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Честит юбилей, бдзп!

З

апочнах да пиша с нагласата да изтъкна фактите, които правят БДЗП един
от основните фактори в съвременната
българска природозащита. Да припомня за
въвеждането на основни модерни подходи,
възприети днес и от държава, и от НПО, за
спасяването на белоглавия лешояд, кръстатия орел и природния бисер „Пода“, за приноса ни за новото природозащитно законодателство и Натура 2000, за общността БДЗП,
която изградихме, за онези 20 000 души,
станали членове на нашата общност, за помощта за българските фермери в един от
най-тежките за тях периоди... И се запитах —
кого интересува това, когато днес цяла Бъл© Архив БДЗП
гария е един разбунен кошер, когато човек
се самозапалва в защита на националния
суверенитет, когато хората плащат най-високите в историята сметки за ток? Нима БДЗП е
встрани от всичко това?
Не, БДЗП не е встрани. Нещо повече — през цялото време сме работили, за да се избегнат
подобни проблеми. И през цялото време сме алармирали, че те се надигат! Когато около 2000 г.
тръгна вълнàта „възобновяеми енергийни източници“, БДЗП беше първата организация, въстанала срещу „нашенския“ начин на прилагане на тази идея. Дълги години бяхме единствените воюващи, при това не само с гонещите бързи пари, но и с охотно обслужващите ги „учени“, политици и държавни чиновници... Минахме през целия ад от заплахи, натиск, осъждане
и неразбиране, за да прибегнем до последната възможност — наказателна процедура на Европейския съюз срещу България. В цялата шумотевица никой не чу посланието ни още отпреди
години, че българският вариант на ВЕИ застрашава не само птиците, но и хората, че изкупуваният на по-високи цени ток няма да бъде платен от марсианците, а от нас, българите... Ужасно
беше да видим сбъдването на най-страшните ни опасения! Казвам всичко това не за да изкарам БДЗП велик пророк, а за да посоча едно от най-важните достойнства на организации като
нашата. Професионализмът, огромната информация и анализаторски потенциал и действията
ни в международен контекст са само част от предпоставките подобни „пророчества“ да идват
„от само себе си“ години преди да се случат.
САМАТА ИДЕЯ НА ПРИРОДОЗАЩИТАТА Е БАЗИРАНА НА ИНФОРМИРАНА
ТРЕВОГА ЗА БЪДЕЩЕТО!
Точно както още през 1889 г. будни, прозорливи и безкористни български биолози,
лесовъди и ловци са вдигнали тревога, че дивечът и горите изчезват. И са се организирали
в Съюза за защита на природата, за да спрат това, създавайки първите резервати... Представяте ли си как са гледали на тях тогава, след като и днес има немалко хора, които не разбират, че Натура 2000 не е опазване на „птички и пеперудки“, а на основния стратегически
ресурс на идващите десетилетия — водата! На пчелите, от които изцяло зависи реколтата в
земеделието!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОСЪЗНАЕ, ЧЕ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА
ВЕЧЕ Е ВЪПРОС, ЗАСЯГАЩ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.
А че и днес има хора с манталитета на секачите от 19 век, съвсем ясно показва случилото се неотдавна с горите, които предстои да бъдат изсечени за писти в Национален парк
„Пирин“, както стана преди това с горите под лифта към Седемте езера в Рила, с горите
около връх Ком в Западния Балкан, с последните диви кътчета по Черноморието — пълният
списък на съсипаните природни територии е ужасяващ! И кой друг се надигна срещу това
съсипване на националното богатство, освен Коалиция „За да остане природа в България“
(в която БДЗП членува) и будните и интелигентни млади хора от протестите? Да, изглежда
това е новата роля на БДЗП — да дава отпор на все по-мащабните и упорити посегателства на
алчността на шепа хора. Принудени сме да влезем в тази роля на опоненти на разрушението,
вместо да градим, както правехме в първите години от създаването си. И тъй като нашата
роля е и да алармираме за надигащи се заплахи, ще се върна на примера с Национален парк
„Пирин“. Искам да задам един въпрос. Не на тези, които искат изсичането на горите по
стръмните склонове над Банско за писти, а бих попитал банскалии — разбират ли на какво
е равно „уравнението“: „стръмни склонове без гора над Банско + 150 см снежна покривка
+ внезапен топъл южен вятър“? При все по-честите климатични аномалии напоследък отговорът е ясен! Разбират ли към какво вървят заради сладките приказки за „работни места“,
„инвестиции“ и „развитие“?
Щеше ми се да има повече възторг и повече позитивност в това послание. Но нямаше да
е честно. И към хората, и към мисията ни, и към самите нас. Простете ни, но БДЗП не може
да прави компромис с това... И все пак — Честит юбилей, БДЗП! Честито правене и занапред не само на това, което е приятно, но и на всичко, което дългът ни налага!
д-р Петър Янков, председател на УС
април, 2013 г.
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БДЗП през погледа на председателите на УС
през годините
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Д-р Божидар Иванов

Кое според вас е най-голямото
БДЗП през годините?
С

кои постижения на

БДЗП

постижение на

по време на ваше-

то председателстване се гордеете най-много?

Какво

ще пожелаете на

БДЗП

от тук нататък?

Доц. Таню Мичев
Председател на БДЗП от 1988 г. до 1993 г.

 Обявяването на 114 защитени зони от
мрежата Натура 2000.

 Създаване на неправителствена органи-

зация в периода преди 1989 г., която е първата след закриването на всички дружества
и съюзи през 1948 г.
 Да отделя по-голямо внимание и да полага повече усилия за природозащитното образование
и възпитание на младото поколение.
доц. д-р Цено Петров
председател на БДЗП от 1998 до 2001 г.

 Най-големите постижения на Българското дружество за защита на птиците
през четвъртвековното му съществуване
са реалните резултати по спасяването на
царския орел, белоглавия лешояд, белия
щъркел, както и определянето на Специално защитените зони в България съгласно
Директивата за птиците.
 В БДЗП в периода от 1998 г. до 2001 г. членуваха по-

вече от 3000 души, в това число и много корпоративни
членове. То се отвори към широките социални измерения на работа по опазване на птиците: Националната кампания „Помощ за белия щъркел“, обществените форуми в Пловдив „Бизнес и заетост в хармония с
природата“ и др. БДЗП имаше водеща роля при първите мащабни проучвания за спасяване на царския орел
в България. Привлечени бяха значителни средства от
фирми и физически лица за природозащитни проекти, издаване на книги, брошури и дипляни. Списанието придоби нов облик с много интересни рубрики –
„Червена книга“,„Бизнес в хармония с природата“,
„Позиция“, „Делници“ и др. То се превърна в трибуна, чрез която добивахме обществена подкрепа. От
сдружение на орнитолози БДЗП се превърна в отворена обществена организация, обърната към членове
и симпатизанти по модела на Кралското дружество за
защита на птиците (RSPB). Именно това беше оценено от Американската агенция за международно развитие, която одобри проекта ни за Информационна
мрежа като част от гражданските и демократични
структури в България.

 В следващите 5 години броят на членовете на

БДЗП да достигне 100 000 души, така както Кралското дружество за защита на птиците привлече
1 милион членове преди повече от 10 години.
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председател на БДЗП от 1993 до 1998 г.
и от 2001 г. до 2004 г.

 Според мен най-голямото завоевание на БДЗП е това, че успя да изгради
себе си като партньор, на който може
да се разчита. Създаде си име на сериозна, задълбочено работеща организация, на организация, с която може да
се води смислен, разумен диалог. Организация, която знае да прави и компромиси, когато
това е необходимо, но само разумни компромиси.
 Времето на управителните съвети, на които бях
председател, смея да кажа, поставиха началото на съвременното управление на организацията. Тогава ние
се учехме в движение, защото никой нямаше необходимия за тази дейност опит. Отначало заседанията бяха
многочасови, но постепенно наложихме правилата на
работа. Това може би е най-важното завоевание за онова време. Тогава БДЗП работеше като партньор в Българо-Швейцарската програма за опазване на биологичното
разнообразие и тогава бяха изградени двата природозащитни центъра – в Маджарово и Пода. Това беше първият ни сериозен ангажимент. Създадена бе и фирмата
на Дружеството. От природозащитна гледна точка акцентът трябва да се постави върху работата за опазване
и подпомагане популацията на лешоядите в района на
Източните Родопи, чиито резултати виждаме и оценяваме сега. Със сигурност пропускам много неща. Разбира
се! Нещо много важно!!! През този период се сключиха
и най-много бракове между познатите ми членове на
БДЗП и се родиха дузина дечица! Бъдете живи и здрави!
Възползвам се от случая, за да изкажа своята най-искрена благодарност към тогавашните членове на УС и
към всички, с които работихме заедно и мечтаехме за
организацията, която имаме сега. Със сигурност понякога (по-често!) съм бил много досаден! Моля за снизхождение!
 Всички най-хубави неща, които се пожелават на
най-близък човек и приятел! Да отстоява твърдо позициите си, защото те определено са в полза на цялото
ни общество, но и да не забравя, че и опонентът може
да има право! Да продължава да привлича за своята
кауза младите хора. От все сърце ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Борислав Тончев
Председател на БДЗП от 2005 г. до 2008 г.

 Това, че БДЗП през всичките години
бе еталон за природозащитна неправителствена организация, че непрекъснато
се усъвършенстваше и развиваше нагоре
и че запази през годините водещата си
роля.
 Че заедно с изпълнителния директор
завършихме успешно започнатото по времето на Божидар Иванов професионализиране на организацията и
на нейното функциониране като основа за ефективно
осъществяване на природозащитната дейност.
 БДЗП се е крепило винаги на високия дух както на хо-

рата, които са го ръководили, така и на редовите си членове и доброволци. Пожелавам и занапред този дух да
бъде запазен заедно с хората, които са негови носители!

В ашият

глас за
българската природа
В едно свое интервю 86-годишният Дейвид Атънбъро споделя, че 50% от хората на земята нямат връзка с природата
и тяхната дефиниция за дива
природа се изчерпва със споменаването на гълъб или плъх.
Какво прави БДЗП? Възстановяваме разкъсаната връзка на
човека с природата и отстояваме мястото на птиците в това
крехко равновесие. Проблемите и предизвикателствата,
с които се сблъскваме обаче,
са от такъв мащаб и сложност,
че никой не може да ги реши
сам. За щастие вече 25 години ние ги решаваме заедно с
вас — членовете на БДЗП. През
годините над 20 000 души са
подкрепили каузата БДЗП,
като са станали членове на
организацията.
Членството,
макар и символичен акт на съпричастност, ни прави силни
в отстояването на бъдещето,
което искаме за птиците и хората в България.
Силни ни правят и хилядите
доброволци на БДЗП, на които разчитаме, когато трябва
да правим изкуствени гнезда,
острови за гнездене, да броят
мигриращи птици, да се охраняват гнезда на световно застрашени видове, да се коси
тръстика, да се „запалват“
посетителите в природозащитните центрове на БДЗП за
каузата за запазването на биоразнообразието.
Дейностите на БДЗП не се финансират от държавата, затова
сме благодарни на 150-те донори на дружеството, които
са ни помагали и ни помагат
да отстояваме нашата кауза и
да създаваме положителна и
трайна промяна в нагласите на
хората към природата. Особена благодарност изказваме на
Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) - КДЗП —
партньорът на Бърд-лайф във
Великобритания. От 1994 г.
досега в системата на Бърд
лайф КДЗП е подкрепящият
партньор на БДЗП, които инвестират финансови средства
и знания, за да бъде БДЗП устойчива гражданска и природозащитна организация.
И ще завърша със станалите
популярни думи на Харисън
Форд — „Природата няма нужда от хората, хората имат нужда от природата“. Ние обаче
имаме нужда от вас и вашата
подкрепа!
Нада Тошева

25 години БДЗП

Част от екипа на БДЗП пред огромен банер,
поставен на Софийския университет.
© Димитър Градинаров
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Едва ли има някой, който да отрече, че БДЗП е „success story“.
Ако опита, ще трябва да отрече вечната истина „По плодовете им ще ги познаете“. Ще трябва да се справи с факти като
броя и величината на партньорите ни. Броя на регистрираните
в България природозащитни организации и величината на тези,
срещу които БДЗП отстоява правото на съществуване на природата... Как стана възможен този успех? Как преминахме със
съзидание през най-разрушителните за България години? Какво
ни направи толкова силни? Само част от въпросите, трасиращи пътя назад и пътя напред...

И

сторията на БДЗП е потвърждение на една много, много проста истина: успешно е това, което
има за основа истински неща, безкористност и
принципи. Какво по-истинско от природата? Какво побезкористно от това да се бориш за оцеляването на
нещо, което няма как да ти се отблагодари? Във всички
свои дейности и борби БДЗП и хората в нашата организация не защитават лични цели, а отстояват нещо,
което е на всички. Това е най-висшата добродетел на
БДЗП и на всички, споделящи каузата за опазване на
природата. Това е нашето превъзходство и над найголемите пари, и над най-голямата власт. Със спазването на принципите нещата са дори още по-ясни...
Когато държиш на бъдещето си, когато искаш да си
резултатен и особено когато си настъпил интересите
на влиятелни фактори, имаш само един шанс: стриктно
до буква да спазваш закона и правилата. И слава Богу,
БДЗП превърна това в своя практика. Изминалите 25
наши години може да се видят в много ракурси — направеното за природата, приносът за България, въздействието върху преминалите през БДЗП над 20 000
души, граденето на гражданско общество, подпомагането на поминъка на хората и още много неща. Но ако
се вгледаме в самото развитие на организацията ни,
ще забележим три основни етапа.
Първият е

ПЕРИОДЪТ НА ЕНТУСИАЗЪМ
(1988-1992 г.)
С учредяването на БДЗП пред основателите му изникнаха множество сериозни въпроси. Осигуряването
на средства, на офис, на членове, на работещи взаимоотношения с институции, медии и други фактори в
сферата на природозащитата и т.н. бяха само част от
проблемите. Най-трудно беше самото градене на организацията от хора биолози, без управленски и социални познания и опит след близо полувековна липса на
реален обществен живот и структури в страната! При
това паралелно с осъществяване на реална природозащитна дейност на терен, липсата на каквато до 1988 г.
беше основната причина за създаването на БДЗП. И ако
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ИСТОРИЯТА
НА ЕДИН УСПЕХ

Едно от ръчно изработените табла,
с които БДЗП започна работата си с хората

за такава дейност имаше достатъчно ентусиасти (еднакво изобилни с импровизации в дейността си!), то
желаещите да се посветят на градене и администриране на организацията се брояха на пръсти.
Всъщност още веднага с изправянето пред необходимостта от ежедневно градене на БДЗП стана ясно
колко малко са хората, готови да довеждат нещата
докрай. Защото едно е да се мечтае край огънчето на
Атанасовското езеро как ще се направи това или онова, а съвсем друго — да се тича с дни от институция в
институция за получаване на един или друг документ.
Едно е да се дават идеи за беседи пред членовете, а
съвсем друго — да се направи такава беседа, че членовете да дойдат и на следващата. Да не говорим за
„невидимите“ критични дейности като изготвяне и
прилагане на правила и принципи на действие на организацията. И всичко това — в „режим на утвърждаване“. Защото тогава никой не знаеше що е това БДЗП
и от действията ни зависеше дали някой ще знае за
БДЗП в бъдеще...
Всички, които правеха нещо за БДЗП, го правеха
в свободното си време и без никакво заплащане, без
офис, без техника (през 1988 г. документите се изготвяха на пишещи машини, а копирната техника
беше недостъпен лукс!). Че сме се справили повече от добре с главните предизвикателства е видно
не само от известността и авторитета на БДЗП днес,
но и от десетките (къде планирани, къде спонтанни) конкретни природозащитни дейности. Формално
едни от първите дейности на БДЗП бяха отлагането
през лятото на 1988 г. на жътвата в няколко района с
гнездящи в житни ниви ливадни блатари в Ямболско
и внесеното в края на 1988 г. в Министерството на
земеделието официално писмо срещу масовото използване на отрови за борба с гризачите, довело до
изтравянето на хиляди диви птици в цялата страна.
Но реално БДЗП имаше и две други важни за онова
време практически дейности в природата. Едната е
продължилото и през 1988 г. изкуствено подхранване
на лешоядите в Източните Родопи, чието начало за
България беше поставено още през 1984 г. — с трупа на една коза до с. Студен кладенец. И втората е

25 години БДЗП
Първото за България организирано излизане за групово наблюдаване на птици (бърдуочинг) само от българи. Датата е 19.03.1989 г.,
излизат 33 души — членове на БДЗП, като най-малкият участник е
едва на 3 г. С автобус се пътува до с. Петърч, Софийско, където се
правят наблюдения в много богатите на птици рибарници Петърч

практики и за професионализиране на дейността й.
Втората ключова стъпка се беше случила. В новата
си роля и възможности БДЗП съвсем закономерно си
„пасна“ на мястото като важен партньор на държавата в създаването на съвременното българско природозащитно законодателство. Стигна се дотам, че заради ценната помощ, която БДЗП оказа на МОСВ при
разработването на Закона за защитените територии,
министър Евдокия Манева ни възложи разработването на рамката на следващия ключов закон — Закона
за биологичното разнообразие.
© Архив БДЗП

„дребна“ природозащитна дейност — изкопаване на
канали, които да препятстват достъпа на хищници до
гнездата на саблеклюни и други редки птици в Атанасовското езеро, също започната преди основаването
на БДЗП и „институционализирана“ за пръв път през
1988 г. Инициаторите и на двете новаторски за страната преки практически дейности впоследствие станаха основатели и основни движещи фигури в БДЗП.
Успехите водеха до видимо утвърждаване сред институциите и обществото, всичко ставаше някак от
само себе си. Всъщност обяснението беше, че просто
още от началото бяхме заели свободна ниша, където
никой преди нас не бе извършвал дейности в подобен
мащаб. Първата важна стъпка беше направена. Всеки
друг в тази област вече щеше да ни повтаря и копира.
Вторият етап настъпи неочаквано, с внезапна и
драматична промяна, с която БДЗП навлезе в

ПЕРИОД НА ИЗГРАЖДАНЕ
И ПРОФЕСИОНАЛИЗИРАНЕ
(1992-2010)
Едно предложение, което направихме — БДЗП
да разработи частта за България в Проекта за дисперсните видове птици на Международния съвет за
защита на птиците (предшественикът на БърдЛайф
Интернешънъл), — промени завинаги съдбата на нашата организация. Събитията се развиха с главоломна скорост и в буквалния смисъл на думата още преди да разберем какво става България имаше първия
в историята си национален атлас на птиците, БДЗП
стана партньор за България на БърдЛайф Интернешънъл, получи от RSPB годишен бюджет за офис и
екипировка, за служители и основни природозащитни разходи (за работа по опазване на най-ценните в
страната места и най-застрашените видове птици).
Плюс представител на БДЗП в световния и европейския управителни съвети на БърдЛайф Интернешънъл. Трудно е да се предаде какво означава това за
организация като БДЗП. Особено на фона на всичко,
което ставаше в страната тогава, и на пълната липса
на финансова подкрепа от държавата за НПО.
Но дори не финансовата подкрепа от RSPB чрез
БърдЛайф беше най-голямата придобивка за БДЗП.
Далеч по-значима за бъдещето ни беше възможността за споделяне (и внедряване в България) на найсъвременните природозащитни принципи, подходи и

Общо събрание на БДЗП
в първите години от
създаването му, ок. 1991 г.
На трибуната е Стефан
Аврамов — един от
най-активните природозащитници в БДЗП, който
бе номиниран за първият
„Човек на годината”.
© Архив БДЗП

Участието на представители на БДЗП в заседанията на парламентарните комисии за колегите ни от
Великобритания беше почти равносилно на чудо. Найважното обаче беше, че БДЗП съумя професионално и
мъдро да използва капацитета си в защита на обществените и националните интереси както чрез новото законодателство, така и чрез най-важните стратегически
национални документи, в чието разработване бяхме
изключително активни участници. И ако България днес
е една от страните в ЕС с (юридически) най-добре защитена дива природа, с над 34% от територията в НАТУРА 2000, то това в значителна степен е и заслуга на
БДЗП.
През този етап неизменно се работеше и за граденето на самата организация. БДЗП се сдоби със
собствен офис, създадени бяха първите в България
природозащитни центрове „Пода“ и „Източни Родопи“,
реплицирани после от общини, НПО, държавни структури. Наред с големите успехи в природозащитата не
минахме и без големи трудности и провали в граденето
на БДЗП. Някои хора не искаха да излизат от розовия
сън на първия етап. Други не понесоха темпото на професионализма. Най-много бяха тези, които се оказаха
неподготвени за екипност. Времето постави всички на
мястото им и днес всеки може да види кой къде е и на
каква кауза служи. Най-важното — БДЗП вече е такова, че бъдещето му не зависи от един човек или група хора, а от принципи, правила, приоритети и реален
принос за природата.
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АВТОМАТИЧНА ПРИРОДОЗАЩИТА
(след 2010)
е третият период, в който БДЗП навлезе с първия за
България проект по Програмата Лайф+ на Европейския съюз. Качествено нов период, когато целта, с
която БърдЛайф Интернешънъл ни подпомагаше толкова години, беше постигната — БДЗП вече самостоятелно осигурява финансово дейността си. Две
са основните посоки в този етап — повече осезаема
полза за хората и автоматизиране на природозащита-

© Архив БДЗП

Греъм Тъкър (вляво) от офиса на БърдЛайф Интернешънъл
(тогава още Международен съюз за опазване на природата)
пристигна през 1991 г. с мисията да намери подходящ партньор на БърдЛайф в България и след като видя как работи
БДЗП, какви са хората в него, каква е природата и проблемите й, промени завинаги съдбата на нашата организация,
като я направи част от международното природозащитно
семейство. През 1992 г. БДЗП стана вторият след Унгария
партньор на БърдЛайф от бившите социалистически страни

та. Първите резултати и в двете направления са вече
налице. БДЗП е не само добре познато, но и повече
от добре дошло в големи райони на страната, където през последните години направихме много, за да
могат десетки местни фермери да печелят лично от
почтения си труд, а не да го даряват на прекупвачи.
Постигнахме това чрез наредбата за директните продажби — въпреки огромните усилия, които процедурата костваше на БДЗП. Но едно от най-важните ни
постижения е залагането на природозащитните необходимости в официалните механизми на дейност на
държавата. Особено в тези извън „чистата“ природозащита — селското, горското, водното и рибното стопанство. Иначе казано, „вкарахме“ орнитологичните
данни на БДЗП в държавни и европейски механизми,
откъдето да носят приходи на хората чрез субсидии,
директни плащания и други финансови инструменти. Това е интелигентният начин най-ценните национални дадености да работят за най-много хора и
той е с далеч по-големи социални възможности от
прехвалените „ски-“, „голф-“, „ВЕИ-“ и други „инвестиции“. И ако това, което БДЗП със скромните си
възможности е направило досега, се развие и подеме както трябва от държавата, общините и другите
заинтересовани, България ще има шанс да постигне
просперитет и повишаване благосъстоянието на хората, без да разрушава природата си!
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Построяване на първото в България изкуствено гнездо за привличане на рядък вид – черния лешояд, 1989 г. В продължение на няколко дни, след внимателен предварителен избор на мястото в Източните Родопи, екип от 6
души направи масивната конструкция от клони с диаметър 2 м. За съжаление гнездото не бе заето по-късно. Въпреки това беше поставено началото
на активното подпомагане на застрашените видове чрез подобряване условията им за гнездене. Днес вече има стотици изкуствени гнезда в България

През всичките тези години ние напълно съзнателно се нагърбвахме и в редица аспекти вършехме
работата на държавата — както по отношение на документализиране, свързано с птиците и важните за тях
природни територии, така и по отношение на преките
природозащитни дейности. Това сме правили еднакво
всеотдайно както с правителствата, които са оценявали приноса на БДЗП и са работили с него, така и с тези,
които не само не са ни помагали, но дори са ни създавали пречки. Правили сме го, защото това е гарантирало максимално добри резултати и принос за българската природа и за българското общество. Въпреки че
като гражданска организация за БДЗП е било най-лесно
да стои отстрани и да критикува. Само че тогава не
се знае нито кога ще дойдат евентуалните резултати,
нито какви ще бъдат те. С това БДЗП на практика показа как следва да се решават проблемите.
Сигурно ви е направило впечатление, че не споменах нито едно име. Това значи само едно — че
хората зад успеха БДЗП са толкова много, че не би
могло да се изтъкнат някои, без да се пропуснат
© Архив БДЗП

Дискусия в почивката по време на Общо събрание на БДЗП. Асен Игнатов
(в средата) и Герасим Герасимов (вдясно) и до днес са много активни фигури в българската природозащитна общност и същевременно продължават да работят с БДЗП, независимо че работят другаде. На заден план
ръчно изработено информационно табло за дейността на БДЗП

други. Това значи, че заедно с нас за успеха имат
роля и почтените и далновидни хора от RSPB и Бърд
Лайф, държавните институции, общините, бизнеса,
медиите, другите НПО, от цялото българско общество, с които работихме заедно през тези 25 години. Това значи също, че успехът ни не се дължи
толкова на един или няколко от хората в БДЗП, а на
тяхното единение. Това единение, заедно с безкористната всеотдайност, са гаранцията за пренасяне
в бъдещето на нашата „success story“.
Петър Янков

25 години БДЗП
© Peter Tsonka

ПРИКАЗКА ЗА
ОРЛИТЕ, БДЗП
И ВЯТЪРНИТЕ
МЕЛНИЦИ

Или историята на 25-годишните усилия за спасяването
на световно застрашения царски орел и успехите на първия
за България проект, финансиран от Програма LIFE+ на ЕС

И

мало едно време величествена птица, наречена от
народа „кръстат орел“, която хилядолетия наред
властвала над полета и балкани и дори с хората успявала да се спогоди. Всеки път щом надвиснел ураган над селата и нивите, хората се молели „повелителят на бурите“ —
кръстатият или наричан още царски орел — да спаси реколтата от бедствието. Така свещената птица и хомо сапиенс
добрували и взаимно се почитали и пазели.
Преди 60-70 години обаче Homo sapiens дотам загубил
разсъдъка си, че започнал в глупостта си да реже клона, на
който седи. В тези години на бурен и пламенен икономически растеж и гонене на преизпълнение на плановете петилетка след петилетка човекът започнал масово да трови и
убива. Тази съдба застигнала и хищните птици, а заедно с
тях и свещената птица — царския орел.
Така видът, който в началото на ХХ век наброявал над
хиляда двойки по исторически данни, в края на века достигнал до плачевните 9 двойки.
И тук в приказката се появяват добрите. Те не били трима братя, нито пък храбър омагьосан принц, ами една сговорна дружина, която планина повдига. Това била първата
организация в България, която поискала да се занимава с
опазване на дивата природа — БДЗП и нейните съмишленици.
Те започнали да се питат защо изчезва орелът, започнали да се опитват да му помогнат сам да оцелее там, където е неговият дом. Наблюдавали го, описвали поведението
му, подхранвали го и му строели гнезда, в които се надявали да се засели някой ден. Усилията на сговорната дружина
продължили много-много години и въпреки че резултатите
не идвали бързо, дружината не се отказвала. Минало време, в дружината се появили храбри принцове, които били

ИЗВЪН ПРИКАЗКАТА

Да забравим за миг за приказката и да погледнем
сериозно резултатите от 25-годишните усилия на БДЗП в
опазването на световно застрашения царски орел, като се
опрем на цифрите.
През 2000 г. двойките царски орли в България са 9.
През 2012 г. двойките са вече 23.
Това става възможно благодарение на целенасочените усилия на БДЗП и останалите природозащитници, които
се натрупват като резултати през годините. В началото се
започва с мониторинг на вида, подхранвания и поставяне
на изкуствени гнезда. Впоследствие се прибавят и други
дейности.

готови да заменят кралството
си само и само да спасят свещения орел. Така след много
битки с ламята и с някои вятърни мелници накрая те решили да питат орела как да
му помогнат.
И тук приказката става съвременен разказ и на
помощ ни идват модерните
технологии и иновативните
похвати за извършване на
природозащита. Това е повратната точка, в която сговорната дружина вика неволята и спечелва много важен
партньор. Така се ражда първият български LIFE+ проект
за опазване на царския орел
и ловния сокол.
За да разбере как да помогне на орела да оцелее,
сговорната дружина прибяг© Архив БДЗП
нала до вълшебство — сложили едни умни машинки (сателитни предаватели) на гърба
на 22 млади орлета и разбрали какво им се случва по техния
път през девет планини в десета. Така хората се научили да
разбират езика на орлите. Защото за да помогнеш на някого, първо трябва да го попиташ от каква помощ има нужда.
Приказката свършва засега тук, но историята — не.
Сговорната дружина продължава да повдига планини.
Днес в рамките на проекта LIFE+ „Опазване на царския
орел и ловния сокол в ключовите за тях места от Натура
2000 в България“, съфинансиран от EС, се извършват дейности, които са новаторски дори и в европейски и световен
мащаб. Решенията на проблемите се търсят в комплексни
мерки и подходи. Сред тях са въвеждането на подходящи
агроекологични дейности съвместно с държавните институции и местната власт; борба с престъпленията срещу дивата природа; подпомагане на опазването на лалугеровите
колонии, включително чрез подкрепа на местни фермери,
развиващи традиционно земеделие; охрана на гнездата;
възстановяване на местообитанията чрез засаждане на дървета, подходящи за гнездене; изграждане на изкуствени
гнезда на стратегически важни и безопасни места с подЗа
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ходящ хранителен ресурс; допълнително
подхранване и много други.
Една от най-ключовите дейности в
рамките на проекта е изолирането на найопасните стълбове от електроразпределителната мрежа. Токовите удари се оказаха
най-честата причина за загиване на младите птици и затова решаването на този
проблем е с особен приоритет. За целта стартира стратегическо партньорство
с електроразпределителните компании,
което дава сериозни резултати със заявка
за още по-голямо развитие в бъдеще.
Поставяне на предавател
© С. Спасов

Сателитно проследяване

Сред най-иновативните и смели дейности в проекта е сателитното проследяване на царски орли, което обхвана 22
млади птици в рамките на последните 4
години. Така БДЗП натрупа безценни данни за живота и причините за загиването на
тези птици. Това разшири познанията ни и
ни отведе в други страни и континенти — в
Израел, Сирия, Саудитска Арабия, Судан,
Турция, Румъния, Украйна, Полша. Сателитното проследяване ни помогна да започнем истински да си говорим с орлите.
Историята продължава. А дали нейният край ще бъде добър или лош, зависи
от всички нас.
Теодора Петрова
www.SaveRaptors.org
Проект „Опазване на царския орел
и ловния сокол в ключовите за тях
места от мрежата Натура 2000 в
България“, LIFE 07/NAT/BG/000068,
финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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ЧЕТИРИТЕ
УРОКА
НА ЛОВНИЯ
СОКОЛ
© Gabor Papp

З

а ловния сокол има толкова информация на сайта и в списанието на БДЗП,
че ако и тук видите нещо от сорта къде обитава, с какво се храни или
какви са му проблемите, просто ще трябва да ме замеряте с камъни... Не,
това няма да е поредната важна информация за вида. Точно обратното — ще е
информация от вида за самите нас! Какво научихме от този страдалец?
Първият ни важен урок е, че когато някой вид е обект на целенасочено
системно преследване, той няма шанс да оцелее, ако на това преследване не се
отговори незабавно със същата целенасоченост и системност. След 1985 г. гнездата на ловния сокол в България бяха ограбвани ежегодно, едно по едно и без
пощада. И ако някой от тогавашните български орнитолози каже, че не е знаел
кой човек правеше всичко това, ако някой от тях каже, че не е ставал свидетел
поне веднъж на подобно деяние, той просто ще ви излъже. Така пред очите
на всички ни един човек и няколко негови последователи буквално унищожиха
българската гнездова популация на ловния сокол. Защото тогава не можахме да
се обединим и да отговорим със същата посветеност, умение и неотстъпчивост.
Е, времената се смениха и благодарение на достойни хора от държавните институции — и не без приноса на БДЗП и Зелени Балкани — онзи човек вече получи
първата си присъда (защото след ловния сокол той остана в същия „бранш“). Но
тепърва ни предстоят години на къртовска работа и изразходване на огромни
средства, за да възстановим българската популация на ловния сокол.
Вторият урок на великолепния ни учител е още по-прост — не трябва да се
чака един вид да намалее съвсем, за да се започне активното му подпомагане.
Този урок са ни го преподавали поне още дузина други видове птици в България и е направо смайваща неспособността ни да започнем да го прилагаме.
Затова е крайно наложително да има действаща национална система за оперативно проследяване на състоянието на най-застрашените видове на базата
на ежегодна оценка на популациите им и в края на всяка година да са ясни
и публично достъпни статусът и тенденцията за всеки от тях. Това е ролята
на Националната система за биологичен мониторинг, където БДЗП отдавна е
предложило подобна ежегодна оценка. Това е и същинската роля на Червената
книга, която не е просто един хубав буквар, издаван и разгръщан веднъж на 10
или 20 години.
Третият урок на ловния сокол е много интересен, защото съдбата на тази
птица стана лакмус за това кой кой е в природозащитата на България. Изчезването на последното гнездо ловни соколи показа кои са истинските загрижени за
дивата природа в страната. Съвсем естествено, водещото място, маркирано с
конкретни действия и проекти, се зае от природозащитните НПО: БДЗП, Зелени
Балкани, ФДФФ, по свой си начин — и СДП „Балкани“ и БФБ. С мащабен проект
заедно с тях застана и ИБЕИ — БАН, като на практика в оформилата се група с
обща цел спасяване на ловния сокол е и МОСВ. В групата са и — естествено,
по специфичен начин — МВР, Агенция „Митници“, Върховна касационна прокуратура. И все пак блесна една странна липса. Къде са т.нар. соколари? Две
национални соколарски организации, членове на международни соколарски
сдружения, с изключителни природозащитни заявки, ако се съди по сайтовете
им, по същество с изключителна отговорност за видове като ловния сокол, а
няма и една поставена от тях гнездилка! Изводът е повече от ясен...
Интересен е и четвъртият урок на ловния сокол. Той ни показа изключително сериозна нова заплаха въобще за хищните птици, но и изключително сериозен нов съюзник в борбата за опазването им. Новата заплаха е „черното тото“,
организирано от гълъбари чрез залагания на състезания с гълъби, заради което
те са обявили тотална война срещу хищните птици, с използване на всякакви
средства, включително силни отрови. А новият съюзник е Наказателният кодекс,
съгласно който залаганията са „организирана престъпна дейност“ от най-висок
ранг, защото засягат фиска на държавата и защото се правят от поне 3 лица. Така
тези хора стават контингент на ГДБОП, с всички последствия от това.
Интересни уроци, нали?
Петър Янков

Приносът на БДЗП в опазването
на една от най-редките гъски в света

© Младен Василев

Ч

ервеногушата гъска е един от емблематичните видове в природозащитната ни работа. БДЗП започна
опазването му от 90-те години на миналия век, когато
бе поставено началото на редовния мониторинг на зимуващата у нас популация на червеногушата гъска. Районът на
Приморска Добруджа, и най-вече около езерата Шабла и
Дуранкулак, се превърнаха в ключови зимовища на вида,
измествайки по значимост дори делтата на Дунав. Вече над
18 години мониторинговата програма следва една и съща
методика и е най-детайлната и дългосрочна информационна база данни за вида в рамките на неговия ареал.
Преди повече от 15 години поставихме началото на
координиране на международните усилия по работата над
вида — чрез създаване на международната група за червеногушата гъска през 1996г. Първоначално тя беше част
от Работната група по гъските на Wetlands International, а
впоследствие се оформи като независима група от отделни
експерти и организации, работещи по проучването и опазването на вида. Първи координатор на групата стана нейният инициатор — Сергей Дерелиев, тогава представител на
БДЗП и координиращ работата по вида. В резултат на работата на международната група бяха осъществени първите
координирани преброявания през зимния период, обхванали Украйна, Румъния и България. Така беше събрана достоверна информация за числеността на световната популация
на вида и започна активен обмен на информация и опит.
С началото на мониторинга започнаха и по-активни
действия за решаване на проблемите на вида в района на
езерата Шабла и Дуранкулак. Усилията на БДЗП бяха насочени основно в две дейности — проучване на наличието на
конфликти със земеделските производители и решаване
на проблема с бракониерския отстрел и безпокойството от
лова на зимуващите у нас червеногуши гъски. В началото
и средата на 90-те години проблемът с бракониерството
и безразборния отстрел и нарушаване на природозащитните норми беше сериозен. Работата на място и най-вече
организирането на засилени проверки от оторизираните
органи, както и образователни дейности, допринесоха за
снижаване на тази заплаха. Същевременно в партньорство
с местни фермери БДЗП проведе първите изследвания за
оценка на влиянието на пашуващите гъски върху реколтата. С цел да се намали конфликтът с фермери и да се
запазят подходящи хранителни местообитания, БДЗП съдейства за разработването на Национална агроекологична
програма за създаването на агроекологична мярка, насочена към опазване и поддържане на хранителните местообитания на зимуващите гъски, и конкретно на червеногушата. Това стана факт през 2012 г., когато бе въведена
подмярка към мярка 214 като част от Националната агроекологична програма.
Естествена кулминация на работата по опазване и
проучване на вида е и изпълняваният от БДЗП LIFE+ проект
за опазване на зимовищата на червеногушата гъска, започнал през 2010 г. Това е най-мащабният досега проект за

опазване на вида и в рамките на полевите проучвания вече
са събрани едни от най-детайлните данни за екологията на
вида, които предстои да бъдат обработени и публикувани.
В рамките на проекта БДЗП работи съвместно с една от водещите в международен план организации по проучване и
опазване на водоплаващи птици — Wildfowl & Wetlands Trust.
В рамките на проекта за пръв път в България бяха успешно
използвани захлупващи ракетни мрежи като метод на улавяне, беше осъществено първото успешно телеметрично
проследяване на червеногуша гъска в света, бяха събрани
първите детайлни данни за оценка на влиянието на застрояването с ветрогенератори на хранителните местообитания
на вида, а ще бъде разработен и модел на тези местообитания. Така на практика БДЗП със своите партньори по проекта
се очертава като водещ световен капацитет по отношение
на червеногушата гъска, нейните екологични изисквания и
проблемите пред нейното опазване.
Разбира се, проблемите пред вида никак не са намалели — ветроенергийният сектор продължава своя засилен
натиск над Приморска Добруджа, инвестиционните намерения около Натура 2000 зоните Шабла и Дуранкулак буквално
валят ежедневно, а желанията за създаване на нови голфигрища и курортни центрове в района не секват. Ловният натиск през зимата продължава да създава проблеми за вида и
не му позволява ефективното ползване на защитените зони,
но ние не сме се отказали и няма да се откажем от активната
работа по опазване на вида. Засилената работа с местните
зърнопроизводители с цел опазване на хранителните местообитания продължава активно, а взаимодействието с местните ловни и риболовни организации е насочено към снижаване на безпокойството за птиците от бракониерски изяви.
Дали ще успеем през следващите 25 години — силно
вярваме, че ще е така, а индикациите за нарастваща популация на червеногушата гъска през последните 3-4 години
безспорно показват, че сме на правилен път.
Николай Петков

© Архив БДЗП

Проект „Сигурно убежище за червеногушата
гъска“ LIFE09 NAT/BG/000230, финансиран по
програма LIFE+ на ЕС
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БЕЛИЯТ
ЛЮБИМЕЦ
Е

два ли има друга толкова позната, толкова обичана и
толкова обгрижвана от обикновения българин птица
като белия щъркел. Чудно ли е тогава, че точно тя е
единствената едра птица, обитаваща самите домове на хората. И макар че е толкова „привилегирована“ и многобройна,
още от създаването си БДЗП работи за нея. Защо е така?

Обич, пренесена с легенди
Белият щъркел е една от птиците, за които има най-много легенди. Според една от тях той някога бил човек. Един
ден му се явил Бог и му дал затворена кошница със заръката
да я занесе на края на света и да я хвърли в пропастта. С
едно условие — да не знае какво има вътре. Горд че точно
него е избрал Всевишният, човекът тръгнал. Помнел обещанието да не отваря кошницата. Трудният път, несгодите и
премеждията разгаряли желанието му да надзърне вътре.
Един ден не издържал, отворил кошницата и за негов ужас
от нея се разпълзели безброй змии, жаби, мишки, скакалци.
Тогава му се явил Бог с думите: „Бях събрал тези нелюбими
вам живини, за да ви освободя от тях, но ти ги върна. Затова
от днес ще бъдеш щъркел, докато не ги събереш отново в
кошницата!“ Затова оттогава щъркелът все това и прави —
постоянно крачи и събира изпуснатото...
И той, завалията, като мен...
Това, че е бял, че всяка пролет идва с възраждането
на новия живот, че грижливо храни, пази сянка и носи вода
на малките си, че всяка есен се събира с други и дружно
тръгват на юг, няма как да не породи симпатия у всеки. Българите са имали и още причини да го заобичат. Че и той,
завалията, с труд „върти къща“, все носи клечки, все потяга
гнездото, все търси храна за челядта, никога няма да го видиш без работа. Всяка зима заминава „на Божи гроб“ — а кой
е по-почитан от хаджията? На някои места и днес ще чуете да
му казват „хаджи щърк“... Практичният българин сигурно си
е направил и сметката, че похапвайки често мишки и скакалци, той му пази реколтата, тъй че обичта му към „хаджията“
не ще да е съвсем „платонична“.
Черните облаци над белия щъркел
Когото и да попитате днес по селата, ще ви каже: някога щъркелите бяха много повече. Хората се тревожат, че
белите им съседи, макар и все още многобройни, оредяват. Причините са много. Със засилващото се засушаване
намаляха влажните ливади и мочури, изтъняха баричките.
Жабите, основната храна на птицата, драстично намаляват
и заради увеличаването броя на колите и интензивността
на трафика. Засиленото използване на химикали също ги
„удря“ пряко, със замърсяването на водите, и косвено —
с намаляването на насекомите, с които се хранят. Едно от
любимите в миналото дървета, на които щъркелът правеше
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гнездата си, беше брястът. Поразено
от „холандската болест“, това дърво
почти изчезна и в селищата не останаха високи дървета за гнезда. Щъркелът потърси спасение по стълбовете, но вместо него намери... гибел.
Там той мъти буквално „върху буре с
барут“, защото е въпрос само на време кога при поредния дъжд гнездото
ще се запали от късо съединение.
Като добавим и опасностите по дългия 5000 км път до Африка, включващи от стълбове убийци и самолети
с химикали срещу скакалци до бойни
действия, започва да изглежда чудо,
че все още толкова гнезда са оцелели. Задълго ли обаче?
В началото бе знанието
За да успеем в нещо, трябва добре да го познаваме. Това за белия
щъркел означава познаване колко
© С. Спасов
гнезда има във всяко селище, на
какво са, по колко малки има всяка
двойка и т.н. И най-важното — как се променя това във времето, намалява или се увеличава броят на двойките. Затова
със създаването на БДЗП за първи път стана възможно цялостно проучване на гнездата във всички селища в България,
по един и същи начин на всеки 10 години. Национални преброявания са правени и преди — главно с анкети до кметовете, но несравнимо по-точно е да се провери на място как
стоят нещата. БДЗП организира националните преброявания
през 1994-1995 г. и през 2004-2005 г., като издаде резултатите в два сборника. Оказа се, че към 1994 г. има спад с 22% на
гнездата в сравнение с 1984 г. И ако през 1994-1995 г. в България е имало 4228 двойки, то през 2004-2005 г. техният брой
е бил 4818 двойки, което е увеличение с около 14%. С изключителен интерес се готвим за поредното национално преброяване през 2014-2015 г., за да видим ще се запази ли тази
обнадеждаваща тенденция. Белият щъркел е „на рентген“ и
по време на миграцията. През последното десетилетие БДЗП
събра изключително ценна информация за миграционните му
потоци, за местата за почивка, за заплахите. Отговорността
на България е изключителна, защото почти всички бели щъркели на света всяка година преминават два пъти над страната ни, главно по миграционния път Виа Понтика.
От проучване към действие
Наученото за белия съсед ни помогна да насочим найдобре природозащитните си усилия. Очертаха се главно две
ключови насоки — опазване от късо съединение на гнездата
по стълбовете чрез повдигането им на специални платформи
и намаляване на риска от късо съединение по електропроводите по прелетния път. И в двете наши съюзници са електроразпределителните дружества. Безценна е и помощта на
стотици хора от цялата страна, сигнализиращи за застрашени
гнезда, повдигащи или укрепващи някои от тях, монтиращи
„щъркобрани“. Тук трябва да споменем 80-годишния ветеран от с. Безводица, Добричко — бай Колю Щъркела, който
се просълзи, когато научи, че БДЗП ще изолира повече от
300 стълба само в Добруджа! Стотиците изолирани заради
кръстатия орел, ловния сокол и египетския лешояд стълбове
в Южна България дават резултат — под тях вече няма трупове
на бели щъркели...
Светло ли е бъдещето на белия щъркел?
Ще ни се да е такова, защото селищата и къщите ни
ще загубят много от изчезването на тракащите по покривите червеноклюни събратя. Не е случайна силно вкоренената
вяра и у българи, и у турци, че щъркелът избира за гнездо
свети места, затова толкова често е по църкви и джамии. Не
е безпочвена и вярата на хилядите хора, че тези бели птици
носят щастие на дома, в който се заселят. Не бива да допускаме те да ни оставят! Заради самите нас...
Група за опазване на белия щъркел

Предлагам да се качим в машина на времето, като
тази от позабравения вече руски филм „Гости от
бъдещето“. Но вместо към бъдещето, ви каня да
поемем в обратна посока — към миналото. Готови
ли сте да съпреживеете спомените на колеги и приятели, за да надникнете в първите години на бригадите, организирани в помощ на Атанасовското езеро
и неговите обитатели?

25 години БДЗП

Пак ще се срещнем
на Атанасовското
езеро

© Любомир Андреев

© Любомир Андреев

© Любомир Андреев

Попадаме в 1979 г. — Започна се с гледането на миграцията на реещите се птици, организирано от Таню Мичев, първият председател на БДЗП.
По-важните събития от тази далечна година, за които
разказва сегашният председател Петър Янков, са:
●● Продължихме събирането на данни за наскоро обявения резерват Атанасовското езеро.
●● Гонихме бракониерите — събирачи на артемия
(солничното раче).
●● Гасяхме запалените по дигите треви.
●● В почивките от следенето на миграцията събирахме загинали под жиците птици. Звучи познато,
нали? Сякаш не са минали 34 години…
●● Още през 1988 г. направихме и първия опит за изграждане на плаващ остров за гнездене на някои
видове птици, за съжаление неуспешен — допълва
картината на спомените П. Янков.

Пренасяме се в 1988 г. — „създаден“ е успешно първият изкуствен остров. Той представлявал изоставено метално ловно гюме, изгнило отгоре и стърчащо във водата.
Било запълнено с кал от езерото. „След това във вече бившата буферна зона на резервата — днешните южни солници — сковахме първия дървен остров“ — разказва П. Янков.
Последвали го изкуствените острови в северните солници.
И колелото силно и бързо се завъртяло.
Положени са основите на най-голямото събитие в живота на БДЗП — т.нар. бригада на Атанасовското езеро.
Всяка година тя се посещава от доброволци, желаещи да
помогнат за запазването на уникалната за страната ни лагуна. В дните на августовската бригада основно се изграждат изкуствени острови за гнездене на рибарки, саблеклюни и кокилобегачи, поставят се прегради от бодлива тел и
тръни по дигите, прокопават се канали за възпрепятстване
на достъпа на наземни хищници, буквално са прогонвани
бракониерите — събирачи на солничното раче.
Още през първите години са построени много острови:
●● 1989 г. — първи наколен остров (за пръв път се
изпробва тази технология за строеж на острови) с
площ едва от 16 кв.м;
●● 1990 г. — два наколни острова с обща площ от 50
кв.м;
●● 1991 г. — седем острова в северната част на Атанасовското езеро (резервата), четири малки острова,
които са разрушени през зимата на 1992/93 г., и
два изкуствени острова южно от най-големия басейн.
Минаваме бързо през годините. Участниците в бригадите знаят къде ще бъдат в началото на следващия август — на поляната на Солници-север край Бургас. Мястото
и времето остават непроменени до днес. Така неусетно
стигнахме до 2012 г., когато за последно 110 доброволци
помагаха за подобряване на състоянието на Атанасовското
езеро за неговите обитатели.
Днес дейностите в полза на езерата са много повече.
Към традиционните — изграждане на изкуствени острови,
почистване на растителността по дигите, маркиране границите на поддържания резерват, поставяне на табели и
разбира се, следенето на есенната миграция на птиците,
която е и причината да се роди това събитие — добавихме
косене на тръстиката, изграждане на кацалки за почивка
на птиците, успяхме дори да изградим огромен остров от
65 кв.м за саблеклюни, който те избраха още на следващата пролет, за да отгледат своето потомство. Знаем със
сигурност, че ще бъдем на известното на много хора място
и през следващите 6 години. Ще се видим още това лято.
Очакваме всички приятели на Атанасовското езеро, а на
тези, които все още не са се осмелили да вземат участие
в бригадата, ще кажа — дойдете ли веднъж, заразени сте
за цял живот от болестта, наречена „Бригада Атанасовско
езеро“.Тази болест не е като онези, от които се опитваме
бързо да се излекуваме, а напротив — иска ти се да те държи завинаги. И е точно така. Неизлечима е.
Мариана Вълчева
Проект „Живот за Бургаските езера“, LIFE 08/NAT/
BG/000277, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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© Димитър Градинаров

Природозащитен център
Източни Родопи на БДЗП
или Маджарово

Станало е нарицателно май — Източни Родопи са Маджарово за много хора и обратното.
Защо ли? Ами защото там са се случили твърде много
неща, засягащи целите Източни Родопи. Там свършва
пътят (също буквално) и после отново започва.
Маджарово, или Природозащитен център Източни Родопи на БДЗП, се случи благодарение на усилията на
много хора, поне аз така мисля. Казвам хора, разбира
се, че те са били част от БДЗП, но в Маджарово всеки
беше преди всичко себе си — един луд фен, подкрепящ
и работещ за идеята да опазим лешоядите ни, да опазим магията на тази планина, да бъде „Джой Адамсън“
в България или просто да се включи в нещо значимо.
Това бяха просто Гошо, Теа, Съни, Ицо, Мария, Красьо, Ваня, Стельо, Симо, Юната, Пьотр, Марин, Емо,
Явор, Тоната, 4ефи, Юмер, Крали, Гроздан, Митьо,
Готлиб, Милка, Минка, Шон, Радка, Йорданов, Гери...
техни приятели, съседи... и така мога да продължа
още много дълго, но няма как да напиша всички имена. Всеки беше важен! Баба Деля донесе умрялата си
коза в апартамента ми — „за тея ваш’те хайванчета“.
Йорданов, директорът на минното предприятие, повярва в идеята и помогна БДЗП да придобие прекрасната
къща в гората. При „голямото тровене“ през 96-та за
един ден дойдоха над 60 души, за да намерим къде е
заложената отрова. Теа се спусна с въжета от местната
пожарна служба по скалите, където никой не се беше
спускал, за да свали мъртвите лешояди…

© Йордан Христов
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Спомените ми като тези са много. И това са моментите,
в които разбираш, че ако нещо се случва, то е защото
ги има тези хора около теб и че това е единственият
път за постигането на цел като опазването на една планина и биоразноообразието, съхранено там. Това е мозайката или пъзелът, който се разкрива, когато всички
парченца са на мястото си. А тези парченца са хората
около теб. Е, поне за мен е така. Радвам се, че бях част
от тази прекрасна мозайка!
Светлана Митева

25 години БДЗП

Източни Родопи – кратерът,
беловласият старейшина и
господарят на небесата

© Franz Robiller

С

тотиците думи, изписани в нашето списание, не
могат да опишат ценността и уникалността на Маджарово и Източните Родопи. Те обаче не са останали незабелязани от нашите естествоизпитатели и
природозащитници. И няма как да бъде иначе, защото
това със сигурност е родното място на природозащитата
в България, там където се ражда БДЗП, там където се
запалва огънят в сърцата на онези, които са се докоснали до редките и застрашени представители на нашата
природа. Всъщност природозащитните дейности в района
на Източните Родопи започват далеч преди основаването
на Дружеството през 1988 г. — още през 60-те години на
миналия век. Тогава, водени от ентусиазма и любовта
си към природата, най-вече местни учители и природолюбители започват делото по опазването на Източните
Родопи и местните природни ценности.
Така се стига и до емблематичната 1984 г., в която
посоката на природоопазване се обръща и набира нова
инерция със започналите първи подхранвания на лешоядните видове птици. Много спорадични и епизодични
в началото, те дават така необходимата искра, за да се
запали моторът на природозащитата. Така една идея, породена от ентусиазъм, се превръща в стратегия и цел за
първооснователите на БДЗП. И така през 1988 г. се основава първата в България неправителствена организация,

Там където слънцето изгрява най-рано и залязва най-късно, там където звездите светят
най-ярко, там където всяко камъче е минерал и
почти всяко растение или животно е рядкост —
там започва нашата история. Преди доста повече от 25 години — защото човек, стъпил в
магическите Източни Родопи, има чувството,
че цял живот е бил там. Това е една от найбогатите на биоразнообразие територии в
България и в Европа. Планината на траките,
обитавана от най-дълбока древност и заредена с енергията на предците ни, е запазила
уникалното си разнообразие от ландшафти,
растения и животни и до ден днешен. Днес,
през 2013 г., можем да кажем, че това е и в
резултат от работата на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). В годината,
в която отбелязваме 25-годишния си юбилей,
няма как да пропуснем един от най-емблематичните за работа „обекти“ на БДЗП —
Източни Родопи, Маджарово и лешоядните
видове птици. Със своите 4329 вида животни, 1962 вида висши растения и невероятното
съчетание на климатични влияния мястото се
е очертало като райско кътче на картата на
Европа.
отдадена изцяло на опазването на застрашените видове птици, техните местообитания и природата като
цяло. Радостно е да се спомене и че от самото начало
бе осъзнат и основният принцип в опазването на природата — че тя, природата, принадлежи на хората и на
никой друг. Без помощта на местното население никое
начинание не би пожънало успех, затова въвличането
на местните общности е един от основните двигатели
за прогреса на мисия „Източни Родопи“. И както всяко
тяло си има мотор, така и Източните Родопи се нуждаят
от хора и място, които да продължат мисията на предшествениците си.
Десет години след първите подхранвания идва
повратната точка, определила района на Източните
Родопи, Маджарово и лешоядите като приоритет за
опазване на национално и континентално равнище —
осъществяването на проекта „Опазване на биологичното разнообразие в Източните Родопи“, финансиран
от швейцарското правителство, с което БДЗП привлече
над 700 000 швейцарски франка за опазването на био
разнообразието в района. Благодарение на това през
1997 г. бе основан и първият в България природозащитен център „Източни Родопи“ край град Маджарово,
който се превръща в център и средище на опазване и
проучване на природното наследство на тази уникална
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територия. Благодарение на екипа на проекта тогава
са обявени 11 защитени територии на територията на
планината и се подготвя цялата документация за обявяването на Източни Родопи за природен парк. И до
днес предложението все още не е поставено на дневен
ред в родното министерство, но мрежата от защитени
територии, орнитологично важните места и по-късно
обявяването на Натура 2000 зоните в Източните Родопи
несъмнено допринесоха за съхраняването на високото
биологично разнообразие в района.
И както във всяка история има главни герои, то за
Маджарово и Родопите това несъмнено са лешоядите.
Непопулярни сред съвременното общество, тези величествени и древни птици от хилядолетия насам са
смятани за свещени. Източните Родопи са последното тяхно убежище у нас, всъщност и едно от малкото такива в Европа. За всичките 25 години досега сме
постигнали много успехи, но сме преживели и много
загуби. Така както съдбата на пернатите ни приятели
е низ от върхове, спадове и обрати. Няма как да се
подминат безмилостните гонения и преследвания на
хищните птици в недалечното минало, които в крайна
сметка доведоха до изчезването на символа на българската природозащита — брадатия лешояд, до краха на
популациите на белоглавия и черния лешояд и до вписването на египетския лешояд в категорията „уязвим“
на Международния съюз за защита на природата —
IUCN. В началото на 80-те години, когато се пробуждаше природозащитният дух, както споменахме по-горе, Източните Родопи са единственото място, където
белоглавият и черният лешояд все още намират убежище и където египетският лешояд живее с 1/3 от популацията си в България. Със започналите изкуствени
подхранвания на лешоядите от 1 до 4 двойки през 1984
г. колонията на белоглавите лешояди постепенно „оздравява“ и увеличава числеността си, като през настоящата година двойките са вече 67! Страхотна новина и
прекрасна награда за десетките ентусиасти, които за
25 години са излели тонове енергия и труд! За всички
тези години са осигурени над 100 тона храна за лешоядите, обявени са няколко защитени територии и не
на последно място — въвлечени са много млади хора,
които с ентусиазма и неуморността си успяват да дадат
така необходимия тласък на усилията през годините.
Но както често се случва в природата и в живота,
върховете за едни са спадове за други и тъй както никога не знаеш какво ще стане в утрешния ден, никой не би
си и помислил, че най-многобройният след малко повече от две десетилетия ще се превърне в най-застрашен.
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Свещената птица на мюсюлманите, символът на пирамидите и царската власт в Древен Египет изживява един от найвърховните обрати в животинското царство — от 125 двойки в началото на 90-те години до 29 двойки през 2012 г.
Египетският лешояд, символ на БДЗП и на най-модерните
природозащитни похвати, сякаш иронично или по случайност се превръща в изчезващ пред очите ни вид. Никога
не се е работило само за единия или другия вид, защото
всички те — лешоядите — са неразривно свързани във веригата на живота, но въпреки усилията видът продължава
да намалява. Прекараните дълги дни и нощи, хилядите
километри в България и чужбина и задълбочената научна
работа постепенно хвърлят светлина върху причините за
спада в числеността на малкия лешояд.
За да са успешни, стратегиите за опазване на лешоядите в Източни Родопи трябва да са наднационални, защото птиците не се съобразяват с държавните граници.
Така, прелитайки до Израел в младежките си скитания,
белоглавият лешояд се натъква на нови и непознати заплахи. За жалост те се оказват много повече за египетския лешояд, който преодолява 5000 км до централна
Африка, където прекарва зимата. Понякога законите на
природата, естественият подбор и най-вече антропогенното влияние са сили от неконтролируемо естество.
Това, което може да върне картала и брадатия лешояд като гнездящи видове отново, това, което може да
спомогне за увеличението на белоглавите лешояди и да
спаси най-малкия от тях — египетския — от изчезване,
е отношението на хората. В природата няма случайни
явления и балансът се постига трудно, екосистемата непрестанно се променя, пренастройва се и търси равновесие — това е животът, такъв какъвто е бил и преди нас
да ни има по Земята!
Човекът обаче накланя везните — за жалост към отрицателната страна. Майкъл Крайтън в един от най-емблематичните си романи пише следното: „На надгробния
камък на човешката раса ще пише: Те не знаеха какво
правят…“ Това, което ние можем да направим като природолюбители и най-вече като хора, с което да спасим
любимите ни Източни Родопи и лешояди, е да не спираме
да се опитваме да покажем на хората не как са изчезнали
лешоядите и магията на Родопите, а как можем заедно да
им помогнем да останат такива след 25 години, след 1000
години… всъщност завинаги!!!
Добромир Добрев
Проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд
(Neophron percnopterus) в България и Гърция“, LIFE10/
NAT/BG/000152, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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и агроекологията
ната икономика. Още повече че забавянето на
старта на мярка 213 „Плащания по Натура 2000
за земеделски земи“ налагаше включването
на дейности по опазване на световно значими
видове като царския орел, европейския лалугер, египетския лешояд, световно застрашени
видове гъски и техните местообитания.
Предложенията на БДЗП „видяха бял
свят“ чрез публикуването им в Държавен вестник едва на 20 март 2012 г., и то с корекции
по текста на първоначално предложените агроекологични дейности.
Две са новите дейности, които започнаха през 2012 г. по направление ВПС4 на мярка 214: превръщане на обработваеми земи в
пасища и последващото им екстензивно поддържане за опазване на местообитанията на
царския орел и египетския лешояд и дейност
за поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски чрез осигуряване на
минимум 50% есенни зърнено-житни култури
в парцелите, с които се кандидатства с цел
паша за гъските през зимата. Плащанията по първата
дейност са най-високите за агроекологична дейност
по направление ВПС4.
От март 2013 г. площите, допустими за кандидатстване по дейността за царския орел и египетския лешояд, по предложение на БДЗП бяха увеличени над 4
пъти, а тези за зимуващите видове гъски засегнаха над
10% от територията на страната.
От 1 март 2011 г. след немалко усилия от страна
на екипа по агроекология на БДЗП започна прилагането
на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски
земи“. Благодарение на това всички земеделски стопани, управляващи земеделски земи — орни земи или
пасища в зоните от Натура 2000, за които има заповед
за обявяване, биха могли да получат компенсаторни
плащания съобразно режимите на зоната.
Едно от най-ефективните постижения на БДЗП
в работата с хора, което може да се нарече пилотно
за страната, са така наречените мобилни екипи, консултиращи земеделските стопани директно на място
относно възможностите за кандидатстване по ПРСР и
получаване на плащания при поемане на агроекологични ангажименти, свързани с природосъобразното управление на земеделските земи.
Работата със земеделските стопани за опазване
на птиците в земеделските земи продължава. Всички
LIFE+ проекти, които БДЗП изпълнява, съдържат агроекологичен компонент — съдействие на стопаните да
кандидатстват по мярка 214 и 213 на ПРСР. Работи се
целенасочено с животновъди за регистриране по наредбата за директни доставки на малки количества
продукция от животински произход с цел оптимизиране на икономическата жизнеспособност на малките и
средните ферми с екстензивно животновъдство.

© Светослав Спасов

В

края на 2007 г. започна проект „Опазване на глобално значимото биоразнообразие в пасища и
ливади с висока природна стойност (ВПС) чрез
подкрепа на традиционния местен поминък“. Около
две години по-рано обаче вече се работи по агроекологичните мерки, насочени към опазване на птиците
и техните местообитания в земеделските земи. Чрез
този проект се дава силен тласък в работата на БДЗП
както по посока внасяне на корекции в нормативната
уредба на Министерството на земеделието и храните
(МЗХ), така и във взаимодействието със земеделските стопани (ЗС) по места — хората, от чиято стопанска
дейност зависи опазването на птиците в земеделските
земи. Работата по нормативните документи включва
основно корекции в Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние (ДЗЕУ) с цел опазване на биоразнообразието
в пасищата и ливадите, разработване на корекции и
предложения за нови агроекологични мерки към ос 2
на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР
2007 — 2013 г.), създаване на наредба, даваща възможност на животновъдите за директни доставки на малки
количества продукция от животински произход. БДЗП
взима участие във всички тематични работни групи по
четирите оси на ПРСР към Комитета по наблюдение.
В началото на 2010 г. БДЗП внесе предложения за
промени в дейностите по мярка 214 „Агроекологични
плащания“, направление ВПС4 „Поддържане местообитанията на защитените видове в обработваеми земи
в Орнитологично важни места (ОВМ).“ Предлаганите
дейности се базираха на натрупания опит на БДЗП при
разработването и прилагането на пилотни агроекологични схеми в рамките на горепосочения проект. Целта
беше да се увеличи атрактивността за кандидатстване
по направление ВПС4, за да се постигне общият интерес — опазване на птиците и подпомагане на природосъобразните земеделски практики за развитие на мест-
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„Черната работа“
в природозащитата

И

ма природозащитни дейности, за които винаги има
много желаещи. Това са дейностите, които лесно
ни носят положителни емоции и добър имидж —
охрана на гнезда, сателитно проследяване на птици,
фестивали, лагери, мониторинг, подхранване. За да запазим обаче любимите ни места и местообитанията на
обичаните от нас видове, се налага да се занимаваме и
с някои не толкова привлекателни дейности. Това е застъпничеството и работата по случаи на заплахи за места. Заплахите най-често са инвестиционни намерения за
строителство на нещо голямо и грозно, което ще убива
птиците или ще ги прогони от някое прекрасно място.
Как обаче можем да предотвратим изграждането на свинекомплекс на пасището с лалугери и царски орли или
на хотел на брега на езерото, където са червеногушите
гъски? Става с работа, която не е никак атрактивна и
забавна. Най-напред трябва да се следят решенията на
отговорните институции. Да се преглеждат десетки сайтове и да се четат обявленията за инвестиционни намерение и решения по ОВОС, Екологична оценка и Оценка
за съвместимост. И това поне веднъж седмично. Защото
ако мине двуседмичният срок от обявяването на дадено решение, то влиза в сила и вече нищо не може да
се направи. После обикновено се налага да се напише
жалба до Министерството на околната среда и водите.
В много случаи се налага и следваща стъпка — съдебна
процедура. Това се случва, ако жалбата не бъде уважена от МОСВ или ако инвеститорът обжалва решението
на МОСВ. Съдебната процедура изисква писане на нова
жалба, следене на решенията и често повторно обжалване пред по-горна инстанция. За да се случи всичко
това, са необходими стотици часове пред компютъра,
много мислене и преглед на безброй документи. Не е
най-забавната работа за любители на природата. Работата по тези случаи има и един допълнителен отрицателен ефект — създава много недоброжелатели на БДЗП.
И това е напълно нормално. Нито авторите на положителни оценки за съвместимост са щастливи, че някой
оборва твърденията им, нито инвеститорите са доволни, че плановете им се провалят. Но това е единственият начин да не открием един ден, че до Атанасовското
езеро е издигнат гигантски ветропарк или край някое
гнездо на царски орел е изникнала кариера.
Само за три години (2010-2012 г.) БДЗП е участвало
в 60 процедури по ОВОС или Оценка за съвместимост с
целите на Натура 2000 зоните. Подадени са 43 жалби дo
МОСВ и сме участвали в 24 съдебни процедури. В резултат на работата на БДЗП са предотвратени изграждането
на вятърни паркове в Добруджа и край Атанасовско езеро, соларни паркове и кариери край гнезда на царски
орли, свинеферма в Тополчанското поле край Сливен,
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застрояване край Шабленското и Дуранкулашкото езеро
на жилищни сгради и много, много други.
Не по-малко важно е участието ни във формирането
на националните политики. БДЗП се включи в подготовката и обсъждането на стратегически документи като
Закона за биологичното разнообразие, плановете за
управление на речните басейни и Националния план за
действие за енергията от възобновяеми източници 2011 —
2020 г. Благодарение на участието на БДЗП и организациите от Коалицията „За да остане природа в България“
Националният план постави сериозни ограничения пред
реализирането на проекти за ВЕИ в Натура 2000 зони,
както и в райони, важни за опазване на застрашени видове. Забранява се изграждането на вятърни генератори
и соларни паркове във всички Натура 2000 зони. Забранява се изграждане на вятърни генератори в географските области Добруджа и Източни Родопи, както и в радиус от 6 км от 26 Натура 2000 зони, важни за грабливите
птици и в радиус от 2 км от 25 зони, важни за опазване на
водолюбиви птици. Забранява се изграждането на водноелектрически централи в зони, важни за опазването
на застрашени видове риби. И това важи за всички нови
проекти.
За съжаление не всички природозащитни проблеми намират решението си на национално ниво. БДЗП е
подало три жалби до Европейската комисия поради застрояването на Калиакра с ветрогенератори, липсата на
превантивна защита на Натура 2000 зоните за птиците и
необявяването на всички Орнитологично важни места за
защитени зони. В резултат на това един от проблемите
беше почти напълно решен. През 2011 г. правителството разшири териториалния обхват на две от съществуващите защитени зони за опазване на дивите птици от
мрежата Натура 2000 — „Ломовете“ и „Западни Родопи“ — и прие четири нови защитени зони за опазване на
дивите птици — „Пирин буфер“, „Централен Балкан буфер“, „Българка“ и „Рилски манастир“. Така покритието
на мрежата от защитени зони за птиците става 22,6% от
територията на страната. Вследствие на това решение
почти цялата територия на орнитологично важните места
(ОВМ) „Западни Родопи“, „Пирин“, Централен Балкан и
„Ломовете“ вече попада в Натура 2000. Около 99% от площта на Орнитологично важните места попада под защита,
с което България се нареди сред страни като Холандия и
Латвия. Наказателните процедури са дълъг процес, който изисква от БДЗП изпращане на много информация и
документи. Отново безкрайни часове пред компютъра,
които не носят удовлетворение веднага. Без тези усилия
обаче, шансовете да запазим някои от ценните ни природни места са минимални.
Стойчо Стойчев, Веселин Вълев

25 години БДЗП

Нови технологии пазят птиците
от опасни електропроводи

© Светослав Спасов
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лектропроводите, и по-конкретно електрическите стълбове, често биват използвани от птиците
като места за гнездене (от белия щъркел, гарвана, сивата врана, някои видове соколи, мишелови и
др.), за почивка (скорци, лястовици, щъркели и много
други) или като стратегически места за наблюдение
по време на лов (грабливите птици). Сред най-честите
причини птиците да „прибягват“ до тази алтернатива
са загубата на естествените им места за гнездене и
изсичането на подходящите за целта дървета. Колкото по-често обаче птиците влизат в съприкосновение с
електропреносната мрежа, толкова по-голям се оказва
и рискът от гибел за тях. Проблемът може да се опише
в два аспекта — смърт от токов удар (в 2/3 от случаите)
или в резултат на сблъсък с проводниците. В първия
случай птицата загива най-често при кацане или излитане от електрическия стълб, когато крилете й докоснат проводниците. При по-лоша видимост, по време
на нощни прелети или поради еволюционни причини,
като не очакват подобни препятствия на тези височини
в открити терени, птиците могат да претърпят сблъсък
с проводниците. Последствията от подобни инциденти
може да доведат до намаляване на популациите и дори
до локално изчезване на някои гнездящи групи, както
и до повишен брой на авариите и до високи разходи за
поддръжка на мрежата.
Сред най-уязвимите са щъркели, хищни, вранови
и други пойни птици, както и световно застрашени видове като царския орел, египетския лешояд, ловния
сокол, червеногушата гъска, дроплата. Проучванията в
рамките на проект „Опазване на царския орел и ловния
сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000
в България“ показват, че 80% от маркираните със сателитен предавател млади царски орли, чиято съдба е
известна, са загинали от токов удар. Смъртността сред
египетските лешояди също е висока.
За птиците най-опасни се оказаха линиите със
средно напрежение (20 кВ), особено намиращите се в
открити местообитания (пасища, ливади, обработваеми площи). В България общата им дължина достига

45 000 километра! При този мащаб на проблема е необходимо приоритизиране на най-конфликтните райони в страната — цяла източна България като важен
миграционен път за милиони птици от стотици видове,
териториите около езерата, представляващи място за
почивка и хранене по време на миграция и зимуване
(Шабленското и Дуранкулашкото езеро, езерата край
Бургас), Сакар и Източни Родопи като ценни местообитания на световно застрашени видове.
За намаляване на последствията от проблема са
необходими спешни мерки. С цел ограничаване смъртността от сблъсък с проводниците е нужно вкопаване на
надземните електроразпределителни линии в участъците с най-голям риск за дивите птици (особено в зоните
Натура 2000), а където това не е възможно — да бъдат
обозначени проводниците с т.нар. маркери, които правят линиите видими за птиците както през деня, така и
през нощта. Подмяната на опасните типове стълбове с
безопасни и обезопасяването на съществуващите надземни линии чрез поставяне на изолации са важни мерки
за предотвратяване смърт от токов удар. Вече няколко
години БДЗП работи усилено за събиране на подробни
данни за загинали от електропроводи птици, за определяне на най-рисковите участъци от мрежата, както и за
намаляване на смъртността на птиците. В резултат бяха
подписани споразумения за сътрудничество с две от
електрическите компании — „ЕВН Електроразпределение“ и „Енерго-Про“, както и с Електроенергийния системен оператор. В рамките на 4 проекта, изпълнявани от
БДЗП по програма LIFE+ на ЕС, бяха изолирани над 560
стълба в Натура 2000 зоните, обитавани от царски орли,
а в процес е изолирането на над 900 стълба в ценните
за египетския лешояд, ловния сокол и други световно
застрашени видове местообитания. Според проучвания,
проведени в различни части на света, обезопасяването
на електроразпределителната мрежа може да намали с
до 75% смъртността на някои видове птици.
Дългосрочното решение на проблема обаче ще
изисква участието на редица институции, включително
от законодателната и изпълнителната власт. Необходимо ще бъде изготвяне и утвърждаване на държавни
стандарти за безопасни за дивите птици ел. линии и
законово изискване всички новоизграждани ел. линии
да бъдат безопасни за птиците, за вкопаване на всички
надземни линии (20 кВ) в границите на мрежата Натура
2000, както и в конфликтните участъци извън нея.
Анна Станева
© Светослав Спасов

Проекти „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите
за тях места от мрежата Натура 2000 в България“, LIFE 07/NAT/
BG/000068, „Опазване на ловния сокол в Североизточна България,
Унгария, Румъния и Словакия“, LIFE 09 NAT/HU/000384, „Живот
за Бургаските езера“, LIFE 08/NAT/ BG/000277, Проект „Спешни
мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus)
в България и Гърция“, LIFE10/ NAT/BG/000152, финансирани по
програма LIFE+ на ЕС
За
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ЗА БАЛКАНА
И ХОРАТА
БДЗП е една от българските неправителствени
организации, които инициираха и допринесоха за разработването на проект „Да свържем опазването на
природата с устойчивото развитие на селските райони“, който се финансира от Българо-швейцарската
програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи,
свързани с участието на гражданското общество.
Основна цел на проекта е да разработи и тества
пилотно пазарни механизми, които подпомагат развитието на местния бизнес, като същевременно спомагат
и за запазване на природните дадености на региона,
опазване на защитените видове птици, растения и животни и техните местообитания.
Поради пилотния си характер програмата има
ограничен териториален обхват — Западна Стара Планина и Централен Балкан.
Изпълнението на проекта започна през м. септември 2012 г., като БДЗП изпълнява пряко дейностите,
свързани със създаване на по-добра среда за развитие
на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена
чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им
да нараснат с поне 15%. По-конкретно в работата си
БДЗП си поставя следните цели:
● Качествени храни, произведени в рамките на проекта, да бъдат предлагани на фермерски пазари в
София, Монтана, Троян и Карлово.
● Най-малко 30 ферми от района на проекта, които
произвеждат и продават качествени храни с висока добавена стойност (мляко и млечни продукти,
месо, яйца, мед и др.), да бъдат подпомогнати.
Подпомагането включва както техническа помощ,
така и директна финансова помощ в размер до
10 000 лева за закупуване на оборудване за преработка и съхранение на хранителни продукти.
● Обучение на фермерите и българските контролни
органи по отношение на добрите практики при преработка във фермата, представени от швейцарските партньори по проекта, включително и посещение
на ферми в Швейцария, стажуване в швейцарски
ферми и други.
● Подпомагане на фермерите при разработване на
етикети, опаковки, промоция и продажби; организиране на дегустации с фермерски продукти, участие в изложения, празници и събития, създаване
на фермерски пазари и други форми на директна
доставка.
Проектът ще работи директно с крайни бенефициенти – земеделски стопани, микро-, малки и средни
предприятия (МСП), чийто бизнес и доходи пряко зависят от природните ресурси, – за постигане на конкретни цели:
● Насърчаване на природосъобразните земеделски
практики
● Повишаване на приходите от териториите с ВПС,
продукти и услуги в тях
● Опазване на местните породи като важен елемент
на териториите с ВПС
● Засилване на обществения интерес и подкрепа за

18

За

птиците

© Мирослава Дикова

продуктите и услугите с ВПС
● Повишено участие на местните хора и местния бизнес в управлението на защитените територии
● Въвеждане на схеми за плащане за еко-системни
услуги
Проектът е за четири години и ще се изпълнява
в партньорство от четири швейцарски и седем
български партньори (включително и Министерството на земеделието и храните) в девет зони
от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна
Стара планина. Общата му стойност е 4 790 000
швейцарски франка, от които 590 000 шв.фр. е
съфинансирането от българските партньори.
България е сред държавите, членки на ЕС, с найвисок процент запазени природни територии,
включени в Паневропейската мрежа Натура 2000,
но това богато наследство трябва да бъде запазено и да носи ползи за местните общности, за да
продължават те да го управляват устойчиво и да
печелят от това.
Успехът на проекта ще бъде доказателство, че
териториите с висока природна стойност могат да
привлекат инвестиции от типа „2 в 1“ – осигуряване
на устойчиво развитие и опазване на природата. Постиженията ще бъдат стимулиращ пример и модел за
прилагане в други райони на България, които доказват
на практика, че мрежата Натура 2000 не е пречка за
бизнеса, нито набор от сложни правила, а реална възможност да се предлагат продукти и услуги с високо
качество и екологична стойност, все по-често търсени
от българските и европейските потребители.
Проектът надгражда петнадесетгодишното българо-швейцарско партньорство за устойчиво управление на природните ресурси.
Мирослава Дикова
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Европейски хоризонти – бъдеще
за малката белочела гъска

Б

ългарското дружество за защита на птиците — на 25
години! Когато измине един такъв период от време,
и то за организация от природозащитно естество, е
хубаво да погледнем назад и да си направим равносметка
какъв път всъщност сме изминали. За всички тези години
се опитахме да направим колкото може повече за найзастрашените и редки сред пернатите ни приятели. Сред
тях се нарежда и най-малкият вид от род Anser — малката
белочела гъска. Ако трябва да започнем от самото начало
на историята, би следвало да се върнем към далечната
1889 г., когато Христович наблюдава 34 индивида в Софийско. От този момент нататък историята на вида продължава доста спорадично с наблюденията на Николай
Боев през 30-те и 50-те години на миналия век. Отново
единични наблюдения на гъската основно по черноморското ни крайбрежие споменават А. Простов и Ст. Дончев през 60-те и 70-те години. В следващите десетилетия
постоянно „валят“ съобщения за единични наблюдения
на вида, основно в североизточна България и Бургаско.
Дотук обаче говорим просто за наблюдения, като П. Зьомер споменава, че малката белочела гъска намалява числеността си.
Реално природозащитни мерки сами по себе си не
са били прилагани за този вид. Дори и самият мониторинг е бил сериозно затруднен заради малкото познания
за биологията и екологията на вида и не на последно
място — заради трудното му определяне. Първото целенасочено проучване на статуса на малката белочела
гъска в България е осъществено през 1996 г. от екипи на
Норвежкото орнитологично дружество и БДЗП. Тогава
видът започва драстично да намалява и в Европа, което
поставя въпроса за изясняване на реалното му състояние на наша територия. Спорадични наблюдения на малка белочела гъска се появяват всяка следваща година,
като чак през 2010 г. се осъществява настоящият проект
„Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой
и зимуване по европейския миграционен път“. До този
момент видът печели позитиви от друг ЛАЙФ+ проект
на БДЗП — за опазване на червеногушата гъска. В него
са заложени конкретни природозащитни мерки за вида:

разработване на агроекологични схеми, опазване на местообитания, сателитни технологии
и може би едно от най-важните неща, когато
говорим за модерна прородозащита — усилена
работа с институции и местни общности.
В изпълнение на настоящия проект, насочен специално към малката белочела гъска,
екипът ни се е насочил именно към дейности,
които пряко да допринесат за оцеляването на
вида. На първо място — за да опазиш вид, това
трябва да е разписано официално. Разработването и прилагането на национален план за
действие за вида е нещо конкретно и налага определени действия вече и от страна на
институциите. Целта на националния план за
действие ще бъде да се определят и маркират
конкретните заплахи за вида като резултат от
дейностите по проекта и по-важното в случая —
ще бъдат разписани конкретните природо
опазващи мерки. Екипът вече организира на© Архив БДЗП
ционална работна среща по вида, която ще постави началото на работата по плана за действие. Още
нещо, което за пръв път се случи през тази и в края
на миналата година — бяха организирани и проведени
съвместни проверки и патрули в проектозоните с представители на РИОСВ, РДГ и местните ловни сдружения.
Това е новаторско решение, осъществявано за пръв път
в такъв мащаб. За посочения период бяха проведени
общо 18 проверки в ЗЗ „Язовир пясъчник“, ЗЗ „Батова“
и ЗЗ „Златията“. За зло или за добро нарушения не бяха
установени, но пък от друга страна бяха направени много добри контакти с местните ловни сдружения и значително бе подобрена координацията с институциите. Както знаем, незаконният отстрел е един от най-сериозните
проблеми за световно застрашения вид, основно поради
огромната прилика на малката белочела с голямата белочела гъска, която е ловен обект.
Вече в третата година от изпълнението на проекта
екипът успя да набележи и идентифицира всички важни
за гъските места в рамките на проектните зони, което от
своя страна е изключително важно за тяхното опазване.
Един от инструментите за това е новата агроекологична
мярка за гъските. Тя предвижда компенсаторно плащане
от 167 евро/хектар за фермерите, в чиито земи пашуват
различни видове гъски, включително и малката белочела. И тук опираме до най-важния принцип в опазването
на видове, местообитания и на природата като цяло —
именно работата с хората. Без местните ловци да осъзнаят нуждата от опазването на гъската, без местните хора
да „видят“ чистата полза за себе си от това, че по техните земи пашува една от най-редките гъски в света, без
регионалните и националните институции да се ангажират лично с един от националните ни приоритети, няма
как да успеем в опазването на световно застрашената
малка белочела гъска.
Не са нужни 25 години, за да осъзнаем този факт, но
понякога е достатъчно много малко време, за да изгубим
един от най-емблематичните и застрашени представители от семейството на гъските — малката белочела гъска!
Сега само от нас зависи дали този представител на птиците ще има бъдеще и в нашата страна.
Добромир Добрев
За
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© Aris Christidis

БДЗП започна международен проект
за проучване на морските птици
© Даниел Митев

И

зследването на морските птици може да бъде
голямо предизвикателство, както и същевременно да донесе ценна информация за състоянието на морските екосистеми и за важните им взаимовръзки с човешкото общество. Морските птици могат
да бъдат добре проучени на местата им за гнездене, но
по отношение на акваториите, които са важни за тяхното изхранване, за пребиваването им извън гнездовия
сезон, разпръсването на младите птици и местата за
зимуване, са много слабо или изобщо не са проучени.
През 2012 г. в рамките на иновативната международна инициатива „Подготовка за идентифициране
на Орнитологично важни места (ОВМ) по южното Черноморско крайбрежие“, България, Румъния, Турция и
Гърция за пръв път обединиха усилията си в изследването на морските птици. Финансиран от Генерална
дирекция „Околна среда“ на ЕС, проектът е с продължителност 2 години, като сред основните му цели са
осъществяването на проучвания на ключови места за
хранене и пребиваване на два световно застрашени
вида — средиземноморския буревестник и средния
корморан, както и на всички колонии на средния кор-
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моран в Турция и България; картиране и идентифициране на морски Орнитологично важни места около най-важните колонии, съгласно установените от
БърдЛайф Интернешънъл критерии за обявяване;
обучаване на служители и доброволци от Румъния,
България и Турция в проучването на морските птици
и методите за тяхното опазване. Това ще позволи на
правителствата на България и Румъния да започнат
изпълнението на задълженията си към ЕС за създаване на морски защитени зони, а на турското правителство — да продължи усилията си като част от
процеса на присъединяване.
От ноември 2012 г. вече се провеждат усилени
проучвания от сушата и от плавателен съд за потвърждаване на ключови места за хранене и пребиваване
на средиземноморския буревестник и средния корморан, както и проучване на тяхната сезонна активност
и поведение. Първите резултати са интригуващи. Проучени са всички колонии на средния корморан в Турция, а проследяването на движението на буревестниците през Босфора говори за численост на популацията,
значително по-голяма от предполагаемата допреди няколко години. В България екипът на БДЗП наблюдава и
документира първото сигурно гнездене на качулат корморан по южното българско Черноморие. До момента
единственото потвърдено гнездене на вида в България
е известно от скалите край Калиакра, където колонията
достига около 160 двойки. Установено е присъствието на големи групи буревестници, хранещи се в някои
участъци по българското Черноморие, като връзката с
движението на рибните пасажи и значението на тези
места за птиците тепърва предстои да бъде проучена.
В процеса на работа се събират и допълнителни данни — метеорологични, биологични и рибарски, — които
ще влязат в международна база данни. Като резултат
ще бъде изготвено ръководство за обявяване на морски
ОВМ и ще бъдат идентифицирани важни територии за
двата целеви вида на проекта в акваториите на Румъния, България и Турция.
Анна Станева

с любов към природата

© Цвета Нешева

МИКРОРЕЗЕРВАТИ В ГРАДА

Н

ай-голямата група от животни в света живее незабелязано в природата и около нас. Ентомолозите различават около един милион вида насекоми, а нашите градини и парковете са дом на хиляди
от тях.
И ако този факт остава неоценен и незабелязан от
хората, то за птиците това е важно условие за тяхното
съществуване. Многообразието от насекоми е в пряка
връзка с многообразието от птици. Количеството и видовият състав на насекомите определя пряко този на
птиците — броя на люпилата, броя излетели от гнездото малки и оцеляването им в дивата природа като
възрастни индивиди.
В урбанизиращата се природна среда все по-голям
проблем за насекомите, както и за птиците, е изчезването на естествените местообитания. Мъртва дървесина
и скупчена на земята листна маса са пример за такива

изчезващи местообитания в града. Те се смятат са несъвместими със средата в съвременните
паркове и градини, представляващи предимно затревени пространства с райграс.
Един от начините за поддържане
на многообразието от насекоми
е създаване на местообитания за
тях, или образно казано — „микрорезервати“. Популярното наименование на тези пространства
е „хотел за насекоми“. С грижа
за птиците и природата членове и поддръжници на БДЗП в
Добрич създадоха такъв хотел
за насекоми. Той е построен по
време на природозащитната бригада в Центъра за защита на природата и животните в Добрич,
организирана от БДЗП.
Хотелът е изработен от естествени и рециклирани материали.
Конструиран е от необработено
© Цвета Нешева
дърво. Средата за насекоми се
състои основно от мъртва дървесина, изсъхнала листна маса от дърветата наоколо
и изсъхнала косена трева. Конструкцията се превърна
в една от атракциите на зоопарка в Добрич. Така бе
привлечено любопитството на хората върху насекомите. Макар и скрити в своя „хотел“, те се превърнаха в
център на внимание. Така вече си имат микрорезерват, който успешно намери място в града.
Такъв „хотел“ може да бъде направен във всеки
парк и всяка градина. Той успешно се вписва в представите на обществото за естетика и в същото време е
ценно местообитание за хиляди насекоми.
Заедно със зимното подхранване на пойните птици и поставянето на къщички за тях през пролетта
създаването на повече „хотели за насекоми“ е една
от малките стъпки, които всеки от нас може да направи, за да даде шанс за живот на дивата природа в своя
град.
Цвета НЕШЕВА
За
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Хората, които ни помагат
През годините много хора са помагали на БДЗП, като са отдавали доброволно труда си за каузата.
Всеки има своя история, собствена мотивация и успява да даде приноса си към организацията по
различен начин. Ние сме много благодарни на тях и на всички хора, които отделят от времето си,
знанията, уменията и усмивките си за опазването на природата на България. Помолихме някои от тях
да разкажат малко за себе си и за това, което те правят за БДЗП. Запознайте се с тях.

Диана Георгиева, 45 г.
От колко време помагаш на
БДЗП?
Обичам думата помощ и уважавам страшно много тези
хора, които са способни да я
даряват. Обичам да помагам по
принцип, но според мен тук не
става въпрос за помощ от моя
страна, а за нещо друго… Става
въпрос за убеждение, за вътрешен стимул, който те кара
да правиш нещо заради самата
същност и значение на нещото.
Няма как да устоиш на потребността, която усещаш вътре в
себе си. Търсиш възможности
да задоволиш тази потребност.
БДЗП ми даде тази възможност в годините. И всъщност ако
говорим за помощ, то тя е била насочена от дружеството към
мен, а не от мен към него.То ме кара да се чувствам полезна по
някакъв начин на природата, на децата, с които съм работила.
Те, децата, са отворени системи и при добър подход от страна на нас, възрастните, възприемат нашите възгледи и каузи.
Много е приятно след време да видиш, да усетиш в децата, с
които си работил, своя мироглед и отношение към природата.
Заслужава си. А… времето лети. Всичко започна преди 12 години.
Спомняш ли си как започна?
Мисля, че беше през март 2001 г., непосредствено преди
пролетната ваканция на децата. По това време бях учител по
биология в СОУ „Д-р Петър Берон“ в Тополовград. В часа по
биология в седми клас влязоха директорката на училището и
Стойчо Стойчев (директор природозащита на БДЗП, бел. ред.).
Обясниха на децата за предстояща олимпиада по орнитология,
организирана от БДЗП. Обещахме да участваме, но аз, честно

Христо Христов, 44 г.
Запалих се по птиците още
като дете. Като ученик
станах член на екоклуб в
Силистра и участвах в мониторинг на пеликани в Сребърна и на пойни птички, а
през 1985 г. за първи път
участвах в преброяване на
миграцията на Атанасовското езеро.
По-късно като студенти във
Ветеринарния институт в
Стара Загора заедно с Даниел Митев, Стефан Аврамов и
Георги Коцаков направихме
екоклуб и започнахме дейности за опазване на лешоядите в Източните Родопи.
Отначало слагахме мърша в
найлонови торби и ги товарехме в багажното отделение
на автобуса, а на Студен кладенец ги носихме на гръб на
местата за подхранване. После започнахме да събираме
по 10 лева от стипендиите си и наемахме товарно такси. Парите стигаха за наем на камион и две консерви.
Правехме подхранване, мониторинг и се връщахме на

22

За

птиците

казано, не бях убедена, че ще се представим добре, още повече че децата излизаха във ваканция. Предложих им варианта
да работим през ваканцията, да се събираме в училище почти
всеки ден, за да се представим все пак подобаващо. И началото бе положено. Треската започна. Определители, атласи, книги, всичко, което имах вкъщи за птиците, се разменяше между
децата и всички те се готвеха, всички четяха за предстоящата едва ли не битка. И успяхме. Представихме се страхотно.
Но не това беше най-важното – за децата може би, но не и за
мен. По-важното според мен беше, че тази олимпиада провокира познавателната активност на учениците и допринесе да се
сформира една ученическа общност от страхотни деца, които
се интересуваха от природа и искаха да работят за опазването
й. Това бе началото.
С какво помагаш на БДЗП?
Всъщност, пак казвам – не аз помагам на БДЗП, а то на мен.
Чрез дружеството постигам своите желания. То ми помага като
човек да отдам дължимото на природата, колкото и малко да
е. Работата с децата за повишаване на екологичните познания
и формиране на екологично съзнание ми доставя удоволствие
и мисля, че си заслужава.
Защо го правиш?
Това е вътрешна потребност, тръпка, особен вид глад, който
имаш нужда да задоволиш. И когато го направиш, усещаш духовна ситост, чувство, което ти дава спокойствие.
Интересни спомени, случки:
Не мога да посоча конкретни интересни случки и моменти,
свързани с дейността на БДЗП, защото е имало много такива.
Приятни моменти са всички онези, когато съм имала възможност да общувам с гилдията на БДЗП. Но все пак незабравими
за мен остават дейностите на дружеството, организирани за
децата, в които съм участвала и аз. С децата е страхотно, с тях
не можеш да скучаеш. Те са извор на смях, енергия, позитивизъм. Излетите сред природата, екскурзиите, олимпиадите по
орнитология, организирани от БДЗП, са били наситени с много,
много емоции, които няма как да забравиш, защото те са оставили отпечатък в съзнанието.

автостоп към Стара Загора. И правехме всичко с много
ентусиазъм.
Малко след основаването на БДЗП станах член на дружеството и от тогава до сега продължавам да помагам.
През 1993 г. отидох заедно с Петър Янков на конференция
за грабливите птици в Германия, успях да продам 20 определителя и да събера дарения (благодарение на подкрепата и помощта на Николай Кранайс), с които купих първата
кола на БДЗП — трабант. С този трабант правехме подхранванията. Товарехме умрелите животни на покрива на трабантчето. Бяхме направили специален багажник, за да не
тече, но въпреки това винаги течеше. Понякога носехме
животни, които бяха по-големи от самото трабантче.
От 1994 до 2004 г. отговарях за природозащитните дейности
на БДЗП в Източните Родопи и активно работих за създаването на съвременната мрежа от защитени територии в този
район, за опазването на биоразнообразието, за мониторинга и опазването на лешоядите и грабливите птици в района
и за запазването и разпространението на редките местни
породи (каракачански овце, коне, кучета, късорого родопско говедо).
И след това продължих да помагам с каквото мога на БДЗП.
За всичките тези години има много истории, през Източни
Родопи са минали много хора като експерти и доброволци,
без които нямаше да е възможно Източни Родопи да се превърнат в една от визитните картички на БДЗП.
Заради птиците и заради хората и нещата, които правят.
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Любомир Божурски, 58 г.
От колко време помагаш на
БДЗП?
От 3 години, със съпругата ми
Даниела Божурска участваме в
мониторинга на обикновените
видове птици (МОВП).
Спомняш ли си как и защо започна?
През 2000 г. аз и съпругата ми
се преместихме в с. Нисово.
Беше ни омръзнал градският
живот. Аз като програмист, а
тя като счетоводител нямахме
проблеми да живеем където си поискаме, естествено стига да
има интернет. Харесваше ни да гледаме домашни любимци,
чийто брой вечно варираше – риби, котки, кучета.
При преместването на село си мислехме, че животът ни ще
е скучен, но не се оказа така. Седейки дълго време в двора
на къщата ни в Нисово, открихме, че той е пълен с най-разнообразни птички. Да, от риби разбирахме, от котки и кучета
също, но птици...?
От ден на ден любопитството ни растеше, докато един ден
открих в интернет съществуването на Българското дружество
за защита на птиците и реших, че това е правилното място за
получаване на информация. Светослав Спасов беше човекът,
който първоначално „отговаряше“ на любопитните за мен

Джон Лоутън Робъртс
Джон е от Уелс, но шансът
го води в България. Тук любовта му към птиците и природата го превръща в един
от основните „виновници“ за
опазването на Атанасовското
езеро.
Какво те доведе в България?
Доведе ме една грешка – една
от най-късметлийските грешки
в моя живот. Исках да работя в
Арктика и опитах да си намеря преподавателска работа в
Оулу чрез Британския съвет, но без успех. Когато ми казаха,
че има позиция в Бургас, предположих, че става въпрос за
Финландия. Когато осъзнах грешката си, вече се бях съгласил.
Бил си много важен за създаването на резервата „Атанасовско езеро“?
Моето участие започна през август 1976 г., докато преподавах
в бургаската английска гимназия. През свободното си време
обикалях по маршрут цялото Атанасовско езеро – ежеседмич-

Невил Джоунс (Невчо), 73 г.
Невчо, както всички в България го наричат, е член и активен доброволец на Българското дружество за защита
на птиците. През 2002 г. Невил Джоунс посещава България и се влюбва в хората и
природата. Оттогава всяко
лято край Бургас Невил се
изявява като екскурзовод,
строител, бояджия, учител
по английски, вдъхновител
за младите ни членове и доброволци. От 2010 г. Невил поема работата с членовете
на БДЗП във Великобритания, набира средства, редактор
е на английското издание на БДЗП „Neophron“. Ето какво
казва за себе си:
От съвсем малък се интересувам от птици, като дете често
събирах с приятели яйца от гнезда. Тогава не мислехме, че
правим нещо нередно, но сега съм ужасéн от този епизод в
живота ми. Енорийският свещеник ме научи да разпознавам
яйцата на различните видове птици. Той беше истински английски джентълмен и забележителен учен. По онова време
църквата беше инициатор на много от социалните дейности

въпроси. Впоследствие, когато „напреднах“, той ме свърза
с Йордан Христов (координатор на МОВП в БДЗП, бел. ред) и
някак по „естествен“ път се включихме в МОВП.
С какво помагаш на БДЗП?
От три години участваме в МОВП и всеки път любопитството
ни нараства, всеки път се получават интересни за нас резултати. С всяка изминала година разпознаваме все повече видове. Така в началото имахме множество врабчета, лястовици,
постепенно „се появиха“ авлигите, а от миналата година сме
в спор с Йордан Христов дали е „дошъл“ зелен кълвач или е
сив. С течение на годините натрупваме опит, но едновременно с него ставаме още по-любопитни: „Виж ги тези, нови са,
не... Досега такива не е имало в градината.“ – Следва справка
в определителя. – „Ей, знаеш ли, приличат на бели стърчиопашки... да... май наистина... такива са...“
Защо го правиш?
Заради удоволствието да наблюдаваме живота около нас – а
той е това, което се случва с дивите животни в нашата градина. Птиците в нея й придават особен чар. Когато стоим в нея
през пролетта и лятото, ставаме свидетели на истинската динамика – на интриги, на любовни истории, че дори на драми,
понякога и фатално завършващи.
За да не скучаем и за да се впишем в типичния селски живот, ние също „отглеждаме“ и птици, но вместо кокошки –
синигери. Зимата сутрините ни започват с хранене на „добитъка“ . Тогава и дворът се пълни с различни видове синигери. Понякога не можем да смогнем да напълним хранилките...

но по време на миграция и всеки две седмици през зимата.
Събрах много данни, като най-любопитните предоставях на
друг голям орнитолог, Таню Мичев. Един ден той ми предложи да напиша писмо до тогавашното министерство на околната среда и водите, в което да опиша международното природозащитно значение на езерото, като го подкрепя с данни, и
да осъдя продължаващото безпокойство от лов, пашуване по
дигите, където гнездят птиците, както и масовото събиране
на яйца на саблеклюни. Написах надлежно писмото, на найдобрия си официален български! В резултат – надявам се – отчасти и на моето писмо, мястото беше защитено.
Защо смяташ, че Атанасовкото езеро е толкова важно?
Атанасовското езеро бързо беше превърнато в място за среща
и обучение на орнитолози и природозащитници. На „Точката“
всекидневно се извършваше наблюдение на миграцията от август до октомври. Организираха се летни лагери с доброволци
(в истинския смисъл, не в комунистическия) от цялата страна, които идваха да строят платформи за спокойно гнездене
на птици като саблеклюна и рибарките. Лагерите бяха отворени за всички желаещи независимо от предварителните им
умения, от интересите или националността им. Условията бяха
спартански: палатки вместо хотелски стаи и хранене на открито, на сглобени от дъски маси и пейки. Това, естествено, сплотяваше хората към общата цел, а и беше забавно.
и аз бях запален член на църковния хор. Сега съм загубил
вярата, която имах тогава.
Станах член на Кралското дружество за защита на птиците
(RSPB) горе-долу по времето, когато се ожених – на 29 години.
Оттогава споменът за дните, в които събирах яйца, ме кара да
се чувствам неудобно. Две години по-късно станах и доброволец в дружеството и в продължение на няколко години със
съпругата ми Сю организирахме редица събития, записахме
много нови членове, събрахме много средства за организацията.
Имах възможността да се пенсионирам рано, тъй като успях
да осигуря старините ни. Това ни даде много нови възможности. Сю винаги е обичала да се занимава със занаяти и сега
тя сътворява бродерии, които намирам за удивителни.
Аз пък се отдадох още повече на природозащитата и доброволчеството. Започнах и да пътувам повече. Посетих Западна
Африка и Намибия, след това видях орангутани в джунглата
на Суматра. Тези срещи ме мотивираха да направя всичко по
силите си за запазването на природните богатства за бъдещите поколения.
Искам да запазя положителната си нагласа, да съм винаги
зает с нещо, да гледам напред с надежда, а не назад със
съжаление. Животът може да бъде приятен! Нашата вселена
е богата на красота и чудни съкровища. Не знам още колко
години ми остават. Ако съм здрав, още 20 са добре дошли. С
нетърпение очаквам остатъка от живота си.
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доброволци
Петя Лазарова, 35 г., член и доброволец от 2004 г.
Спомняш ли си как и защо започна?
Всичко започна с Шестото
международно преброяване на
белия щъркел. Работя в Обединен детски комплекс (ОДК)
гр. Козлодуй – извънучилищно
заведение,
където
децата
развиват своите интереси и
способности. През 2004 г.
(тогава бях ръководител на
клуб „В света на животните“)
реших с няколко деца от ОДК
да се включим в преброяването на белия щъркел и така
се свързах с БДЗП. По-късно същата година с участниците в

инициативата сформирахме Орнитологичен клуб „Аз и птиците“, който съществува и до днес. А аз превърнах своето
увлечение в работа.
С какво помагаш на БДЗП?
Не знам дали помагам… Това ще кажат другите от БДЗП. По
принцип популяризирам идеите и дейностите на БДЗП сред
общността в района на гр. Козлодуй, най-вече сред децата,
които са бъдеще както за птиците, така и за природата като
цяло. На практика участвам в МОВП и Среднозимното преброяване.
Защо го правиш?
Харесвам природата! Всеки път когато наблюдавам птици
или други животни, преоткривам тяхното очарование и уникалност. Зареждам се с положителна емоция и спокойствие.
Вярвам, че БДЗП ще продължи да допринася за подобряване
на природозащитната практика в България.

Красимира Гаврилова, 42 г.
От колко време помагаш на
БДЗП?
От около 12 години. Но любов
та и интересът ми към животните и към птиците в частност
са откакто се помня.
Спомняш ли си как и защо започна?
През 2001 или 2002 г. посетих
ЗМ „Пода“, запознах се с Радостина Ценова, Антон Ковачев
и други хора от Дружеството
за защита на птиците. После
заведох ученици там, поканих
представители на БДЗП в училище и така постепенно започнах да се ангажирам и да участвам в различни мероприятия и инициативи.
С какво помагаш на БДЗП?

Когато мога, се включвам в акции, например за почистване.
Но най-вече се опитвам да популяризирам дейността и каузата на БДЗП сред моите ученици, колеги, приятели и познати.
Много е приятно и удовлетворяващо, когато сред учениците
си видя истински бъдещи еколози и природозащитници.
Защо го правиш?
Природата и птиците – като най-прекрасната част от нея – заслужават всички усилия за тяхната защита и опазване. Иска
ми се да бъдем малко по-земни и човечни, да не сме така
високомерни и пренебрежителни към заобикалящия ни свят.
Няма действия, които са дребни или нищожни, когато се отнася за опазването на неговата цялост и естествена красота.
Освен това ми харесва да бъда част от такава страхотна идея
и да мога да контактувам с такива отдадени на опазването на
птиците хора.
Интересни спомени:
Незабравимо за мен остава посещението ми в Центъра „Източни Родопи“ в Маджарово.

Александър Маринов-Санчо, 33 г., доброволец на БДЗП от 2009 г.
Спомняш ли си как и защо започна?
Симпатизант съм на БДЗП още
от 90-те години. За първи път
чух за него на една археологическа практика на Дуранкулак —
шофьорът ни се казваше Пламен и беше член на БДЗП, имаше стикер с логото на „Ниса“та, с която караше храна за
бригадирите. За кратко и аз
бях член, посещавах сбирките
на тогавашната младежка секция в Биологическия факултет,
ходих и на няколко излета и едно поставяне на къщички. После ветровете ме отвяха в друга посока. „Новият“ ми период в
БДЗП започна през 2009-а с едно почистване на Южния парк –
добър мой приятел ме покани, след това поседнахме на биричка с няколко души от БДЗП и от дума на дума реших отново
да се запиша.
С какво помагаш на БДЗП?
С различни неща. Винаги давам акъл за щяло и нещяло, и
да ме питат, и да не ме питат. Едно от професионалните поприща, на които съм активен, е преводачеството и работата
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като редактор, така че – с преводи и редакция на текстове.
Участвал съм и в обществени мероприятия, където разказвам
за дейностите на БДЗП, правил съм презентации в детски градини, участвал съм и в природозащитни дейности – почистване на местности и поставяне на гнездилки за застрашени
видове…
Защо го правиш?
Защото ми се струва смислено. Повод хем да прекарам известно време сред природата, хем да науча нещо ново за нея
в добра компания на съмишленици, хем да съм полезен. Освен това самосъзнанието на природозащитник и стремежът
да се грижим за околната среда ни правят по-отговорни към
самите себе си според мен.
Интересни спомени:
Много, много. За мен на челните места се нареждат веселите моменти от вече купищата излети с приятели от дружеството, по бригадите — Атанасовското езеро, Картали…
Макар че не е точно спомен, много ми е приятно усещането
как ставам все по-добър в разпознаването на птици и много
от видовете, които преди години бяха просто кафяви пернати топки, вече си имат имена, че дори и латинските —
помня, че в началото доста се шашках, като заговорят хората около мен на латински. А сега вече им поправям ударенията. Хе-хе!

доброволци
Цвета Нешева, 24 г., доброволец на БДЗП от 3 г.
Спомняш ли си как и защо
започна?
Първата ми среща с БДЗП беше
на едно от среднозимните преброявания на водолюбивите
птици в североизточна България. Мястото беше Шабла,
часът – 4,30 сутринта (или поскоро през нощта). Десет души
се събрахме и се разпределихме по зони за наблюдение.
Шест часа по-късно, след първото ми наблюдение на стотици хиляди птици, животът ми
вече беше различен.
С какво помагаш на БДЗП?
Имам възможността да организирам събития и да осъщест-

вявам връзка с членове, доброволци и поддръжници на
БДЗП в Добрич и региона.
Защо го правиш?
Работата за БДЗП ми дава възможност да общувам с найразлични хора. Това ми доставя удовлетворение и ме вдъхновява за нови събития.
Интересни спомени:
Един ден получих обаждане по телефона от човек, който
намерил малка совичка и не знае какво да прави с нея и
как да й помогне. В Добрич гнездят доста двойки горски
ушати сови и аз веднага отидох на мястото. Човекът чакаше
с малка кутийка с размери 10х10см, в която беше птичето.
Разказа ми как е паднало от близкото дърво и се е озовало
на земята и ми подаде кутийката. Надигнах капака и познайте какво излезе... Не совичка, а бебе жълтокрака чайка!
Тази случка ми помогна да разбера, че една от най-важните стъпки към опазването на дивата природа е опознаването й.

Как се правехме на чапли, тръстики
и пеликани
В интерес на истината, не сме се правили специално на тръстики. Най-малкото защото те в Сребърна например тогава стигаха до 4-5 метра височина. Не сме се
престрували и специално на чапли, или пък само на пеликани.
Но заради всичко онова, което
има в езерата и блатата, трябваше да се слеем със средата,
за да можем да „шпионираме“.
А там определено има какво да
се дебне! Чаплите например
можеш да ги наблюдаваш, сякаш са скупчени в панелките
си хора, само че без фасадни
стени. Проследявали сме какви
ли не фамилни и междусъседски истории — между „мама и
тати“, между млади и стари,
между самите млади, между
семейства... Случвало се е при
40-градусова жега (че и над 50
градуса в гъстата тръстика) да
дебнем по 8-10-12 часа, като
мърдането е кажи-речи колкото апаратът да щракне, ръката
да запише в дневника или колкото да отпиеш вода от шишето.
Нищо че е топла, сякаш допреди малко е била на котлона...
А какво става, когато в лодка без гребла — новите ги
бяха откраднали, а старите не ставаха за нищо — и само
с един прът за придвижване в открити води те застигне
буря? Или когато коварен капан на тинята започне да те
поглъща, няма за какво да се хванеш и бавно потъваш,
потъваш, потъваш... без да знаеш дали ще стигнеш до
твърдо дъно преди и главата ти да потъне?
Ще кажа. Всичко ще си кажа, но поред.
И трябва да започна с магията на Сребърна.
Попаднах под магията на този райски кът още в първите години на битността си като уредник на отдел „Природа“ в Историческия музей в Русе. Сребърна ми е оставил незабравими (и неизчерпаеми!) спомени, вълнуващи
преживявания, живописни приключения и великолепни
снимки. Наблюденията са записани в полевите ми бележници (и в душата!), снимките са съхранени в архива.

Сребърна ме събра с Таню Мичев, Мими Паспалева и
Божидар Иванов, изучаващи тогава безценното птиче богатство на резервата. През 1964 г. по неведоми пътища се
сдобихме с мрежи.
Освен уловени в мрежа, птиците могат да се опръстеняват, т.е.
да се снабдят с „личен паспорт" и
в гнездото. Разбира се, след постигане на достатъчен ръст. Изгазихме
до голямата колония на чаплите
в западната част на тръстиковия
пояс. Минахме през първокачествен „бульон“ от вода, „обогатена“
с изпражнения, мъртви риби —
повърнати или изпуснати, паднали
не навреме от гнездото пилета, удавени или умъртвени от безмилостните пиявици. Неведнъж при газене
до колене, до пояс, че и по-надълбоко ни се е случвало да пропаднем
в някоя от дупките, изобилстващи
като коварни капани по дъното.
Пропадането става бавно и
славно, за да може потърпевшият
да се наслади в пълна мяра на преживяването.
...Бях последен в редицата.
Пред мен газеха Таню и Божидар,
тогава вече студент първа година.
По горепосочената схема моята прескромна личност се
беше запътила към дъното и небитието, но това момче
(споменатият Божидар) вместо да ми се притече на помощ, само безсрамно се подхилкваше, извади апарата и
ме снима как с последни сили се измъквам от гибелната прегръдка на тинята. Така запечата за вечни времена неблагополучието ми на фотографската лента. „Да се
знай и да се помни“ (както можем да четем в приписките
към възрожденските кондики). Да е жив и здрав!!! Благодарение на нечеловеколюбивото му и осъдително деяние днес мога да покажа неопровержимо доказателство,
т.нар. corpus delicti на юридически език, за сполетялото
ме „злоключение“. Е, въпреки всички „обективни“ пречки и премеждия свършихме работата по опръстеняването.
Еберхард Унджиян,
БДЗП — Русе
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от читателите

Птиците на Рила
Планинска чинка
© С.Спасов

Сиво каменарче
© С.Спасов

Планинска старчиопашка
© С.Спасов

„Я виж, врабче!“ – е често чувано възклицание. Всъщност тук врабчета не се срещат. Птичката, която толкова
прилича на врабче, е сивогушата завирушка — кафеникава,
с черни пръски. Клюнът й е доста по-фин от този на врабчетата. Тя напълно отговаря на името си — завира се между
клековете и палатките, като преглежда всеки сантиметър
от територията си за хранителни остатъци. Трошиците са
добър дар за нея!
Много разпространена е и домашната червеноопашка —
когато литне, красивата й ръждивооранжева опашка се вижда най-добре, контрастирайки със сиво-черното й тяло. Докато стои върху някоя скала или подскача по нея, тя има
навика да тръска опашката си. Има още една забележителна
птица — пъстрият скален дрозд, който е по-голям от червеноопашката, но е рядко срещан. Крилата му са по-широки и
мощни, а мъжкият е особено красив със синята си глава и
гръб и с оранжевите си гърди.
Други птици, които като червеноопашките потрепват
кокетно с издължените си красиви опашки, са горската и
водната бъбрици, но техните тела са по-топчести. Ако видите отблизо водна бъбрица, ще се възхитите на розовината
по гърдите й и на сивкавата й главица с тъничка човчица.
Бъбриците се събират в големи ята — край хижа Мусала наблюдавах поне стотина екземпляра, смело щъкащи между
хората като опитомени. Горската бъбрица е по-скромна в
оперението си — кафеникава с повече пръски (чертички) по

26

За

птиците

В Рила се срещат чудесни екземпляри — някои от
тях са хора. Но нека сега поговорим за крилатите
ни събратя. От 20 години наблюдавам като любител птиците в района на Седемте езера. С някои
приятели напоследък обсъждахме видяното и
реших да го споделя и с читателите.
тялото. И да — те наистина много бърборят! Струва си да
вникнем в говора им и да се заразим от винаги доброто им
настроение.
Преди години край хижата при Второто езеро наблюдавах бяла стърчиопашка – красива сивкавобяла птица с голямо
черно петно на гушката и гърдите. Тя също потрепва непрекъснато с дългата си опашка. На руски език тази птица, която
обича водоемите, носи звучното наименование „трясогузка”.
Но явно белите стърчиопашки са слезли по-надолу, където е
обичайното им местообитание, защото в следващите години
не ги видях. По-често от тях на тази надморска височина се
среща планинската стърчиопашка, която е със стройно тяло,
жълто коремче и сивкав гръб.
Обикновеното конопарче прилича по формата на тялото
си на врабче, но е със сива глава и червено чело и гърди.
То е голям актьор — обича да каца върху хвойната, като се
оставя спокойно да го разгледаш, въртейки главичката си на
различни страни. Една странна птица, която доскоро се провираше между клековете и ходеше като гълъб по пътеките,
е белогушият дрозд. Той е с големината на кос, но мъжкият
е с красив бял нагръдник. С това свое красиво огърлие той
прилича на принц!
Забележителни са и врановите птици, които често огласят околностите с крясъците си. Сойката е определяна като
глашатай информатор сред горските птици — щом забележи
пришълци в планината, тя изкрещява на всички за опасността. Красива е сойката — кафеникава, с характерното синьобяло петно на крилата си, но ние я познаваме и като градска
птица. В София една беше разкъсала чувал с орехи на терасата ни, а когато го прибрахме по настояване на родителите
ми, започна да донася жълъди. Явно беше харесала терасата
ни за свой склад!
Но само в планината можем да се срещнем с невероятната посестрима на сойката – сокерицата. Когато я видях за
пръв път, се влюбих в нея. Беше преди години, в началото на
кариерата ми на орнитолог любител, до хотела в Мальовица.
Тя стоеше в снега — с тъмно тяло, цялото напръскано с едри
бели капки — и също ме изучаваше. Не можех да повярвам,
че съществува толкова красива птица! Разбира се, и най-дълбоките любовни чувства ще претърпят сериозна криза, щом
чуеш гласа на сокерицата — креслив, дрезгав и гръмогласен
като на повечето вранови птици. Моята любов обаче издържа
на това изпитание. Всичко мога да простя на сокерицата! Но
едва ли с мен ще се съгласи Лариса от Русия, която преди
години разказа как оставила само за минута сребристия си
часовник на камъка, докато се измие. Чувайки странно пърпорене, се обърнала и видяла нашата крадлива красавица да
го отнася в човката си. С колко ли блестящи украшения са
пълни гнездата на врановите птици?
В рилското небе често можем да видим най-едрия от
семейство Вранови — гарванът. Той е два пъти по-голям от
сокерицата и сойката, бляскавочерен, с огромен клюн. Лети
величествено, като често издава и в полет характерния звук
„кро-кро“, с който сякаш ни приветства от висините и ни
вика при себе си. Превъзходен летец, той обича компанията
на себеподобните си. Ако имате удоволствието да видите как
гарваните си играят във въздуха, закачайки се с партньорите
си или пък гонейки соколите, ще ви се прииска да станете

пилоти! Те се вкопчват с ноктите си един в друг в полет, като
се случва за няколко мига гарванът да лети по гръб! Не съм
чула някой от тях да е катастрофирал…
Помогнете ми да определим най-красивата вранова птица! Изборът ще стане още по-труден, когато ви разкажа за
хайдушките гарги. Веднъж над връх Орловец небето се замрежи от стотици жълтоклюни хайдушки гарги! В района на
Седемте езера съм виждала не повече от двайсетина, предимно над Близнаците и езерото на Съзерцанието. Тялото
им е лъщящочерно, макар че в полет понякога сивее (когато
светлината прониква през крилата на птицата). Няма как да
сбъркате хайдушките гарги с другите вранови птици по следните причини: първо, заради яркожълтия им клюн (с който
напомнят за коса), както и заради яркочервените им крака.
Второ и най-важно — те издават много по-мелодични звуци
от другите вранови птици! Когато си подсвиркват в полет,
ушите ми остават напълно доволни! Една от друга по-красиви
и впечатляващи са рилските вранови птици!
Едва ли има любител на небето, облаците и съзерцанието, който да не е забелязал още един от владетелите на
въздуха, майстора на полета — сокола керкенез, наричан
още обикновена ветрушка. Той е кафеникав, със сива глава и опашка, а краищата на крилата му са черни. Но такъв
е, ако го наблюдавате отгоре. Отдолу тялото му е почти
бяло, на черти. Женската отгоре е изцяло кафеникава. Когато движещият се хоризонтално въздушен поток (т.е. вятърът) срещне вертикално препятствие (напр. склон, хълм,
стръмен бряг на езеро, големи скали), той се удря в тях и
се изкачва нагоре. Така се създава подемна сила, от която
се възползват майсторите на склоновото реене. Ветрушката е сред тях и е забележителна с това, че когато вятърът
е достатъчно силен, може да зависва на едно място във
въздуха! Веднъж над връх Малък Кабул над мен в продължение на три-четири минути вися като за снимка новият ми
възлюбен — соколът. Успях да извадя фотоапарата си и да
го снимам, от два-три метра, точно над главата ми. Управляваше полета (по-точно — стоенето си във въздуха) само
с перата на опашката, които се накланяха наляво и надясно
в зависимост от струята на вятъра. За жалост от вълнение
пропуснах да махна капачката на обектива си…
Доста трудни за определяне са орлите — виждала съм
да прелитат единични екземпляри над езерото на Чистотата.
Те се различават от сокола и врановите птици по големината,
цвета и профила на тялото си.
Веднъж един приятел доста ме затрудни, като ми каза,
че е наблюдавал сиво птиче с опашка като цигара… Кое ли е
то? По-късно разбрах, че става дума за сивото каменарче. Но
опашката му прилича не на една, а на две цигари с филтър
и черна линия между тях… Друга сива птица, която обаче
прилича на голяма пеперуда, е скалолазката — крилата й са
червени с бели елипсовидни петна в края им. Тя наистина
„лази“ (подхвърча) по скалите, катерейки се с подскоци по
тях. Така още по-добре се очертават красивите й крила, с
които сякаш се подпира на скалата, разпервайки ги, за да
запази равновесие. Забележителен алпинист е скалолазката!
Голям късмет е да се запознаеш с нея и с изкуството й.
Преди години трябваше да сляза спешно в града без
възможност да се върна. По пътя за хижа „Рилски езера“
в клековете видях невероятна картина — ято яркочервени
птици, като люлеещи се макове или едри рубини, се прескачаха и сякаш ме изпращаха по пътя ми. Приличаха на
красиви плодове във високите клекове. Никога повече не
видях подобна картина — това бяха кръсточовки. Краищата
на клюновете им наистина са кръстосани, благодарение на
което по-лесно вадят семената от шишарките. Мъжкият е
червен, като крилата и опашката му са черни, а женската
е зеленикава, с черни пръски по гърба. Друго голямо ято,
но от планински чинки, забелязах да се разхожда и да проучва земята пред хижа „Пионерска“. При подхвръкване се
откроява белият им кръст, а гърдите им са ръждивокафяви. Както и при обикновената чинка, те имат две успоредни
бели ивици на крилата.
Не бива да пропускаме и черния синигер! Той се отли-

чава от другите синигери по това, че тилът и бузите му са
бели въпреки черната „шапчица“, т.е. главата му е чернобяла, с неповторима прическа! Ето случай, когато името на
птицата съвсем не отговаря на окраската й, защото тялото
му е кафеникавозелено! Много красива птичка е и елшовата
Горска бъбрица
© С.Спасов

Елшова скатия
© С.Спасов

Кръсточовка
© С.Спасов

скатия — жълто-зелена, с черни ивици по опашката и крилата. Прилича на кръстоска между хвръкнала млада зелена
шишарка и пеперуда лимонка.
Със сигурност не съм успяла да опиша цялото много
образие на птичия свят в района на езерата, което при това
се променя през годините. Преди време под покрива на хижа
„Рилски езера“ гнездеше черен бързолет, чиято многобройна колония днес е заменена от градската лястовица. Неуморимите лястовички идват да ловуват в небето над езерата и
изчезват също така внезапно, както се появяват.
Какви ли още вълнуващи срещи с владетелите на въздуха ни предстоят? Ако искате да наблюдавате птиците, е важно да спазите следните правила: 1) Не говорете, не шумете – най-добре е да сте сам. 2) Не правете резки движения!
Ако стоите неподвижно, птиците ви възприемат като част от
пейзажа и дори кацат съвсем близо до вас. 3) Седнете неподвижно на някоя скала или над езеро, където няма хора. Тогава реещите птици може да минат на една ръка разстояние
от вас и да успеете да ги разгледате отвсякъде. 4) Говорете
мислено нежно и спокойно на птицата и тя ще ви възнагради,
като ви позволи да я наблюдавате. Любовта и молитвата са
универсалният език на вселената!
Дали светът на птиците не е по-чист, по-красив и побогат от този на хората? Пристъпете с любов към него и ще
разберете!
Росица Иванова, Карлово
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Спасената птичка
Един ден дядо ми се обади по телефона и ми каза, че
има изненада за мен. Аз много се развълнувах и веднага
тръгнах към дома на баба и дядо. Там ме чакаше едно младо и уплашено врабче. Дядо каза, че го е намерил паднало
на улицата. Бяха го приютили в една кошничка и му бяха

дали храна, но то от уплаха не ядеше. Изнесохме го
навън, за да го пуснем на свобода. То бе събрало
сили и вече можеше да полети. Извиси се и кацна на
едно клонче. Беше спасено!
Аз се почувствах много щастлив от добрината,
която направихме.
/Това е действителна случка от лятото на 2011 г./
Атанас Александров — 8-годишен, Благоевград

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 научноизследователски ветеринарномедицински институт, Невил Джоунс, Община Шабла, Програма Life+ на Европейския съюз, Програма за малки проекти на Глобалния екологичен
фонд, Програма Европа на Столична община, 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, Наградата за полеви изследвания Майк Мадърс,
VIVACOM ART Hall, 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“.

с грижа за птиците

Поилки и
бани за птици

© Йордан Христов

Водата е жизненоважен елемент за всички живи организ
ми. Наличието й привлича голямо разнообразие от видове
не само през топлите месеци от годината, включително
и пернати, които се хранят другаде, но се нуждаят от
прясна вода за пиене и къпане. Очевидният начин да им я
предложите е в банята за птици, но градинските езерца с
плитък бряг вършат същата работа с допълнителен плюс:
в тях може да се завъди и някой воден обитател.
Защо е важна водата?
Дребните птици, особено хранещите се със сухи семена,
се нуждаят от редовен прием на вода (поне два пъти днев
но), за да възстановят течностите, отделени при дишането
и в екскрементите. Къпането пък е важно за поддръжката
на оперението: овлажнена, мръсотията пада по-лесно от
перата.
Най-лесно е да сложите в градината баня за птици или
да изкопаете езерце. Добрата баня за птици е здрава и
стабилна и позволява лесно почистване и смяна на вода
та. Дъното трябва да е полегато, с постепенно скосяване
2,5 — 10 см, за да може всеки вид да се къпе на идеална
та за него дълбочина. Повърхността на съда трябва да е
грапава, за да могат птиците да се захващат с нокти; той
трябва да събира достатъчно вода за изкъпването на цяло
ято скорци. Най-простият начин да направим баня за пти
ци е от голяма подложка за саксия с камък в средата, на
който птиците да кацат, или пък обърнат капак от кофа,
вкопан в земята; предлагат се и готови бани за птици. Ба
нята трябва да се почиства от водорасли и екскременти
веднъж седмично. За целта използвайте нетоксичен де
зинфектант на водна основа и винаги изплаквайте добре.
Безопасността на първо място
Докато се къпят, птиците са уязвими и могат да станат
лесна плячка на хищниците. Поставянето на банята в бли
зост до храсти или дървета, в които те да се крият, да
кацат, да се почистват, ще привлече повече посетители,
а засаждането на бодливи храсти ще държи котките на
страна.
В периоди на засушаване птиците прибягват до бидони
или корита с вода и за съжаление много от тях се давят.
Ако няма как да затворите подобни съдове, поне пуснете
на повърхността парче дъска, на което птиците да кацат,
за да пият.

Син синигер и голямо черноглаво коприварче (женско)
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Плиткото езерце или баня привличат много видове птици,
които идват да пият, да се къпят, да търсят храна и
да събират кал, с която изграждат гнездата си

Сойка
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При къпане повечето градински птици клякат във водата, накокошинват пера и започват да пляскат с криле, за да намокрят цялото си тяло. След банята се изтръскват от водата и
почистват и наместват перата си с клюн.
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