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„Природата говори“ Океанът с гласа на Харисън Форд казва, че природата няма нужда
от човека, а човекът има нужда от природата. Надали Conservation International – създателите на серията от кратки филмчета – са разчитали само на емоционалното
въздействие на гласа на Харисън Форд. Много са научните доказателства, които описват ролята на природата за живота на нас, хората. И въпреки това те явно не са
достатъчни. Не само научните доказателства, но и нашите собствени наблюдения и опит
сякаш не ни убеждават, че природата е уязвима, че ресурсите, които ни дава, са изчерпаеми,
че нищо не е вечно, ако не полагаш грижи за него… Продължаваме да сме язвителни и иронични,
провокативни, всезнаещи, когато оборваме аргументите, които не ни харесват.
Сигурно много от вас са чували израза „ефекта на пеперудата“. Използването на пеперудата
като символ на малка промяна, водеща до големи последствия, се свързва с разказа „Гръмна
гръм“ на Рей Бредбъри от 1952 г. През 2055 г. героят на разказа Екълс взема участие в сафари
за тиранозавър рекс в мезозойската ера, което се организира чрез връщане назад във времето
с 60 милиона години. Виждайки тиранозавъра, Екълс изпада в паника и нарушава забраната да се
стъпва встрани от пътеката. Така той с крака си неволно смачква една пеперуда. При завръщането си обратно в 2055 г. Екълс установява, че са настъпили големи промени.
Сега годината е 2016 и разказът на Бредбъри не звучи вече толкова нереален, колкото през
1952 г. Хаосът, който човекът предизвиква в природата, може да се окаже отрезвяващ и да
ни накара да проявим воля за промяна. Трябва обаче да осъзнаем, че колкото по-близо до хаоса
е една система, толкова повече пространството за маневриране се ограничава, а времето за
вземане на решения се скъсява.
Въпросът е дали това, което правим с природата, и начинът, по който се отнасяме с нея,
ще са история за необратимите последици или история за новите възможности, шансове и
перспективи. Зависи от нас…

Нада Тошева-Илиева, Изпълнителен директор на БДЗП
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Защитените зони в опасност

МРЕЖАТА НА 83 ГОДИНИ
КОНТРАСТИ И ТЕЖКИ ВЪПРОСИ СЪПЪТСТВАТ
ПРИРОДОЗАЩИТАТА

© Богдан Боев

НАЧАЛОТО – МОРАЛНА ВИСОТА

П

ървите защитни мерки за горите и дивите животни в България се взимат още към края на ХIХ век, когато в горите и
в лова цари бракониерството. През 1883 г. е приет първият
закон за горите, а през 1897 г. - първият закон за лова. Идеята
за създаване на защитени територии (ЗТ) и природозащитно
законодателство вече са проникнали у нас, но осъществяването им се
забавя заради водените три войни в периода 1912-1918 г. По това време
незаконните сечи и бракониерството, превъоръжено с пушки, донесени
от фронтовете, се развихрят. За осъществяване на природозащитните
идеи 10 научни и културно-приложни организации се обединяват в Съюз
за защита на родната природа (1928 г.). Наред с представителите на
науката, биолози, лесовъди, геолози в ръководството на Съюза има и деятели от ловната и от туристическите организации, както и общественици. Интерпретацията на предназначението на ЗТ и необходимостта

от създаването на мрежа от ЗТ, заявени като основна цел на Съюза, ни
респектират с тяхното съвременно звучене, а единението на десетте
организации съизмерва моралната висота на личностите, които са го
постигнали.
През 1933 г. по инициатива на Съюза са обявени първите български резервати – „Силкосия“ и „Парангалица“, които да съхранят уникални образци от странджанските и рилските гори. През 1934 г. са обявени резерват „Баюви дупки“ в Пирин, НП „Витоша“ и обособените в него резервати
„Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“. Това са първите резервати и
първият национален парк на Балканите. През 1936 г. са публикувани Наредба-закон за защита на родната природа, Правилник за прилагането му,
както и Правилник на НП „Витоша“. Само за няколко години първостроителите на националната мрежа от ЗТ полагат основния камък, над който може да се надгражда.
Но какъв потресаващ контраст ни представя фактът в наши дни, че и
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В СВЕТА
Националният парк „Йелоустон“, създаден през 1872 г. на
площ 900 хил. ха, се превръща в прототип за опазването на дивата природа. Скоро Канада, Австралия, Нова Зеландия, Южна
Африка и други страни също обявяват първите си национални
паркове (НП) и резервати. В Европа първият НП е създаден в
Швеция през 1909 г. и примерът е последван от Швейцария,
Русия, Испания, Италия.

© Спас Узунов

досега не е приет завършеният през 2003 г. План за управление на Природния парк (ПП) „Странджа“, получил високи оценки от международни
експерти, и при това положение най-просторната естествена дъбова
гора в Европа е предоставена и подложена на „планирана“ сеч...

тари – за нуждите на животновъдството. Възстановяването им стана
чак след 1975 г. В края на този 30-годишен период мрежата от защитени
територии покриваше едва около 1 процент от страната ни.

ИНСТИТУЦИИ И ПРИОРИТЕТИ
УРБАНИЗАЦИЯТА ГРИЗЕ ТЕРИТОРИИ
Периодът 1945-1975 г. е нестабилен за мрежата от ЗТ. Наредбата-закон
от 1936 г. е отменена, а през 50-те години започва голямата сеч в българската гора. Между 1948 и 1956 г. са обявени 10 от най-ценните наши
резервати: „Сребърна“, „Боатин“, „Царичина“, „Джендема“, „Червената
стена“ „Узунбуджак“ и др., но през 1956 са заличени двайсетина по-малки
резервати, вкл. ботаническата перла „Червената стена“! Част от тях
по-късно са възстановени, за щастие и „Червената стена“. НП „Витоша“
„попада“ в парк „Георги Димитров“, който покрива цялата планина и в който започва строителството на почивни станции, хотели и други. Странният парк безшумно е заличен, но урбанизацията продължава. Площта на
НП „Витоша“ първоначално е увеличена над 3 пъти, но много скоро тя е
намалена със 7 хил.ха. През 1961 г. площта на 6 елитни резервата, сред
тях са „Парангалица“, „Джендема“, „Боатин“, е намалена със стотици хек-

През 1976 г. беше създаден Комитетът за опазване на природната среда
(КОПС) към Министерския съвет, в чиито правомощия преминаха и обявяването на защитени територии и контролът върху управлението им. В
Комисията по защита на природата при БАН, където постъпих на работа
в 1969 г., фокусът на дейността по защитените територии беше опазването на влажните зони и орнитофауната им. Засилена дейност имаше и по
опазването на пещерите, реликтната им фауна и прилепите. Проучвания
на горите и планините с цел да бъдат поставени под защита територии
с природозащитно значение, не се провеждаха, а в „Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните резервати“ (издаван от 1962 г. и до
сега) страната ни бе представена само от 2 национални парка и 6 резервата, всеки с площ над 1000 ха, според изискванията на Международния съюз
за опазване на природата (МСОП). Опазването на естествените гори и
тяхното биологично разнообразие стана моя основна дейност.

© Богдан Боев
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Резултатите от продължилите 17 години (1978-1994 г.) проучвания и
процедури по обявяването на защитени територии, сочат за придържане към приоритетите на концепцията. Обявени са 26 резервата, 14 от
тях с площ между 1000 и 12 500 ха, увеличена е площта на 27 резервата,
вкл. с възстановяване на отнетите през 1956 г. площи на 5 резервата, но
и с допълнително разширяване. След многогодишни проучвания в Средна
Стара планина и Рила, обявяването в двете планини на 9 нови резервата и
увеличаването на площта на други 3 се пристъпи към изготвяне на предложения за създаване на НП „Централен Балкан“ (1981) и НП „Рила“ (1982).
При съгласуване с Комитета за горите на предложенията за обявяване и
разширяване на десетки резервати най-често получавахме подкрепа от
Стамен Димитров, началник на отдел стопанисване на горите. Различно реагира горската администрация по отношение на предложенията за
двата парка, което се очакваше предвид голямата площ на горите в тях.
Преди да приема длъжността директор на Националната служба за защита
на природата в Министерството на околната среда (МОС) с екипа допълнихме предложенията за двата НП, направени преди 10 години. Председателят на Комитета за горите проф. И. Раев категорично подкрепи тяхното
обявяване през 1991 и 1992 г. През януари 1995 г. министърът на околната
среда д-р В. Босевски подписа заповедта, с която беше обявена най-голямата ЗТ в България – ПП „Странджа“. Така завърши 17-годишен отрязък от
времето, в който българската природа и нацията ни се сдобиха с 380 хил.
ха нови защитени територии, главно от I и II категория.
Сега, 22 години по-късно, търсим отговор на въпроса как успяхме. Отговаряме: за втори път в летописа на опазването на отечествената природа
една мислеща и действаща общност прояви единение. Науката беше в настъпление, но получи съдействие от компетентните административни
органи и техните поделения – районни инспекции по опазване на природната среда, горски стопанства, общини, природозащитници, местни общности и личности. Единението се случи през мандата на двама председатели на КОПС, на двама председатели на Комитета за горите и на трима
министри на ОС, които участваха в сковаването на „ноев ковчег“ за част
от българските гори и дивия живот в тях.
В края на 90-те години и началото на 21-вото столетие беше обновено природозащитното законодателство със Закон за защитените територии
и Закон за биологичното разнообразие. Бяха въведени категориите защитени територии на МСОП. България вече беше станала страна в няколко
международни конвенции, създадени за опазване на световното природно
наследство. Имахме добър знак за бъдещето, но в същото време над защитената природа в страната ни се появиха предвестници на разру-

© Искра Виденова

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ В ПЛАНИНИТЕ И ГОРИТЕ СЕ ОСНОВАВАШЕ НА
СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ:
• опазване на климаксовите гори и горите с висока степен на
естественост;
• опазване на районите с висок ендемизъм, особено в
активните центрове на видообразуване;
• опазване на реликтни горски съобщества и местата на
струпване на реликтни видове;
• опазване на горите и дюните по Черноморското
крайбрежие;
• опазване на застрашените видове;
• приоритет при избора на категории на ЗТ по МСОП:
резервати (I кат.) с площ над 1000 ха и НП (II кат.), покриващи
при възможност повече пояси от горската и храстовата
растителност в планините, както и безлесната зона над тях,
вкл. с буферно предназначение; размерите на НП трябва да
осигуряват стабилни размножителни популации на видовете,
изискващи най-просторни територии.

хата – несвойствени и забранени дейности в различните категории защитени територии.

ЗАСТРАШЕНАТА ПРИРОДА ДНЕС И ТЕЖКИТЕ ВЪПРОСИ
Каква е стойността на дивата природа за човечеството? Имаме достатъчно доказателства, че познанията и мъдростта на човека са разкрили
съдбовната му връзка с природата. Днес повече от вчера забързаните
темпове на природната деградация ни подсещат, че човечеството също
е застрашено. Световната мрежа от защитени територии не случайно
се разраства и се превръща в един от най-важните фактори за спиране на
загубите в природното разнообразие. И ако в първия Списък на ООН (1962)
защитените територии на Земята са били 2670 с площ 92 000 кв.км, през
1992 г. те са 48 380 с площ 12 300 000 кв.км, а през 2014 г. – 209 929 с обща
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площ 32 868 000 кв.км (по-голяма от Африка), или 15,4% от земната суша
и 3,4% от Световния океан! Най-голям брой защитени територии има в
Европа, но площта им от 1 200 000 кв.км е най-малката в сравнение с тази
на другите континенти.
Анализът на база площ на защитените територии от I и II категория
(МСОП) определя мястото на българската мрежа в първата група от 11
държави в Европа. Отстъпваме на държавите от Феноскандия, също на
Франция и Италия, но превъзхождаме Испания и Полша, а биологичното
разнообразие (страната ни е сред първите 5 в Европа) поставя мрежата
ни от защитени територии пред тези на Исландия, Словакия и Естония.
Нашите три национални парка и Странджа (още преди обявяването й за
защитена територия) получиха международни признания за принос в опазването на биологичното разнообразие. След 1995 г. площното и качественото развитие на мрежата от защитени територии в страната ни
заглъхна. За 20 години площта на защитените територии нараства бавно
и слабо. Същевременно вече близо 20 години „отлежава“ в МОСВ предложението на БДЗП за създаване на природен парк „Източни Родопи“, въпреки
изрядно подготвената документация, проведени обществени обсъждания
и изпълнени всички изисквания на закона. Съвместен проект със Сърбия
за проучване и опазване на дивата природа на Западна Стара планина (световно геоложко наследство, орнитологично важно място, важно място
за растенията и т.н.) завърши с отлични резултати. Предложението за
създаване на природен парк „Западен Балкан“ на площ 160 000 ха, въпреки
подкрепата на 10-те общини с територии в границите на проектирания
парк, е замразено от МОСВ вече цели 13 години и изсичането на вековните
букови гори не е спирало. От наша страна бе предложено след обявяването
на двата парка те да получат статут на трансграничен “Парк на мира”.
Споразумението бе подписано от министрите на ОС на двете държави.
Природният парк “Западна Стара планина” в Сърбия беше обявен в тежко
за страната време.

Остава да разберем каква част от вековните букаци са изсечени в нашия
Западен Балкан и колко министри на околната среда от 1997 г. до сега са
склонили „да не се обявява природния парк“ с това име. И още – на колко
възлизат таксите, внесени в държавната хазна за ползването от горите
през двайсетте години, за да разберем колко евтин излиза неръкотворният вековен лес, нарязан на кубици, и колко ли е спечелил „неизвестният облагодетелстван“? Кой плаща дефицита от питейна вода заради пониженото от интензивни сечи подпочвено ниво? Кой допусна да бъдат унищожени

© Димитър Градинаров

защитените дюни на Слънчевия бряг и да бъде застроено крайбрежието?

Някога една статия допринесе да бъде спрян проектът, който предвиждаше вавилонски висящи градини и венециански канали в уникалния лонгоз
на резерват „Камчия“, а с един доклад, поискан от Министерския съвет,
за причините да не се допуска изграждането на хотелски комплекс с 2500
легла в циркуса на Василашките езера в НП “Пирин”, изпълнението на изготвения проект беше отменено.
Трипръстият кълвач пък не е инвалид, но 95% от храната му са дървесиноядни насекоми и мекият му клюн може да намира тази храна в смърчовите
дървета, а не в другите иглолистни с по-дебела кора.

Националният парк „Пирин“ е една от четирите природни катедрали на
България, заедно с националните паркове „Рила“ и „Централен Балкан“ и природен парк „Странджа“, и принадлежи на нацията. Привилегия на хората от
близките селища е, че могат да му се радват по-често – както софиянци
на природен парк „Витоша“.

Жеко Спиридонов

© Спас Узунов
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„ПОДА” – ТАВАНЪТ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ПТИЧЕ
БОГАТСТВО

© Спас Узунов

М

алката странна на вид къщичка до пътя Бургас–Созопол
откъм морето е „Пода“. По-точно – блатото до нея е защитена местност „Пода“, а къщичката е Природозащитният център „Пода“ на БДЗП / BirdLife България.

Някога това е било обширно блато, започващо от
морския бряг и достигащо на 17 км навътре в сушата до днешния
Дебелт. Древните хора избягвали блатата заради маларията и затова
на римските карти около днешния „Пода“ има около 20-километров
„санитарен пояс“ – такова е разстоянието до най-близките селища
Акве Калиде, Анхиало, Аполония и Деултум. До защитената местност
е имало крепостни съоръжения, където е бил входът на морските
съдове към Деултум, но в тях вероятно са служели изпадналите в
немилост воини... Можем само да гадаем за птичия рай в това природно
Елдорадо тогава. Вероятно е имало огромни колонии къдроглави и
розови пеликани, отглас от които е гнезденето им до към 1940 г. в

западната част на Мандренското езеро. Със сигурност внушителни са
били и колониите чапли, бели лопатарки, ибиси... Вече се е появил Бургас
и нуждата да се избегне заобикалянето на Мандренското езеро, за да се
стигне до селищата по Южното Черноморие, е довела до насипването
на каменен вал през блатото покрай морския бряг и до прекарването на
път по него. Да, но пътят не може да мине през канала от Мандренския
водоем към морето. Решението е просто и ефикасно – един сал понтон,
пренасящ каруците с дърва от Странджа към Бургас и тези със сол и
грозде обратно.

И ТОГАВА СЕ РОДИЛ „ПОДА“ – в момента, когато първият колар е
казал „Минах с пода за Василико“ или „Едвам накарах биволите да се качат на пода“, или нещо подобно... И така до 1903 г., когато е построен
първият мост над канала и салът-понтон-под минал в пенсия. Името
„Пода“ обаче останало, дори към него се добавила допълнителна слава и
известност – с построяването на малък крайморски ресторант.
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СЛЕД ТОВА ИДВА ЧЕРНИЯТ ПЕРИОД НА „ПОДА“
Когато през 60-те години на миналия век до Бургас се изгражда първата в
България рафинерия за преработката на „черно злато“, „Пода“ вади губещата карта. Избират точно него за сметище на рафинерията, където
да изсипват всичко оставащо след преработката на нефта. Наричат го
с техническото име „окислителни басейни“. Само че окислението, което
е свързване с кислорода, не само че го няма за живите същества, но
и въобще е спрян достъпът на кислород до тях. Животът в блатото
спира. По някаква причина смъртната присъда е отменена и към 1973 г.
окислителните басейни биват изоставени. Дошло времето за възход на
„Пода“ и за този възход се погрижила най-напред Природата. Постепенно,
най-вече благодарение на пречистващо действие на тръстиката, животът започнал да се възвръща. Задал се

„ЗЕЛЕНИЯТ ПЕРИОД“ НА „ПОДА“
Тесничката жива ивица покрай бреговете постепенно навлизала навътре
и колкото повече навлизала, толкова повече вода се пречиствала. Връзката с морето и Мандренския водоем позволила да се върнат водните
животни и растения, те довели птиците, а птиците довели… орнитолозите. Обаче едно е да дойдеш, да видиш и да публикуваш, а съвсем друго –
да дойдеш, да видиш и да опазиш! Е, първият, който направи последното,
беше БДЗП. И доведе не само „златен период“, а и

„ЗЛАТНИЯ ВЕК“ НА „ПОДА“
Когато през 1989 г., внесохме предложението „Пода“ да бъде обявен за
защитена местност, никой от нас нямаше и идея доколко съдбоносна е
тази стъпка. Нямаше как да знаем, че ако тогава „Пода” не беше поставен под защита, през следващите десетилетия той щеше да е превърнат
в прекрасна складова база, бидейки на един хвърлей от пристанището на
Бургас… С това свое фактически първо национално значимо действие
БДЗП ясно показа, че „Пода“ е в самия фокус на природозащитната му
дейност и приоритети. Напълно закономерно управлението на защитената местност бе поверено от държавата именно на нашата организация. Времето показа, че точно това е правилният път за опазването
на малките защитени територии – грижата за тях да бъде поверена на
високо мотивирани, солидни и професионално работещи природозащит-

ни организации. Благодарение на БДЗП защитената местност беше опазена въпреки огромните трудности и предизвикателства.
Извършени бяха проучвания, благодарение на които „Пода“ получи най-високите официални отличия, които биха били чест за всеки природен
обект по света – Защитена местност, Орнитологично важно място,
КОРИНЕ биотоп, Обект от Рамсарската конвенция, Зона от Натура
2000 по Директивите на Европейския съюз, Основен район за пеперуди
в България, един от 100-те Национални туристически обекти. „Пода“ е
защитена местност с площ от 100,7 хектара, или иначе казано, малко
повече от 1 кв.км. Е, освен единствената по българското Черноморие
колония на бяла лопатарка, блестящ ибис, малък корморан и 6 вида чапли,
на този квадратен километър са установени 281 вида птици, което е
близо 65% от всички видове птици, наблюдавани на цялата територия
на България, и повече от 30% от всички видове птици в Европа! Именно
това е „таванът“ на „Пода“!
БДЗП превърна „Пода“ в еталон за правене на природозащита. Когато
през 1989 г. БДЗП получи „Пода“ за управление, дойдохме тук „на гола
поляна“. Всъщност не съвсем, защото бяхме обсадени от новодомци
от квартал „Меден Рудник“, за които тук беше сметището за счупени тоалетни чинии, тухли, плочки и всякакъв боклук, от ловци, които
искаха да продължат да си гърмят по птиците и неуморно строяха
гюмета из тръстиката, от рибарска бригада, която имаше градинки с
домати и фургони с кози и кучета, и от „строители“, изгребващи пясък
от брега и минаващи с камионите си на метри от колониите на птиците... Справихме се чрез създаването на Природозащитния център
„Пода“ и самоотвержената и рискована работа на първите му служители – Георги Георгиев, Милен Маринов и Антон Ковачев. Центърът
постави началото на нов период в българската природозащита – опазване на природата чрез местни средища, съчетаващи съхраняването
на природни обекти с природозащитно образование, природосъобразен
туризъм и предоставяне на информация.
Вече повече от 20 години защитената местност „Пода“ се опазва „по
учебник“. За това свидетелстват инвестираните от БДЗП средства,
привлечени от външни донори (без практически нито лев от бюджета
на страната!) и опазването на защитената територия по разработения от БДЗП още през 1997 г. План за управление (един от първите в
България). „Пода“ се развива постоянно, следвайки най-новите тенденции в природозащитата.

©БДЗП
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Сред амбициозните планове, които БДЗП има за мястото, са утвърждаването му като постоянно средище за генериране на природозащита, за „запалване” на подрастващите и за въвличането им в опазването
на птиците и другите природни дадености, превръщането на „Пода” за
гражданите и гостите на Бургас в добре познато, обичано и предпочитано място за досег с дивата природа. Многообразни са идеите и подходите, по които БДЗП работи за постигане на това.

© Ивайло Зафиров

Е, след това представяне на „Пода“, време е да кажем и как всеки може
да му се наслади. Природозащитният център „Пода“ е отворен всеки
ден от 9:00 ч., целогодишно и без почивни дни, без предварителни заявки.
Всеки посетител получава бинокъл или далекогледна тръба, с които наблюдава интересни птици направо от терасата на центъра. Екипът ще
го запознае с тях, ще му разкаже най-интересните подробности от живота им, ще го улесни в наблюдаването. Желаещите могат да влязат в
местността и по туристическия маршрут. На разположение на посетителите е интерактивна изложба, където по забавен начин се научават
любопитни неща за дивите обитатели на „Пода“. В Центъра има и малък
магазин за книги, хранилки, къщички за птици, сувенири и напитки. За
най-любознателните е подготвена интересна беседа за удивителната
история на това възкръснало от пепелта блато – феникс и за неговите
обитатели. Повече подробности можете да научите на www.bspb.org/
poda или на телефони 0878 252 722, 056 / 500 560, а можете и да ни пишете на електронен адрес poda@bspb.org. Винаги сте добре дошли! И ви
уверяваме, че веднъж дошли, ще се връщате в „Пода“ отново и отново...
www.bird.org

д-р Петър Янков

© Ивайло Зафиров

© БДЗП

© Емил Тодоров
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ЗЕМЯ ЗА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ

П

рез септември 2015 г. стартира новият LIFE проект на БДЗП
„Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000
в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119) с кратко заглавие „Земя
за царския орел“. Проектът съсредоточава усилията си върху
една от най-сериозните заплахи за царския орел – унищожаване и деградацията на ловните територии на вида.
Стратегията на БДЗП и партньорите по проекта се основава на резултатите и постиженията на наскоро приключилия проект Save the Raptors
(LIFE07/NAT/BG000068), идентифицирал реалния размер на някои нови
и малко познати заплахи за вида. След като една от тях – токовите
удари ще бъде значително редуцирана чрез действащия в момента проект „Живот на царския орел” (LIFE12/NAT/BG000572), в който БДЗП си
партнира с ЕВН Електроразпределение – България, „Земя за царския орел”
съсредоточава усилията си върху друга заплаха за вида – деградация и
загуба на местообитания, в които орлите ловуват.

то по съвременен начин съчетава устойчивото управление с икономическите ползи за местните общности.

РАЙОНИ НА ДЕЙСТВИЕ
Проектът е с продължителност 5 години и ще работи за опазване и
възстановяване на местообитанията на царския орел в шест територии от мрежата Натура 2000: Сакар, Дервентски възвишения, Западна
Странджа, Адата – Тунджа, Каменски баир и Сините камъни – Гребенец.
Българското дружество за защита на птиците е координиращ бенефициент по проекта, като работи в партньорство с фермери от Югоизточна България: Агрофийлд ООД, Арт Ист ЕООД, Биофийлд ООД, БВ Агро
ООД, КИТ ООД, Лавенда ООД, Малбрег ЕООД, Одриси ЕООД, Фермата ЕООД
и Сдружение „Природен парк Сакар”.
Повече информация можете да намерите на www.LANDforLIFE.org.

ДЕГРАДАЦИЯТА И ЗАГУБАТА НА МЕСТООБИТАНИЯ
Дължи се на разораване и превръщане на някои от най-значимите за
царския орел територии, стопанисвани като пасища, в обработваеми
земи, лозя и овощни градини, както и на пълното обрастване с храстова
растителност на обширни територии, които в миналото са били много разнообразни по своя характер, съставени от пасища, ниви, синори и
ивици от дървета и храсти. В резултат на разораването биват унищожавани колониите на лалугера, увреждат се популациите на много други
дребни бозайници и влечуги, някои от които също са световно застрашени, подобно на царския орел, но са и важна част от неговата диета.
Изоставянето на пасищата, от друга срана, води до обрастване и изчезване на видовете животни, зависещи от откритите тревни пространства и невъзможността на царските орли да ловуват в гъстата
храстова растителност.
Възстановяването на местообитанията, като ловни територии, на
царския орел е от полза не само за съществуването на вида, но и за
благосъстоянието на хората. Традиционните селскостопански дейности, като екстензивното пасищно животновъдство например, помагат за поддържането на постоянно затревени площи и запазването на
лалугера – важен хранителен ресурс за орлите. Частичното премахване
на храстите и възстановяването на мозаечните местообитания позволяват на орлите да ловуват в тези територии, но и дават възможност на фермерите да увеличават местата за паша на добитъка.
Земеделските стопани, които са готови да прилагат практики в полза
на опазването на ценни природни територии, могат да бъдат финансово
компенсирани. Например фермерите, чиито земи с пасища се намират в
Европейската екологична мрежа Натура 2000, могат да получават допълнителни плащания по Програмата за развитие на селските райони.
Специализирана мярка за възстановяване на пасища в районите на царски
орли също осигурява едни от най-високите плащания за земеделските
производители. Това е важна крачка за българската природозащита, коя-

Йорданка Горанова

© Светослав Спасов

© Андрас Ковач
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КУЧЕТА ПОМАГАТ ЗА
ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА
ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ ИЗПОЛЗВАТ
СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИ КУЧЕТА

© Кико Димитрис

И

сторията започва през февруари. Тогава гръцкото орнитологично дружество (HOS) и WWF Гърция в рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“, в
който водеща организация е Българското дружество за
защита на птиците БДЗП/BirdLife България, решават да
направят част от своя екип две специално обучени в търсенето
на отровни примамки кучета. Животните са родом от Испания,
където Димитрис Вавилис (полеви експерт от Гръцкото орнитологично дружество/BirdLife Гърция) и Ела Крет (полеви експерт от
WWF) заминават на обучение с тази цел.

ОБУЧЕНИЕ НА КУЧЕТАТА
„Да се обучи кучето да проследява не само една миризма,
както е при наркотиците, а хиляди (отровните примамки
съдържат най-различни субстанции) бе много трудна задача. Отне повече от месец – сподели Ела. – Кучето трябва
да бъде способно да проследява непознати миризми в гората. Освен това, то бе много привързано към своя треньор,
така че когато за пръв път го срещнах, то никак не искаше
моята компания. Но когато остана само с мен в Гърция и
осъзна, че аз вече ще му бъда водач, станахме много добри
приятели.“

11
РАБОТА НА ТЕРЕН С КУЧЕТАТА
Сега и двата екипа патрулират в Северна Гърция в райони, в които все
още гнездят последните египетски лешояди в страната. Когато получат сигнал за наличие на отрова, те реагират веднага.
„Слагам шапката, взимам раницата със задължителните ръкавици за еднократна употреба и давам заповед
на кучето – разказва Ела. – Това е единственият път,
когато говоря на кучето, за да може то да разбере, че
отиваме на работа, не просто на разходка. Определям
района, който трябва да бъде претърсен, след което то
тръгва да търси и аз просто го следвам.“
„Аз съм ядрото, а кучето е електронът“ – споделя
Димитрис от HOS, обяснявайки метода на тяхната
работа.

© Димитрис Вавилис

Когато кучето долови миризма, започва да се върти в кръг в опит да
определи точно местонахождението на отровата. Като открие отровната примамка или отровеното животно, сяда точно до него, за да
покаже мястото на водача.
През останалото време, когато нямат задачи, кучетата и техните
водачи ходят на разходки в горите (кучетата трябва да бъдат поддържани постоянно в добра форма), бягат и разбира се, играят – освен
всичко друго, те все пак са двегодишни здраво работещи кутрета.

СМЪРТОНОСНАТА ЗАПЛАХА
Досега екипите с кучета за борба с отровите са извършили 90 проверки и са покрили повече от 200 км територии. Самите кучета са
изминали около 4 пъти повече километри. Намерени са общо 27 трупа
на животни, идентифицирани като отровени. Най-често намираните
мъртви животни са кучета, овчарски или ловни – 23, и 4 лисици. В някои
случаи са били установени и отровни примамки, като най-често това е
парче месо, съдържащо отрова.

© Виктория Саравия

Превод: Йорданка Горанова

© Борис Белчев
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НАШЕСТВИЕТО
НА ДРОНОВЕТЕ

© Спас Узунов

С

амо допреди няколко години, когато дори не бяхме чували за дронове, едва ли сме предполагали какви огромни
възможности ще даде в нашата работа тази технология. И днес, когато дроновете са вече част от нашето
ежедневие, навлизането им в природозащитата не е
въпрос на противопоставяне на новаторството и традициите,
а реална оценка на невероятния потенциал и неоценимата помощ,
които тези малки машини могат да дадат в каузата ни за опазването на природата.
В Атанасовското езеро повече от година използваме дрон, за да
подпомагаме дейностите на проект „Солта на живота“. Предимствата на технологията – бързо и лесно използване, покриване
на голям периметър в мониторинга, достигане до отдалечени
и труднодостъпни места – ни позволяват да използваме дрон
най-вече за да локализираме потенциални заплахи за сигурността

и целостта на екосистемата на езерото. Например наводнения
или предпоставки за тях, състояние и необходимост от мерки за
възстановяване на солодобивната инфраструктура, състоянието на водните тела и проводимостта на обходния канал. А също
различни замърсявания, разоравания, обрастванията с тръстика,
състоянието на изкуствените острови и платформи. И не на
последно място – възможността да виждаме Езерото от различна
точка, непозната и загадъчна. Това е и нов начин да създаваме
впечатляващи въздушни фотографии и видеоклипове, както и поредната иноваторска възможност да популяризираме уникалното
кътче от българската природа.
Естествено, като място на хиляди птици използването на
дрон в Атанасовското езеро трябва да бъде много внимателно
и предпазливо, за да не предизвиква безпокойство и стрес у
тях. Ето защо ние все още не използваме дрона за мониторинг
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на птици в езерото, но внимателно наблюдаваме тяхната
реакция и поведението им, когато машината е във въздуха и
прелита над тях. Нещо повече – опитваме се целенасочено да
изучаваме реакциите на птиците и да установим параметрите
на полета, които са безопасни за тях. За една година натрупахме
информация, която ще продължаваме да допълваме и която
ще ни позволи един ден, когато ще имаме на разположение посъвършена техника, да използваме дроновете като допълнение на
класическия орнитологичен мониторинг. Например установихме,
че различните видове реагират в различна степен на дрона
– някои не му обръщат внимание, други показват реакция на
предпазливост или тревога. Значение имат височината, на която
машината прелита над птиците, и ъгълът, под който се спуска,
но също и жизнената дейност – дали птиците са в размножителен
период, дали се хранят или почиват. Използването на дрон за
мониторинг на птиците трябва да се подчинява на определени
технически и етични правила, специфични за отделните видове.
Общо може да се подчертае, че има пределни параметри на
полета, които не влияят по никакъв начин на птиците, и с
навлизането на по-качествени, по-безшумни и по-издръжливи
машини използването на дрон ще заема все по-голяма ниша в
орнитологичния мониторинг. А възможностите наистина са
неограничени – мониторинг на гнездящи двойки, особено в колонии
в труднодостъпни места, отчитане на гнездови успех, плътност
и пространствена структура на гнездилищата, многочислени
струпвания, отрицателно действащи фактори и т.н.
През тази година пилотно ще тестваме дрон технологията за
мониторинг на растителни съобщества, по-специално на тези на
Salicornia europaea (солянка). С машината лесно и бързо се получава цялостна снимка на съобществото, която след георефериране
може да се използва за различни анализи – проследяване на динамиките, площта, покритието и т.н. В този случай дронът се явява
чудесна алтернатива на класическото картиране на съобщества
чрез обхождането и трасирането им с GPS и особено в отдалечени и труднодостъпни райони това ще бъде неоценима помощ за
теренните проучвания. Целта е изработване на универсална методика, която ще ни даде възможност да прилагаме този метод
за различни типове съобщества и местообитания.

© Спас Узунов

логичния мониторинг в България, е едва в своето начало. Но възможностите, които предлага, непрекъснатото усъвършенстване
на техниката и предимствата пред конвенционалните методи за
събиране на информация несъмнено ще направят дроновете част
от работата на природозащитника.

Спас Узунов

Естествено, дрон технологията, и особено прилагането й в еко-

© Спас Узунов
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Дейности на БДЗП

БЕЛИЯТ ЩЪРКЕЛ –
ЛЕГЕНДИ И РЕАЛНОСТ

© Франс Шепърс, Rewilding Europe

Д

обре или не толкова добре познат, много обичан и
приеман с радост от хората, белият щъркел е една
от птиците в Европа, които през периода 1970 –
1990 изчезват от голяма част от континента. Изчезва,
защото ние изсичаме горите и така нарушаваме драстично водния режим – заличаваме от природата реки,
езера и блата, все важни за прехраната на щъркела места. Изчезва, защото унищожаваме стари дървета, рушейки гнездата
му. Изчезва, защото става жертва на токови удари – често
гнездата са изградени на електрически стълбове в градовете
и селата.
Видът е тясно свързан със запазените естествени и полуестествени местообитания, затова присъствието му близо до хората е
гаранция, че живеем в запазена здравословна среда. За съжаление
през ХХ век се очертава ясна тенденция за рязко намаляване на числе-

ността на белия щъркел в Европа. Това налага внимателното следене
на състоянието на вида не само в България, но и на целия континент.
През годините са проведени шест международни преброявания на белия щъркел през период от 10 години. Летата на 2014 и 2015 г. бяха
посветени на Седмото международно преброяване на белия щъркел.
В България събитието беше организирано и координирано от БДЗП/
BirdLife Bulgaria в партньорство с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите
(МОСВ). Но преди да представим окончателните резултати от мащабната акция, нека да направим едно „ревю“ на белия щъркел.
На всички ни е известно, че в Европа щъркелите се срещат от март
до края на август, а през зимните месеци отлитат на юг и прекарват време в Централна Африка. Още от Средните векове щъркелите
на Стария континент строят гнездата си на съоръжения, изградени
от човека. Всяка година в началото на март те се завръщат, за да
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сформират семейството си на същото място или в близост до миналогодишното гнездо. Младите птици понякога се връщат, за да започнат
гнездене в близост до мястото, където са били излюпени. Често може
да бъдат намерени гнезда, които са били използвани в продължение на
стотици години!
Въпреки че е бял като януарския сняг, белият щъркел е символ на
пролетта. Бялото свързваме с чистотата, с новото, със святото.
В бели дрехи хаджиите стъпват в Светите места. Затова, а и заради
отлитането му всяка есен „за Божи гроб”, почитта към хаджиите е
пренесена върху щъркела и всяко посегателство срещу него или гнездата
му се смята за непростим грях.
Завръщането на щъркеловите ята свързваме с избуяването на новия
живот след сивотата и студа на зимата. Сваляме мартеницата, когато
видим първия щъркел. Старите хора вярвали, че ако щъркелите се приберат
напролет мръсни, ще има дъжд и плодородие, ако са снежнобели – ще бъде
суша.
Щъркелите се връщат винаги на едно и също място – у дома. Двойките се
образуват за цял живот, но може да са на различни места в зимовищата,
като всяка пролет отново ги събира гнездото. Появата им в него,
първите грижи по „ремонта“ му, първите ласки между партньорите –
всичко това е толкова човешко, че с белотата им понякога хората са ги
виждали като младоженци, затова и щъркелът се е превърнал в символ
на семейството, плодородието, щастието и е станал герой на много
легенди.

А ЗАЩО БРОИМ БЕЛИТЕ ЩЪРКЕЛИ?
Щъркелът е по-многоброен там, където има достатъчно и чисти води,
стари дървета и земеделие с малко химикали. Затова от 1930 г. насам
се провежда едновременно преброяване на гнездата на белия щъркел във
всички европейски страни. България се включва в това преброяване през
70-те години на ХХ век, чрез попълването на анкетни карти. Предишните
преброявания, чрез посещение на гнездата в населените места, са проведени през 1994/1995 и 2004/2005 г.

© Светослав Спасов

И ВСЕ ПАК КАКВО ВИДЯХМЕ И КАКВО РАЗБРАХМЕ ОТ ПОСЛЕДНОТО
ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ
Ще започнем с хората, които се включиха в него – над 600 доброволци,
служители на БДЗП, експерти и приятели на птиците и природата. Ще
продължим с това, че бяха обходени хиляди населени места и беше описано всяко щъркелово гнездо. Данните, които събраха екипите, са обнадеждаващи – 6981 са щъркеловите гнезда в България, от които 5825 са
заети от размножаващи се двойки. За сравнение преди 10 години гнездата на белия щъркел в страната са били 5703, от които 4818 са били
заети. Общият брой на успешно отгледаните щъркелчета в България за
периода на броенето е 14 235.
Установихме, че най-предпочитаното място за свиване на гнездо от
щъркелите са електрическите стълбове. От общия брой гнезда 5874
са разположени на електрически стълбове. На стълбовете с проводници нашите екипи преброиха 5425 гнезда. И продължаваме с цифрите –
201 гнезда са разположени на дървета, като най-често се използват
псевдоакация, бор, черница и топола. На сгради бяха преброени 732 гнезда. Най-често използваните сгради са фурни, къщи, църкви и училища.
Имаше и интересни находки, като например 263 гнезда, открити върху

© Франс Шепърс, Rewilding Europe
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селскостопански машини, паметници, магазини, GSM антени и други
постройки, изградени от човек.
Въпреки че 2741 от щъркеловите гнезда на електрически стълбове са
обезопасени на изкуствени платформи, все още голям остава броят на
рисковите гнезда – 309, като за тях трябва да бъдат предприети спешни мерки по обезопасяване и повдигане на платформи. Ето защо БДЗП
работи съвместно с електроразпределителните дружества, на които
ще бъдат предоставени данните за рисковите щъркелови гнезда, за да
може да бъдат обезопасени на изкуствени платформи.

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С НАЙ-МНОГО ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА В
БЪЛГАРИЯ СА:

За първи път в страната по време на кампанията за преброяването
на белия щъркел БДЗП тества модела на т.нар. citizen science (наука
на гражданите - въвличане на обикновените хора в научна дейност).
Близо 700 души от цялата страна успешно изпратиха данни за над
1000 гнезда на специално създадената от БДЗП онлайн платформа
www.shturkel.bg. По този начин те се включиха в едно от най-големите природозащитни събития в света.
Кампанията за преброяване на белия щъркел с участието на доброволци е част от проекта „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“, който се финансира от Програмата за подкрепа
на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, http://www.ngogrants.bg/.

• село Драгушиново (община Самоков) – 51 гнезда;
• село Кулата (община Петрич) – 42 гнезда;
• село Белозем (община Раковски) – 38 гнезда;
• село Белчин (община Самоков) – 31 гнезда;
• град Съединение (област Пловдив), град Хаджидимово
(област Благоевград), село Звиница (община Кърджали), село
Караджалово (община Първомай) и село Равно поле (община
Елен Пелин) с по 29 гнезда.

ОБЩИНИТЕ С НАЙ-МНОГО ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА В БЪЛГАРИЯ СА:
• Община Самоков (198 гнезда)
• Община Петрич (188 гнезда)
• Община Тунджа ( (154 гнезда)
• Община Хасково (147 гнезда)
• Община Харманли (123 гнезда)

© Петър Шурулинков

Свилен Чешмеджиев

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от БДЗП и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
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Дейности на БДЗП

НОВОСТИ В МОНИТОРИНГА
НА ОБИКНОВЕНИТЕ
ВИДОВЕ ПТИЦИ

O

т тази година въвеждането на наблюденията от мониторинга на широкоразпространените видове птици и заявяването на нови площадки ще става електронно през сайта
www.SmartBirds.org.

Целта на новата система е да намалим ползването на хартия и
усилията на доброволците за въвеждане и обобщаване на наблюденията в
таблици, както и да ускорим времето за събиране на наблюденията.

Чрез новия портал www.SmartBirds.org можете да въведете наблюденията
си директно онлайн. Всеки от досегашните участници в дейността има
регистриран профил. За да влезете в него, просто изберете „Забравена парола“ и въведете нова, желана от вас. Инструкция за ползването на сайта,
вкл. как да заявите нова площадка и да въведете вашите наблюдения, може
да видите на страницата за МОВП www.bspb.org/monitoring. Някои от
функционалностите на сайта са:

• ЛЕСНО ЗАЯВЯВАНЕ НА НОВА ПЛОЩАДКА;
• ИЗТЕГЛЯНЕ НА КООРДИНАТИ И ЛЕСНО ОТПЕЧАТВАНЕ НА
САТЕЛИТНА КАРТА НА ВАШАТА ПЛОЩАДКА;

Скоро се очаква да изградим и връзка на портала с мобилното приложение
www.SmartBirds.org, така че лесно и бързо да качите своите наблюдения в
сайта. След завършване на броенето с мобилното приложение просто натискате бутона „Качване“ и с това ще приключи вашият ангажимент по
изпращането на наблюденията ви. Инструкция за ползване на приложението, вкл. как да заредите границите на вашата площадка в мобилното си
устройство, може да намерите на страницата на МОВП в секция „Участие“.
Ако предпочитате да ползвате познатите хартиени формуляри, може да
продължите да го правите и да ги изтеглите от страницата на инициативата в секция „Участие“. Нововъведенията ще ни позволяват да анализираме данните по един много по-точен начин.
Разгледайте SmartBirds.org и заявете вашата нова площадка или въведете
вашите данни от мониторинга през 2016 г. Напомняме, че от 2016 г. въвеждаме задължително условие участниците в мониторинга да преминат
официален тест за разпознаване на птиците в България по снимки и звуци.
Тестът се намира на сайта www.birdid.no.
Вижте сайта – www.SmartBirds.org – и влезте в профила си или регистрирайте нов.
За въпроси, моля, сигнализирайте на monitoring@bspb.org.

• ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА КАРТА;
• ОНЛАЙН ВЪВЕЖДАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЯТА ВИ (ТАЗИ
ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЩЕ ЗАМЕСТИ ДОСЕГАШНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ).

© Емил Тодоров

Йордан Христов

© Богдан Боев
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Пътешествия

ЛЕШОЯДИТЕ В НАМИБИЯ
КАКВО СЕ СЛУЧВА С ТЯХ?

© Волен Аркумарев

В

сичко започна една сутрин, когато проверявах пощата си и попаднах на мейл от изследовател от университета в Хелзинки,
който търси полеви експерт за провеждане на проучване върху
използването на отрови в Намибия и ефекта върху лешоядите.
Е, близо два месеца по-късно голяма метална птица прелетя
над екватора, устремена към столицата Виндхук, и аз нямах търпение
да вдишам отново горещия африкански въздух.

Без да губим време, още рано на следващата сутрин се отправяме далеч
на север в търсене на фермери. Птици пеят някъде сред бодливите дървета, по акациите (истинските, а не европейските салкъми!) подскачат
любопитни птици носорози, над жълтите треви край пътя се подават
вирнатите опашки на брадавичестите прасета, а антилопи спрингбок и
стийнбок са излезли на паша... Цялата гориста савана се събужда за нов
живот.

Намибия е с осем пъти по-голяма площ от тази на България и население
едва 2,3 млн. души, а ако трябва да се опише с една дума, тя би била
необятност. Живеещите между пустините Намиб и Калахари хора водят непрестанна битка със сушата. На летището обаче ни посрещат
няколко тежки капки дъжд, които ознаменуват края на сухия сезон, а на
терминала ни чака добър семеен приятел, който бързо ни въвежда в дебрите на живота в Намибия.

През първите дни от нашия двумесечен престой се присъединяваме към
екипа на Vultures Namibia, за да им помогнем с маркирането на млади лешояди орику в пустинята Намиб, която е най-големият национален парк
в страната. Лешоядите орику са близки родственици на добре познатите ни черни лешояди, но приспособени да живеят при горещия пустинен климат. Гнездата си разполагат в короните на бодливите камилски
акации, което ги прави почти невидими и недосегаеми. Едва навлизаме
в каменистата част на пустинята и вече се озоваваме на маркирана с
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автомобилни гуми малка самолетна писта, а два триместни самолета
нетърпеливо бръмчат. Те ще ни помогнат да открием заетите от лешояди гнезда. Дозата вълнение рязко се покачва, а само минута по-късно
пред мен оживяват пейзажите от книгите на Гжимек – десетки планински
зебри, антилопи орикс и щрауси препускат под нас, а ние летим редом с
лешоядите. Животинските пътеки като големи артерии криволичат по
сухата земя и показват пътя към най-добрите пасища. В долините на
мъртви реки растат устойчиви акации, а гнездата на лешоядите лесно
се забелязват отвисоко. Маркираме над 120 гнезда само за 2 дни, но предстои най-трудната част – да достигнем до всяко от тях през червените
дюни на пустинята... а живакът денем скача до 42 градуса. До гнездото
се качваме с висока стълба, а всяко лешоядче се сдобива с пръстен и жълта крилометка, които ще помогнат за бъдещото им лесно разпознаване.
Затъваме в пясъците безброй пъти, но също толкова безбройни са и блещукащите звезди в пустинната нощ. Заспиваме в уюта на палатките под
съпровода на свирукащи наоколо гекони и с усмивка на удовлетворение.
Скоро пустинното приключение завършва и продължаваме с основната
задача – срещите с фермери. Откриваме първия фермер за деня да разчиства храсти с работници близо до дома си. Висок, светъл бур с каубойска шапка, протрити дънки и широка усмивка бърза да ни предложи студена лимонада, а ние бързаме да започнем с интервюто. Основно въпросите
ни са свързани с конфликта човек-хищник, отношението към лешоядите и
използването на отрови. За последната група въпроси използваме специална техника, която гарантира анонимността на интервюирания. Поради
сухия климат животновъдните ферми тук са огромни и имат площ средно 6 хил. ха, а в южните части на страната достигат и до 20 хил. ха. На
север основно се отглеждат крави и конфликтът на фермерите с гепардите и леопардите е сериозен. Намибия приютява една от най-многочислените популации на гепарда в света и е единствената страна в Африка,
в която дори числеността на лъвовете се увеличава. В южните части на
страната, където растителността е по-оскъдна, се отглеждат основно
овце, чийто най-голям враг е черногърбият чакал. Това е и основният вид,
срещу който фермерите продължават да използват отровни примамки.
Използването на овчарски кучета на практика тук се оказва неприложимо, защото животните пасат разпръснати на голяма територия и се
събират само няколко пъти в годината. Най-разпространена е породата
овце дорпър – те са устойчиви на сухия и горещ климат, но не са стадни,
което ги превръща в лесни жертви на чакали, гепарди, хиени и леопарди.
Някои фермери споделят, че успех в борбата с гепардите има освобождаването на няколко магарета сред телетата. Магаретата са агресивни и
понякога близката среща с тях води дори до фатален край за гепардите,
поради което те ги избягват. В някои райони на страната фермерите в
последните години започват да инвестират в ограждане на фермите с
електропастири, които да спират хищниците. Случайно се натъкнахме
на изследване, според което преди 40 години над 70% от фермерите са
използвали отровни примамки срещу хищници. Използването на отрови е
главната причина за драматичното намаляване в числеността на всички
видове лешояди в Африка през последните десетилетия.
Днес някои видове, като рюпеловият и белогърбият лешояд, са критично застрашени, а капският и лешоядът орику са сред застрашените от
изчезване видове. При нашето изследване установихме, че близо 30% от
интервюираните над 400 фермери използват отровни примамки, а над
50% заявяват, че в миналото са използвали, но са спрели поради унищожителното влияние на отровите и върху други животни, като лешоядите,
прилепоухите лисици, сурикатите и др. Отношението към лешоядите е
предимно положително главно поради факта, че те често показват на
фермерите къде има умрели животни и им помагат по-лесно да ги намерят сред храстите, но също така и поради значението им за почиства-

© Волен Аркумарев

нето на фермите от мъртвата материя. Някои фермери дори изграждат площадки за подхранване на лешоядите, където изхвърлят кланични
отпадъци, а тези, които използват отрови, събират умрелите чакали и
хиени, за да предотвратят вторично отравяне. Макар че някои препарати са вече забранени в Намибия, дилъри продължават да ги внасят от
ЮАР, а борбата с отровите остава приоритет номер едно за спасяването на лешоядите не само в Намибия, но и в цяла Африка. Борбата ще е
дълга, но успехът зависи от всеки от нас!

ИЗ ПОЛЕВИЯ ДНЕВНИК:
Най-ценни са ни онези моменти, в които чувстваме и виждаме
свободата – свободата на препускащите орикси, на бушуващия
вятър, на „пушещите“ дюни, на тичащите по пясъка бръмбари
и на безкрайните звезди. Веднъж докоснеш ли се до нея, свободата прераства в непрестанен порив.

Волен Аркумарев

© Волен Аркумарев
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От читателите

ЛЯСТОВИЦИТЕ –
ДОБРЕ ЛИ ГИ ПОЗНАВАМЕ
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЗА 1-2 СЕДМИЦИ ДА СЕ „ОПИТОМИ“ ЛЯСТОВИЦА?

© Светослав Спасов

М

ного хора смятат, че лястовиците са „студени“ и горди
птици. Така ли е в действителност?

крило аз непрекъснато виждах лястовичето гнездо, а отрасналите млади
лястовици непрекъснато виждаха мен през отвора на гнездото.

Бих желал да разкажа за действителни случаи, при които
съм имал близък контакт с лястовици от градския вид.
Предполагам, че за много хора тези преживени събития
биха представлявали интерес, макар че биха изглеждали невероятни.

Тогава настъпиха хладни и дъждовни летни дни, в които възрастните
лястовици трудно намираха насекоми за малките си рожби. Било за да
помогна на малките лястовици, било от желание да изучавам поведението им, започнах да ловя мухи в стаите, които намушвах на върха на дълга тел и ги подавах на малките. Те бързо привикнаха да кълват мухите.
Впоследствие постепенно скъсявах дължината на телта и след 3-4 дни
лястовичетата кълвяха мухите направо от моите пръсти.

Оттогава изминаха години, но въпреки това паметта не заличава спомена. В малкия крайморски град предстоеше да бъде съборена къщата
ни, за да бъдат построени големи жилищни блокове. За целта общината
ни предостави малък апартамент, в който да се преместим. Оказа се,
че още преди ние да се настаним апартаментът вече беше заселен – с
гнезда на лястовици.
Стаята, отредена за мен, беше твърде малка и се наложи леглото ми да
бъде разположено успоредно на прозореца, така че през отвореното му

След още 2-3 дни изведнъж някаква лястовица влетя през отворения прозорец в стаята ми, прекоси я до единия ъгъл, след това до другия ъгъл
и си излезе. Малко след това осъзнах – първото младо лястовиче беше
излетяло от гнездото. Два дни по-късно, когато се прибрах в стаята си,
видях, че пред прозореца ми летяха 10-15 разтревожени лястовици, а вътре на затвореното крило на прозореца пърхаше малка птичка. „Моето“

21
лястовиче беше влязло през отворения прозорец, а на излизане се беше
насочило към затвореното крило. Взех го в дланта си, а то извърна глава
към мен с израз на голяма плахост и малко доверие. Изнесох го през отворения прозорец и разтворих дланта си. Наоколо лястовиците летяха и
го призоваваха да литне, но то не бързаше – беше се успокоило и доверило. А може би си почиваше от изживения малък шок след удара в стъклото на прозореца. След около минута спокойно излетя от дланта ми.
В процеса на наблюдение над младите лястовички констатирах, че когато им поднасях мухите, едното лястовиче се отзоваваше с най-голяма
охота, второто проявяваше по-малко охота, а третото беше най-плахо.
Може би кълвеше по примера на другите две. За разлика от някои други
птици при доставяне на насекоми от родителите им малките лястовички се редуват да кълват едно след друго – проявяват солидарност.
Изминаха още няколко дни и лястовичетата вече редовно излитаха от
гнездото си. Един ден бях излязъл на малкия балкон, когато пред мен
изведнъж долетя лястовица, която застана до кръста ми, където бяха
ръцете ми. Сепнах се и чак след 1-2 минути се досетих, че това беше
„моята“ лястовичка, която беше ме познала и очакваше да види в ръцете
ми муха. Нямаше да е много справедливо, след като някои млади птици
нямат двама родители, аз да бъда „трети родител“ на младото лястовиче; не е добре за дивите млади птици да привикват на голяма близост
с хората, защото в житейския си път при други условия може да станат
уязвими. Хората просто не трябва да пречат на птиците, а да им предоставят условия за гнездене.
Вече нямаше изненади около моите лястовици, когато… направих голяма грешка. Една вечер след залез слънце, преди смрачаване, бях наловил
мухи, за да подам на лястовиците, но още преди ръката ми да доближи
гнездото, две птици светкавично излетяха от гнездото – това бяха
родителите, силно смутени от ръката ми. Вътре бяха останали само
младите. Най-близо до изходния отвор на гнездото винаги застават родителите. А възрастните птици по-трудно и бавно се привързват към
хората.
През следващото лято лястовиците отново отглеждаха своите малки
в старите си направени от кал гнезда. Но в началото на лятото, преди
младите лястовичета да израснат, заваля пороен летен дъжд, който
този път беше съпроводен не от северен вятър, както бива най-често,
а от южен. Талазите дъждовна вода, притискани от вятъра, се стелеха
по южната стена на жилищния блок, където се намираха лястовичите
гнезда. Не след дълго обилната вода разкисна и събори лястовичето гнездо, което се намираше на прозореца на другата стая. В бурята голяма
лястовица стремително премина покрай гнездото, но беше безсилна да
помогне на своите малки. От гнездото беше останало само едно кътче
в ъгъла на стената и там бяха се вкопчили две малки полуголи птичета.
Аз се качих на прозореца, взех ги в дланта си и протегнах ръка далеч напред по посока на летящата лястовица, за да види своите рожби. След
това прибрах лястовичетата в стаята на топло и… ето че след около
два часа новото гнездо на лястовиците, направено от кашон с двойни
стени и свързано с дебел конец и тел, беше готово. То беше монтирано
на старото място, с отвор, съответстващ на стария. Закрепих гнездото към дървената рамка на прозореца и стената с помощта на няколко гвоздея. След това постлах вътре малко стари пера за изолация и разбира се, сложих двете лястовичета. Измина може би около час и когато
наближи да се мръква, лястовиците се прибраха в новото си гнездо и…
после там отгледаха своите лястовичета. По-късно съобразих, че може
би в гнездото е имало и трето лястовиче, както най-често се случва, но
то вероятно е паднало заедно с основната част на гнездото и навярно
бе загинало.

На следващата година лястовиците не си строиха ново гнездо, те отгледаха и следващото поколение в гнездото, направено от кашон. Бяха се
уверили, че то е по-устойчиво от направеното от кал.
След години, докато вървях по тесен скалист черноморски бряг пак в
този град, силно впечатление ми направи една лястовица, която тревожно пищеше. Тя беше си направила гнездо над скалистия бряг, далеч
от града и пристанището, където имаше стотици други гнезда. Нейно
лястовиче предстоеше да излети от гнездото, а на два метра от него
беше вкопчил нокти в скалата един ястреб. Той не можеше да достигне
в полет голямата лястовица, но беше разбрал, че младото беззащитно
лястовиче скоро ще напусне гнездото, и го чакаше… Затова лястовицата с писък предупреждаваше лястовичето да не излита. Естествено, аз
прогоних ястреба, но лястовицата не се успокои напълно. Какво я беше
накарало да построи гнездо на скалите, далеч от сградите, където би
било много по-сигурно? Може би тя е имала гнездо на сграда, което е било
съборено от човек? Дивите птици, респективно лястовиците, оказват
такова доверие на хората, каквото заслужават, но достатъчно е един
от нас да им навреди, за да избягват близостта на хората завинаги…
В България лястовиците действително са слабо опознати. Малко хора
знаят, че у нас гнездят пет вида лястовици и три вида бързолети, които
неправилно се възприемат като лястовици. Най-разпространената лястовица е градската, която всички познават. Втората по разпространение, най-красивата лястовица с дълги опашни пера (и най-дружелюбна), е
селската. Нейните гнезда са открити, поради това тя ги прави в закрити помещения. Някога това са били големите селски обори, а сега видът
трудно намира помещения за гнездене.
За градовете лястовиците и бързолетите са „филтър“ срещу мухите и
комарите, тъй като цялата си храна те улавят във въздуха.

инж. Слави Славов

© Йордан Христов
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ПРОБУЖДАНЕ БЛИЗО
ДО ПРИРОДАТА

1

1

Традиция е събирането на всички карталци около лагерния огън. Средата на поляната с мястото, отредено за
огъня, е притегателно както през деня, така и вечерта.
Но именно вечер оттам се носят песни над цялата местност и
се раждат креативни идеи, като тази за рисуване във въздуха
със светлината на челници.

Тази година образователният природозащитен лагер Картали се
организира в рамките на проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничната планина Родопи“ (LIFE 14 NAT/
NL/901), финансиран от програма LIFE на ЕС.

2
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2

Мястото на карталци е запазено от 2004 г. насам.
Днес то е част от европейската екологична мрежа
Натура 2000. Попада в две защитени зони – „Източни Родопи“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна и защитена зона „Студен кладенец“ за
опазване на дивите птици. Обучението на студентите се
провежда сред най-забележителните защитени местности
в източния дял на Родопа планина – „Юмрук скала“ и „Средна
Арда“. Край лагера с разноцветни палатки се простира част
от язовир „Студен кладенец“.

3

На това вече емблематично и любимо място за всички карталци всяка сутрин участниците се събират
и започва разпределянето им в групи по интереси.
Следва обхождане на терена в околността, съпроводено от
практическо обучение за разпознаване на едри грабливи птици, все пак домакини тук са белоглавите и египетските лешояди, търсене и проучване на земноводни и влечуги, наблюдение
на бозайници, събиране и определяне на насекоми, както и обучение за опръстеняване на пойни птици. За часове поляната
на лагера остава пуста.

4
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4

Тази година най-много „почитатели“ събра групата за
наблюдение на насекоми и преди всичко на пеперуди. Всеки докоснал се до ентомологичния сак на Любен Домозетски беше въодушевен и изненадан от богатството на тази
група животни в Източни Родопи. Любен успя да разкрие нов
свят за много от студентите.

5

Изисква се изключителна ловкост да уловиш пеперуда,
да бъдеш внимателен и да проявиш нежност към крехките крила на насекомото, за да не бъде наранено при
определянето на вида и връщането му в природата.

6

Поредната красавица, попаднала в сака и пред погледа на обучаващите се. Следва моментът, в който с
помощта на дебелата книга – определителят, всички
научават името на вида. После един от многото участници в
групата е късметлията, който ще пусне пеперудата обратно
в нейния дом.

6
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8

9

Защитена местност „Средна Арда“ и част от защитена
местност „Юмрук скала“

Да не остане някой с грешно впечатление, че на образователния природозащитен лагер Картали само се ходи
на терен, текат обучения и къртовски труд. Не, има
и моменти като този на Марио, с топка в краката и китара в
ръцете пред един от многото хамаци в боровата гора на лагера.
Има достатъчно време в следобедите за разходки до по-отдалечени места, като природна забележителност „Вкаменената
гора“, за каяци до защитена местност „Средна Арда“, както и
за книга или сън.

9

Друго притегателно обучение през четири от дните
на лагера беше практиката за опръстеняване на пойни
птици. За целта всяка сутрин рано-рано беше разпъвана
орнитологичната мрежа на Митко. В нея попадаха славеи, червеногърби сврачки и други пойни птици, които бяха щателно изследвани и накрая опръстенявани.
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Колко тежи това птиче!? И кантарът е малък
като клиентите му! И докато един прави всички
необходими замервания на уловената в мрежата
птица, други документират събитието.

Не бяха пропуснати земноводните. Жълтокоремната бумка е една от малките жабки в нашата
природа. Привлекателна е с жълточерното оцветяване на коремчето си – защитната й окраска. При нападение
или опит за улавяне жабката бързо се обръща по гръб и показва
корема си, за да предупреди, че не е съвсем беззащитна. Среща
се много често в коритата на каменните чешми.

Една от многото сухоземни костенурки, които
бяха открити от участниците в природозащитния
лагер. Най-малката намерена костенурка по време
на лагера беше дълга едва 4 см и тежаща 19 гр. А най-голямата се оказа шипобедрена костенурка малко над два килограма и
дълга 22 см.
Почти всички карталски муцуни! И вие може да
станете част от преживяването и да придобиете
или повишите познанията си за нашата природа,
ако се включите в образователен природозащитен лагер Картали през следващата година. Мястото е Източни Родопи, времето – винаги в началото на май.

12

Много често на поляните, по пътищата, сред скалите на Източни Родопи се срещат и двата вида
сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашатата. Най-лесно се придобива знанието за разпознаване на
двата вида, но съвсем различно е да знаеш как да вземеш цялата
необходима за науката информация за следване на популациите
им – дължина на пластрона и карапакса, тегло на екземпляра,
кръвни проби за изследвания и т.н. Всичко това се случваше на
терен за всеки видян индивид.

14

Мариана Вълчева

Снимки: Бойко Димов: 1,3,6,9,11,12,13,14, Иван Пандъков: 2 и 7, Яна Гочева: 4 и 5,
Павел Павлов: 8 и 10
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МЕРИ – ПОСЛАНИК НА ЛЮБОВТА

Б

ях сигурна, че Мери (Мария Мутафчиева) ще приеме поканата да бъде първият посланик на кампанията „Зрънце любов“,
защото винаги усмихнатата жена (така я виждам при всяка
наша среща) е любов и по-важното – с лекота я дарява. Живеем
в преходност и онова, което остава дълбоко в нас, е точно
това, което сме дарили на другите, на света около нас. Мери оставя
нежни, но огромни следи. Поне така се случи с мен и с Българското дружество за защита на птиците. Надявам се и тя да е усетила нашата обич.
„Музика звучи, зная че си ти...“ Музика. И това е Мери. Нейният глас
звучи за мен всеки ден, при всяко позвъняване на телефона, но той звуча
и за всички хора и птици по време на тазгодишната кампания, в която за
пореден път заедно осигурявахме зрънца слънчоглед на птиците, останали близо до нас в студените, ветровити и снежни дни.
Благодаря, Мери, че си част от моето сърце и от това на БДЗП!
Помолих Мария Мутафчиева да сподели с нас как се е чувствала в ролята
на посланик на кампанията „Зрънце любов“.

– С кои три думи можеш да определиш кампанията
„Зрънце любов“?
– Първите думи, които ми хрумнаха, бяха обич, птици и
грижа, а после веднага последваха приятелство, природа,
отговорност…

– Какво научи като посланик на „Зрънце любов“?
– Че всеки може да отдели от времето си, за да се погрижи
за пернатите ни съжители в градовете… Че съм склонна да
се притеснявам за моите синигери всеки път, когато съм
извън София. Първата ми работа, когато се прибера, е хранилката… Че цялото семейство се включва в едно такова
начинание – да поддържаш хранилка за птици, да купуваш

суров слънчоглед и винаги да има от него вътре. Научих се
да разпознавам много птици. И отново се убедих, че хората
са добри и откликват на такива чистосърдечни кампании.

– С каква мисъл се събуждаш?
– Предстои чудесен ден! Той винаги е различен. Понякога
зная почти до минута какво би трябвало да се случи в него,
друг път – нямам представа, някой позвънява и нещата
тръгват в съвсем неочаквана посока…

– Разкажи ни кратка история, свързана с
опазването на природата, оставила отпечатък в
живота ти?
– Когато бях дете, често посещавахме Странджа планина
– на гости на баба и дядо, на екскурзии и излети сред природата. Наскоро говорих с родителите си, че не сме ходили от
доста време заедно там и искам да отидем. Те ми разказаха,
че до любимите ни кътчета вече не може да се стигне, защото няма път – гората е масово изсечена и всичко се е свлякло… А по тези места живеят хора!!! Които обаче никой не
може да посети и никъде не могат да заминат с нормална
кола…

– Кое е най-голямото ти удовлетворение от
връзката с природата?
– Усещането за безвремие, радостта, че си жив и можеш да
впериш поглед в безкрайния хоризонт… Много често у дома
си представям, че съм на някакво красиво място, където съм
била. Хубавото е, че понякога имам възможността в следващите минути да пътувам натам.

– Какво те вдъхновява?
– Красотата. В природата, в човешките взаимоотношения… Красотата на мисълта, въображението… Постиженията на хората също ме вдъхновяват. Всеки път си казвам:
„Струва си, всичко си струва, за да чуеш това, за да видиш
това…“

Интервюто с Мария Мутафчиева взе Мариана Вълчева

© Димитър Градинаров
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УЧЕНИЯТ С ПРИРОДА В СЪРЦЕТО
БОЖИДАР ИВАНОВ НА 70 ГОДИНИ

E

дно от най-ценните качества за успеха и за бъдещето на всяка организация е присъствието в нея на хора на различна възраст. БДЗП съумя да постигне това и определено то е едно от
най-големите ни постижения. И ако днес е трудно да се посочи
най-добрият сред цялата плеяда млади отдадени на мисията ни
професионални природозащитници, в „белокосата“ част на Дружеството
едно име стои категорично и безспорно. Божидар Иванов. На 5 февруари
2016 г. Божидар навърши 70 години. Всъщност юбилеят е добър повод
да погледнем назад и да видим изключителния принос на този човек. Принос преди всичко за науката. С десетките си орнитологични публикации,
и особено с класическите монографии „Фауна на България – Птици“, Божидар остава сред водещите български орнитолози на всички времена.
„Неговият“ трети том на „Фауната“ маркира нов етап в развитието на
българската орнитология. Не само с коректното и точно представяне
на данните, но и със задълбоченото разработване на описанията на видовете, което позволява от тук насетне да се работи много по-успешно
на подвидово ниво, да се определя възрастта на птиците и да се разширят значително познанията за популациите им.
Да описваш един свят, да виждаш проблемите му и да оставаш равнодушен към тях е неморално. Божидар не допусна да остане обикновен регистратор на факти и „откривател“ на нови за страната видове и находища
– с авторството си в Червената книга на България (както в първото,
така и във второто й издание), със становищата си по природозащитни въпроси в някогашния Институт по зоология на БАН, с приноса си
за най-значимите публикации на БДЗП – „Орнитологично важните места
в България“ и „Атлас на гнездящите птици в България“. Но най-вече с
това, че не продаде научната си и човешка съвест по време на „ОВОСния период“ в българската орнитология, когато категорично застана на
страната на природата. И с това, че стана един от строителите на
БДЗП (като председател на нашата организация в едни от най-трудните
й години) и чрез него – на модерната гражданска природозащита в Бълга-

рия. Именно с последното ще остане завинаги Божидар. И с това, че даде
пример за екипна работа като единствения път към истинския успех на
едно дело. Така стана част и от още едно от най-големите постижения
на БДЗП – изградена общност от съмишленици. Нещо толкова липсващо
на България...
Не е възможно да става дума за Божидар и да не се отбележат неговата пословична принципност, изключителни познания в определянето на
птиците (не случайно е председател на Българския национален комитет
по редките видове – БУНАРКО), в ботаниката, историята. Свободно
владеещ 5 езика, отлично познаващ страната и нейния птичи свят, с
великолепно чувство за хумор, съвсем естествено той стана един от
първопроходците в развитието на бърдуочинг туризма в България. Днес
фотографите на птици са стотици, но малцина знаят, че Божидар Иванов бе един от първите петима българи, които започнаха да снимат
птиците в тяхната естествена среда и така поставиха началото на
този клон на фотографското изкуство. И днес няма по-добри от неговите снимки на скална зидарка и някои други не съвсем лесни за фотографиране видове. Със сигурност някои от последните качества „не се
връзват“ с класическата представа за университетски преподавател,
но Божидар беше и такъв с упражненията по орнитология, които водеше
в Биологическия факултет на Софийския университет. Честит юбилей,
Божидаре! За БДЗП е привилегия да има хора като теб!

Петър Янков

© Галя Милкова
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КОНЦЕРТ В ГОРАТА
Ела с мен на разходка!

– Свали бинокъла по-надолу, към основата на дървото!

– В гората? По това време?! Слънцето още не е изгряло,
нека поспим!

– Видях го! Ама как така? Защо е на земята?! Нали кълвачите са докторите на гората и ядат насекоми по стволовете и под кората на дърветата?

– Ела! Виж как луната осветява старата пътечка. Чакай!
Чуваш ли? „Чуух-чууух!“ Това е песента на чухала! Любимата ми совичка!
– Страх ме е!
– Няма нищо страшно! Чухалът е най-малката от совите – висок е едва около педя. Освен това обича да си хапва
предимно насекоми. Това трябва да е татко чухал. Чувала
съм, че когато си направят гнездата и снесат яйчица,
мама чухал остава да мъти в гнездото над 20 дни, а татко чухал є носи храна и охранява отвън, като „чуха“ цяла
нощ. Хайде, да поговорим с него! Чуух, чуух.

– Чуух-чуух-чуух!
– Виж, слънцето вече е на път да изгрее! Хайде да влезем
по-навътре в гората!

– Вярно е, така ги наричат: докторите на гората. Лекуват дърветата от бръмбари и ларви на насекоми, които
гризат дървесината под кората. Почукват по дървото,
разбират къде има храна за тях и правят дупчица в кората. Зеленият кълвач обаче много обича да ходи и „пеш“ по
земята – търси лакомства в мравуняците и тревата.
– Мисля, че ще го запомня! Песента му звучи сякаш някой
силно се смее от дървото. А ти откъде знаеш всички
тези неща?
– От училище ни заведоха в един детски научен център.
Хората там ни научиха да разпознаваме някои видове
птици и техните песни и ни разказаха за организацията,
която се грижи за защитата на птиците. Беше много
интересно!
– Ку-ку, ку-ку!

– Е, добре. Но нека да си взема и новия бинокъл.

– Уп-уп-уп, уп-уп-уп!

– Чичо-пей, чичо-пей, чичо-пей.

– Фюуу-фюуу-фюуу–фи-фи-фи!

– Какво е това? Чуваш ли го?

– Колко много птичи песни се чуват от всички посоки!

- Чичо-пей, чичо-пей.

– Да, в гората настана истински концерт! Знаеш ли колко
е часът?

– Да, чувам! Ето го там – големият синигер! Сигурно за
него баба казва, че от дървото се обажда чичопеят. В
книжките за птици пише, че големият синигер се храни с
дребни насекоми и гъсеници и е много полезен за дърветата: някои от гъсениците изяждат листата на дървото.
Пише още, че една двойка синигери можели да отгледат
цели три поколения малки само за едно лято. И всеки път
снасят около 10 яйчица.
– Еха! Това прави цели 30 бебета синигерчета само за едно
лято, представяш ли си! Гората сигурно ликува! Колкото
повече синигери – толкова по-малко вредители по листата!

- Почти девет.
– Олеле! Да прибираме биноклите и да се връщаме вкъщи,
че баба сигурно вече ни чака със закуска. Утре пак ще станем рано да послушаме концерта, нали?
– Дааа! Искам до края на пролетната ваканция всяка сутрин да излизаме с биноклите в гората! А като се върнем
в София, може и в парка, нали? Нали?
– Разбира се! Птичият концерт през пролетта оглася
дори и градските паркове. Ще отидем и там, обещавам!

– Да! Слънцето вече изгря. Сложи си шапка и да продължаваме.
– Хе-хе-хе-хе… хе-хе-хе-хе!
– Кой се смее? Ти ли?
– Не съм аз, глупчо! Не чуваш ли, иде отдалеч. Мисля, че се
досещам какво е. Хайде да го потърсим!
– Хе-хе-хе-хе-хе!
– Ето го! Зелен кълвач!
– Къде е? Не го виждам.

Яна Гочева
Детски научен център „МУЗЕЙКО“
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ГИРЛЯНДИ ОТ ПОЙНИ ПТИЧКИ
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
Хартия, размер А4
Шаблон, размер 1/8 от А4 (с очертанията на пойна птичка)
Ножица, молив и лепило

ДЕЙНОСТИ:
Изрязвате всеки лист А4 надлъжно на две равни части.
Всяка част сгъвате на още четири части (като хармоника).
Поставяте шаблона върху сгънатата на четири части хартия,
очертавате с молива и изрязвате. Ще получите един отрязък
с четири птички – от вашия бъдещ цветен гирлянд. Отделните
части на гирлянда можете да свържете помежду им чрез лепило.
Не изхвърляйте изрезките, които остават след гирлянда – можете да
направите допълнителна украса – от хартиени цветя, пеперуди или да
декорирате самите птички.
Украсата може да ви послужи за тематично парти – в дома или градината, рожден ден или просто да прекарате един следобед, пълен с творчество и забава.

Любезно предоставено от Музейко

© Архив Музейко

ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ
ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ 2016
Включете се в мониторинга на
обикновените видове птици. Само
така ще съберем повече данни за
промените в средата, в която
живеем ние и птиците!
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