеленчуци и мед от собствените им кошери...
От Маджарово и лешоядите се пренасяме съвсем наб-
лизо, в село Тополово, на гости на Касим и неговата 
моделна биоферма! Захванал се с органично земеде-
лие през 2003 г., като преди това е бил и си остава 
единственият килимар в България, който боядисва с 
напълно натурални средства - с билки и корени. Осъз-
нал потенциала в района, чистата и запазена природа, 
и иска да бъде и за пример на колегите си, за да може 
повече хора да се занимават с биоземеделие.
Касим е голям оптимист и смята, че това, което пра-
ви, има бъдеще. Част от разнообразните аспекти на 
работата му са органично растениевъдство – отглежда 
билки, пъпеши, шипка, грозде, - а в стадото си има 
петдесет овце от чистата порода каракачанска овца, 
както и петнадесетина кошера с пчели и произвежда 
прекрасен биологичен мед. Желанието му е занапред 
да разшири бизнеса си по устойчив и природосъобра-
зен начин. Торът от овцете отива за преработка от ка-
лифорнийските червеи, каквито също отглежда в мо-
делната биоферма. Скоро се надява да затвори цикъла 
от производства, като се сдобие с къща за гости, малък 
демонстрационен цех с няколко стана за килими, къде-
то да показва на гостите си как се боядисва с билки, и 
малко биомагазинче в къщата. 
Касим от все сърце вярва, че трябва да се грижим за 
природата и да я ценим, защото тя ни дава храна и под-
слон. Твърди, че не бива да се намесваме прекалено в 
нейния живот, и със съжаление посочва близките хъл-
мове, където преди години дъбовете били осечени и 
заменени с борчета, които впоследствие също били из-
сечени и сега ерозията е тръгнала. Натъжено поглежда 
и купчина боклуци край пътя, но се надява това да се 
промени. Той е от новите фермери – инициативни, мо-
тивирани и устремени да се обучават и усъвършенстват. 
В същото време върви близо до природата с малкото 
си стадо овце и мечтата за биомагазин. Догодина ще 
сее спелта, вече е пробвал с ръж. Всичко е екологично 
чисто и не се третира с пестициди и изкуствени торове. 
При срещата ни Касим сподели с мен впечатления 
за Хималаите – поканили го за три месеца в Китай да 
обучава китайците как се боядисват килими с билки 
и корени. Преди това е бил в други страни... Но се 
е завърнал в Родопите, където работи за мечтата си 
и за природата... Над неговата ферма също прелитат 
египетски лешояди, както и над оборите на Недим от 
съседното село, но това е следващата приказка за Ро-
допите и техните пазители – хора и лешояди!

Цветомира ЙОЦОВА

Касим от с. Тополово с каракачанските си овце 
Снимка Архив Ирма Артс

Детство в „Дивата ферма“
Снимка Архив „Дивата ферма“

Семейството се труди задружно
Снимка Архив „Дивата ферма”
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Ранна септемврийска сутрин. При-
ятна и уютна малка чайна в Бур-
гас. До мен с чаша чай в ръка 

седи още по-приятната ми компания – 
Деница. Пием чай и си говорим. Моята 
събеседница ме кара да се запитам бях 
ли толкова зряла на годините, на които 
е Дени сега? Всяка среща с това мило 
момиче ме връща назад в годините и 
ме кара да се замислям за зрелостта, 
за опита в живота и пътя, който извър-
вяваме. 
Деница е само на 16 години. Учи в ГПНЕ 
„Гьоте“ в Бургас. Освен натовареността 
в езиковата гимназия е поела товара и 
на уроците по английски, председател-
ството на ученическия съвет и доброволчеството в БДЗП. Намира 
време дори и за любимите си занимания – рисуването, разходките 
в планината и четенето на фантастика и приключенски романи. 
Какво ли още ще добави към всичко това?
Естествено, любопитно ми е защо е доброволец на БДЗП и се изу-
мявам от отговора, който получавам. Хората – те са причината 
Дени да е сред нас и да ни помага много. Повярвайте ми - тя е 
полезна във всяка наша дейност. Изведнъж усмивка изгрява на 
лицето ѝ и със звънкия си смях тя се връща към спомените. Скоро 
намерила членската си карта към БДЗП. Оказало се, че е издадена 
в годината, когато Деница е едва на шест. Всичко това благодаре-
ние на мама, която я води на сбирките на БДЗП в Бургас. Попада 
в онзи малък офис, където пет-шест души разказват интересни и 
вълнуващи за малкото момиче неща. Хората разкриват на Дени-
ца нови светове. Първата птица, която помни, че е разпознала, е 
планинската стърчиопашка. Да бъде доброволец към БДЗП ѝ носи 
удовлетвореност от свършената работа и много знания, освен това 
я прави по-самостоятелна. Това и аз мога да го потвърдя. 
Впечатлена съм, когато моята събеседница ми споделя, че е научи-
ла много за себе си, откакто е сред нас и работи наравно с нас. За 
Дени това е първото доброволчество в живота. Днес тя му се е отда-
ла изцяло, но би искала освен да бъде полезна на птиците, да може 
да помага и на децата, които имат нужда. Да бъде доброволец за 
Деница означава да бъде отдадена на кауза, на организация, но без 
да очаква да получи нещо в замяна. Деница още не знае, че нищо 
в този свят не се губи. Направеното от нея добро ще ѝ се върне – и 
сигурно вече ѝ се връща. Това лято енергичната девойка работеше 
в ПЗЦ „Пода“. Дори не изчака да приключи учебната година. По-
среща групи, развежда туристите, организира цялата дейност на 
посетителския център. Тя беше връзката между немските студенти, 
които водеха практиката си в Центъра, и нас. Деница ни помагаше 
много и за проекта на БДЗП – „Живот за Бургаските езера“ към про-
грама LIFE+ на ЕС. Разбирам, че за нея работата в центъра е билa 
огромно удоволствие и безценен урок. На практика тя за пръв път 
се е докоснала до истинската дейност на БДЗП, от която видяла и 
научила много. Благодарение на Дени се появиха хубавите тениски 
на проекта и прекрасните стикери, които направихме. 
Всеки мониторинг на биологичното разнообразие по езерата е 
празник за Деница. Тя е сред най-добрите във воденето на днев-
ника и в откриването на птиците при полет. Нямаше как да не я 
попитам дали би искала някой ден да стане част от екипа на слу-
жителите на БДЗП. Отговорът дойде светкавично – „да, разбира 
се, но първо искам да уча, за да знам и мога повече“.
Бих искала да завърша краткия ми разказ за необятният свят, кой-
то е Деница, с нашата благодарност към нея. 
Дени, благодарим ти и искаме да знаеш, че сме горди, че си сред 
нас!

мариана ВълчеВА

на ЧаЙ С ДениЦа ОпазВане 
на СнеЖниЯ 
ЛеОпарД В 
ХиМаЛаиТе

ХОРАтА

През лятото прекарах 33 дни в най-северния 
и конфликтен щат на Индия – Джаму и Каш-
мир, в източната област Ладак, като добро-

волец за Тръста за опазване на снежния леопард 
(Snow Leopard Conservancy India Trust, SLC IT). 
Така сбъднах мечтата си да направя нещо, свър-
зано с големите котки, и по-конкретно със светов-
но застрашения снежен леопард, който в детската 
ми класация за любими котки заемаше трето мяс-
то след гепарда и тигъра, както и да видя Индия 
и Хималаите... макар че за да ги „види“ човек, 
наистина са необходими доста повече от симво-
личните 33 дни.
Работата ми в Ладак включваше участие в проуч-
ване на числеността на снежния леопард в района 
чрез използване на фотокапани. За целта тряб-
ваше да ходим по терен, за да съберем поста-
вените камери, а след това аз анализирах сним-
ките на „котките“ в офиса. По време на престоя 
ми там опознах отблизо работата на организа-
цията по опазване на вида, а тя има едно име – 
Community Based Conservation (природозащита, 
базирана на работа с местните общности). За тази 
изключително успешна и комплексна работа SLC 
са получили редица международни признания.
Уникалната природозащита, която SLC се стремят 
да провеждат в Хималаите, е наистина ефективна 
и имах възможност лично да се убедя в това.
На първо място е Програмата за домашен престой 
(Himalayan Homestay Program). Районът е попу-
лярна трекинг дестинация и туристите имат въз-
можност да преспиват в традиционните домове на 
местните хора. Семействата отделят по една стая 
за туристи и гостите имат възможност да изпитат 
лично и съвсем автентично ладакския начин на 
живот – хранят се заедно със семейството, помагат 
в домакинската работа, могат да си закупят от до-
машно произведените сувенири с диви животни, 
които се срещат в Ладак, и др. Програмата е въ-
ведена на места, където рискът от нападение над 
домашни животни от страна на снежни леопарди е 
висок и има много такива случаи. За бедните хора 
икономическите загуби от нападенията от хищни-
ци са високи, съответно рискът човек да реши да 
убие хищник също е висок, затова хималайската 
програма за домашен престой предлага добра ал-
тернатива за доходи от туризма, като в отговор 
жителите се ангажират да не убиват снежни лео-
парди и да пазят природата. В момента Тръстът 
за опазване на снежния леопард в Индия работи 
с над осемдесет семейства от Ладак и Занскар, 
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кои то предлагат стая за туристи в дома си. Програмата 
стартира през 2011 г. с финансовата помощ на ЮНЕСКО 
и Инициативата за планините (The Mountain Initiative).
Докато бяхме в една от тези къщи, попитах моя колега 
Джигмет Дадул, който е отговорен за теренните дей-
ности на организацията, дали програмата действително 
е ефективна, предоставя задоволителна алтернатива на 
хората и реално ги обезщетява за загубите на домаш-
ни животни. По-късно той сам преведе въпроса ми на 
много хора и аз се убедих, че те наистина са доволни, 
че откриват нови възможности за доходи, като правят 
нещо добро за природата. Всъщност 10% от доходите на 
домовете от тази програма се предоставят в специален 
Фонд на общността, като средствата се изразходват със 
съгласието на всички за развитие на културни и обра-
зователни дейности, природозащита или каквото друго 
решат. Идеята на програмата е да демонстрира ползата 
за местните общности от богатото биоразнообразие и 
как то може да бъде едновременно опазвано и да им 
носи средства.
Организацията предлага обучение и подкрепа по време 
на програмата във всеки момент, когато това е нужно. 
Домакините се обучават как да посрещат туристите, 
как да водят финансова отчетност, учат английски, ня-
кои се подготвят за водачи на обиколки за наблюдение 
на диви животни.
Част от дейностите по екотуризъм бяха и еко кафенета-
та, които посетихме на няколко места в Ладак. Те пред-
ставляват шатри от платно върху каменна основа със 
съвсем скромен интериор, ръководят се от групи жени 

на стр. 20 

Измерване на следи от женски снежен леопард с малки 
Снимка Ц. Йоцова

Могат ли местните общности да спасят 
„призрака на планината“?

от селата, които сервират на туристите на ротационен 
принцип. Те също са обучени от SLC в някои основни 
умения за общуване, поддържане на добра хигиена в 
кафенето и др. Акцентът в заведенията е върху при-
родосъобразните практики – готви се с природен газ, 
вместо с дървесина и изпражнения от якове, прилага 
се адекватно управление на отпадъците, което е серио-
зен проблем за природата на Ладак с увеличаващия се 
поток от туристи, предлага се преварена филтрирана 
вода, вместо минерална вода в пластмасови бутилки, 
които замърсяват околната среда. Водата се вари в мно-
го интересна соларна система, направена така, че да 
концентрира слънчевите лъчи в една точка, при което 

Снежен леопард, уловен от фотокапан в Ладак 
Снимка SLC IT
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се достига висока температура. 
По време на първото ни теренно излизане посетихме 
подобно еко кафене, защото нагряващата соларна сис-
тема се повреди при една буря и моите колеги я ре-
монтираха. Интересното беше, че станах свидетел на 
много изпълнени поръчки към местните хора с молби 
за ремонт, вещи и стоки от града, и се убедих, че ко-
легите ми наистина се стараят да подкрепят местните 
хора и да предоставят адекватна помощ.
Като си пълнят бутилките с филтрирана вода, купуват 
си чай и традиционни местни продукти, туристите пря-
ко подпомагат местните общности да поддържат тра-
диционния си начин на живот, като същевременно го 
подобряват и остават пазители на крехките и уникални 
екосистеми в Ладак.
Не на последно място един от най-интересните продук-
ти, произведен от местните хора, са ръчно плетени 
изделия от вълна от як или овце. Програмата за тези 
изделия действа в изключително бедни и отдалечени 
райони с множество нападения от хищници (основно 
снежни леопарди и вълци). Тя цели стимулирането 
на производство на фигури на диви животни - снежен 
лео пард, козирог, син овен - барал, як и други, който 
да бъдат закупувани от туристите на добра цена. Това 
придава добавена стойност на домашните животни, чи-
ято вълна се използва, но също така отново предлага 
икономическа алтернатива. Етикетирането на сувени-
рите е с думите „predator friendly“ и местните хора се 
ангажират да не посягат на хищници, като в замяна на 
това получават пазар за продуктите от домашните си 
животни. Във всяка къща от програмата за домашен 
престой, както и в магазина със сувенири на SLC, се 
предлагат такиви фигурки. Преди започването на про-
грамата местните жени, които ги изработват, са пре-
минали обучение за боядисване на вълната. За пръв 
път местните общности могат да бъдат доволни, че да 
живеят в район, богат на хищници, носи плюсове, а не 
е недостатък.
След Индия много по-ясно осъзнах, че понякога ис-
тинската природозащита е да направиш опазването на 
природата ценно за местните хора! Само тогава то е ус-
тойчиво и има равновесие между добруването на при-
родата и хората и те могат да съжителстват в хармония - 
както винаги е трябвало и трябва да бъде. 
Повече информация: www.snowleopardhimalayas.org  
Тръст за опазване на снежния леопард в Индия
www.himalayan-homestays.com  
Програма за домашен престой

Цветомира ЙОЦОВА

В дома на семейство, приготвящо местния 
специалитет момо за вечеря 
Снимка Дж. Дадул

Фестивал в будистки манастир 
Снимка Дж. Дадул

Ръчно плетени фигурки „predator friendly handicrafts“ 
Снимка SLC - IT

Ремонт на соларната нагряваща система 
на местното еко кафене 
Снимка Ц. Йоцова

По терена 
Снимка Дж. Дадул
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ПРИРОдОЗАщИтАтА е НАукА

Полубеловратите мухоловки са малки пойни пти-
ци, гнездящи във вътрешността на стари широ-
колистни гори. Те може да бъдат наблюдавани в 

страната само през размножителния сезон, но за да ги 
видим, първо трябва да ги чуем. Задачата не е толкова 
лесна с оглед на факта, че песента им е специфична и 
сравнително тиха, а когато тези особености се съчета-
ят с гъстотата на гората и релефа, става много трудно 
за нетренираното ухо да долови пеенето на птиците. 
Максималното разстояние, от което тренирано ухо може 
да чуе песен на мъжка полубеловрата мухоловка в срав-
нително гъста равнинна дъбова гора, е 100–120 метра. 
Обаче в присъствието например на пееща обикновена 
чинка разстоянието определено трябва да бъде скъсе-
но. Имайки предвид тези факти, не е задължително да 
сте специалист, за да предскажете, че ще са нужни мно-
го средства и хора за провеждане на изчерпателно из-
следване с цел подробно проучване на разпространени-
ето и числеността на вида в големи райони. За щастие 
съвременната наука ни предлага една добра алтерна-
тива, която не изисква толкова много средства и хора, 
т.е. отлично се вписва в контекста на съвременните 
природозащитни проекти. Тази алтернатива се нарича 

пОЛУБеЛОВраТаТа 
МУХОЛОВка – 
рЯДЪк иЛи СЛаБО 
прОУЧен ВиД?
Компютърно моделиране 
на местообитания
Полубеловратата мухоловка попада в категорията „Полузастра-
шен вид“ в Световния червен списък на Международния съвет за 
защита на природата (IUCN). Поради това през 2009 г. BirdLife 
International разработи международен план за опазването на 
този вид, чиято слаба проученост се оказа една от основните 
пречки за разработването му. Затова важна цел на плана беше 
насърчаването на изследвания за вида, информацията от които 
да бъде използвана при обновяването му.

компютърно моделиране на местообитанията.

ЗАщО мОделИРАНе?
Освен приложимостта в природозащитни проекти, дру-
го важно предимство на този подход е, че позволява 
изработването на подробни карти на разпространение 
дори за райони, за които данните са изключително 
малко. Недостатък на моделирането е неговата слож-
ност, която прави разбирането на метода по-трудно, а 
оттам се появява съмнение, че резултатите са греш-
ни. Джордж Бокс, един от големите статистици през 
миналия век, казва по този повод: „Всички модели са 
грешни, но някои от тях са полезни...“ С други думи, 
не трябва да търсим колко грешен е един модел, а по-
скоро как и за какво би могъл да ни е полезен. 

на стр. 22 

Мъжка полубеловрата мухоловка 
Снимка М. Граматиков

Мъжка птица носи храна в заета полухралупа 
(април 2009 г., ДГС Старо Оряхово) 

Снимка М. Граматиков
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ОЦеНкА НА чИСлеНОСттА
Резултатите от анализа на трансектите показаха сред-
на плътност от 2,29 пеещи мъжки/10 hа за дъбовото 
местообитание и 6,76 пеещи мъжки/10 hа за буковото 
местообитание. 
Използвайки резултатите от трансектите и модела на 
местообитанията, изчислихме, че общият брой пеещи 
мъжки само на територията на изследваните хабита-
ти в източна България е в рамките на 48 300 – 74 500 
пеещи мъжки. Тази численост определено изглежда 
стряскащо на фона на оценката на гнездящата попула-
ция в страната от 1500 – 3500 двойки (Атлас на гнездя-
щите птици на България). Тук, естествено, идва въпро-
сът на какво се дължи тази разлика? 
Разликата в оценките вероятно се дължи на:
• липса на целенасочени изследвания, касаещи по-

лубеловратата мухоловка през годините, вероятно 
водят до занижена експертна оценка на гнездящата 
популация;

• липса на изчерпателни данни за разпространението 
на вида във всички типове гори и региони;

• липса на (дигитализирани) данни за важни параме-
три на местообитанието, нужни за моделирането, 
например брой естествени хралупи, мъртви дървета 
на единица площ и т.н.

В заключение искам да кажа, че представените резул-
тати за разпространението и оценката на числеността 
не са окончателни и затова работата по моделите про-
дължава. Но все пак те загатват, че вероятно трудно-
стите около изследването на този поен горски вид са 
довели до ниската оценка на националната му числе-
ност, или с други думи казано - видът е по-слабо проу-
чен, отколкото рядък!  
Ще се радвам, ако някой прояви интерес да помага за-
напред. 
За контакти: kostadin_georgiev@yahoo.com

Настоящото изследване се извършва с финансова-
та подкрепа на Немската федерална екологична 
фондация (DBU) и Немското орнитологично друже-
ство (DO-G).

костадин ГеОРГИеВ

ПРИРОдОЗАщИтАтА е НАукА

В тъРСеНе НА ПОлуБелОВРАтИте ПеВЦИ  
В ИЗтОчНА БълГАРИя

В периода 25 април – 8 май 2011 беше проведено изслед-
ване, целящо събиране на данни за разпространението 
на вида в източна България. В изследването се включи-
ха двама от членовете на БДЗП и трима представители 
на университета в Гийсен (Германия). Полевата работа 
беше извършена в източна Стара планина и Странджа, 
където бяха посетени определени на случаен принцип 
точки в следните местообитания: 1) Балкано-панонски 
церово-горунови гори; 2) Западно понтийски гори на 
източен бук (класификация по Директива 92/43/ЕЕС). 
Общо 85 линейни трансекта с обща дължина 55,5 км 
бяха обходени по време на полевата работа, като на 
всички отбелязани пеещи мъжки мухоловки бяха снети 
GPS координати, които послужиха за изработването на 
хабитатен модел. 

кАк РАБОтИ мОделИРАНетО? 
В основите на моделирането лежи сравнение между 
параметрите на местообитанията на места, където се 
среща видът (тЗМ – точки в заето местообитание), с 
такива, където не се среща (тНЗМ – точки в незаето 
местообитание) – Фиг. 1. В случая данните за сравне-
нието на местообитанията бяха снети от дигитализи-
раните бази данни: за горите, дигитални модели за 
надморска височина, „Корине земно покритие“ и ин-
декси на фрагментация на местообитанията. При това 
сравняване бяха използвани няколко специализирани 
компютърни програми, като крайните резултати бяха 
визуализирани в картен вид с помощта на Географски 
информационни системи (ГИС). 

РАЗПРОСтРАНеНИе
В резултат от моделирането беше направена карта на 
местообитанията, подходящи за полубеловратата му-
холовка в източна България (Фигура 2). Зад простото 
графично изобразяване стои сложен модел, при чието 
изчисление са взети предвид предпочитанията на вида 
към възрастта, дървесния вид, фрагментираността и 
процентното покритие на горите. На картата са изобра-
зени само тези местообитания, в които вероятността за 
срещаемост на вида е над 50%. По-детайлен изглед на 
картата е представен на Фигура 3.  

Фигура 1. Географско разпо-
ложение на точките, използ-
вани за сравнение на параме-
трите на местообитанията 
(тНЗМ – точки на незаети 
местообитания, тЗМ – точ-
ки на заети местообитания)

Фигура 2. Карта на место-
обитанията, подходящи за 
полубеловратата мухоловка 
в източна България (резолю-
ция на картата: 1 пиксел = 
50 x 50 м)

Фигура 2. Детайлен изглед на картата на подходящите 
местообитания за района на Котленска планина
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къде дА НАБлЮдАВАме ПтИЦИ

Родопите са любимо място за почивка и вдъхно-
вение за много българи. Планината привлича с 
неустоим ансамбъл от дивни гледки, вълнуващи 

легенди, песни и свирни, извиращи дълбоко от сърца-
та на планинците, с вкусните гозби и живите традиции, 
а най-ценното е, че откриваме всичко това на фона на 
все още запазена и на места почти непокътната приро-
да. Навлизайки в планината по тесните и криволичещи 
шосета, шофирайки бавно след поредния невъзможен 
за изпреварване камион или автобус, човек усеща, че 
преминава в един по-различен свят, където всекиднев-
ните грижи и вълнения добиват миниатюрни размери, 
а разкриващите се все по-красиви гледки и полъхва-
щият въздух с аромат на билки и смола показват, че 
вече сме в пределите на „Горната земя“. 
Тя си има свои постоянни обитатели, които може да 
бъдат срещнати по време на разходка из старите гори 
и слънчевите поляни или наблюдавани край скалните 
масиви и бистрите потоци. Често се сещаме, че това 
е мястото с най-многочислената популация на кафя-
вата мечка в България, че из стръмните скали могат 
да бъдат наблюдавани диви кози, че през вегетатив-
ния сезон в района може да се видят много редки и 
ендемични растения, но тук специално внимание ще 
обърнем на планинските видове птици, които намират 
в Западните Родопи своите местообитания.
Първи привличат внимание с активното си движе-
ние между дърветата в постоянно търсене на храна и 
звучно оповестяване на заетите си територии пойните 

пТиЦиТе на 
     „ГОрнаТа зеМЯ“

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 да се обърнете! 

Николай Хайтов, „Гора“

на стр. 25 

Жълтоглаво кралче
Снимка Д. Градинаров

Орехче
Снимка Д. Градинаров
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Черен синигер 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)

Воден кос 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)

Червеноглаво кралче 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)

Елов певец 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)

Планинска стърчиопашка 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)

Скалолазка 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)



птици, сред които характерни за горите на Западните 
Родопи са черният синигер (Periparus ater) и качула-
тият синигер (Lophophanes cristatus), червенушката 
(Pyrrhula pyrrhula), както и най-малките български 
птички - жълтоглавото (Regulus regulus) и червеногла-
вото (Regulus ignicapilla) кралчета. Няма да подминем 
и влязлата в множество народни легенди птица, един 
от символите на планинските иглолистни гори - кръс-
точовката (Loxia curvirostra). 
Тук се намира и най-плътната българска популация на 
друг емблематичен, ценен и интересен, но изключи-
телно потаен горски вид - глухарят (Tetrao urogallis), 
най-едрата кокошева птица у нас, известна с брачните 
си ритуали и привързаността си към старите иглолист-
ни гори. С малко късмет бихме могли да наблюдаваме 
и друг защитен представител на кокошевите птици - 
лещарката (Tetrastes bonasia).
Разходката из старите прохладни смърчови гори про-
дължава, а адреналинът в кръвта на всеки запален лю-
бител на птиците леко се покачва всеки път, когато 
чуе характерното барабанене по дърветата, издаващо 
близко присъствие на кълвач, защото тези места са 
дом на най-редкия сред тях на територията на Бълга-
рия - трипръстият кълвач (Picoides tridactylos), глациа-
лен реликт, намерил в тези гори изолирано убежище 
след затоплянето на климата, настъпило след послед-
ния ледников период.
Понякога се озоваваме на някоя от прословутите ро-
допски „чеверме“ поляни, но също така и ловни поле-
та на гнездящия тук скален орел (Aquila chrysaetos), 
а в покрайнините на гората пък можем да забеле-
жим друг алпийски вид - белогушия дрозд (Turdus 
torquatus).
Ако пък край нашата поляна тече планински поток, 
имаме голям шанс, оглеждайки бреговете му, да се на-
тъкнем на смело гмуркащ се в бързеите в търсене на 
водни безгръбначни воден кос (Cinclus cinclus) или пък 
на често срещаната и много красива планинска стърчи-
опашка (Motacilla cinerea).
Не пропускаме и още една птица, задължителна цел 
на всяка орнитологична обиколка в Западните Родопи, 
една от най-красивите и символични птици за района - 
скалолазката (Tichodorma muraria). 
С наближаването на нощта мислите на орнитолога по-
летяват в друга посока - редките сови, обитаващи го-
рите в района, и по-специално: най-дребната сова в Ев-
ропа - врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), 
срещите с която са мечтани и винаги много вълнуващи, 
и пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus).
Цялото това птиче богатство е сред причините за обя-
вяване на редица територии за защитени, сред които 
са биосферните резервати „Дупката“ и „Манатарица“, 
както и резерват „Беглика“. В Западните Родопи са 
обявени също и 3 защитени зони за птиците от мрежа-
та Натура 2000: „Западни Родопи“, „Персенк“ и „Три-
град-Мурсалица“. 
След времето, прекарано в планината, връщането в 
„Долната земя“ винаги настъпва по-рано, отколкото 
ти се иска, а гледката на приближаващия се бетонен 
град леко дразни привикналия със заобикаляща зе-
ленина и простор поглед, но зарядът от досега с тях 
разгаря желанието да се връщаме отново и да бдим 
над останалите безценни места и над редките им оби-
татели.

Силвия дЮлГеРОВА

от стр. 22

Качулат синигер 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)

Сокерица 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)

Червенушка 
Снимка С. Спасов (www.natureimages.eu)
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През 2009 г. БДЗП приветства Клер Фери, която 
тогава ни предложи помощта си в програма за 
обучение. Днес тя е ентусиазиран член на на-

шия клон в Обединеното кралство и наскоро предприе 
впечатляващо пътуване в подкрепа на опазването на 
природата.
Клер работи от 7 години за Кралското дружество за за-
щита на птиците (RSPB). След седемгодишен стаж RSPB 
предоставя на своите служители едномесечен платен 
отпуск, при условие че това време се посвещава на 
дейности, свързани с опазването на природата.
Тъй като Клеър работи за RSPB от местен офис в Север-
на Ирландия, тя решава да прекара месеца, изучавай-
ки красивата природа на провинцията. Пътешествието 
ѝ трябва да е с минимални вредни емисии, затова Клер 
пътува основно пеша, също така с колело и с кану. 
Единствено при прекосяването на най-голямото езеро 
в Обединеното кралство и Ирландия за достигане до 
остров Ратлин Клер се възползва от предимството на 
моторната лодка.
Пътуването е с тема опазване на моретата и крайбрежи-
ята. Обединеното кралство е заобиколено от морета с 
колонии от птици и подводни екосистеми с международ-
но значение. През последните години необходимостта 

От BiRDLife

пЪТешеСТВие 
В иМеТО на 
МОреТаТа

от опазване на това наследство започна да става част 
от политическия дневен ред. Сега има планове за Мор-
ски защитени територии, осигуряващи законова защита 
за морския живот по същия начин, по който тя вече се 
провежда за живия свят на сушата. Пътешествието на 
Клер има и международно измерение. То е посветено 
не само на местната морска кампания на RSPB, но и на 
дейности в Черно море (България) и Шри Ланка. 
Задачата определено не е лека – 646 км изминати пеша, 
66 – на колело, 56 – с кану и 97 с моторна лодка през 
най-голямото езеро в Обединеното кралство – Лох Ней 
(Lough Neagh). То е с дължина 30 и с широчина 15 км. 
Образувало се е в резултат на вулканична дейност. Не-
вероятният му изглед не може да бъде описан с думи – 
просто трябва да се види!
По време на пътешествието си Клер отделя специално 
внимание и на въвличането на деца в природозащит-
ната дейност. Въз основа на пътуването си тя планира 
да проведе образователни дейности, както и да орга-
низира контакти между училища в Северна Ирландия, 
България и Шри Ланка.
В последния етап от пътешествието си Клер е придру-
жена от 150 деца, направили от върба 15-метров мо-
дел на акула. Това бе представено пред министъра на 
околната среда на Северна Ирландия. И мога да заявя, 
че оттогава е въведен нов закон за опазване на морска-
та околна среда в Северна Ирландия.
Помолих Клер да сподели нейни любими моменти от 
това пътешествие: „Те са неизброими, но определено 
мога да посоча наблюдения в дивата природа, включ-
ващи невероятната гледка на бели рибояди, гмуркащи 
се в морето за риба, и на двойка косатки. Тези неза-
бравими преживявания и събраните 5000 паунда за 
опазване на моретата ме карат да смятам, че това пъ-
тешествие пожъна огромен успех.“

Невил дЖОуНС

Орхидея на фона на клифа на остров Ратлин 
Снимка К. Фери

Игра с парашут в началното училище в Анналонг  (Северна Ирландия) 
Снимка К. Фери

Клер преминава езеро в 
Северна Ирландия с кану 
Снимка К. Фери
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НОВИНИ

нОрВеЖки УниВерСиТеТ 
Ще СерТиФиЦира 
ОрниТОЛОзи
БДЗП подписа споразумение с Норвежкия университет HiNT, 
с което той поема ангажимент напълно безплатно да изда-
де сертификат на всеки успешно издържал онлайн тест за 
разпознаване на птици. Тестът се състои от две части - ви-
зуално и акустично определяне на видове, като за всеки от 
двата аспекта трябва отделно да заявите желание на интер-
нет страница http://www.birdid.no. 
Тестът е важен инструмент за хората, включили се в проекти 
и инициативи за картиране на птици и следене на тяхната миг-
рация. Освен това го препоръчваме на всеки, който участва в 
проекта за Мониторинг на обикновените видове птици (http://
bspb.org/monitoring/). Колеги от други организации могат да 
ползват теста безплатно. За студенти, които се обучават по 
кредитна система, Норвежкият университет дава по 30 креди-
та, ако издържите теста само за България, и 60 за цяла Запад-
на Палеарктика в зависимост от вашите предпочитания.
Преди да го направите официално може да тествате уменията 
си за разпознаване на птици с т.нар. тренировъчен тест. Ни-
вата на трудност зависят от вашия избор - от едно до шест с 
нарастваща трудност. При официалния тест трудността съот-
ветства на ниво номер 5 и няма възможност за промяната му. 

На 1 и 2 октомври близо 50 000 деца и възрастни от 
37 страни от Европа и Централна Азия ентусиазира-
но взеха участие в Европейските дни на птиците 2011 
(EuroBirdwatch) и се отзоваха на поканата на BirdLife 
International да станат свидетели на красотата на миг-
рацията на птиците. „Организираните събития са около 
2000, а наблюдаваните птици – повече от 4 милиона“ – 
съобщиха колегите ни от БърдЛайф Швейцария, които 
обобщиха данните за 2011.
В България координатор на инициативата за поредна 
година е Българското дружество за защита на птиците. 
Общата бройка на наблюдаваните птици е 41 000, бро-
ят на участвалите деца и възрастни – 950, а на орга-
низираните събития – 15. Трите вида най-често наблю-
давани птици за страната ни са: обикновеният скорец 
(най-често наблюдаван вид и за цяла Европа по време на 
инициативата), големият корморан и белочелата водна 
кокошка. 
Домакини на събитието бяха София, Варна, Бургас, 
Пловдив, Шабла, Хасково, Козлодуй, Свищов, Белене, 
Вардим, Ореш и Природозащитните центрове на БДЗП – 
„Източни Родопи“ до Маджарово и ПЗЦ „Пода“ до Бургас.
Проектът на БДЗП „Заедно за Дунав“ в партньорство с 
община Козлодуй отбеляза Европейските дни на птици-
те в Свищов, Белене, Вардим, Хаджи Димитрово и Коз-
лодуй:
• Бяха организирани общо 6 събития, в които участваха 

около  240 ученици и възрастни. Наблюдавани бяха 57 
вида птици с обща численост 34 000 индивиди. Трите 
най-многобройни вида сред установените бяха обик-
новен скорец – 30 110 инд., голям корморан – 1982 
инд. и испанско врабче – 400 инд.

• 40 ученици от СОУ „Д.Благоев“, ДТГ „Д. Хадживаси-
лев“ и Стопанска академия „Д. А. Ценов“ посетиха 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме в бъдещето ти!

Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Проект „Заедно за Дунав“ , финансиран от Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България

пЪТешеСТВие 
В иМеТО на 
МОреТаТа На този етап става само по снимки и звуци, но предстои и 

включването на видеоматериали. За момента е направена 
тестова система само за разпознаване на птици, но предстои 
да се изготвят и подобни модули за разпознаване на диви 
животни и техните следи.
Интернет страницата с теста и имената на птиците е достъп-
на на осем езика, включително български и английски, може 
да ползвате и имената на птиците на латински. Към момента 
вече има трима души от България, които са издържали теста 
и очакват своите документи.
http://www.birdid.no

За контакт: Йордан Христов, 02 / 8465919
monitoring@bspb.org

С БинОкЪЛ и УСМиВка

презентацията за Специално защитените зони от Нату-
ра 2000 в град Свищов.

• 42 доброволци на БДЗП - ученици, студенти и възраст-
ни от Свищов - наблюдаваха птици в защитената зона 
Рибарници Хаджи Димитрово.

• Над 50 жители на гр. Свищов наблюдаваха птици от 
брега на р. Дунав при местността „Паметниците“ край 
града. Учениците се включиха в екологичните игри и 
почистването на брега на р. Дунав от изхвърлени гуми 
и други боклуци. 

• Над 120 ученици, учители и родители от Козлодуй, 
Хърлец, Гложене и Бутан отбелязаха празника в Бо-
тев парк край Козлодуй. Тук за участниците - освен 
наблюдение на птици на брега на река Дунав - бяха 
организирани и три работилници: за изработване на 
картички с птици, за измайсторяване на хранилка за 
птици и „вълшебства с вода“ - демонстрация на свой-
ствата на водата.

теодора ИВАНОВА, Йорданка ГОРАНОВА
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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, BirdLife International, FERN, Little Owl, Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, The European Nature Trust, Vulture Conservation Foundation, 
Whitley Fund for Nature, Архитектурно студио Фекта, Барбара Крос, Глобален екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие, Дейвид Броудли, ДПП 
Персина, Европейска асоциация на зоопарковете и аквариумите (EAZA), Едуард Кийбъл, Кока-Кола ХБК България, Кралско дружество за защита на птиците/ 
BirdLife Великобритания (RSPB), Майкъл Робъртс, Министерство на околната среда и водите, Оперативна програма околна среда (2007-2013), Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния–България (2007–2013), Национален диагностичен научноиз-
следователски ветеринарномедицински институт, Невил Джоунс, Община Шабла, Програма Life+ на Европейския съюз, Програма 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 Америка за България, 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 1/2012 на списанието е 15 април 2012.

пЪрВО за БЪЛГариЯ наБЛЮДение 
на МОнГОЛСки ДЪЖДОСВиреЦ 
(Charadrius mongolus)
На 28.08.2011 г. заедно с експерта от RSPB Джеф Уелч посетихме Шабленска-
та тузла – един от обектите по проекта за опазване на червеногушата гъска по 
програмата LIFE+ на Европейския съюз. Нивото на водата в тузлата бе само ня-
колко сантиметра, като покрай бреговете се бяха открили обширни участъци 
от тиня и както обикновено, по тях се хранеха стотици дъждосвирци. Повече 
от половин час наблюдавахме птиците преди Джеф да забележи един необи-
чаен дъждосвирец. Птицата бе сравнително далеч от нас и първото ни предпо-
ложение беше, че това е дебелоклюн дъждосвирец (Charadrius leshenaultii) – 
вид, който досега е наблюдаван еднократно в България. Направи ни обаче 
впечатление, че птицата не е много по-голяма от няколкото хранещи се около 
нея пясъчни дъждосвирци (Charadrius hiaticula).  Решихме да се приближим 
и да изясним въпроса. Успях да се добера на 15 метра от птицата, което ми даде възможност да я разгледам по-добре и да 
я фотографирам. След кратък поглед в определителя на птиците на Европа стана ясно, че първоначалната ни хипотеза не 
е вярна и че птицата е от друг, още по-интересен вид – монголски дъждосвирец (Charadrius mongolus), който не е наблю-
даван до този момент в България. Успяхме да определим и подвида на птицата – Ch.m.pamirensis. Дъждосвирецът беше 
почти в брачно оперение, което улесни точното определяне. С размери на пясъчен дъждосвирец, но с по дълги крака, 
тъмни на цвят, ръждив врат, ръждиви гърди и черна ивица, минаваща през лицето, без ясно изразени бели петна на чело-
то. Направените снимки бяха изпратени до експерти във Великобритания, които потвърдиха нашето заключение. Видът бе 
признат и от Националния комитет по редките видове птици (BUNARCO), с което официално влиза в списъка на българската 
орнитофауна. Споделихме нашироко вестта за наблюдението си и много български орнитолози и природолюбители имаха 
възможността също да се полюбуват на редкия пришълец.

даниел мИтеВ

наБЛЮДение на ЖераВи 
На 23.04.2011 г. при трансектни проучвания в района на село Тръница, Шумен-
ско, наблюдавах и заснех възрастен момин жерав (Anthropoides virgo). Птицата 
бе кацнала на брега на микроязовира до селото заедно с неполово зрял сив 
жерав (Grus grus). По сведения на Айдън Алиосманов момин жерав е посеща-
вал микроязовира от 13 април до 17 май 2011 г. Друго интересно наблюдение 
от това място е струпването на червени ангъчи (Tadorna ferruginea). По време 
на посещенията бяха наблюдавани ята от 20 до 50 птици. Наблюдавани бяха 
също множество рибарки, включително и дебелоклюна (Sterna nilotica), чапли, 
дъждосвирци и патици, включително Aythya nyroca.

даниел мИтеВ

каФЯВОкриЛ ОГЪрЛиЧник
(Glareola pratincola)
На 14.06.2011 г. по време на полеви проучвания в рамките на проект „Опазване на 
ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия“, в района 
на с. Тюленово, край местността „Яйлата“, беше наблюдаван индивид от вида ка-
фявокрил огърличник (Glareola pratincola), който кълвеше насекоми по асфалтовия 
път. Необичайно беше близкото разстояние, от което бе направено наблюдението 
- около 6 метра.

Петър яНкОВ, Божидар ИВАНОВ, Анна СтАНеВА, яна БАРЗОВА

Снимка Д. Митев

Снимка Д. Митев

Снимка А. Станева
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ПТИЦИ ПРЕЗ БИНОКЪЛ

ПТИЦИ ПРЕЗ БИНОКЪЛ



За малките
Чичо Туичър е в шарено настроение. Разхожда се 
из Източна България и рисува пъстри птички!  
Изрежи ги и намери местата им на картата:  
пчелоядът гнезди в дупки в земни отвеси;  
белочелата сврачка има навика да „складира“  
уловени насекоми по бодли и клонки;  
черноглавата овесарка е изявен  
певец; а мустакатото  
тръстикарче е царят  
на тръстиките!



Снимка П. Господинов




