
ПТИЦИТЕ
ЗА

Миграцията
Тема на броя

брой 1, 2014



За птиците, бр. 1/2014 ISSN 1310-9200
© Българско дружество за защита на птиците

Редакционна колегия
д-р Божидар Иванов, д-р Петър Янков,  
д-р Николай Петков, Светослав Спасов,  
Силвия Бърова, Стойчо Стойчев
Отговорен редактор 
Емилия Янкова
Текстов редактор Радка Бояджиева
Снимка на корицата 
Големи белочели гъски  
© Николай Петков
Дизайн, предпечат и печат Найс АН ЕООД

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

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

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

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

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

Регионален офис Русе
Русе 7000, ул. Княжеска 37 
GSM: 0898 47 24 21
e-mail: russe@bspb.org

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

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

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

Природозащитен център „Източни Родопи“
Маджарово 6480 
Тел. 0877 656 515, 0878 508 343
e-mail: vulturecenter@bspb.org
www.vulturecenter.com

БДЗП е партньор на BirdLife International  
в България.

към чИтАтелИте

Всеки от нас поне веднъж през живота си е бил свидетел на пи-
ковете на миграцията през пролетта и есента и вероятно си е задавал 
въпроси защо мигрират птиците, знаем ли със сигурност къде отиват, 
колко от тях оцеляват и се завръщат отново? 

Аристотел си представял, че лястовиците зимуват в тинята на 
река Струма. Той е първият изследовател, наблюдавал миграцията 
на птиците, затова и пътят на птиците към Африка, който минава по 
Кресненското дефиле, е наречен Via Aristotelis. Други пък мислели, 
че птиците зимуват на Луната или се трансформират в други видове.

Миграцията е едно от най-рисковите начинания. От лястовици-
те, които са сред най-често срещаните видове, само половината се 
завръщат напролет. Други пък – като полярната рибарка, символът 
на BirdLife International, – извършват най-дългите миграции сред 
птиците. Полярната рибарка гнезди на ширината на Северната по-
лярна окръжност, но за да стигне до Антарктида, където прекарва 
зимата, прелита над 15 000 км, което й отнема около четири месе-
ца. Всяка година полярната рибарка изминава 80 000 км, или с дру-
ги думи – разстоянието до Луната и обратно. Още по-невероятното 
е, че това са доказани пътешествия. Птица, маркирана с пръстен 
през юли 1982 г. във Великобритания, достига Мелрн, Австралия, 
през октомври 1982 г.

В действителност миграцията е 365 дни в годината. Презокеан-
ските мигранти може да прекарат над 100 часа във въздуха преди да 
кацнат на сушата. 

Благодарение на сателитните предаватели вече имаме много по-
вече информация за прелетните птици и за миграционните пътища, 
за височината, на която летят, както и за заплахите, които те срещат 
по пътя си.

Докато очакваме да се насладим на следващия пик на миграция-
та, знаете ли, че последните изследвания на алпийските бързолети 
показват, че по време на миграцията си до Африка и обратно те пре-
карват 200 дни в полет, хранейки се с т.нар въздушен планктон? Из-
глежда едва след като пресекат Сахара и се върнат в Европа намират 
време за почивка?!...

Нада тошева, изпълнителен директор на БДЗП

ЧудоТо  
на миграцияТа

© Димитър Градинаров

Съдържание
Членството в БДЗП е нещо, в което се 
влюбваш. Да си част от опазването и 
грижата за природата и птиците  
не може да се обясни с няколко думи, 
но те вдъхновява всеки ден.  
Присъединявайки се към нас,  
се срещате с един нов и любопитен 
свят. Можете да подновите вашето 
членство или да поканите приятел чрез 
на сайта ни (birds.bg) или във всички 
офиси на БДЗП в страната.

Хранилки, къщички, определители, тениски и 
значки можете да закупите от офисите на БДЗП 
в София, Варна, Пловдив, Свищов и Хасково и 
от природозащитните центрове на БДЗП „Източ-
ни Родопи“ – Маджарово и „Пода“ – Бургас. С 
покупката на сувенирите и изданията на БДЗП 
подкрепяте нашата дейност и допринасяте за 
опазването на българската природа!
В новата колекция значки ще откриете 94 вида 
птици, 12 вида бозайници, 15 вида насекоми и 
други изненади.

Цена за 1 бр. – 3.00 лева Списанието е отпечатано на 100% рециклирана 
хартия.
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ложението съдържа снимки на птиците, карти с разпространението им в Бълга-
рия и информация за храната им, местообитанията им и местата, където могат 
да бъдат наблюдавани. Приложението позволява запис на наблюденията в елек-
тронен дневник и споделяне чрез имейл и социални мрежи.

www.SmartBirds.org

Изтеглете безплатното приложение SmartBirds за Android
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Изчезващите всяка есен лястовици и щъркели, 
пълното с прелитащи ята небе, както и завръ-
щането на крилатите съседи с първите пролет-

ни лъчи са впечатлявали човека от най-ранни време-
на. И са пораждали множество въпроси. Защо отлитат 
птиците? Къде отиват? Как намират пътя си? Водят ли 
възрастните малките си? Повечето от тези въпроси ня-
мат отговор и днес. Не само защото човекът по стара 
традиция пак е избрал погрешния път да завладява Лу-
ната преди да е опознал себе си и най-близкия си свят, 
но и защото наистина прелетът на птиците е огромна 

загадка, пораждаща легенди
В Древна Елада са смятали, че лястовиците зиме пре-
карват зарити по дъното на блатата. Макар Аристотел 
да дава някои много точни сведения за прелета и пре-
летните пътища, например този по р. Струма (оттам и 
по-късно наречен Via Aristotelis), той пише, че някои 
птици през есента се превръщат в други (например 
прелетната градинска червеноопашка става черве-
ногушка – обикновена през зимата птица). За прелет 
на птиците се споменава на няколко места и в Свето-
то писание. Свалени от вятъра прелитащи пъдпъдъци 
са спасили от гладна смърт преминаващите пустинята 
евреи (Книга на Числата, 11, 31). В Стария Завет има 
и такъв текст: „И щъркелът под небето знае своите 
определени времена; гургулица, лястовица и жерав 
пазят времето, кога да прелетят...“ (Йеремия, 8, 7). 
В някогашна България хората смятали, че щъркелът 
всяка есен отива на Божи гроб, и на много места го 
наричали Хаджи щърк. Турците пък смятали същото за 
египетския лешояд, само дето направлението му било 
не Ерусалим, а Мека. Постепенно хората започнали да 
разбират величественото и чудно явление. Учените 
установили, че мигрират далеч не само птиците, а и 
много морски и сухоземни безгръбначни (някои пепе-
руди прелитат хиляди километри), както и представи-
телите на всички групи гръбначни животни. Рибарите 
са познавали придвижванията на рибните пасажи от 
древни времена. Както и африканците – величествени-
те сезонни придвижвания на едрите копитни животни. 
По-късно учените „сложили ред“ и в самото понятие 
„миграция“, като отделили в него ежедневните преле-
ти на враните, например между местата за хранене и 
тези за нощуване, от скитанията на някои птици в съ-
седни райони след приключване на гнезденето и от да-
лечните прелети на други видове, понякога от единия 
до другия край на Земята и обратно. Тук разглеждаме 
именно последната категория прелет на птиците. Мно-
го научни изследвания са били проведени през послед-
ните столетия и много от тайните на това величествено 
явление вече са познати. И все пак, и днес

много въпроси около миграцията 
остават неясни
Първият въпрос, който може да възникне, е защо едни 
птици отлитат на юг, а други – не. Още от пръв поглед 
става ясно, че отлитат най-вече тези, чиято храна из-
чезва през зимата. Белият щъркел няма как да наме-
ри жаби през зимата, както и лястовиците – насекоми. 
„Братовчедите“ им – сивата чапла и синигерите – си 
имат достатъчно храна и през зимата и затова не са 
принудени да поемат хилядите километри път, изпъл-
нен с трудности и смъртни заплахи. Това, разбира се, 
е само част от отговора. То не може да обясни напри-
мер защо сивата чапла остава зиме, а почти пълният й  

„близнак“ червената чапла неизменно отлита на юг. 
Дори теориите, че прелетът е възникнал като прис-
пособяване на птиците към промените, възникнали на 
нашата планета след последния ледников период, не 
могат да дадат пълен отговор на подобни въпроси.

Още по-сложни стават нещата с въпроса как пти-
ците разбират кога да тръгнат на път. Дължината на 
светлинния ден е сред „основните заподозрени“ за 
това, наред със сложните физиологични процеси, на-
стъпващи в птичия организъм в определена част от го-
дината. И работата направо загрубява, когато се стигне 
до въпросите за ориентирането на птиците по дългия 
им път. Известни са множество

основни факти за това,  
как птиците намират пътя си
Височината на слънцето над хоризонта е различна в 
различните географски ширини и това вероятно е един 
от първите признаци, по които птиците разбират накъ-
де да летят. По нашите ширини по-високото слънце е на 
юг, а по-ниското – на север. Прелитащите нощем птици 
пък вероятно се ориентират по другите небесни тела. 
Възможно е птиците да „усещат“ по някакъв начин 
магнитните полета на Земята. Без всякакво съмнение 
като орентир служат и някои елементи на ландшаф-
та – морски брегове, големи реки, планински ридове, 
долини и т.н. Може би това става и косвено – с терми-
ките, които образуват. Тези възходящи потоци топъл 
въздух всъщност са жизненонеобходими за реещите се 
птици и до голяма степен предопределят (там къде-
то са относително по-постоянни) техните миграционни 
пътища. Колко повече щяхме да знаем за миграцион-
ните пътища, ако можеше да виждаме цялата картина 
на термиките! Вероятно птиците имат някаква подобна 
способност – да виждат например издиганите от топлия 
въздух прашинки, тревички или други леки частици. 
Или да виждат в инфрачервения спектър по-топлите 
части на въздуха. Или да чуват движението му, отново 
чрез чувствителност извън тази на човека. Смята се, че 
има два типа ориентация – едната е подобна на компас 
и така избира и поддържа нужната посока, и втори тип, 
при който птицата бива водена към определено мяс-
то. Предположенията са много, но едно е безспорно –  
че птиците се ориентират чрез комплекс от сетива и 
улавяни от тях елементи на средата. Много е възмож-
но съчетания от различни такива елементи буквално 
да „вкарват“ прелетниците в невидими за човешкото 
око „русла“, където условията за миграция са по-бла-
гоприятни. Такива със сигурност за реещите се птици 
са например разположените север-юг морски брегове. 
Там има всичко необходимо за тях – мощни термики, 
ясни ориентири, места за почивка и набавяне на хра-
на (напр. за пеликаните). За пойните птици подобни 
условия най-често предлагат ориентираните север-юг 
долини на реки. Затова още в древността човекът е за-
белязал, че птиците имат свои относително постоянни

прелетни пътища
Това не са железопътни релси, както може да си пред-
стави някой, а просто районите, където прелетните 
птици се срещат с най-голяма вероятност, с най-висока 
численост и най-стабилна повторяемост. Тези въздушни 
трасета „флуктуират“, тоест местят се насам-натам спо-
ред моментните атмосферни или други условия. Поня-
кога „отклоненията“ са десетки километри, но това не 
променя факта, че все пак през района минава прелетен Розови пеликани 

© Димитър Градинаров

Бели щъркели 
© Ники Петков
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коридор. Вече няколко пъти споменаваме за реещи 
се птици и явно е време да посочим и 

видовете полет
Птиците обикновено използват два типа полет –  
активен и пасивен. Активен е полетът, при който 
живото същество (защото може да е и прилеп!) се 
придвижва във въздуха с постоянно махане с крила. 
Това е бърз, но и доста „скъп“ полет – иска много 
енергия, тоест често и добро хранене. Затова обик-
новено го практикуват по-дребните птици, които 
имат по-стабилни и по-богати на енергия храни-
телни източници. Лястовиците и бързолетите ловят 
мухи и по време на самия прелет, без да спират 
полета си. Не така облагодетелствани са повече-
то други „дребосъци“. Нощем, когато не могат да 
си търсят храна, те летят, а денем спират и „за-
реждат“ за следващия участък от полета. Такава 
е съдбата на дъждосвирците и на повечето пойни 
птици – коприварчета, славеи, авлиги. За по-едри-
те птици природата е намерила друго решение. Те 
използват изобилните през пролетта и есента въз-
ходящи потоци въздух да ги носят и летят предимно 
с т.нар. пасивен полет. Той включва реене, тоест 
летене с неподвижни крила в кръг, най-често с из-
дигане в „стълб“ топъл въздух, и планиране – полет 
с неподвижни крила по права линия, най-често до 
следващия „стълб“ топъл въздух. Така с минима-
лен разход на енергия щъркели, пеликани, повече-
то видове хищни птици и някои други изминават „на 
аванта“ хиляди километри. И могат почти да не се 
хранят. С хранене или без, очевидно е, че далечно-
то пътуване на прелетните птици е

огромно изпитание
което милиони от тях няма да преминат. На пътя 
им са смъртоносни морета и пустини (особено 
Средиземно море и Сахара), все по-гъсти мре-
жи от електропроводи, ветрогенератори и други 
човешки съоръжения, масов лов с оръжие, мре-
жи и капани по Средиземноморието, включител-
но с използване на звукови примамки, за да ги 
съберат на едно място и по-лесно да ги избият. 
За съжаление последното е масова практика и в 
България и ако тя не бъде преустановена, чрез 
т.нар. „машинки“ до няколко десетилетия пъд-
пъдъкът ще стане вид от Червената книга! Но 
най-страшното е преобразяването на естествени-
те местообитания по протежение на прелетните 
пътища, тоест изчезването на местата за хранене 
и почивка при прелета на далечните пътешестве-
ници. Точно това се случи с варварското застро-
яване по българското Черноморско крайбрежие, 
щетите от което вероятно са потресаващи! Из-
вестна надежда има в обявените зони от мрежата 
Натура 2000, макар че те далеч не покриват нуж-
дите на прелитащите през нашата страна мили-
они пойни птици от половин Европа. Затова БДЗП 
и будната природозащитна общност на България 
може да се гордее, че с професионализма и ку-
ража си предотврати превръщането на страната 
ни в още една пустиня по прелетния път на кри-
латите странстващи създания, без които светът 
ни щеше да е празен.

д-р Петър янков

Има няколко неща, без които няма прелет. Птици, 
въздух, зимовища и... станции за временен прес-
той при миграцията. Със сигурност сте били поне 

веднъж на такава станция, макар че едва ли сте чували 
този термин. Малко са птиците, които не се нуждаят от 
подобни станции. Това са прелетниците рекордьори, на-
пример полярната рибарка, която „навърта“ повече от 
80 000 км ежегодно между Арктика и южните океани, 
като цялата необятна морска шир й е станция за време-
нен престой. Или обвитите с тайнственост бързолети, 
които може би при миграция нощуват високо в небето... 
Повечето видове прелетни птици обаче трябва в един 
момент да кацнат, за да си починат, да пият вода и да 
се нахранят. Да попълнят мастните си запаси, които ще 
им осигурят както енергия за полета, така и вода за пре-
сичане над районите, където кацането означава само 
едно – смърт. Такива са големите морски пространства 
и пустините. Такива са обаче и местата без подходящи 
за вида местообитания. Каква й е ползата на червено-
гушата гъска, че не пресича Сахара, ако по пътя й няма 
водоеми, където да намери спокойствие и питейна вода? 
И най-тучната земя без тези две неща за нея е Сахара! 
Вече сме наясно каква е ролята на тези станции за вре-
менен престой при миграция. Но що за места са те? Къде 
са разположени? Застрашава ли ги нещо?

станциите за временен престой 
са видово специфични
тоест всеки вид или група видове си имат „свои“ такива. 
Ясен е общият признак, че такива са местата с най-до-
бри условия за хранене и почивка. Ясен е и още по-об-
щият признак, че тези места са разположени на прелет-
ния път на птиците. Или прелетният път на някои видове 
е разположен там, където има такива места – кой знае? 
Вече се сещате за такива места, на които сте били. Ами 
да – Атанасовското езеро или което и да е от другите 
бургаски езера, очевидни са и влажните зони по остана-
лата част на Черноморското крайбрежие. Макар и сил-
но намалели в сравнение с миналото, струпванията на 
птици там са впечатляващи! Останали като острови сред 
коренно променена и често враждебна среда, тези мес-
та са ключови за птиците. Особено влажните зони, които 
предлагат най-голямо разнообразие от условия, защото 
там много видове и много птици намират необходимото 
им. Безценни са

станциите, разположени  
на правилното място
Питал съм се защо пеликаните при есенен прелет ка-
тегорично предпочитат ресторант „Бургаски езера“, а 

месТаТа,  
без коиТо  
няма прелеТ

почти никога не надзъртат в не по-малко престижните 
„Северни черноморски влажни зони“ или „Алепу-Сто-
мополу“? Ами защото бургаският е на 320 км от гнездо-
вищата в делтата на Дунав, а 8 часа термали през деня 
по 40 км/час средна скорост на ятото прави точно 320 
км на ден! Другите места, колкото и да са добри, се 
появяват под тях или прекалено рано, или прекалено 
късно. А сега си представете Via Pontica без Бургаски-
те влажни зони. Пеликаните идват от Делтата, денят и 
термиките свършват, стомасите са празни, под ятото –  
хале до хале, а до халето – мол! Ясна е съдбата на пе-
ликаните при такъв (слава Богу, несъстоял се засега) 
„прогрес и развитие“ на „пълните с комари гьолове 
и мочурливи пушинаци“... Пеликаните ще са най-ви-
димата липса тогава. Но невидимите липси на стоти-
ци, хиляди видове по-дребни птици, риби, влечуги и 
земноводни, бозайници и безгръбначни животни ще 
са ужасяващи! И тогава неизбежно „пущинаците“ ще 
легнат върху човешките селища и върху самите хора. 
Защото няма да я има

също така невидимата мрежа  
от организми
осигуряваща чрез природните процеси въздуха, чиста-
та вода и всичко основно, без което човекът не може 
да съществува. Затова не бива да позволяваме някой 
да ни заменя кислорода с молове. Затова са толкова 
важни онези 33% българска земя, отредени за места, 
където природата спокойно да си върши работата и да 
гради основите за благоденствие на хора и общество! 
Чудесната подредба на природата е такава, че местата 
като тези за пеликаните дават приют и на други много-
бройни групи, известни като водолюбиви птици. Тук са 
дивите патици и гъски, дърдавцовите, дъждосвирците. 
И макар те да не зависят от термиките както пеликани-
те, наличието на влажни зони е от жизненоважно зна-
чение за тях. Водолюбивите птици далеч не изчерпват 
понятието „прелетник“. Повечето мигриращи хищни 

птици в края на деня трябва да намерят подходяща 
гора, където да пренощуват. Милиони дребосъци – пев-
ци, присмехулници, лястовици, коприварчета, пъдпъ-
дъци – в даден момент 

неистово търсят място, където 
да спрат полета си
Това място може да са пасище или стърнище (за пъд-
пъдъка, златистата булка, чучулигите, ливадния дър-
давец), обрасъл с бъзак, къпини и други растения с 
дребни плодчета склон или дол (за коприварчета, сла-
веи, певци, сврачки), дървета и храсти (за мухолов-
ки, присмехулници, дърволазки), тръстикови масиви 
(предпочитано място за нощуване на пасажите от хиля-
ди лястовици или скорци). Горко им на тези, които не 
могат да намерят под себе си подходящо място, когато 
„горивото“ свърши! Потресаваща бе видяната неотдав-
на картина на бели щъркели, оказали се над стръмен 
горист склон в късния следобед. Птиците отчаяно кръ-
жаха и се опитваха да кацнат някъде – а местата за 
кацане бяха повече от непривични за тях... В Странджа 
преди години пеликани бяха наблюдавани да кацат 
принудително за нощуване по дървета в гората – място, 
където ги е чакала толкова храна, колкото и отмора. 
Много птици прелитат над открито море и „създават“ 

най-необичайните станции за 
временен престой при прелет
– корабите. Плаващите в открито море (включително 
в Черно море) съдове през периода на прелета стават 
същински Ноеви ковчези. Невероятен е списъкът от 
птици, които кацат по тях в търсене на отмора: орли, 
египетски лешояди, ловни соколи, червеноноги ве-
трушки, почти всички видове прелетни пойни птици, 
чухъл и други сови, гълъбови птици, кукувици. Факти-
чески корабите стават „аварийна писта“ за изпаднали 

Зимуващи водолюбиви птици  
в езерото Керкини, Гърция  

© Ники Петков
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мИГРАЦИятА 25 ГОДИНИ БДЗП

магияТа на 
миграцияТа:
Природата всеки ден ни поднася възможност-

та да се насладим на чудеса, магия и красо-
та. Въпреки че е невъзможно да ги изброим 

всичките, има някои, които не можем и не трябва да 
пропуснем. Сред тях е прелетът на птиците.

Прелетът е пътуване за оцеляване. Оцеляване на 
индивидите. Оцеляване на вида. Нуждата от подхо-
дящо място за отглеждане на малките или за хранене 
тласка птиците по неизвестен и опасен път. България 
лежи на една от най-големите прелетни магистрали 
в света. Пътят, по който два пъти годишно минават 
повечето прелетни птици от Германия до Урал, ми-
лиони мигранти от всички групи птици! Via Pontica. 
Кръстен е на един от основните търговски пътища 
в Римската империя. Via Pontica, или Черноморски-
ят път, е започвал от Константинопол и е продължа-
вал на север покрай брега през градовете Аполония, 
Дебелт, Анхиало, Месемврия, Одесос през днешна 
България и е продължавал през Калатис, Томис и Ис-
трос, днес в Румъния.

Via Pontica далеч „задминава“ по мащаби дру-
гите, по-малко „натоварени“ прелетни пътища – Via 
Aristotelis през Западна България или западните си 
„притоци“ над низините на Марица и Тунджа. 

Via Pontica е и вторият  
по важност миграционен  
път в Европа 
(първият минава през Гибралтар). По него прелитат 
стотици хиляди грабливи, водолюбиви и пойни пти-
ци. Около 70–80% от белите щъркели на Земята пре-
литат оттук, в пикови дни с рекордни числености от 
над 70–80 хиляди птици. Всички розови пеликани в 
Европа преминават по Via Pontica – това са над 50 000 
птици. Освен масовите видове, може да бъдат на-
блюдавани редки и застрашени видове, като кръстат 
(царски) орел, египетски лешояд, ловен сокол, бело-
глав лешояд, сив и момин жерави. Това, което прави 
един прелетен път ценен, са междинните спирки за 
птиците. За много видове такива са влажните зони –  
езерата до Сребърна, Шабла, Дуранкулак, Варнен-
ско-Белославското езеро. На юг са Бургаските влаж-
ни зони – солниците край Поморие, Атанасовското 
езеро и сладководните Бургаско и Мандренско езе-
ра. На тези места птиците спират за почивка, хра-
нене и подготовка за по-дългия и по-опасен път на 
юг. През есента гледката от хиляди излитащи сутрин 
розови пеликани оставя без дъх всеки, вдигнал гла-
ва към небето с преплитащите се розови върволици 
пеликани. Световно известното място за наблюдение 
на прелитащи реещи се птици „Точката“ се нами-
ра до Атанасовското езеро. Над него е най-тясната 
част на Via Pontica, където прелитат най-много пти-
ци. Затова от над 30 години там се събират всички 
изкушени от магията на миграцията. Притиснати от 
морето от изток и големия град на запад, милионите 

Via Pontica

мигриращи птици преминават в неповторим „парад“, 
често на сравнително малка височина. Той започва в 
началото на август с белите щъркели, осоядите и къ-
сопръстите ястреби, продължава през септември с 
пеликаните, малките кресливи орли и червеноногите 
ветрушки и завършва през октомври с обикновените 
мишелови, черните щъркели и жеравите. За любите-
лите на птиците през всички тези месеци малката гола 
дига на брега на Атанасовското езеро и терасата на 

Природозащитния център на БДЗП „Пода“ се превръ-
щат в истински рай, а самите наблюдатели се чувстват 
като докоснати от Божията ръка. 

юрий корнилев, Георги Герджиков

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

Трипръсти брегобегачи на плажа 
на Дуранкулак 

© Ники Петков

Бели лопатарки  
© Мирослав Славчев

Бели щъркели  
© Емил Тодоров

© Емил Тодоров

в беда птици, за които тези непривични места са един-
ствената алтернатива пред смъртта в морските води. 
Тези случаи, както и намаляването на все повече и по-
вече видове прелетници показват, че

станциите за временен престой  
при прелет са от критична важност

Тези места може да са в дивата природа, но и в са-
мите ни селища, стига безпокойството от хора, транс-
порт или друго да не ги прави неизползваеми. Затова 
надигащата се напоследък мода за унифициране на 
градските зелени площи, за превръщането им в „кра-
сиви“ пустини от райграс или строени в редици пъстро-
цветно цъфтящи чуждоземни храсти или дървета е па-
губна за биологичното разнообразие. В това число – и 
за прелетниците, използвали столетия наред под носа 
ни тези места за следващия си „скок“ по прелетния 
път. Особено драматични последици има „облагородя-
ването“ на черноморските селища, където миграцията 
е най-интензивна, или на селища като София, Плов-
див, Благоевград и други по второстепенните прелетни 
пътища. Затова, загрижени за класическите станции за 
временен престой, не трябва да забравяме и тези под 
прозорците ни. Да засадим, където е възможно, плод-
но дърво или храст, но такива, че да осигуряват плод-
чета за птиците (рябина, глог, къпина) и дори тревисти 
растения, като бъз например.Това е по силата на всеки 
и не изисква нито уменията, нито средствата, необхо-
дими за спасяването на един станал вече рядък вид. 
Това е и една от новите тенденции в природозащитна-
та стратегия на BirdLife International Интернешънъл. За 
да се радват и внуците ни на магията на птичия прелет. 
Или просто да имат достатъчно въздух...

д-р Петър янков
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От 15 октомври в Атанасовското 
езеро бяха наблюдавани две розови 
фламинги. Птиците се задържаха 
почти месец в плитката лагуна. По-
явяването на фламинги в България 
е интересно и необичайно. Много 
рядко, основно млади скитащи пти-
ци, преминават през страната ни и 
най-често се наблюдават в района на 
Бургас. Водите на Атанасовското и 
Поморийското езеро са пълни с под-
ходящи ракообразни, с които се из-
хранват тези неопитни младежи. Те 
се хранят основно със солничното 
раче – артемията, което придава ро-
зовия цвят на перата им. При добра 
диета от артемии розовите фламин-
ги имат наситен и ярък розов цвят. 

Двете птици вероятно са до-
шли от Гърция или Турция, които са 
най-близките държави с гнездяща и 
зимуваща популация на розово фла-
минго. Там в по-топли и незамръзва-
щи езера през зимата се наблюдават 
струпвания от хиляди птици.

Мариана Вълчева

ИНтеРеСНИ НАБлюДеНИя

Тръноопашатите потапници подраниха много тази година. Първите птици от вида пристигнаха в Бур-
гас с около два месеца по-рано от обичайното. 22 тръноопашати потапници бяха наблюдавани в езеро-
то Вая на 15 октомври по време на редовния мониторинг на състоянието на бургаските езера и тяхното 
биоразнообразие.
Само няколко водоема у нас предлагат идеални условия за този вид потапница през студените зимни 
месеци. Най-подходящото сред тях е езерото Вая. Обикновено от декември до март най-голямото 
вътрешно езеро в страната приютява средно между 140 до 250 тръноопашати потапници.

Мариана Вълчева

ТръноопашаТиТе поТапници  
подраниха

Потеглях за Южна Турция с пораждани от Точката 
на Атанасовското езеро примамливи представи 
за средиземноморски бриз, разхлаждащ чай под 

наблюдателния навес и мощни потоци мигранти. Не би! 
Случихме само на последното. И на прекрасни хора – от 
самия ни (новосформиран) екип, до десетките местни 
хора, с които съдбата ни срещна. Но всичко по реда си.

В международен 
природозащитен екип
от RSPB, Doğa Derneği (партньорът на BirdLife Inter-
national в Турция) и БДЗП трябваше да намерим на-
блюдателна точка в северната част на Искендерунския 
залив, от която в бъдеще да се провежда ежегоден 
мониторинг и да се проследяват промените в попула-
цията на египетския лешояд, обитаваща Балканите и 
Западна Турция. Тук, до най-източната точка на Сре-
диземно море, снабдените със сателитни предаватели 
птици в рамките на проекта „Помощ за египетския ле-
шояд“ по Програма LIFE+ на ЕС вече бяха очертали не 
само „чудото“, наречено миграционен коридор, но и 
характерното му стеснение, известно със звучното име 
„място с тесен фронт на миграция“. Е, нашата роля 

Жега, Чудесни хора и... 
552 египеТски лешояда!

миграция та на грабливите по нашите места. Разбира 
се, и тук силният следобеден вятър ги отнасяше на-
вътре към сушата, и тук имаше предпочитани „пъте-
ки“ в небето, и тук когато нямаше облаци, птиците 
летяха толкова високо, че дори в тръбата изглеж-
даха като неопределяеми точки. Тук се простихме 
с мита, че планините са препятствие за реещите се 
мигранти. Високата почти колкото Балкана планин-
ска верига Давур не спираше, а по-скоро служеше 
за „асансьор“ на осояди, орли, ястреби, египетски 
лешояди и други мигранти с напечените си и обър-
нати на всички страни склонове. За пореден път 
бе разбит и митът, че по обяд миграцията намаля-
ва или спира. Нищо подобно – просто птиците летят 
толкова високо (вероятно на повече от 1,5–2 км),  
че просто е невъзможно да се видят, ако над тях 
го няма издайническия бял фон на облаците. Един 
от най-натрапчивите въпроси беше защо през 1981 
г. при прохода над град Белен е имало впечатлява-
ща миграция на хищни (включително 874 египетски 
лешояда!), такава е наблюдавана и от екип на БДЗП 
през 2007 г., а при нашите наблюдения там небето 
беше почти пусто! Нима издигнатите през послед-
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дух, калъфите на тръбите избеляха от силното слънце, 
гумените уплътнения на лещите на биноклите започ-
наха да се отлепват. Кафето на близкия камък с вся-
ка минута ставаше все по-горещо, вместо да изстива. 
Разбира се, ние имахме най-ефективния „климатик“ –  
интересът ни към отговора на задачата и закалката от 
не едно предишно подобно приключение. Когато тръг-
неше потокът мигриращи грабливи, разните дребни 
неудобства като горещина и други просто преставаха 
да съществуват... Да отсееш египетските лешояди от 
върволиците хиляди други хищни птици си беше пре-
дизвикателство. Особено на младите, летящи заедно с 
други тъмни хищници, а и на възрастните на фона на 
стотиците малки орли от светлата морфа. Още първия 
ден потоците прелитащи хищни повлякоха след себе си

потоци от въпроси в главите ни
Защо тук, до Искендерунския залив, миграцията на 
грабливите е толкова различна от тази до Бургаския 
и до българското крайбрежие? Не само по състава 
и броя на видовете, които очаквахме да са различ-
ни, но и по начина, по който летяха птиците. Тук 
те не избягваха морето – нещо много характерно за 
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Изглед от точката на наблюдение  
© Петър Янков

розови фламинги в 
аТанасовскоТо езеро

беше да намерим в тази теснина най-доброто място, 
над което идващото между Босфора и западния бряг на 
Турция „ветрило“ се свиваше за малко, преди отново 
да се „разпери“ на изток, югоизток и юг към Сирия. 
Стефен, Сюрейя, Джан, Еврим, Сание, Жоро, Мишо, аз 
и взетото под наем ситроенче баничарка трябваше да 
се справим със задачата за месец. А

задачата далеч не беше проста
колкото и да изглеждаше такава на пръв поглед. Ус-
ловията, на които трябва да отговаря такава точка, са 
толкова, че са описани в специална публикация. Сте-
фен, верен на строго научния подход, допускаше и 
„нулев“ вариант, тоест да се окаже, че няма подходящ 
пункт за наблюдение. Така или иначе, предстоеше да 
разберем. Но преди това – доста да се потрудим. Ако 
си мислите, че близостта на морето означава възмож-
ност навсякъде да могат да се купят плажни чадъри 
и шезлонги, много се лъжете. Така и приключихме 
експедицията без тези основни приспособления за 
що-годе комфортно наблюдение на миграция. 40-гра-
дусовият пек подложи на изпитание спартанския ни 
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ните години 27 вятърни турбини по някакъв начин са промени-
ли драстично нещата? И ако тогава на това място, което не е в 
най-тесния участък на миграцията, са минали толкова египетски 
лешояди, колко хиляди са минали на мястото с най-тесен фронт? 
Защо тук почти не минават блатари? В кратките интервали без 
прелет (или с прелет на недосегаема за окото ни височина!) си 
мечтаехме за уред с инфрачервени сензори, който да показва 
на екран всички топлокръвни тела във въздуха, без да знаем, че 
всъщност такъв уред вече има. Мечтаехме и за устройство, който 
да визуализира термиките и така да можем да разберем какво в 
действителност „управлява“ потоците прелитащи реещи се птици. 
Осъзнахме много важни неща, които не сме срещали да се диску-
тират в никоя известна ни публикация за миграцията на реещите 
птици – за много различните посока и сила на вятъра на различна 
височина над земята. Обикновено се разглеждат тези в призем-
ния слой, но всъщност птиците летят в доста по-високи слоеве, 
където измерванията биха показали доста по-различни неща... 
Макар и само за малко повече от месец, отново се убедихме, че 
има места с много стабилни прелетни коридори, места, където 
птиците по-често летят много ниско. Специфичните за района об-
ширни райони, покрити само с черни вулканични камъни, бяха 
видимо привлекателни места за реене и набиране височина. Чес-
то мигрантите буквално се изстрелваха нагоре с метри в секунда! 
Изобщо докоснахме се до една много необичайна и много инте-
ресна миграция. С ловни соколи и червеноноги ветрушки, цар-
ски, големи кресливи, ястребови и степни орли, степни блатари и 
червени кани... Миграция, по-сладка от кюнефè. Не знаете какво 
е това?! Най-сладкият от турските сладкиши, особено майсторски 
го правят в района на Адана. И необичаен като самата тукашна 
миграция – основната му част е... кашкавал! С този плавен преход 
навлизаме в темата за

храните и хората
Удивителните хора като кмета на малко планинско село, който е 
имал куража със служебния си пистолет да защити селската гора 

от превръщането й в кариера. И успял 
заедно с избирателите си не само да я 
спаси, но и да си остане кмет въпреки 
въоръжената съпротива срещу властта.

Традиционното турско гостоприем-
ство ни отведе на няколко пъти в къщи-
те на обикновени хора, които оставиха у 
нас необикновени преживявания и усе-
щането, че сме гостували на свои най-
близки. На импровизираната ни точка на 
каптажа на малко планинско село мест-
ните хора ни донесоха айрян, плодове и 
гозби за обяд, макар че се познавахме 
само от няколко минути! Незабравимо 
ще остане пътуването до самите минни 
полета на границата със Сирия, където 
ни заведе Абдула, ревностен защитник 
на оцелелите там газели, отвювал за тях 
част от крайграничната територия. Не 
по-малко впечатляваща беше и вечер-
та с природозащитниците от Дьортьол, 
борещи се за чистотата на въздуха и во-
дите, хора, сред които се чувствах като 
в клуб на преподаватели от престижен 
университет. И за да не оставяме впе-
чатление, че сме се отдавали само на 
гастрономични изследвания, накрая, за 
десерт, ще споделя и някои от

резултатите, които 
постигнахме
Намерихме наблюдателен пункт и „нулеви-
ят“ вариант отпадна. Нещо повече – към точ-
ката фаворит добавихме два други близки 
пункта, които „поемат“ част от потоците при 
по-различни метеорологични условия. Набе-
лязахме периода за наблюдение, броя необ-
ходими хора, направихме сметки колко ще 
струва мониторингът годишно. Всичко това 
стана след средно тридневно „опипване“ на 
13 различни точки с оценка на прелета на 
всяка от тях (с помощта на специалната база 
данни, вкарването на данните в която всяка 
вечер вгорчаваше живота ни...). Установени 
бяха 26 вида мигриращи грабливи птици с  
62 243 индивида, сред които 552 египетски 
лешояда. При това само между 29 август и 26 
септември, в рамките на 383 часа наблюде-
ние. Без да сме вземали предвид прелитащи-
те щъркели и пеликани, без да сме обхванали 
пиковете на едни от най-многобройните миг-
ранти – осояда и малкия креслив орел, прос-
то целта ни беше съвсем друга. Въпреки че 
времето ни за наблюдение е почти два пъти 
по-малко от това през 1981 г., почти всич-
ки регистрирани сега видове (с изключение 
на египетския лешояд) са с по-голям брой от 
тези при прохода Белен тогава. Разбира се, 
това показва само, че избраната наблюдател-
на точка е много по-представителна за миг-
рацията от тази до Белен. Особено впечатля-
ващ беше броят на мигриращите късопръсти 
ястреби (15 701), орли змияри (6257), малки 
орли (1028). И накрая, запълнихме още едно 
бяло петно, разкриващо, че

миграцията до  
най-северната част  
на Искендерунския залив
е на много тесен фронт и мястото е изключи-
телно подходящо не само за точка за монито-
ринг на египетския лешояд, но и за нов пункт 
от неизбежната бъдеща „верига наблюдател-
ни точки за глобално следене на миграцията. 
В контекста на тази „верига“ особено важни 
ще се окажат всички такива точки, които са 
на приблизително еднаква географска шири-
на и така ще позволят да се обхванат най-
пълно миграционните потоци. Няколко та-
кива „вериги“, разположени от север на юг, 
наред с все повечето сателитни птици, ще 
опишат много по-добре прелетните пътища и 
ще покажат много по-ясно картината на чудо-
то миграция. И най-важното – ще позволят да 
се съди за промените в популациите на мно-
го застрашени видове грабливи птици в тази 
част на света – нещо, което с всеки изминал 
ден ще става все по-наложително.

Текст и снимки: д-р Петър Янков

Проект „Помощ за египетския  
лешояд“ LIFE10 NAT/BG/000152,  
финансиран по програма LIFE+ на ЕС

скиТанияТа на 
власТелиниТе 
И НАЙ-МАЩАБНАТА ПРОГРАМА  
ЗА САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ  
НА ЦАРСКИ ОРЛИ В СВЕТА

През 2009 г. БДЗП стартира първия за България проект, 
финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз – „Опаз-
ване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях 
места от мрежата Натура 2000 в България“. Той си постави 
амбициозната цел да открие причините за високата смърт-
ност при царските орли и да повиши популацията на вида с 
20%.

Днес, пет години по-късно, наистина имаме 20-про-
центов ръст в популацията на царския орел и са събрани 
безценни данни, базирани на най-модерните телеметрични 
технологии. БДЗП и партньорите по проекта осъществиха 
най-мащабната програма за сателитно наблюдение на млади 
царски орли в света. Тя обхвана 25 птици, чиито съдби бяха 
разкрити благодарение на сателитните предаватели.

При царските орли мигрират само младите птици. 
Възрастните зорко пазят гнездовата си територия 
и понеже са опитни ловци, се справят добре и 
през зимата. Освен това, царският орел има доста 
богат хранителен спектър и това му позволява в 
студените месеци да замени таралежите и лалуге-
рите с други видове – например с вранови птици, а 
понякога и с мърша. 

Младоците обаче нямат такъв опит и затова пое-
мат на пътешествие на юг, което понякога ги от-
вежда далеч в Африка в търсене на по-изобилна 
храна и подходящи условия.

Част от мигриращите грабливи птици

Екипът на терен

© Ogus Altun
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Нико, София, Станчо, 
Буря, Найден, Пешо, Алек-
сандър, Василена… Това са 
само някои от имената на 
млади орлета, които просле-
дяваме с предаватели. Те ни 
разкриха много нови и поня-
кога изненадващи факти за 
живота и миграцията на този 
световно застрашен вид. 

Александър и Василе-
на – две орлета, излюпени в 
едно и също гнездо в Сакар 
през лятото на 2013 г., – ни 
изненадаха с това, че преле-
тяха близо 3000 км и отидоха 
да зимуват чак в Судан. Това 
е най-южната точка, дости-
гана от наши царски орлета 
със сателитен предавател 
до момента. Преди няколко 
години орлето Станчо също 
зимува в Судан, съвсем бли-
зо до местоположението на 
новите две орлета. Сестрата 
на Станчо – Буря – пък избра 
коренно различна стратегия 
и скита на север, като стиг-
на до Беларус. Това обаче 
не е най-северната точка 
на български царски орел. 
Първенството се държи от 
орела Пешо, който това лято 
премина само за около сед-
мица 1500 км и стигна чак до 
Латвия.

Миграцията на младите 
царски орли обикновено за-
почва през октомври. Въз-
душните магистрали, които 
те използват, са същите като 
при другите едри птици. Те 
преминават през Босфора 
и Дарданелите и понякога 
прелитат повече от 200 км –  
без почивка. Много от орли-
те остават да зимуват в юж-
ната ни съседка. Други оба-
че продължават още на юг 
и стигат до Сирия, Израел, 
Саудитска Арабия.

Проект „Опазване на царския орел и ловния сокол 
в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в 
България“ (LIFE07 NAT/BG/000068), финансиран по 
програма LIFE+ на ЕС

Благодарение на проследяването със сателитни 
предаватели научихме и за нови места в България и 
в други страни, където младите птици се събират за 
временно пребиваване. Те прекарват там доста време, 
като водеща причина е наличието на храна. Понякога 
на такива места може да се съберат десетки птици. За-
това подобна информация е много важна – тези места 
трябва да бъдат опазени и като гнездови, и като храни-
телни местообитания.

Но най-важната информация, която бе събрана 
чрез сателитното проследяване, бе тази за заплахите, 
пред които са изправени младите царски орли. Впе-
чатляващ е процентът на птиците, загинали от токови 
удари – 80% от царските орли със сателитни предава-

тели, чиято съдба е известна, загинаха при кацане на 
необезопасени електрически стълбове. Именно затова 
и усилията по проекта бяха насочени към изолиране на 
повече опасни стълбове. И добрата новина е, че наско-
ро стартира нов проект, посветен изцяло на обезопася-
ването на стълбове, който е финансиран от програма 
LIFE+ на ЕС и ще бъде реализиран съвместно с „ЕВН 
България“– Life for save grid.

Теодора Петрова

по следиТе 
на ЧервеногушиТе 
гъски

През февруари 2013 г. екип от Българското дру-
жество за защита на птиците (БДЗП) и Тръста за 
водолюбивите птици и влажните зони (WWT) от 

Великобритания увенчаха едномесечните си усилия с 
улавянето на 91 червеногуши и 28 големи белочели 
гъски, на които бяха поставени цветни пръстени, а на 
част от червеногушите – и миниатюрни предаватели. 
Уникалнoто по мащабите си изследване, целящо про-
следяването на поведението и движението на птиците 
в района на традиционното им зимовище около езерата 
Шабла и Дуранкулак и проследяване на миграционните 
пътища, се провежда в рамките на проект „Опазване 
на зимуващата популация на червеногушата гъска“, 
финансиран от програма LIFE+ на ЕС.

Телеметрията е един от модерните методи за про-
учване на миграцията на птиците и БДЗП е новатор в 
това отношение в България. Този път освен GPS преда-
ватели, чрез които се събира детайлна информация за 
придвижването на птиците в района през зимните ме-
сеци, експертите поставиха и предаватели, предаващи 
данни чрез системата Аргус. Аргус предавателите да-
ват възможност да се проследи миграцията на гъските 
по целия им прелетен път до Сибир, когато те са отда-
лечени на хиляди километри от изследователите. Това 
е един ключов етап от близо 20-годишните проучвания 
на червеногушата гъска, извършвани от БДЗП в района 
на Приморска Добруджа. Съобщенията за това събитие 
обиколиха Европа и станаха водещи новини във воде-
щи медии във Великобритания.

През месец януари близо 99% от световната попу-
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лация на червеногушата гъска беше намерила убежи-
ще край Шабленското и Дуранкулашкото езеро. 

Птиците изминават  
близо 6000 км 
от сибирската тундра, където гнездят, до нашите край-
брежни езера. 

От уловените 91 птици на 11 бяха поставени пре-
даватели. На 9 от птиците бяха поставени GPS радио-
предаватели. Беше събрана обнадеждаваща по обем 
информация от маркираните в началото на месец фев-
руари червеногуши гъски. Данните от предавателите 
показват, че след закриването на ловния сезон в края 
на януари гъските се придържат основно в непосред-
ствена близост до езерата. С едно-две изключения гъс-
ките на практика не бяха нощували в морето в периода 
8-20 февруари, което показва и влиянието на безпо-
койството през ловния сезон върху поведението им.

Една от целите на маркирането с GPS радиопре-
даватели беше да се събере подробна информация за 
поведението на гъските в района, как използват мес-
тата за нощуване и каква е взаимовръзката с местата 
за хранене, данни за височина и скорост на полета и 
т.н. Събраната информация на практика ни дава въз-
можност „да погледнем в спалнята“ на гъските и да 
научим важни подробности от живота и поведението 
им – колко далече летят, за да се хранят, кога „отиват 
да спят“, кога отиват на „закуска“, кои места избягват. 
Всичко това ще научим, когато се анализират събрани-
те данни.

След напускането на територията на проекта за-
губихме връзка с радиопредавателите, но остана ин-
формацията от Аргус предавателите на две от тези 11 
гъски – Аспарух и Васко. Имената им бяха дадени от 
децата от ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Дуранкулак. 
На тези две птици разчитахме да покажат основните 
места на стациониране на гъските по време на мигра-
цията им към местата на гнездене.

За прелета на Васко и Аспарух 
разказват колегите от WWT  
Ан Харисън и Питър Крансуик

Сред напускане на ятата от червеногуши гъски от 
района на Дуранкулак и Шабла напрегнато очаквахме 
данни от сателитните предаватели на Аспарух и Васко –  
две възрастни мъжки птици, поели по пътя към арк-
тическа Русия. Първата спирка беше районът на Ду-
навската делта, където птиците се задържаха известно 
време преди да поемат към Русия и Казахстан. Полетът 
им следваше основния маршрут, който е известен от 
полевите проучвания – през Калмикия в Русия към се-
верен Казахстан, оттам поеха на север, където и след-
ваше изненадата. Аспарух пое към п-в Таймир, където 
гнезди около 70% от световната популация, докато Ва-
ско зави към п-в Гидан. Така двамата се насочиха към 
различни места на гнездене. И двете птици стигнаха 
в райони по поречието на реки, които вероятно са им 
гнездови територии. 

За съжаление в края на юни загубихме сигнал от 
предавателя на Аспарух. Не е ясно какво е станало, 
но много вероятно да е проблем с батерията на преда-
вателя. Затова пък Васко продължава да „предава“ и 
вече е поел своя път към зимните си квартири в Бъл-
гария. В продължение на няколко дни той се задържа 
в района на езеро по поречието на река Об в Русия. 
Възможно е това да е важна спирка от миграционния 
път на червеногушите гъски. С нетърпение очакваме 
да разберем къде ще зимува Васко тази година и дали 
и кога ще стигне района на Добруджа. 

През новия сезон предстои да се опитаме да пов-
торим успеха от миналата година и с повечко късмет 
ще поставим останалите предаватели и ще научим още.

д-р Николай Петков

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

защо се разделя на две 
миграционнияТ пъТ  

на малкаТа белоЧела гъска?
Повече от един век придвижванията на птиците са 
били обект на непрекъснато проучване и редица на-
учни публикации. През това време са обхванати сто-
тици видове и са прилагани най-различни методи за 
изследването на този феномен в дивата природа. 
Интересно е да се проследи една малка, но застра-
шена от изчезване гъска – малката белочела гъска 
(Anser erythropus). 
Световната популация на малката белочела гъска 
(Anser erythropus) е намаляла драстично през 40-те 
и 50-те години на миналия век и оттогава продъл-
жава да бележи спад в числеността си. Видът се 
размножава на малки групи от отдалечените райони 
на Феноскандинавия до Сибир и североизточна Русия. 
Там семействата гнездят по време на краткото 
лято – май-август, когато напускат териториите 
си и тръгват към местата за зимуване. Последните 
оценки сочат, че видът наброява едва 25 000 индиви-
да. Той съществува с общо 4 субпопулации, едната 
от които е реинтродуцирана. Феноскандинавската 
субпопулация на вида е най-малочислената и е на 
ръба на изчезването с едва около 20 размножаващи 
се двойки. Тази популация се размножава и гнезди в 
субарктическата тундра на Норвегия, и по-конкрет-
но в блатата Валдак. Територията представлява 
влажни зони, разположени в скандинавската тундра. 

Като основна причина за намаляването на вида се приема 

нерегулираният отстрел  
в зимовищата и местата  
за струпване на вида
особено по дългия миграционен път. Не на последно 
място пагубно влияние оказват и разрушаването и увреж-
дането на влажните зони, които се явяват оазиси за вида 
по дългия му път на юг. Разпокъсаният ареал на гъската 
и труднодостъпните тундрови блата правят много слож-
но осъществяването на добра мониторингова програма. 
Решението, което са намерили орнитолозите от сканди-
навските страни, впоследствие дава много ценни данни, 
неизвестни дотогава на учените. За целта са били по-
ставени сателитни предаватели на птици от феносканди-
навската субпопулация, гнездящи във Валдак. Първото 
такова изследване е било проведено през 1995 г., когато 

са поставени сателитни 
предаватели на 4 птици – 
2 от действаща двойка и две неуспели да отгледат по-
томство през посочената година. Изследването е пока-
зало интересни резултати – двойките, които са гнездили 
успешно, след като прелинеят, се връщат обратно в съ-
щите места за престой, които използват в предбрачния 
период. Там те прекарват близо две седмици преди да 

мигрират към полуостров Канин, северозападна Русия, 
в началото на септември. 

Оттам миграционният път  
се разделя
Единият маршрут, по който поемат успешно размножи-
лите се семейства, е на югозапад през източна Герма-
ния и Унгария до северна Гърция. Крайната спирка са 
влажните зони, разположени в северната част на стра-
ната – езерото Керкини, делтата на река Марица и влаж-
ните зони в югозападната част на европейска Турция. 

В другия случай, когато двойките не успеят да от-
гледат потомство, птиците се отправят на юг-югоизток 
от полуостров Канин през Урал към средното течение на 
река Об и на юг чак до северната част на Казахстан. Точ-
ните зимовища на гъската по това направление са неиз-
вестни, но най-вероятно се намират по южния бряг на 
Каспийско море, Азербайджан и Иран, та чак до Сирия 
и Ирак. Малки белочели гъски от полуостровите Ямал и 
Таймир, маркирани със сателитни предаватели, разкри-
ват, че индивидите от тези гнездовища на вида също миг-
рират по поречието на река Об на югозапад към северен 
Казахстан. Въпреки това високата смъртност, причине-
на от незаконния лов, е обърнала така ситуацията, че 
до този момент няма индивиди, които да са проследени 
по целия им миграционен път до вероятните зимовища 
на вида. Поради това международният план за опазване-
то на вида поставя идентифицирането на тези ключови 
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места като една от най-важните задачи пред орнитолозите. 
Решаващо в това отношение е и спасяването на най-мало-
бройната субпопулация – Феноскандинавската. С фокус вър-
ху този проблем се връщаме към далечната вече 1997 г.,  
когато орнитолозите правят 

опит да хвърлят светлина  
върху проблема с източния 
миграционен път 
През месец май 1997 г. 4 неразмножаващи се малки бе-
лочели гъски са уловени с мрежа и са снабдени със са-
телитни предаватели. Три от предавателите проработват 
нормално след поставянето им, но един не успява да из-
прати сигнал. Впоследствие трите така маркирани птици 
са били наблюдавани в полет и в местата на маркирането 
им. И трите през размножителния сезон не са успели да 
отгледат малки, но не е ясно дали не са се опитвали да 
се размножават. Нашите главни герои пристигат в блатата 
Валдак между 22 и 26 май. Интересното е, че сходствата 
между тях са не само при момента на пристигането им, 
но и при момента на отпътуването им от размножителните 
територии към п-в Канин – от края на юни до началото на 
юли, което е с около 1-2 месеца по-рано, отколкото успеш-
но размножилите се птици. През август един от индивидите 
се отправя на юг-изток, също както две от четирите марки-
рани птици през 1995 г. към планините Урал. Втората птица 
изпраща последните си сигнали от п-в Таймир. Тази тери-
тория е гнездовище на вида и е била използвана и от дру-
ги малки белочели гъски за престой. Третата птица след 
престой на п-в Канин поема на югозапад през Санкт Петер-
бург и Полша и праща последните си сигнали от Германия. 
Предишни изследвания не са показали разлики в придвиж-
ванията между птиците, снабдени с предаватели, и оста-
налите индивиди. За жалост никой от трите индивида не 
успява да достигне до зимовищата на вида преди сигнала 
на предавателя да спре. Съдбата им остава неизвестна, но 
най-вероятно птиците са загинали при незаконен отстрел, 
или поне така твърдят експертите от Скандинавия. Изслед-
вания на руски учени са показали, че приблизително 50% от 
маркираните птици са били застреляни по време на есен-
ната миграция в Русия и останалите страни. Има вероят-
ност самите сателитни предаватели да са оказали влияние 
върху преживяемостта на гъската. Съществуват предполо-
жения, че такъв тип предаватели са повлияли върху пре-
живяемостта на черната гъска, докато друго изследване е 
показало, че снежната гъска е променила поведението си 
в резултат на маркирането със сателитни предаватели – то 
я прави по-уязвима към ловната преса.

Въпреки че се разкриват едни от най-интересните 
моменти от живота на малката белочела гъска, този тип 
изследвания за Скандинавската популация са прекратени. 
Това, което учените се опитват да направят в днешно вре-
ме, е да разширят мрежата  от експерти и полеви екипи, 
които да работят в тези проблемни за вида точки. С пред-
ватели към момента се проследява миграцията на малки 
белочели гъски от източната популация гнездяща в Русия. 
Надеждата е, че един ден гъската ще „излезе“ от графата 
на застрашените и ще гнезди отново в цялото Скандинавие. 
А ние може да се надяваме, че тогава ще имаме щастието 
да я виждаме много повече и при нас.

Добромир Добрев

Проект „Опазване на Феноскандинавската популация 
на малката белочела гъска в ключовите за нея места за 
престой и зимуване по европейския миграционен път“, 
финансиран по програма LIFE+ на ЕС

Миграцията е впечатляващо явление. През 
пролетта и есента лесно можем да станем 
свидетели на истински спектакъл – многохи-

лядни ята птици прелитат над градовете ни, окичват 
като броеници електропроводи и дървета, строят 
гнезда, а после ги напускат; крилати „пришълци“ от 
далечни земи се появяват за кратко в градината или 
градския парк, и изчезват, сякаш видени насън. Но 
те са тук, край нас, и дори да не им обръщаме осо-
бено внимание, те са част от нашия свят, поне през 
повечето време от годината. Има обаче свят, който 
остава скрит за мнозина – светът на морските птици, 
някои от които прекарват почти целия си живот над 
и във водата, плуват отлично, гмуркат се на дълбо-
чини, за които би завидял всеки водолаз, развиват 
невероятна скорост и техники за ловуване, гнездят 
на отдалечени острови или диви морски брегове.

Тези забележителни същества, сред които са 
пингвините, буревестникоподобните и някои дъждо-
свирцоподобни, са в състояние да изминат десетки 
хиляди километри в търсене на храна. Полярната 
рибарка (Sterna paradisaea) например, позната от 
логото на BirdLife International Интернешънъл, е 
един от най-впечатляващите мигранти на планета-
та. Дребната птица (с тегло под 700 г), гнездяща в 
полярните и субполярните части на Северна Амери-
ка, Европа и Азия, осъществява т.нар. презеквато-
риален прелет до Антарктида и обратно. Доказано 
е, че разстоянията, които полярните рибарки изми-
нават всяка година, достигат дори 

рекордьори 
в прелеТа: 
морскиТе пТици

80 000 км – или колкото две 
обиколки на земното кълбо по 
Екватора 

Те обикновено летят далеч от сушата, затова рядко 
може да бъдат наблюдавани. 

Друг и може би още по-впечатляващ мигрант е… 
тъмният буревестник (Puffinus griseus). Неговият през-
екваториален маршрут описва „осморки“ между гнездо-
вите територии в Нова Зеландия, с няколко по-продъл-
жителни почивки покрай бреговете на Аляска, Япония 
или Калифорния, и се връща обратно в южните части 
на Тихия океан през относително тесен коридор в цен-
тралната му част. Сателитно проследяване показва, 
че дори млади птици, излетели от гнездата си през съ-
щата година, изминават по този маршрут невероятните  
64 000–74 000 км. Скоростта на прелета надхвърля дори 
1000 км/ден. Тъй като възрастните птици не гнездят всяка 
година, има периоди, когато техният прелет става почти 
непрекъснат, а лятото – безкрайно.

Въпреки че са едни от най-многочислените видове, 
морските птици също срещат редица заплахи. Животът в 
морето е труден, често метеорологичните условия са из-
ключително неблагоприятни, а храната е разпръсната на 
големи разстояния. Затова морските птици се размножа-
ват веднъж на 1 до 3 години, а отглеждането на малките 
отнема дори до 6 месеца – продължителност, каквато не 
се среща при техните роднини на сушата. Морските птици 
са дълголетници и могат да живеят дори до 6 десетиле-
тия. За 20 години например един 

буревестник би могъл да измине 
цели 5 пъти разстояние, равняващо 
се на това от Земята до Луната!

Освен естествените опасности, морските птици сре-
щат множество заплахи от хората, сред които прекомер-
ният риболов и замърсяването на морската среда. Може 
би един от най-добрите примери за това какво се случва 
с морските птици е историята на лайсанските албатроси 
(Phoebastria immutabilis), обитаващи атола Мидуей в Ти-
хия океан, представена в един впечатляващ късометражен 

филм. Албатросите, които прекарват почти целия си 
живот в морето, гнездят на малки отдалечени острови 
в океана. Търсейки храна, заедно с рибата те поемат 
пластмасови отпадъци, с които несъзнателно хранят и 
малките си. Понякога в тялото на една птица може да 
бъдат намерени до стотици грамове пластмасови части 
от различен произход, които 

блокират жизнените ѝ функции 
Понякога голяма част от малките в колонията 

може да загубят живота си преди да са осъществили 
първия си полет. Подобни примери има по цял свят. 
Морските птици загиват в рибарските мрежи, натрове-
ни от замърсената морска храна, от недостиг на риба 
в някои части на света, от петролни замърсявания, от 
сблъсъци с осветени конструкции на морския бряг и 
още много други.

Д-р Еуан Дън, директор по морските политики към 
Кралското дружество за защита на птиците, казва: В 
световен мащаб морските птици са най-видимият 
индикатор за състоянието на океаните –

техните популации намаляват  
по-бързо, отколкото при всяка 
друга група птици. 

Не случайно политиките за опазване на морската 
среда, чиято неизменна част са морските птици, трябва 
да се водят не само на национално, а и на международ-
но ниво. През 2013 г., докато Европейският съюз все 
още се опитва да прокара мерки за устойчиво ползване 
на морските ресурси, страни като Австралия увеличиха 
значително площта на защитените си морски терито-
рии. Отговорността да съхраним океаните и моретата 
като единствена среда за живот за милиони птици и 
други морски обитатели, както и като безценен храни-
телен, транспортен и промишлен ресурс за бъдещите 
поколения, е на всички нас. И подобно на полярната 
рибарка, която обединява в полета си континенти и мо-
рета, така и ние, хората, трябва да обединим усилията 
си, за да запазим Синята планета синя. 

Анна Станева

исТория за изкусТвени гнездилки 
и миграцияТа  
на ЧервеноногиТе веТрушки

Червеноногата, или позната още като вечерна ветрушка, е един от най-изявените мигранти в семейството на 
соколите. Всяка година този атрактивен сокол изминава хиляди километри от гнездовищата си в Европа и Азия, 
до южната част на Африка. 

Червеноногата ветрушка е дребен сокол с размер на тялото до 34 см и размах на крилете до 76 см. При вида се 
наблюдава изразен полов (разлика между оперението на мъжките и женските птици) и възрастов (разлика в оперени-
ето между възрастните и младите птици) диморфизъм. Най-общо мъжкият е с тъмносиво оперение със сребристосив 
оттенък по маховите пера. Задната част на корема, подопашието и краката са ръждивочервени, откъдето произлиза 
и името на вида. Женската е с канеленокафяви горна страна на главата и врат. През очите й преминава характерна 
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черна ивица. Гърбът, кръстът и опашката са сивопе-
пеляви. Бузите и гърлото й са белезникави. Младите 
птици приличат на женските, но са със сиво-кафява 
горна страна на тялото и надлъжни петна по гърдите 
и корема.

Видът обитава предимно степни местообитания и 
открити пространства с единични или групичка дър-
вета, полезащитни пояси и крайречна растителност. 
Характерно за червеноногата ветрушка е, че гнезди 
на колонии и не прави собствено гнездо, а често из-
ползва изоставени гнезда на полска врана и свраки. 
Обикновено снася 3-4 яйца в края на месец май, като 
в продължение на около 28 дни мътят и двамата ро-
дители. Малките напускат гнездото в началото до 
средата на юли.

Храни се предимно с насекоми, най-вече със 
скакалци и водни кончета, които често улавя и в по-
лет. Част от менюто й са също и дребни пойни птици, 
малки гризачи и гущерчета. 

Червеноногата ветрушка гнезди в Източна Евро-
па, Западна и Централна Азия. Европейската попу-
лация на вида е оценена на 26 000–39 000 двойки, 
като през последните десетина години се наблюдава 
голямо намаляване на гнездящата популация. При-
чините за тази неблагоприятна тенденция са ком-
плексни, но най-общо застрашаващите фактори са: 
загубата на местообитанията, химизацията в селско-
то стопанство и прякото преследване и унищожаване 
на врановите колонии.

Ситуацията с вида в България е сходна с тази в 
Европа – от многобройна в миналото, днес червено-
ногата ветрушка е на прага да изчезне завинаги от 
нашата страна. Проучванията на експерти и добро-
волци от Българското дружество за защита на пти-
ците (БДЗП) през последните години показаха, че в 
България гнездят не повече от 5-10 двойки. Това е 
причината видът да е включен в Червената книга в 
категория „Критично застрашен“, а с оглед намаля-
ващата му численост в Европа – да е част от Светов-
ния Червен списък на Международния съюз за защи-
та на природата (IUCN).

БДЗП отдавна работи по опазването на червено-
ногата ветрушка, като една от основните природоза-

щитни мерки е поста-
вянето на изкуствени 
гнездилки (къщички) в 
подходящи местооби-
тания с цел привлича-
не на вида към загне-
здване.Това е доста 
ефективен метод, кой-
то спомогна за стаби-
лизирането на гнез-
довата популация на 
ветрушката в Унгария. 
До момента в страната 
са поставени 522 броя 
гнездилки в 103 подхо-
дящи местообитания. 
За съжаление близо 
100 къщички са падна-
ли или са разрушени 
от човек. През 2008 г. 
за първи път в няколко 
гнездилки, поставени в 
Северна България, ус-
пешно отгледаха свое-

то поколение двойки черношипи ветрушки (керкене-
зи). Пет години по-късно, през 2013 г., за първи път 
в страната червеноноги ветрушки заеха и успешно 
отгледаха своите малки в изкуствени къщички, по-
ставени от доброволци на БДЗП. От общо 5 двойки, 
които бяха установени, 4 бяха заели своите „изкуст-
вени домове“. Това е изключително голям успех в 
усилията ни за опазване и възстановяване на вида. 
Всички гнездящи двойки са локализирани в Югоиз-
точна България. В началото на месец юли 8 млади 
птици успешно излетяха и започнаха подготовка за 
есенната миграция. 

Червеноногата ветрушка е прелетен вид и вся-
ка година изминава хиляди километри от местата на 
гнездене до Африка през есента и обратно през про-
летта. Есенният прелет е от края на август до средата 
на октомври, а пролетният – от април до май. Интере-
сен е фактът, че по време на миграция застрашеният 
сокол образува ята от няколко десетки до близо хиля-
да птици. България се явява важна междинна спирка 
на вида по време на дългото му пътешествие на юг. 
Основно прелитащите ята ветрушки може да се на-
блюдават по двата миграционни коридора, които пре-
минават през страната – Via Pontica по Черноморското 
крайбрежие и Via Aristotelis в Северозападна Бълга-
рия, Софийското поле и долините на реките Струма и 
Места. През есента и пролетта видът често се среща и 
по големите дунавски влажни зони – езерото Сребър-
на, Комплекс Калимок, остров Персин и др. По данни 
от птици с поставени сателитни предаватели червено-
ногите ветрушки прекарват зимните месеци предимно 
в Ангола, Намибия, ЮАР, Ботсвана, Зимбабве и Зам-
бия, където намират благоприятни условия. 

В България първите червеноноги ветрушки до-
литат през април. Тук ги очакват привлекателните 
„изкуствени домове“, изградени от доброволците на 
БДЗП. И през следващата година продължават дей-
ностите по опазване на вида. Целта е ясна и е само 
една – червеноногата ветрушка да остане със статус 
„гнездящ и мигриращ“ и за в бъдеще, а не само да 
й се радваме през есента и пролетта на Точката на 
Атанасовско езеро. 

Свилен Чешмеджиев

ПАРтНьОРСтВА

При две експедиции в Судан в края на миналия 
век немският орнитолог Герхард Николаус открива 
около 60 загинали египетски лешояда под 30 км дъ-
лъг електропровод край Порт Судан. Тези тревожни 
цифри със сигурност само загатват за мащабите на 
реалния ефект върху популацията на този световно 
застрашен вид, като се има предвид, че електропро-
водът е бил построен още през 50-те години, а ра-
йонът се слави като най-значимото място за почив-
ка и хранене на вида в Судан по време на есенния 
прелет. Тези факти стават причина за провеждане 
на съвместна експедиция на БДЗП (Ивайло Ангелов 
и Илия Илиев) и Суданското природозащитно друже-
ство (SWS) през 2010 г. по трасето на опасния елек-
тропровод. Данните за риска, посочени от Никола-
ус, се потвърждават, когато под електропровода са 
открити 17 мъртви египетски лешояда. Жертви на 
електропровода са и много други видове птици, като 
лешояди орику, степни орли и дори редкият за Су-
дан ястребов орел. Опасността, която създава елек-
трическата мрежа за птиците, е двустранна – токов 
удар и сблъсък с проводниците. Отделно от това, за 

египетските лешояди е добре известно, че по вре-
ме на миграцията и зимуването си често нощуват на 
електрически стълбове. Направената и публикувана 
от екипа впоследствие оценка на риска от електро-
провода „убиец“ показва щети, възлизащи на стотици 
загинали египетски лешояди (Angelov et al. 2013, BCI, 
23(1): 1-6). Критично опасният електропровод е раз-
положен в близост до сметища и големи животновъд-
ни ферми, където птиците намират храна. За момента 
това е и единственият електропровод, излизащ далеч 
извън границите на града и по този начин предлагащ 
удобно място за нощувка на птиците. Възможно е де-
сетилетното въздействие на електропровода „убиец“ 
в това ключово място за почивка на вида да е причина 
за драстичния спад в популацията на египетските ле-
шояди, традиционно мигриращи по западните брегове 
на Червено море и гнездящи в Източна Европа и Азия. 

Благодарение на широката гласност на пробле-
ма, добрата комуникация между БДЗП и Суданското 
природозащитно дружество и намесата на BirdLife 
International властите в Судан започнаха работа по ре-
шаване на проблема. Взето е решение да се изгради 
успореден обезопасен електропровод, а старият да се 
премахне. Очаква се до края на годината този ключов 
негативен фактор за местните и зимуващите в Судан 
египетски лешояди да бъде отстранен и така да се 
помогне за очертаването на едно по-светло бъдеще 
за вида.

д-р Стоян Николов

бдзп помага  
за обезопасяване  
на елекТропровод „убиец“  
в африка 

Проект „Помощ за египетския лешояд“,  
LIFE10 NAT/BG/000152, финансиран по програма 
LIFE+ на ЕС, www.LifeNeophron.eu

© Е. Тодоров© П. Шурулинков

Египетски лешояд,  
покосен от токов удар

© И. Ангелов

© В. Аркумарев
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ПАРтНьОРСтВА ПАРтНьОРСтВА

Тази година имах удоволствието и честта да 
участвам като представител на България в пър-
вата среща за разработване на международния 

план за опазване на световно застрашения ловен со-
кол. Срещата се състоя в Абу Даби и бе организира-
на от Международната работа група за опазването на 
ловния сокол (STF), създадена с резолюция от Конвен-
цията за мигриращите видове (CMS), с подкрепата на 
Агенцията по околна среда на Абу Даби.

Тръгнах от София в неделя, 8 септември, в къс-
ния следобед. Самолетът излетя навреме и се насочи 
на северозапад. Залезът напредваше, но имах време 
да направя няколко кадъра и да се полюбувам на кра-
сивия пейзаж под мен. Минахме точно над любимите 
места. Под мен е Понор, скалите над Гинци, Комщица 
се вижда на запад в далечината – все важни места от 
близкото минало за ловния сокол. 

Толкова интересно и приятно е да летиш над до-
бре познати места, които си кръстосвал в продълже-
ние на много години с добри приятели! Разпознавам 
всяка скала и дол, но ги виждам от различен ъгъл и от 
голяма височина. Гледам и си спомням, даже леко се 
размечтавам… Представям си какво е било едно време 
и къде са ловували ловните соколи, чудя се дали все 
пак някъде там долу все още не се крие някое обитае-
мо гнездо, което не сме успели да намерим… 

Бързо се издигаме и постепенно притъмнява, лу-
ната е в първа четвърт. Скоро съм в Берлин. Тичам да 
хвана другия полет. Летя към Абу Даби. Опитвам се да 
дремна, като си мисля за всичко, което сме правили 
за опазването на вида през годините, за това, което 
знаем, за онова, което не знаем. Какво ли още ни пред-
стои? 

Рано сутринта по изгрев кацаме. Разликата в кли-
мата е сериозна – много топло и още по-влажно. В 
прием ната зала на летището се чувствам като стран-
ник, попаднал в космическа база на планетата Татуин 
в „Star Wars“. 

В 13 часа срещата започва. Открива я официално 
г-н Гловка, изпълнителен координатор на Конвенцията 
за мигриращите видове. Следва специалното привет-
ствие на Негово превъзходителство Мохамед Ал Бо-
ларди, изпълнителен директор на Агенцията по околна 
среда на Абу Даби. 

Има представители от над 40 държави от Евро-
па, Близкия изток, Африка и Азия, както и на клю-
чови организации като BirdLife International, UNEP, 
IUCN, CITES, International Association for Falconry, Abu 
Dhabi Falcon Hospital, International Fund for Animal 
Welfare, International Fund for Houbara Conservation, 
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, Siberian 
Environmental Center, International Wildlife Consultants 
LTD и League of Arab States.  

Основната цел на срещата е започването на про-
цеса по създаването на глобалния План за действие за 
опазване на ловния сокол. Борис Бъров като предста-
вител на BirdLife International води срещата със завид-
ни умения. 

Срещата беше повече от интересна не само по 
отношение на ловния сокол, а и изобщо – като много 
добър пример за постигане на обща цел в глобални ус-
ловия с най-различни предизвикателства. 

След 3 дни дискусии и презентации бяха обособе-
ни следните проблеми и направления за работата по 
опазването на вида:

Някои интересни факти и нови данни:

 ● В Унгария се размножават около 170–240 двойки. 
 ● В Унгария цялата популация е в равнините, основно в обработвани земи.
 ● Нови данни показват, че насекомите са важен компонент от храната на ловния сокол, 

поради което химизацията в селското стопанство се оказва сериозен проблем.
 ● В Сърбия има спад на броя на размножаващите се двойки на 16, само толкова са наме-

рени и потвърдени за 2013 г., но се предполага, че в действителност популацията е от 
25–40 двойки.

 ● Продуктивността за Европа е средно 2,7, а за Азия – 3,7. Експертите смятат, че това се 
дължи на храната. В Европа видът се храни основно с птици (гълъби), докато в Азия се 
храни основно с бозайници!

В европа (територия на размножаване) най-сери-
озният проблем е разрушаването на местообитанията 
и намаляването на броя на видовете жертви, особено 
важно за селскостопанските райони.

Най-високоприоритетна е работата по разработва-
не на подходящи мерки за управление на селскосто-
панските земи (агроекологични мерки и схеми), като 
поддържане на пасищата, подкрепа за традиционното 
земеделие на по-малки площи с разнообразни место-
обитания и т.н.

Нужна е и работа за по-добрия контрол и намаля-
ването на използването на пестициди, инсектициди и 
родентициди (видът страда сериозно от неселективно 
тровене).

Като сериозен проблем се очертават и токовите 
удари. 

Съответно в Европа като най-важни приоритети в 
опазването се определят разработването на подходя-
щи агроекологични схеми и програма за изолиране на 
опасните стълбове.

За Азия (територии на размножаване) най-важни-
ят проблем са токовите удари и неустойчивото събира-
не на птици (ограбване на гнезда и улавяне на птици).

Използването на отрови и химикали в селското 
стопанство също е сериозен проблем.

В Близкия изток (територия на миграция) пробле-
мът с токовите удари отново е на първо място, както и 
неселективното тровене и улавянето на птици.

За Африка (територия на зимуване) проблеми са 
загубата на местообитания, предимно заради големи 
инфраструктурни проекти, пътища, съоръжения и т.н., 
а вероятно и други неизвестни проблеми.

Мнението на повечето експерти е, че липсва ин-
формация както за точните граници на ареала на раз-
множаване, за най-важните зимовища и миграционни 
пътища, така и за числеността на ловния сокол във 
всяка от тези територии. Това се отчита като най-сери-
озното предизвикателство за глобалното опазване на 
вида.

Важен елемент от срещата беше идеята, че соко-
ларите и ловците на соколи трябва да бъдат разглеж-
дани като важна част от решението, а не да се третират 
само като проблем, както е било досега. Те са една от 
най-заинтересованите страни за опазването на вида. 

Участието на всички беше в подчертано добро съ-
трудничество. Имаше много идеи за съвместна работа 
от всички заинтересовани страни. Участниците си да-
доха ясна сметка, че опазването на този вид в бъдеще 
би било неефективно или невъзможно без обединени-
те усилия на всички. 

Работата по опазване на ловния сокол зависи от 
всички нас, от отношението ни към природата и пти-
ците и от способността ни да преодоляваме малките 
различия в името на опазването на редките видове и 
природата като цяло. 

Димитър Градинаров
София–Абу Даби
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какво ново в опазванеТо  
на ловния сокол в свеТовен план

Представители от над 40 страни  
от цял свят се събраха на срещата

© Димитър Градинаров



С люБОВ към ПРИРОДАтА

Две години след последната експедиция на БДЗП 
в Африка отново потеглихме натам. Този път 
причината не бяха само нашите „любимци“ – 

лешоядите. В течение на дългогодишната ни работа в 
природозащитния сектор все по-ясно осъзнавахме, че 
„корените“ на проблемите, с които се сблъскваме, а 
и „ключът“ към тяхното разрешаване са хората. Още 
по-голямо е предизвикателството, когато става въпрос 
за опазване на мигриращи видове. Тогава се налага да 
пътуваме не само от континент на континент, но и да 
се „гмуркаме“ в други култури, ценности и традиции. 

Именно такъв е случаят със световно застрашения 
египетски лешояд. В миналото многоброен и естествен 
санитар край селищата, за последните 50 години попу-
лацията му в Европа е намаляла с над 50%. Усилията, 
които полагаме за опазването на последните 80 двой-
ки египетски лешояди на Балканите, може да останат 
напразни, ако не им осигурим безопасен миграционен 

път и зимовища. Ето защо този път целта на пътуване-
то ни беше провеждане на семинар за повишаване на 
капацитета на природозащитници от африкански дър-
жави да работят за опазването на египетския лешояд. 
Събитието се проведе в Етиопия и обедини колеги от 
страната домакин, Чад, Судан, Сомалия и Джибути (до-
сегашните изследвания показват, че балканската по-
пулация зимува основно в районите на Чад и Судан). 
След двудневни лекции в Адис Абеба се отправихме 
към полупустинните земи на Афар, където успяхме да 
преброим общо 1077 египетски лешояда. Тази стой-
ност е с около 300 индивида по-ниска от установената 
в предишните експедиции. По пътя си не намерихме 
мъртви лешояди, но разбрахме, че в района се залагат 
отрови срещу скитащи кучета. Въпреки че процесът е 
контролиран, той определено отваря нова въпросител-
на за бъдещето на египетските лешояди. 

След Афар се отправихме към високите плата на 
планината Дил, където успяхме да намерим двойка 
египетски лешояди на 3500 м надморска височина! Фи-
нална точка на маршрута беше величественият каньон 
на Дебре Лебанос. Само от един наблюдателен пункт 
по скалистите му склонове успяхме да открием 2 ак-
тивни гнезда на египетски лешояди. Картината се до-
пълваше от често прелитащи лешояди на Рюпел, орику 
и качулати лешояди. Каменистите припечни склонове 
бяха покрити с кактусови полета, измежду които пре-
литаха ендемичните за района черни ливадарчета. 

на госТи на египеТскиТе 
лешояди в абисиния

Особено удоволствие ни достави гледката на 
стадата бабуини гелада, които пъплеха и се 
боричкаха по склоновете, както и на черните 
орли на Верокс, които дебнеха за непредпаз-
лива плячка.

Проведеното обучение помогна на аф-
риканските ни колеги да научат много за 
египетските лешояди. Впоследствие някои 
от тях участваха в самостоятелни проекти за 
вида в техните страни, а други посетиха Бъл-
гария, за да видят как работим за египетския 
лешояд на Балканите.

Колкото до нас, пътуването до Африка 
не беше само в пространството. Сигурно ще 
се запитате как се чувствахме, помагайки 
на лешоядите в страна, в която хората имат 
нужда от помощ? Отговор дадоха африкан-
ските ни колеги: „Всичко е едно. Хората и 
природата. Помагайки на птиците, ние пома-
гаме на хората. Това, което правим, е нещо 
уникално.“

д-р Стоян Николов

Проект „Помощ за египетския лешояд“, финанси-
ран по програма LIFE+ на ЕС, www.LifeNeophron.eu
UNEP/Raptors MoU проект „Изграждане на капа-
цитет за подпомагане опазването на мигриращите 
египетски лешояди (Neophron percnopterus) от 
Западна Палеарктика по местата им за зимуване в 
Етиопия, Судан и Чад“

екСПеДИЦИИ

Египетски лешояд 
в Афар

© В. Аркумарев

Каньонът  
на Дебре Лебанос

© Стоян Николов

Работа в движение 
© Стоян Николов

Населението е 90 млн. души и се 
състои от над 80 етноса  

© Волен Аркумарев
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НОВИ ПРОектИ НОВИ ПРОектИ

Какво ще си помислите, ако 
ви кажа, че работя за ор-
ганизация, която има при-

родозащитни проекти в Африка и 
подпомага укрепването на непра-
вителствения сектор в няколко 
страни от Черния континент? До-
пълнителна подсказка – напосле-
дък тази организация е много активна в района на юго-
източните Балкани. Звучи като някоя от многобройните 
организации на ООН, или поне като някоя от големите 
правителствени агенции за международно развитие. 

Всъщност става дума за нашето си дружество за за-
щита на птиците. Твърдо решени да спасим египетските 
лешояди в България – все пак са символната ни птица, –  
тръгнахме да търсим причините за рязкото им нама-
ляване по пътя на миграцията им и така се озовахме в 
Африка. Но за това вече сте чели в списанието ни. Ко-
гато пък се оказа, че сърцето на популацията на Балка-
ните – птиците в България и Гърция – са много по-малко, 
отколкото очаквахме, тръгнахме по балканския Път на 
лешояда. Така установихме прекрасни отношения с Ал-
банското дружество за опазване на природата (PPNEA). 
Оказа се, че много си приличаме – и те са го основали 
преди повече от двадесет години и са участвали активно 
в изработването на националната политика на Албания 
по отношение на запазването на природното богатство 
там, а то е впечатляващо! 

За наша изненада се оказа, че нямат достатъчно 
специалисти, които да се занимават с въпросите за опаз-
ване на птиците и важните за тях местообитания. Поради 
това предполагаемо жизнената популация на египетския 
лешояд там е не напълно позната. Свикнали да мислим 
стратегически и да гледаме по-далече в бъдещето, 
предложихме на албанските колеги да им помогнем да 
изградят капацитета на дружеството в тази посока, за 
да имаме силен партньор в изключително важната за 
опазване не само на птиците, но и на биоразнообразието 

земяТа на орлиТе  
и замъциТе

интересите на местната общност и интегриращ „тради-
ционните познания“ – къде са интересните за посеще-
ние места, кои са най-интересните занаяти и обичаи, 
каква е местната кухня. За пилотното му изпълнение 
сме избрали три от така наречените Ключови места 
за биоразнообразието. Това са райони на висока кон-
центрация на значим генофонд, видове и екосистеми, 
които пък са градивните части на Средиземноморския 
Център на биоразнообразие – един от 16 такива района 
в света, определени от глобален консорциум от между-
народни организации (IUCN, Conservation International, 
UNDP). Тези три места са районът на лагуната на Нарта, 
заливът на Вльора, полуостров Караборун и планината 
Сика и районът на Бутринт. Всяко от тях опазва уникал-
но разнообразие от растения и животни. Те съжителст-
ват с човешката цивилизация от хилядолетия. Част от 
уникалните природни комплекси са се оформили не 
без активното участие на човека. Затова проектът ще 
предложи цялостен туристически продукт, представящ 
триединството на човешкото наследство – природата, 
културата и историята, които хранят нашия дух.

Всеки от целевите ни райони в Албания има уни-
кални характеристики:

• Лагуната на Нарта е албанският аналог на 
Пода до Бургас. В нея в големи концентрации гнез-
дят зеленоглавата патица и лиската – почти полови-
ната от националните им популации са локализирани 
именно там. Тази лагуна е и основното място за зи-
муване на розовото фламинго, белия ангъч, морския 
дъждосвирец, сребристата булка, звънарката. Не 
бива да се пропускат и критично застрашените в Ал-
бания къдроглав пеликан и средиземноморска чайка. 
Това място ще се превърне в център за наблюдение 
на живия свят на лагуната и дегустация на местни 
вина.

• Заливът на Вльора и полуостров Караборун са 

като цяло западна граница на южните Балкани. Новите 
ни приятели Мирян и Куйтим  приеха идеята ни с енту-
сиазъм и така – речено-сторено! Ето ни победители в по-
следния кръг за големи проекти на Партньорския фонд 
за най-значимите екосистеми, и то с впечатляващ ре-
зултат – съвместното ни предложение за проект получи 
почти максималното възможно финансиране. 

Ако следите работата ни, знаете, че сме пристрас-
тени към имената на нашите проекти – този нарекохме 
Земята на орлите и замъците. Основната му идея е да се 
гарантира запазването на адриатическото крайбрежие 
на Албания. Подобно на нашето Черноморие, там сега 
е фокусиран най-сериозният натиск за развитие, разби-
ран и там – както и тук – в безразборно строителство на 
разнообразни, но като цяло огромни туристически ком-
плекси. Споделяйки не особено положителния българ-
ски опит, посъветвахме колегите да насочим усилията 
за запазване на оставащите природни местообитания 
към развитие на алтернативи за осигуряване на доход за 
сравнително бедните местни жители. Така ще приложим 
най-успешния си опит: природозащита чрез алтернати-
вен, щадящ природата поминък. Наричаме го успешен, 
защото резултатите от подобни проекти са устойчиви 
във времето – в местата където сме прилагали подобна 
тактика – Западния Балкан, Понор, Бесапарите, – имаме 
верни поддръжници в лицето на местните хора, а така е 
много по-лесно да прилагаме и налагаме природозащит-
ни мерки. 

Заедно с екипите на PPNEA ще създадем модел за 
развитие на природосъобразен туризъм, съгласуван с 

център на ендемизма, подслонил и множество терци-
ерни растителни реликти – Hypericum haplophyloides, 
Leucojum valentinum subsp. vlorense, Taxus baccata, 
Aesculus hippocastanum, Quercus ithaburensis subsp. 
Macrolepsis са само малка част от тях. Интересни тук са 
едрите бозайници и пещерните прилепи, но безспорен 
„хит“ са морските бозайници, включващи всички евро-
пейски делфини и митичния тюлен монах. Акцентите 
на програмата за алтернативен туризъм – освен наблю-
дение на най-характерните елементи на биоразнообра-
зието – ще бъдат пещернячеството, леководолазните 
спортове и дегустацията на местни храни.

• Районът на Бутринт се характеризира с най-
големия брой земноводни, влечуги и птици, описвани 
някога в Албания. Тук единствено в страната се срещат 
епирската жаба, пясъчната боа и йонийският гущер. 

В следващите две години екипът на БДЗП ще бъде 
нещо като учител за албанските си колеги. Заедно ще 
приложим стратегии за въвличане на местните общно-
сти още на ниво разработване на туристическите про-
дукти. Така ще гарантираме интеграцията на местното 

познание в туристическите продукти, като смятаме, че 
това ще бъде гаранция за бъдещото им успешно пред-
лагане и реализация. Ще организираме и програма за 
обучение на екипа на PPNEA в основните техники за 
изследване на птиците. По този начин ще създадем 
така необходимия капацитет, който да осигурява науч-
нообоснованите аргументи за създаване на ефикасна 
природозащитна стратегия.

Имаме всички основания да се надяваме, че в 
средата на 2017 година всеки от нас ще може да по-
сети Страната на орлите и крепостите, да се докосне 
до нейната история, да вкуси и усети традициите, да 
съпреживее приказката Албания. Заповядайте!

Боряна Михова

Ландшафтът в Албания е уникална
предпоставка за развитие за туризъм

© Стоян Николов

Овчарлъкът в Албания е повече от традиция 
© Стоян Николов

Почти не може да се види склон  
без пръснати по него стада 

© Стоян Николов

Културата и природните дадености на страната са силно преплетени - 
също като този манастир и скалата, в която е изграден 

© Стоян Николов
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ОБРАЗОВАНИе

Новата идея на BirdLife International партньорите, 
наречена „Птиците ни свързват“, ще обедини 
деца от континентите Европа/Азия и Африка в 

рамките на кампанията „Пролет на живо“.
КАКВА Е ОСНОВНАТА ИДЕЯ 
НА „ПТИЦИТЕ НИ СВъРЗВАТ“?
Основната идея на инициативата е да се създадат 

и изградят дълготрайни контакти между училища от 
континентите Европа/Азия и Африка чрез опознава-
не на прелетните птици. Тя има за цел учениците да 
научат за далечни места, да създадат приятелства, да 
споделят опит, да се научат да виждат и да разбират 
различията, да изградят съзнание за това колко сме 
обединени в действителност благодарение на природ-
ния феномен, наречен миграция. 

КОГА ЩЕ СЕ СЛУЧВА?
Инициативата „Птиците ни свързват“ ще започне с 

началото на Европейския сезон на кампанията „Пролет 
на живо“ през 2014 г. За тази цел BirdLife International 
партньорите, включително и БДЗП, търсят заинтересо-
вани училища, които да се включат в инициативата за 
сътрудничество между Европа/Азия и Африка.

СъТРУДНИЧЕСТВО
Инициативата ще даде възможност да се подобри 

сътрудничеството както между училищата, така и меж-
ду участващите партньори на BirdLife International Ин-
тернешънъл в страните от тези континенти.

оТ 2014 г.  
„пролеТ на Живо“ свързва 
уЧилища оТ два конТиненТа

След двегодишно прекъсване през 2013 г. отно-
во се проведе Състезанието по орнитология, 
известно на много от нас като „Олимпиадата по 

орнитология“. Това нестандартно съревнование е една 
от първите образователни инициативи на Българското 
дружество за защита на птиците и вече е станало ис-
тинска традиция и запазена марка в работата ни с мла-
дите хора. Вече повече от десет години Олимпиадата 
ни помага да отличим най-добрите млади любители на 
птиците.

Училищният кръг на орнитологичната надпревара 
тази година се състоя през месец май в три области на 
България – Бургас, Хасково и Кърджали. Участие взеха 
над 120 ученици на възраст от 12 до 17 години. Бли-
зо тридесет от тях се пребориха за класиране за фи-
налния регионален кръг през месец юни. Там младите 
кандидат-орнитолози имаха за задача да се справят с 
тест от 20 въпроса за живота на птиците и практическа 
задача за разпознаване на 20 вида птици по снимки. 
В Бургас завидни познания за пернатите обитатели на 
страната демонстрираха Виктория Димитрова (I мяс-
то), Григор Григоров (II място) и Никола Овчаров (III 
място). Класираните в първата петица вече няколко 
месеца активно вземат участие в редовния мониторинг 
на птиците в Бургаските езера, провеждан от нашите 
колеги там. В морския град състезанието се проведе 

кои са най-добриТе 
млади орниТолози?

ОБРАЗОВАНИе

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ?
Учители и училища, които чрез активно и анга-

жирано въвличане на своите възпитаници ще могат да 
осигурят едно трайно и живо международно сътрудни-
чество. Учителите/училищата участници ще могат да 
посочат държавите от „Пролет на живо“, с които жела-
ят да си сътрудничат, но разбира се, всичко зависи и 
от участието на заинтересованите страни.

ПОЛЗИ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО 
НА „ПРОЛЕТ НА ЖИВО“
Сътрудничеството ще донесе ползи за всички 

участници в „Пролет на живо“. Материалите, които 
ще бъдат произведени в рамките на инициативата, ще 
бъдат споделяни с останалите участници, например 
видеоклипове, дневници, конкурсни работи и т.н. От 
друга страна, опознаването и популяризирането на 
знанието за мигриращите птици и проблемите, които 
те срещат по дългия си прелетен път, ще допринесат 
за тяхното опазване.

Нека заедно да почувстваме и да се насладим на 
чудото МИГРАЦИЯ!

За повече информация: www.springalive.net
Включете се и вие! Очакваме ви!

Десислава Първанова и Анна Станева

благодарение на проект „Живот за Бургаските езера“ 
по програмата LIFE+ на ЕС. В Хасковско победители 
станаха Саша Солакчиева (I място), Йоана Миткова (II 
място) и Христина Христова (III място). Там успешното 
провеждане на състезанието дължим на проект „По-
пуляризиране на Природозащитен център „Източни 
Родопи“ и повишаване на информираността относно 
природното наследство на Източни Родопи“, с подкре-
пата на проект „Новото тракийско злато“. Отличниците 
във финалните кръгове се сдобиха с определители и 
бинокли – неразделна част от екипировката на всеки 
орнитолог, както и с много книги и материали за при-
родата на България. Деветимата най-добри пък полу-
чиха и специална награда – участие в образователен 
природозащитен лагер не къде да е, а в сърцето на 
владенията на лешоядите Природозащитен център на 
БДЗП „Източни Родопи“ край град Маджарово, едно от 
най-красивите и все още диви кътчета на страната. Ос-
вен близки срещи с египетския и с белоглавия лешояд 
и с още над 50 вида птици, Ангел, Джани, Вики, Гриша, 
Никола, Саша, Йоана, Ангелина и Филиз научиха много 
за влечугите и земноводните в района, как „виждат“ 
прилепите, как изглеждат редките коне тарпани и как-
ва е ролята им в природата и пр.

Сълзите в очите на някои на тръгване от прекрас-
ните Източни Родопи ни подсказват, че те ще се вър-
нат. Ще продължат да обичат, изучават и опазват пти-
ците още доста години. Защо не и като част от нашия 
екип? Историята познава и такива случаи.

Яна Гочева,  
Волен Аркумарев

Обикновена кукувица 
© Светослав Спаков

Обикновен пчелояд
© Б. Борисов

Селска лястовица
© Стоян Николов

Участниците в образователния  
природозащитен лагер наблюдават птици

© Н. Терзиев

Отличените „олимпийци“ © В. Аркумарев

кой знае повеЧе  
за пТициТе?
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редакционно

Много доброжелатели чрез БДЗП подпомагат опазването на птиците и българската природа. Благодарим на нашите членове, доброволци и симпатизанти, без 
които усилията ни биха били безрезултатни!

Най-сърдечни благодарности на донорите, дарителите и постоянните партньори, които продължават да ни подкрепят: African Bird Club, BirdLife International, 
FERN, Little Owl, Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, The European Nature Trust, Vulture Conservation Foundation, Whitley Fund for Nature, Архите-
ктурно 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 ветери-
нарномедицински 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 Бъл-
гария, 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

За повечето диви птици, както и за голяма част от дивите жи-
вотни, качественото местообитание се определя от четири основни 
фактора: храна, подслон, вода и пространство. През зимата основната 
нужда на пернатите е тази от храна. В студените дни те трудно нами-
рат насекоми и безгръбначни, които са основна част от птичата диета, 
а семената са покрити от снежната покривка. 

Ако предложим висококалорична, богата на енергия храна на 
птиците, те ще бъдат близо до нас цяла зима. Колкото по-ниски са 
температурите, от толкова повече храна се нуждаят пернатите.

 Дребните видове губят телесна топлина по-бързо от по-едрите 
и съответно трябва да се хранят по-често. Синият синигер например 
през зимата прекарва 85% от деня в търсене на храна, а косът може 
да погълне до 300 от червените плодчета на храста пираканта само 
за ден. 

Количеството храна, от което се нуждае дадена птица, се оп-
ределя от енергийното й съдържание. Най-достъпната храна, която 
може да предложим на крилатите ни приятели през зимата, са слън-
чогледови семки, смески от различни семена или фъстъци. Слънчог-
ледовото семе е популярно сред много видове, защото им доставя 
много енергия. Фъстъците също са богати на мазнини и протеини. 
Стафидите са най-подходящи за масичка за птици в комбинация с дру-
ги храни. Смеската семена за висяща хранилка съдържа слънчогле-
дово семе, натрошени фъстъци, просо и овесени ядки. Смеската се-
мена за масичка съдържа пшеница, слънчогледово семе, натрошена 
царевица, овес и натрошени фъстъци. Всички семена и фъстъците 
трябва да са сурови и безсолни!

Не е задължително да купуваме специална храна за птиците. 
Хранителните остатъци често съдържат точно мазнинините и въгле-
хидратите, нужни на птиците, за да поддържат жизненоважния запас 
от телесна мазнина през зимните месеци. 

Хранителните остатъци ще привлекат голям брой видове на ма-
сичката за птици – от червеногръдки до пойни дроздове. Накиснатите 
във вода трохи хляб, сладкиши и бисквити също не остават подмина-
вани от птиците. Те са добър пълнеж, но не съдържат необходимите 
за птиците протеини и мазнини, така че трябва да се дават в малки 
количества. Любимо лакомство са също варените картофи и ориз, обез-
соленото сирене и нарязаните на ситно кожички неосолен бекон. 

Обикновените скорци и по-дребните видове с охота ще изкълват 
остатъците от месо от сварените кости, окачени на ръба на масичката. 
Сезонните плодове също са предпочитана храна за много видове птици. 

 Повечето хранителни остатъци са безвредни за птиците, но има 
и такива, които трябва да се избягват. Суровият ориз и сушеният кокос 
например набъбват в стомаха на птицата и често водят до фатален из-
ход; по същата причина е препоръчително сухият хляб да се накисва 
във вода. Кожичките от бекон са хранителни, особено в суров вид, но 
могат да задавят птиците; трябва да са нарязани на малки кубчета или 
да са здраво захванати, така че птиците сами да си късат парченца. 
Не давайте развалени или подправени храни; големите количества сол 
не се отразяват добре на повечето видове, така че солените мазнини, 
осолените храни, чипсът и солените ядки трябва да се избягват. Пти-
ците с охота се хранят с наситени мазнини от типа на суровата лой и 
сланината, но ненаситените – като маргарина и растителните масла – 
могат да им навредят. Попаднали по тялото на птицата, те нарушават 
водоустойчивостта и изолационните свойства на перата. 

Из „Птици в градината – наръчник на любителя“,  
Робърт Бъртън

лакомсТва за пТициТе в сТудениТе дни

Лъскавоглав синигер 

© Стефан Стефанов

Син синигер
© Йордан Христов

Горска зидарка
© Наско Грозданов

Голям пъстър кълвач
© Тихомир Стефанов

Страницата изрисува Яна Казакова, текста измисли Александър Маринов - Санчо
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ПОЛЕВИ ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА

ПТИЦИТЕ
НА ЕВРОПА, СЕВЕРНА АФРИКА И БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Поръчайте онлайн на
birdguide.bspb.org

www.birds.bg

20 лв.

Най-пълният и подробен определител за птиците на Бълга-
рия, Европа, Северна Африка и Близкия изток. Издаден на 
над 15 езика, в тираж над 700 000 екземпляра.


