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В най-западната точка на Черно море, къде-
то е най-тясната част на втория по значи-
мост прелетен път на птиците в Европа – 
Виа Понтика, се намират три  защитени зони 
от екологичната мрежа Натура 2000 в Бълга-
рия – „Атанасовско езеро”, „Бургаско езеро” 
и „Мандра-Пода”. В тези три защитени зони 
от международно значение съсредоточихме 
усилия, тъй като те обхващат цялото мно-
гообразие на крайбрежни влажни зони – от 
големи открити водни площи до гъсти тръс-
тикови масиви, от метри морски дълбини до 
сантиметрови плитчини, от сладководни, 
през полусолени, морски и свръхсолени води. 
Резултатът е огромно разнообразие от 
местообитания и техните живи обитате-
ли. Запазването на крайбрежните места за 
почивка, гнездене и хранене на застрашени 
от изчезване в световен мащаб пет приори-
тетни вида – къдроглавият пеликан, големи-
ят воден бик, малкият корморан, белооката 
и тръноопашатата потапници и подобряване 
на състоянието на популациите им бяха ос-
новни цели на проекта.

ОТ КЪДЕ ЗАПОЧ-
НАХМЕ? 
ПРЕДИЗВИКА-
ТЕЛСТВОТО – ДА 
ОПАЗИМ ОТ ИЗ-
ЧЕЗВАНЕ ПЕТ 
ВИДА ПТИЦИ!

Белооката потапница (Aythya nyroca) 
в световен мащаб е категоризирана 
като „почти застрашен” вид, съгласно 
Червения списък на IUCN, и „уязвим” 
на Европейско равнище. В България са 
наблюдавани от 150 до 230 двойки. Белоо-
ката потапница не е постоянен вид у нас. 
Тя ни посещава, за да създаде и отгледа 
потомство, по време на миграция и много 
рядко зимува в нашите влажни зони.

Големият воден бик (Botaurus stellaris) 
в световен мащаб е категоризиран 
като „слабо засегнат”, съгласно Чер-
вения списък на IUCN, а на Европейско 
равнище като „изтощен”, което озна-
чава, че природозащитният му статус 
на Стария континент е неблагоприятен. 
Видът има нужда от наводнени тръс-
тикови масиви, които му предоставят 
подходящи места за хранене и размножа-
ване. Големият воден бик е регистриран 
и в трите проектни ЗЗ от екологичната 
мрежа Натура 2000, а числеността му се 
равнява на около 60 токуващи мъжки след 
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последното национално преброяване на 
вида проведено през 2011 г.

Тръноопашатата потапница (Oxyura 
leucocephala)  е „застрашен” от изчез-
ване вид в световен мащаб, съгласно 
Червения списък на IUCN. Бургаското 
езеро и комплекса Мандра–Пода са от 
ключово значение за опазването є, защо-
то там са регистрирани едни от най-зна-
чимите струпвания на потапницата по 
време на миграция: до 2  260 индивида в 
Бургаското езеро и до 202 индивида във 
водите на Мандра-Пода. В началото на 
XX век числеността на световната попу-
лация на тръноопашатата потапница е 
оценена на 100  000 индивида, но рязко е 
намаляла до 13  000 индивида при послед-
ната оценка през 2011 г.

Малкият корморан (Phalacrocorax 
pygmeus) е определен като „слабо за-
сегнат” в световен мащаб, съгласно 
Червения списък на IUCN. Въпреки че по-
пулацията му е оценена като „нараства-
ща”, той има неблагоприятен природоза-

щитен статус на Европейско равнище. 
Дълги години не е бил наблюдаван като 
гнездящ вид в бургаските езера и едва 
през 2010-2011 г. видът е регистриран 
отново да гнезди  в Бургаското езеро и 
ЗМ „Пода”, част от ЗЗ „Мандра-Пода” и 
„Бургаско езеро” от екологичната мрежа 
Натура 2000.

Къдроглавият пеликан (Pelecanus 
crispus) е определен като „уязвим” вид 
на световно равнище, съгласно Черве-
ния списък на IUCN , а на Европейско 
е „рядък”. Затова комплексът от бур-
гаски влажни зони е от огромно значе-
ние за оцеляването и подобряването на 
състоянието на световната популация 
на вида. Къдроглавият пеликан използва 
Атанасовско езеро и утайниците до ЗМ 
„Пода“ за почивка и нощувка по време на 
миграция и зимуване, а се храни в Бургас-
кото езеро. За съжаление видът не гнезди 
в езерата на Бургас, поради липсата на 
подходящи места.

Основните заплахи за петте приоритет-

ни вида птици са общи, затова мерките и 
дейностите по проекта бяха фокусирани 
върху най-сериозните и спешните от тях. 
Сред основните заплахи, довели до нама-
ляване на популациите на видовете са 
загубата на местообитания – гнездови 
и хранителни, бракониерство – незаконен 
лов и риболов, безпокойство, унищожава-
не на гнезда и малки от наземни хищници, 
липса на достатъчно обществена подкре-
па и разбиране за опазването им, неакту-
ални планове за действие за опазване на 
видовете, които да гарантират адекват-
на бъдеща защита и подобряване на попу-
лациите им. Сред специфичните заплахи е 
смъртността причинена от опасна елек-
тропреносна мрежа.
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ЗАПЛАХИТЕ. 
ДЕЙНОСТИ И  
РЕЗУЛТАТИ В 
ЦИФРИ.

Запазва се тенденцията анкетираните бурга-
злии да заявяват, че биха се чувствали много 
разочаровани (70%), ако петте приоритетни 
за опазване видове изчезнат, както и че виж-
дат реална опасност това да се случи, защо-
то популациите им намаляват. Причината за 
това, според запитаните, е човека.  

Смъртност на птици причине-
на от сблъсъци и токов удар от 
опасна електропреносна ин-
фраструктура

Обезопасени бяха 60 електрически стъл-
ба по миграционния път на птиците Виа 
Понтика в района на Атанасовско езеро, 
което намали смъртността при птиците. 
За първи път в България в партньорство 
с ЕВН България Електроразпределение ЕАД 
монтирахме 760 дивертора на 8,7 км въз-
душни електропроводи разположени близо 
до Атанасовско езеро, с което подобрихме 
видимостта на въздушните линии за пти-
ците. Допълнително поставихме 36 дивер-

тора съвместно с ЕСО на далекопровод с 
високо напрежение в района на Бургаско 
езеро.

Значително е намалял делът на хората, които 
са намирали мъртви птици под електрически 
стълбове. Ако преди пет години 18% от анке-
тираните са посочили, че са откривали трупо-
ве на мъртви птици, то през 2014 г. делът е 
три пъти по-нисък и възлиза на 6%.

Загуба и влошаване на качество-
то на местата за хранене, размно-
жаване и почивка на птиците

Окосени бяха 18 хектара с тръстика в ЗМ 
„Пода” и ПР „Атанасовско езеро”, част от две 
проектни ЗЗ от екологичната мрежа Натура 
2000, с което създадохме нови и възстанови-
хме и подобрихме стари места за хранене, 
размножаване и почивка на приоритетните 
видове птици. Получихме пъстра мозайка от 
открити водоеми, масиви с млада тръстика 
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и плътни тръстикови масиви, което доприне-
се за подобряване състоянието на влажните 
зони. В местата с млада тръстика се хранят 
и почиват през зимата големи водни бикове. 
На пролет гнездят кокилобегачи.

Удълбани бяха над 4 хектара в ЗМ „Пода” и ПР 
„Атанасовско езеро”, част от ЗЗ „Мандра-По-
да” и „Атанасовско езеро” от екологичната 
мрежа Натура 2000, като така създадохме и 
възстановихме открити водни площи, с което 
гарантирахме допълнителни места за хранене, 
размножаване и почивка на птиците. Новите 
водните тела осигуряват добра хранителна 
база на големия воден бик, малкия корморан 
и белооката потапница. По техните брегове 
загнездиха кафявокрили огърличници, речни ри-
барки, кокилобегачи, неми лебеди, стридояди и 
други водолюбиви птици.

Ремонтирани бяха 14,5 км диги и земни 
валове в Солници Север, част от ЗЗ „Атана-
совско езеро” от екологичната мрежа Натура 
2000, с което подобрихме условията за почив-
ка на къдроглавите пеликани. Дигите се из-
ползват за почивка и размножаване и от други 

водолюбиви птици.

Изграден беше голям (70 кв.м.) и друг 
по-малък насипни острови за птиците в 
южната част на Атанасовско езеро, част 
от ЗЗ „Атанасовско езеро” от екологичната 
мрежа Натура 2000. През зимата се използ-
ват от до 70 къдроглави пеликана за почивка. 
Островите допринесоха за по-добрия гнездо-
ви успех на речните рибарки, кокилобегачите 
и саблеклюните.

Създадени бяха посредством удълбаване 
4 насипни острова в ЗМ „Пода”, част от ЗЗ 
„Мандра-Пода” от екологичната мрежа Нату-
ра 2000. Те са използвани от малките кормора-
ни за почивка. Новите острови допринесоха и 
за изпълнение на целите на плана за управле-
ние на ЗМ „Пода” като осигуриха загнездва-
нето на кафявокрилия огърличник, кокилобе-
гачите, речните рибарки и други водолюбиви 
птици.

Построени бяха 10 кацалки за почивка на 
малките корморани в ЗМ „Пода”, част от ЗЗ 
„Мандра-Пода” от екологичната мрежа На-

тура 2000. Предоставените допълнително 
места за почивка се използват постоянно от 
малки и големи корморани и спомагат за нама-
ляване на конкуренцията между двата вида. 
На някои от тях загнездиха и 9 двойки големи 
корморани.

Построени бяха 6 изкуствени платформи 
в ЗМ „Пода” и Атанасовско езеро, част от 
ЗЗ „Мандра-Пода” и „Атанасовско езеро” от 
екологичната мрежа Натура 2000. На тях къд-
роглавите пеликани кацат за почивка, необез-
покоявани от хората и хищниците. Платфор-
мите допринесоха за по-добър гнездови успех 
на речните и гривестите рибарки, кокилобега-
чите и саблеклюните.

Организирани бяха 15 почиствания на за-
щитени територии с участието на над 600 
доброволци, с помощта на които бяха събра-
ни над 1100 чувала с отпадъци. Опазването на 
езерата и техните обитатели бяха осигурени 
и чрез поддържането на защитените зони в 
добро състояние, посредством почиствания 
на замърсяванията с битови и строителни 
отпадъци.
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Намаляване на числеността на 
наземногнездящите птици в ре-
зултат на загиване на птиците от 
набези на наземни хищници

Създадена беше за пръв път в България 
комплексна несмъртоносна система от 
технически средства, посредством която 
обезопасихме подходите на две диги в Ата-
насовско езеро, част от ЗЗ „Атанасовско 
езеро” от екологичната мрежа Натура 2000, 
срещу навлизането на наземни хищници, като 
скитащи кучета, котки и чакали. Системата 
включва 4 електропастира, 7 кучегони, плаши-
ло, лампи и радио. Така намалихме унищожава-
нето на яйцата и смъртността сред малките 
на наземногнездящите птици.

Бракониерство – незаконен лов 
и риболов – престъпление сре-
щу дивата природа

Бракониерството и незаконния риболов, осо-
бено с мрежи, е престъпление срещу дивата 
природа, което има значително влияние върху 

обитателите на бургаските езера и техните 
местообитания. Поради мащаба на бракони-
ерството в района на изпълнение на проекта 
в самото му начало беше подписано споразу-
мение с ИАРА и шест местни и национални 
неправителствени организации за съвмест-
ни действия срещу бракониерството. Това 
сътрудничество постави началото на нов 
подход в борабата срещу бракониерството в 
езерата.

Общото координационно звено за противо-
действие на бракониерството и подпомагане 
дейността на отговорните институции беше 
създадено в партньорство със СЛР „Лебед”, 
клубове по спортен риболов и природозащит-
ни организации от региона. През 2012 г. тази 
група за сътрудничество прерастна в АПОЛР-
ДКСР. Асоциацията е модел на партньорство 
между организации с различни идеи, но с една 
обща цел – опазване биоразнообразието на 
езерата.

В периода 2011-2014 г., бяха извършени над 170 
съвместни проверки срещу бракониерство-
то, което доведе до налагането на глоби и 

конфискуване на незаконно оборудване за ри-
болов. Поредица от семинари за превенция на 
престъпленията срещу дивата природа бяха 
организирани за експертите от държавните 
институции. В резултат днес престъпления-
та срещу природата са лесно разпознаваеми 
от експертите от контролните институции, 
което дава надежда, че заплахите за приори-
тетните видове птици в езерата са сведени 
до минимум.

От всички взети мерки за намаляване или ели-
миниране на заплахите за птиците и езерата 
най-висока обществена подкрепа, според про-
веденото изследване на общественото мне-
ние, получават дейностите по обезопасяване 
на стълбове от електропреносната мрежа – 
97%, засилените мерки срещу бракониерство-
то – 96%, следвани от работата за намалява-
не на заплахите върху птиците от бездомни 
кучета и чакали – 95% и строеж на изкуствени 
острови и диги – 94%.
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Липса на адекватен механизъм 
за защита на птиците при бед-
ствия и промишлени аварии

Разработен беше „Наръчник за действие в 
случай на промишлени аварии и намаляване 
на въздействието им върху приоритетни 
видове птици в района на град Бургас“. За 
пръв път имаме „пътна карта”, позволяваща 
на заинтересованите страни да координират 
усилията си и синхронизират действията си за 
предотвратяване на бедствия и промишлени 
аварии с цел спасяване на максимален брой по-
страдали птици.

Неактуални планове за действие 
за опазване на езерата и птиците

За пръв път бяха приети Националните 
планове за действие за опазване на малкия 
корморан, белооката и тръноопашатата 
потапница. Бяха обновени и приети Нацио-
налните планове за действие за опазване на 
къдроглавия пеликан и големия воден бик. В 
тези планове се определят заплахите и се 

залагат най-важните необходими дейности 
за опазване на петте вида птици у нас през 
следващите 10 години.

Актуализиран беше Националният план за 
опазване на най-значимите влажни зони 
в България. Стратегическият документ 
е инструмент за опазване и управление на 
влажните зони като характерни места с бо-
гато биоразнообразие. В планът са набелязани 
най-важните дейности за опазване на влажни-
те зони в България през следващите 10 години.

Липса на адекватна инфраструк-
тура за опознаване на езерата и 
птиците

Повишени бяха възможностите за запозна-
ване с езерата и тяхното биоразнообразие, 
като беше намалено безпокойството върху 
птиците.

Създаден беше туристически марш-
рут „Животът на Бургаските езера” с 12 раз-
нообразни места за посещение;

Разположени бяха нови 36 интерактив-
ни, информационни и обозначителни табели в 
трите проектни ЗЗ от екологичната мрежа 
Натура 2000;

Възстановени бяха 7-метрова кула 
за наблюдение на птици в ЗМ „Пода” и кея за 
лодки на брега на Бургаско езеро, част от ЗЗ 
„Мандра-Пода” и „Бургаско езеро” от еколо-
гичната мрежа Натура 2000;

Изграден беше паркинг за автомобили 
и автобуси за удобство на посетителите на 
ПЗЦ на БДЗП „Пода”;

Инсталирана беше нова изложба в ПЗЦ 
на БДЗП „Пода”, която запознава посетите-
лите с дивата природа по един съвременен и 
интерактивен начин.

През 2014 г. е нарастнал делът на хората, кои-
то ппосещават езерата заради отдих и риболов 
(през 2010 г. - 59%, а през 2014 г. - 65%).
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Липса на добри връзки, сътруд-
ничество и партньорство меж-
ду различни заинтересовани 
страни от опазването на езерата 
и птиците 

27 информационни и работни срещи с 
участието на 277 представители на 
бизнеса, отговорните и контролни инсти-
туции, неправителствените организации, 
ловците, риболовците, медиите и други в 
региона бяха организирани и проведени. На 
тези срещи беше установена постоянна 
връжка между местните общности, за-
интересованите страни и партньорите в 
проекта. Изградени бяха партньорства от 
взаимна полза между различните заинте-
ресовани страни, водещи до опазването на 
приоритетните видове птици и техните 
местообитания. В резултат на тези парт-
ньорства успешно бе създадена  АПОЛРДКСР 
заедно с ловците и риболовците от региона.

Три информационни и работни срещи за под-
помагане на местните фермери доведоха 
до увеличаване на площите, допустими за 

подпомагане по Мярка 214 от Програмата 
за развитие на селските райони, със 75%. 
Така много повече фермери могат да полу-
чат компенсации в районите със зимуващи 
гъски.

Липса на достатъчно общест-
вена подкрепа и разбиране за 
опазването на езерата и птиците

Повече от 5 600 ученика от Бургас се вклю-
чиха в образователни дейности на проекта, 
научиха за биоразнообразието на езерата 
и тяхната екосистемна стойност, тест-
ваха новите образователни продукти, раз-
работени за бургаските езера, участваха 
в първата по рода си ученическа конферен-
ция, посветена на опазването на бургаски-
те езера, в състезание за разпознаване на 
птиците, карнавал на биоразнообразието и 
пиеса за бургаските езера. Над 100 учите-
ли от Бургас взеха участие в обучителните 
семинари на проекта за използване на Пома-
галото за учителя-природолюбител „Живот 

за бургаските езера”. Помагалото е публику-
вано на уеб страницата на Министерството 
на образованието.

Пет години след началото на проекта се е уве-
личил делът на жителите на Бургас, които са 
информирани за ролята и цеността на ключо-
вите видове и места на проекта. През 2010 г. 
това са били 12 на сто от интервюираните, 
днес – 18%.

Информиране на обществеността

Повече от 2 155 публикации излязоха в ре-
гионални и национални медии, включващи 
онлайн, печатни, ТВ и радио. Интересът 
на медиите и отзвукът на темата в публич-
ното пространство помогна за промяна на 
нагласите на местните хора за ползите от 
бургаските езера, както и за изграждането 
на позитивен образ на влажните зони и пти-
ците, които се срещат в тях.
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Създадена беше уеб страница на проекта 
www.burgaslakes.org, на която се намира ак-
туална информация за опазването на езерата 
и птиците. Разработен беше специален уеб 
сайт на туристическия маршрут „Животът на 
Бургаските езера”. Създадена беше уеб базира-
на страница с информация за влажните зони, 
тяхнато място и значението им за природата 
и хората, като част от интерпретативната 
изложба на ПЗЦ на БДЗП „Пода”.

Заснет беше клип на песента „Ще успея ли 
някога да надбягам птиците”. Песента беше 
дарена на БДЗП от групата Мери бойс бенд и 
по-специално беше посветена на усилията за 
опазване на бургаските езера и БДЗП. Клипът се 
завъртя в публичното пространство през 2013 г.

До 200 деца, техните родители, роднини и 
учители достигнаха посланията за опазване 
на бургаските езера и заплахите за тях, чрез 
пиесата „Да опазим бургаските езера”, която 
беше играна два пъти.

Гражданите и гостите на Бургас взеха 
участие във флашмоб „Живот за Бургаските 

езера” в центъра на града, не въднъж, а два пъти.

Половинчасов филм „Живот за Бургаски-
те езера” беше заснет. Филмът представя 
всички консервационни дейности (изграждане 
на изкуствени платформи, косене на тръстика 
и др.), извършени в полза на езерата и птиците 
от участниците в природозащитните бригади 
на Атанасовско езеро.

106 големи плаката с красиви снимки от 
бургаските езера и техните птици с клю-
чови послания за опазването им са разпо-
ложени на автобусните спирки във всички 
части на града и са видими от всички граждани. 
Кампанията на тема „За да остане Бургас гра-
дът на езерата и птиците” се провежда без-
възмездно благодарение на партньорството 
между БДЗП и рекламна агенция „Пиеро 97”.

1,3% от участвалите в проучването на об-
щественото мнение са посочили, като подхо-
дящ източник на информация билбордовете 
поставени на автобусните спирки в Бургас 
през 2013 г.

Създадени бяха серия от печатни матери-
али, чрез които бяха популяризирани зна-
чимостта и богатството на бургаските 
езера, като част от българската природа. 
Всички те имат обща визия и носят ключови 
послания, изграждащи позитивен образ на езе-
рата и птиците. Такива са четири диплянки, 
три плаката, пет значки на приоритетните 
видове птици, стикери, тениски, папки за 
срещи със заинтересованите страни и други. 
Продъжена бе традицията в издаването на 
информационен бюлетин „Бургаски езера”. За 
разпространението му помогна ново парт-
ньорство с една от местните медии, издава-
ща най-голямия ежедневник в региона. 

За първи път беше направен календар със 
снимки на птици, достъпен чрез уебсайта на 
проекта, като фототапет за компютърен де-
сктоп. В партньорство с Община Бургас беше 
отпечатан календар на тема – Бургас – гра-
дът на хиляди криле. Така птиците на езерата 
разкриха красотата си за много граждани на 
Бургас и страната по различни пътища и с 
различни средства.
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В помощ на природата и хората.  
Постиженията на проекта:

В резултат от успешното изпълнение на дей-
ностите по проекта най-големите постиже-
ния са:

За първи път от 18 години насам мал-
кият корморан отново гнезди в защитена 
местност „Пода”. През 2011 и 2012 г. видът 
гнезди в Бургаско езеро и ЗМ „Пода”, част от 
ЗЗ „Мандра-Пода” и „Бургаско езеро” от еко-
логичната мрежа Натура 2000;

Големият воден бик е регистриран в 
защитени местности „Пода” и „Узунгерен”, 
част от защитена зона „Мандра-Пода” от 
екологичната мрежа Натура 2000, както и в 
рибарници „Вая”, част от ЗЗ „Бургаско езеро” 
от Натура 2000;

Подобрени са местообитанията на 
редки и застрашени от изчезване видове 
птици в две защитени зони от екологичната 
мрежа Натура 2000 – „Мандра-Пода” и „Ата-
насовско езеро” след окосяване на 18 хектара 
тръстика, 4 хектара удълбани и запълнени с 

вода водни басейни и ремонтирани 14,5 км диги 
и земни валове;

Няма открити загинали птици под из-
олираните 60 електрически стълбове и 8,7 км 
въздушни електропроводи от електропренос-
ната мрежа с поставени 796 дивертора;

Подобрен е достъпът на посетители 
до ПЗЦ на БДЗП „Пода” благодарение на ново-
изграден паркинг, ремонтиран мост и път;

Посетителите на ПЗЦ на БДЗП „Пода” 
имат достъп до нова и интерактивна изложба 
и образователна програма;

Рекордна численост от над 300 двой-
ки речни рибарки гнездят на изградените из-
куствени платформи и насипни острови в ЗМ 
„Пода”, част от ЗЗ „Мандра-Пода” от еколо-
гичната мрежа Натура 2000;

28 двойки саблеклюни загнездиха на 
експерименталния голям насипен остров в 
южната част на Атанасовско езеро, част от 
ЗЗ „Атанасовско езеро” от екологичната мре-
жа Натура 2000;

Приблизително 26 двойки на кафяво-
крилия огърличник гнездят на насипни остро-
ви в ЗМ „Пода”, част от ЗЗ „Мандра-Пода” от 
екологичната мрежа Натура 2000, получени в 
резултат на удълбаването и създаването на 
нови водни тела в защитената територия;

109 двойки гривести рибарки гнездят 
на изкуствените платформи в южната част 
на Атанасовско езеро, част от ЗЗ „Атанасов-
ско езеро” от екологичната мрежа Натура 
2000;

През 2012 г. бяха установени две двой-
ки тънкоклюни чайки да гнездят в ЗЗ „Атана-
совско езеро” за пръв път от 1996 г., насам. 
Двете двойки са регистрирани отново през 
2014 г. Отново през 2014 г. след 18 –годишно 
отсъствие 40-50 двойки на дебелоклюната 
рибарка загнездиха отново в ЗЗ „Атанасовско 
езеро”. Първото за страната гнездене на фиш 
е направено също през 2014 г. Всички тези на-
блюдения са направени в местата, защитени 
от посегателствата от наземни хищници.
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Ползите за хората и местните 
общности – днес и утре:

Приблизително 1 400 000  € бяха 
инвестирани в българската икономика, 
148  000 € в икономиката на Обединеното 
кралство, от които близо 1 330 000 € са фи-
нансов принос на ЕС;

Над 9 400 души на национално и ре-
гионално нива са въвлечени доброволно в 
дейности по проекта за пет години – учени-
ци, учители, студенти, поддръжници, ловци, 

медии, фермери, местна администрация и др.;

Оказване на експертна помощ при 
кандидатстване, предаване на знания, 
повишаване на капацитета и развитие 
на гражданско общество сред местни-
те общности. С наша помощ, 14 фермери 
са кандидатствали по мерки и проекти 
към Програмата за развитие на селските 
райони. Така за устойчивото ползване на 
площи от над 2 400 хектара, са осигурени 
над 600 000 €.

Реализирани са преки инвести-
ции в местната инфраструктура и са 
генерирани различни други преки ползи 
за местните общности. Обезопасени са 
60 електрически стълба и 8,7 км въздушни 
линии, които повишават качеството на 
електроснабдяването; изградени са чети-
ри места за отдих на бургаските езера, 
почистени са многократно няколко защи-
тени местности в региона. Създадена нова 
туристическа атракция за Бургас – „Влак-
че на солта”. Принос са и създадените от 
община Бургас две еко-зони и назначена 

охрана на понтонните зони;

Осъществени са непреки инвес-
тиции в местните общности. Разви-
тие на възможности за туризъм и ръст 
в местната икономика, чрез създаването 
на туристически маршрут „Животът на 
Бургаските езера” с обособени 12 места за 
посетители;

БЪДЕЩЕТО.
Продължаване на работата по опазването на 
бургаските езера и птиците.

Бъдещето на езерата бе осигурено със стар-
та на втория в региона проект финансиран от 
програма LIFE+ на ЕС. Проектът „Спешни мер-
ки за възстановяване и дългосрочно опазване 
на крайбрежната лагуна Атансовско езеро” 
или накратко „Солта на живота” се изпълнява 
от БФБ в партньорство с БДЗП и „Черномор-
ски солници” АД.

БДЗП и партньорите на проекта ще про-
дължат да работят в няколко направления:

Разработване и прилагане на план за 
управление на ЗМ „Пода”, чийто стопанин е 
БДЗП, както и на планове за управление на 
Натура 2000 местата от Черноморското 
крайбрежие в района на Бургас;

Прилагане на разработените по про-
екта Планове за действие за опазването на 
петте приоритетни вида птици;

Допълнително изолиране на потенци-
ално опасна електрическа инфраструктура 
от ЕВН България Електроразпределение ЕАД 
и ЕСО;

Реализиране на проекти на Асоциа-
цията на природозащитните организации, 
ловно-рибарските дружества и клубовете 
по спортен риболов, създадена при изпълне-
нието на проекта.

СОЦИАЛНО–ИКО-
НОМИЧЕСКО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
НА ПРОЕКТА.
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On the western most coast of the Black Sea, the 
bottleneckof one of the most important Euro-
pean migratory routes for birds – Via Pontica, 
lie three protected areas– Atanasovsko Lake, 
Bourgas Lake and Mandra-Poda – all part of 
the European Union’s network of protected ar-
eas, Natura 2000. We concentrated our nature 
conservation efforts in these priority wetlands 
of international importance, as they include a 
great diversity of coastal habitats (from large 
open waters to dense reed beds, from fresh 
through brackish, sea and hyper-saline waters) 
and their associated fauna and flora.

Our main objectives were the preservation of 
the resting, nesting and feeding coastal hab-
itats of five globally threatened priority spe-
cies – Dalmatian pelican, Great bittern, Pyg-
my cormorant, White-headed and Ferruginous 
ducks, as well as improving the condition of 
their populations.

HOW DID WE 
START?
THE CHALLENGE 
TO PROTECT 
FROM 
EXTINCTION FIVE 
PRIORITY BIRD 
SPECIES!

The Ferruginous duck (Aythya nyroca) is 
listed as “Near Threatened” species in the 
IUCN Red List of Threatened species and 
“Vulnerable” on European level. In Bulgar-
ia between 150 and 230 breeding pairs have 
been registered. The Ferruginous duck is not a 
permanent in habitant of our country. It visits 
us during breeding season or passes through 
during migration. It rarely winters in Bulgarian 
wetlands.

The Great bittern (Botaurus stellaris) is 
listed as a species of “Least Concern” in 
the IUCN Red List of Threatened species and 
“Depleted” on European level, which means 
that its conservation status on the Old Con-
tinent is unfavorable. The species needs wet 
reed beds that provide optimal conditions for 
feeding and breeding. Great bitterns are pres-
ent in all three Special Protection Areas (SPAs) 
of the project SPAs. There were 60 booming 
males during the last national count of the spe-
cies in 2011.
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The White-headed duck (Oxyura leuco-
cephala) is an “Endangered” species on 
the IUCN Red List of Threatened species. 
The Bourgas Lake and Mandra-Poda Complex 
are of key importance for its protection, where 
some of the most significant congregations dur-
ing migration were registered: 2260 individuals 
(in Bourgas Lake SPA) and 202 individuals (in 
Mandra-Poda SPA). At the beginning of the 20th 
century, the global population of White-headed 
ducks included as many as 100 000 individuals, 
but it sharply decreased to 13  000 individuals 
according to the latest estimation in 2011.

The Pygmy cormorant (Phalacrocorax pyg-
meus) is listed as “Least Concern”. Although 
its population is defined as “increasing”, it has 
unfavorable conservation status on a European 
level. For multiple years, the Pygmy cormorant 
has not been observed as a nesting species in 
the Bourgas Lakes. Finally, in 2010–2011 it was 
registered as a nesting bird in Bourgas Lake 
and Poda PS, respectively in Bourgas Lake and 
Mandra-Poda SPAs.

The Dalmatian pelican (Pelecanus cris-
pus) is listed as “Vulnerable” in the IUCN 
Red List of Threatened species and “Rare” 
on European level. The Bourgas wetlands are 
of great importance for the conservation of the 
global population of the species. The Dalmatian 
pelican uses Atanasovsko Lake SPA and the ox-
idation lakes near Poda PS (Mandra-Poda SPA) 
for resting and night-roosting during migration 
and wintering, while it feeds at the Bourgas 
Lake SPA. Unfortunately, the species does not 
nest in the wetlands around Bourgas due to the 
lack of suitable places.

The main threats affecting the five priority bird 
species are common, so the project activities 
were focused on the most serious and urgent of 
them. Among the main threats that caused a de-
crease in the population of the species are the 
loss of nesting and feeding habitats, poaching 
by hunters and fishers, disturbance, destruction 
of nests and killing of juveniles by terrestrial 
predators, lack of sufficient public support and 
understanding, outdated species action plans 

that guarantee the adequate future protection 
and improvement of their populations. Danger-
ous electric infrastructure is one of the specific 
threats for priority species.
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THREATS. 
ACTIONS AND 
RESULTS.

70% of the Bourgas citizens that took part in the 
opinion poll declared that they would be disap-
pointed if the five priority species disappear. 
According to them, there is a real threat for the 
birds as their populations decrease. The citi-
zens point out the human activity as the main 
reason for this negative tendency.  

Mortality of birds caused by 
dangerous electric infrastruc-
ture

Sixty electricity poles n the Via Pontica migra-
tory route, in the region of Atanasovsko Lake, 
were insulated. For the first time in Bulgaria, in 
partnership with EVN, the project placed 760 di-
verters on 8,7 km of electric lines near Atanas-
ovsko Lake SPA in order to make them visible to 
the birds. Another 36 diverters were placed in 
partnership with ESO on high voltage electric 
lines in the region of the Bourgas Lake SPA.

The number of people that have found dead birds 
under electricity poles decreased significantly. 
During the first opinion poll five years ago 18% 
of people pointed out that they have seen dead 
birds. In 2013 their number decreased to 6%.

Destroyed and damaged feeding, 
breeding and resting habitats

18 ha of reed were cut in Mandra-Poda SPA 
(Poda PS) and Atanasovsko Lake SPA, creat-
ing diverse habitats for feeding, breeding and 
resting for the priority bird species. Thus we 
obtained a mosaic of open water, young and 
dense reed beds that improved the condition 
of the wetlands. During the winter in the areas 
with young reed beds,Great bitterns could feed 
and rest. In the spring, Black-winged stilts were 
seen nesting.
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4 ha in Poda PS and MR Atanassovsko Lake 
were deepened, part of SPAs Mandra-Poda 
and Atanasovsko Lake , creating and restoring 
open water basins, guaranteeing additional 
places for feeding, breeding and nesting. The 
new open water basins provide food for the 
Great bittern, Pygmy cormorant and the Fer-
ruginous duck. On their shores nest Collared 
particles, Common terns, Black-winged stilts, 
Mute swans, Eurasian oystercatchers and other 
water birds.

14,5 km of dykes and barriers were re-
constructed in the Bourgas Salinas in the 
Atanasovsko Lake SPA, providing improved con-
ditions for roosting of the Dalmatian pelicans. 
The dykes are used for resting and breeding by 
other water birds too.

One big island (70 м2) and one smaller is-
land were constructed in the southern part of 
Atanasovsko Lake, part of the eponymous SPA. 

In the winter they are used as a resting site by 
approximately 70 Dalmatian Pelicans. The arti-
ficial islands enhanced the nesting of Common 
terns, Black-winged stilts and Pied avocets.

Four earthen islands were created in Poda 
PS through the deepening. They are used by 
Pygmy cormorants for roosting. The new is-
lands helped the implementation of the main 
objectives of the Management plan for Poda PS 
as they ensured nesting sites for Collared par-
ticles, Common terns, Black-winged stilts and 
other water birds.

Ten roosts for Pygmy cormorants at PA Poda 
were built. The additional places for roosting 
are used by Pygmy and Great cormorants and 
thus the rivalry between the two species is di-
minished. On some of the perches nest 9 pairs 
of Great cormorants.

Six artificial platforms were built at Man-
dra-Poda SPA (Poda PS) and Atanasovsko Lake 
SPA. The Dalmatian pelicans rest there undis-
turbed by people and predators. The platforms 
improved the nesting of Common terns, Black-
winged stilts and Pied Avocets.

15 cleaning campaigns with over 600 volun-
teers were organized specifically in the pro-
tected areas and over 1100 bags with garbage 
were collected. Maintenance of the protected 
areas in good condition through cleanings of 
household and construction garbage helps sig-
nificantly the protection of the lakes and their 
inhabitants.
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Decreased number of ground 
nesting birds as a result of 
ground predators

During this project, a special non-lethal sys-
tem of technical devices was developed for 
limit predators such as feral dogs and domes-
tic cats, Red fox and Golden jackals to access 
two dykes in Atanasovsko Lake SPA for the 
first time in Bulgaria. The system consists of 4 
electrified fences, 7 ultra-sound dog chasers, a 
scarecrow, lamps and a radio. It decreased the 
deaths of juveniles and the destruction of eggs 
of the ground nesting birds.

Poaching – illegal hunting and 
fishing – crime against nature

Poaching and illegal fishing especially with 
nets is a wildlife crime, which causes major 
disturbance to the inhabitants of the Burgas 
Lakes and their habitats. Due to the scale of 
poaching in the project area at the beginning of 
the project, we signed an agreement with NAFA 

and six local and national NGOs for joint action 
against poaching which launched a new ap-
proach against poaching at the lakes. Common 
coordination unit for prevention of poaching 
and support to the local authorities was estab-
lished in partnership with UHA “Lebed”, fishing 
sport clubs and local nature conservation or-
ganizations. In 2012 this partnership led to the 
registration of the Association of Environmental 
Organizations, Hunting and Angling Unions and 
Fishing Sport Clubs in Burgas (AEOHAUFSCB). 
The Association became a model of partnership 
between organizations with different ideas but 
with one common aim – protection of the biodi-
versity of the lakes.

Between 2011–2014 over 170 joint checkups 
for poaching were performed, resulting in 
fines issued and illegal equipment confis-
cated. Series of workshops on prevention of 
crimes against nature were organized for the 
experts of state institutions. As a result, the 
crimes against nature are easily recogniza-
ble for the experts and the institution which 

gives us hope that the threats for the priori-
ty species at the lakes could be reduced to a 
minimum.

According the results from the Opinion Poll the 
insulation of the electric power lines is the most 
useful measure for decrease or elimination of 
the threats for the birds and the lakes. It is sup-
ported by 97% of the interviewed citizens, fol-
lowed by the actions against poachers – 96%, 
the activities for diminishing the threats caused 
by stray dogs and Golden jackals – 95% and con-
struction of artificial islands and dykes – 94%.

Lack of adequate mechanism for 
protection of birds in cases of 
natural disasters and industri-
al accidents

The “Handbook for Action in the case of 
industrial accidents and reduction of their 
impact on priority species in the region of 
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Burgas” was developed. For the first time 
there is a “roadmap” with instructions for all 
caretakers how to combine their efforts for 
prevention of industrial accidents and how to 
synchronize their actions for saving as many as 
possible injured birds.

Outdated Action Plans for the 
protection of the lakes and the 
birds

The National Action Plans for the Pygmy cor-
morant, Ferruginous and White-headed ducks, 
the Dalmatian pelican and the Great bittern 
were compiled and endorsed by the Ministry of 
the Environment and Water. These Action Plans 
define the threats for the five project priority bird 
species and point out the necessary activities for 
their protection during the next 10 years.

The National Action Plan for Conservation of 
Wetlands of High Significance in Bulgaria was 

updated and endorsed by the Ministry of the En-
vironment and Water. This strategic document 
is an instrument for protection and management 
of wetlands as characteristic areas with high 
biodiversity. The Plan points out the most im-
portant activities for the protection of wetlands 
in Bulgaria during the next 10 years

Lack of suitable infrastructure 
to aid the appreciation of the 
lakes and the birds

The possibilities for getting acquainted 
with the lakes and their biodiversity were 
increased and at the same time the distur-
bances for the birds decreased significant-
ly. New infrastructure was developed and 
old one was improved around the Bourgas 
Lakes:

A tourist road “LIFE of the Bourgas 
Lakes” with 12 different visiting places was 
developed;

36 interactive, information, and indica-
tive sign boards were placed around the three 
project sites form the ecological network Nat-
ura 2000;

A 7-m bird observation tower was re-
constructed in Poda PS as well as a boatthe 
quay for boats in the BourgasLake;

A parking lot for cars and buses was 
constructed for the visitors of NCC Poda;

A new exhibition was installed at NCC 
Poda which presents the wild nature in a con-
temporary and interactive way.

In 2014 the number of people who visit the lakes 
for recreation and angling increased to 65% in 
comparison with 2010 – 59%.
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Lack of partnership between 
different stakeholders 

More than 27 information and work meet-
ings with 277 participants from business, 
state institutions, non-governmental organi-
zations, hunters, fishers and media were or-
ganized and implemented. On the meetings 
we built permanent connection between local 
communities, stakeholders and project part-
ners. Partnerships between different stake-
holders were established in order to protect 
priority bird species and habitats. One result 
of these partnerships was the establishment 
of the Association of Environmental Organiza-
tions, Hunting and Angling Unions and Fishing 
Sport Clubs in Burgas (AEOHAUFSCB). Three 
information and work meetings to support 
of local farmers resulted in the enlargement 
with 75% of the territories under Measure 
214 of the Rural Development Program, pro-
viding compensations to farmers for wintering 
geese. 

Lack of public support and un-
derstanding for the protection 
of the lakes and the birds

More than 5,600 students from Bourgas took 
part in the education activities of the project 
and learned about the biodiversity of the lakes 
and ecosystem services they provide. Children 
also tested the new education materials devel-
oped for the Bourgas Lakes, participated in the 
first students’ conference dedicated to the pro-
tection of the Bourgas Lakes, took part in con-
tests for identification of bird species, a Biodi-
versity Carnival and a theatrical play about the 
Bourgas Lakes. Over 100 teachers from Bourgas 
were trained to use the set of education materi-
als “LIFE for the Bourgas Lakes”. The materials 
were published on the website of the Ministry 
of Education.

According the results of the Opinion Poll in 2010 
only 12% of Bourgas citizens were informed about 
the valuable role of the project key species and 
habitats. In 2014 their number increased to 18%.

Informing the public

More than 2155 publications were produced 
in regional and national media, including 
online and printed sources, TV, radios. The 
interest of the media and the large interest in 
the project helped change the attitude of local 
people towards the Bourgas Lakes; as well as 
for development of a positive image of the wet-
lands, and the birds that inhabit them.

The project website www.burgaslakes.org, 
contains current information about the protec-
tion of the lakes and the birds. A special web-
site was developed for the tourist route “LIFE 
of the Bourgas Lakes” with information on 
the 12 points to visit. Web-based information 
about the wetlands, their location, and their 
importance for nature and people was devel-
oped as part of the interpretative exhibition at 
NCC Poda.
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A special video clip of the song “Will I ever 
outrun the birds” by Mary Boys Band was 
filmed in 2013. The band dedicated the song 
to the efforts to save the Bourgas Lakes and to 
BSPB.

200 children, their relatives and teachers 
were exposed to messages about the need 
to protect the Burgas Lakes and threats faced, 
through the play „To protect the Burgas Lakes.“

 

The citizens and visitors of the city guests 
participated in a flash mob – „Life for Burgas 
Lakes“ in the downtown not once, but twice!

The 30-minute movie “LIFE for the Bourgas 
Lakes” presents all conservation activities 
(artificial island creation, reed cutting, etc) im-
plemented during the yearly students’ camps at 
Atanasovsko Lake.

106 large-size posters with stunning photo-
graphs from around the Bourgas Lakes and 
key conservation messages were rotated on 
bus stops in every part of the town, thus vis-
ible by all citizens. The campaign named “Let 
Bourgas remain the city of lakes and birds” was 
carried out pro bono as a result of the partner-
ship between BSPB and the advertising agency 
“Piero 97”.

1,3% of the participants in the Opinion Poll 
point out that the posters placed on the bus 
stops in Bourgas are very convenient source of 
information.

A series of printed materials was devel-
oped for popularization of the biodiversity 
of the Bourgas Lakes as part of Bulgarian 
nature. They have common vision and carry 
the key messages that build positive image of 
the lakes and the birds. Such are four leaflets, 
three posters, five pins of priority bird spe-

cies, stickers, T-shirts, folders for stakeholder 
meetings and others. We continued the tra-
dition of publishing the information bulletin 
“The Bourgas Lakes” by creating a new media 
partnership with the largest daily newspaper 
in the region, which helped us in distributing 
the bulletin.

The birds of the lakes revealed their beauty 
to many citizens of Bourgas through various 
ways and means. We were the first who made 
a calendar with pictures of birds, as computer 
wallpaper, available through the project web-
site. In partnership with the Municipality, we 
created a calendar with the topic “Burgas - 
the city of the thousand wings”.

|19



Help for the nature and people. 
Project’s achievements

As a result of the successful implementation 
of project’s activities the following achieve-
ments could be pointed out:

For the first time after 18 years, the Pyg-
my cormorant nests again at Poda PS. In 2011 
and 2012 the species nested in Bourgas Lake 
and Poda PS;

The Great bittern was registered in 
Poda and Uzungeren PSs, part of the Man-
dra-Poda SPA as well as in the Vaya fisheries, 
part of Bourgas lake SPA;

The habitats of rare and endangered 
bird species in two protected areas form the 
ecological network Natura 2000 – Mandra-Poda 
and Atanasovsko Lake were improved as a re-
sult of removing 18 ha of reeds, 4 ha deepened 
water basins and 14,5 ha of repaired dykes and 
barriers;

There were no dead birds found under 
the insulated 60 electricity poles and 8,7 km 
power lines with 796 diverters;

The visitors’ ease of access to NCC 
Poda was improved thanks to the new parking 
lot, reconstructed bridge and road;

New interactive exhibition and educa-
tion program were developed for the visitors of 
NCC Poda;

A record 300+ pairs of Common terns 
nested on the artificial platforms and islands at 
Poda PS;

28 pairs of Pied avocets nested on 
the big artificial island in the southern part of 
Atanasovsko Lake;

Approximately 26 pairs of Collared 
pratincoles nested on artificial islands in Poda 
PS made during the deepening and creation of 
open water basins in the protected area;

109 pairs of Sandwich terns nest on 
the artificial platforms in the southern part of 
Atanasovsko Lake, in the eponymous SPA.

In 2012, two pairs of Slender-billed 
gulls nested for the first time in “Atanasovsko 
Lake” SPA since 1996; two pairs were reg-
istered again in 2014. Again in 2014, after 18 
years of absence, 40–50 pairs of Gull-billed tern 
nested in “Atanasovsko Lake” SPA. The first re-
cord of breeding Eurasian Wige on for Bulgaria 
was made in 2014, at “Atanasovsko Lake” SPA. 
These observations were made in locations se-
cured against ground predators.

20|



Benefits for the people and lo-
cal communities – today and in 
the future:

1,140,000 € were investment in the 
Bulgarian economy and ~148,000 € in the UK 
economy. ~1,330,000 € of them are EU finan-
cial contribution;

Over 9,400 people on national and 
regional level volunteered or were involved 
in project activities for five years – students, 

teachers, university students, supporters, hunt-
ers, media, farmers, local administration, etc.;

Providing expertise in the applica-
tion, knowledge transfer, capacity develop-
ment and the strengthening of civil society 
in local communities. With our help, 14 farm-
ers have applied projects funded by measures 
of the National Rural Development Programme, 
drawing in over 600,000 € for the sustainable 
use of over 2,400 hectares.

The project brought direct invest-
ments in local infrastructure direct benefits 
to the local communities. 60 electricity poles 
and 8,7 km of power lines were secured and 
the quality of the electric supply was improved. 
Four resting places were developed around 
Bourgas Lakes. Several protected areas have 
been cleaned on regular basis. New tourist 
attraction called “Train of salt” was created. 
Bourgas Municipality as project partner desig-
nated two eco-zones and appointed guards to 
the pontoon zones;

Significant indirect investments 
were capitalized on as well. Further develop-
ment of tourism opportunities and growth in the 
local economy were established through the 
tourist route “Life of the Bourgas Lakes” with 
12 resting places.

THE FUTURE.
Continuation of the work for the protection of 
the Bourgas Lakes and the birds.

The future of the Bourgas lakes was secured 
with the start of the second LIFE+ project fi-
nanced by EU for the region. The project “Ur-
gent Measures to Restore and Secure Long-
term Preservation of the Atanasovsko Lake 
Coastal Lagoon” (LIFE11 NAT/BG/000362) or, in 
short, “Salt of LIFE” is implemented by BBF in 
partnership with BSPB and “Chernomorskisol-
nitsi” JSC.

BSPB and project’s partners will continue to 
work in several areas:

Development and implementation of 
Management Plan for Poda PS, managed by 
BSPB, as well as Management Plans for the 
Natura 2000 sites at the Black Sea coast in the 
region of Bourgas;

Implementation of the National Action 
Plans for the five priority bird species devel-
oped through the project;

Additional insulation of potentially dan-
gerous electric infrastructure by EVN and ESO;

Implementation of projects developed 
by The Association of Environmental Organiza-
tions, Hunting and Angling Unions and Fishing 
Sport Clubs in Burgas, established during the 
project.

SOCIO–ECONOM-
ICAL IMPACT OF 
THE PROJECT.
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Контакти: 
Бургас 8000, ПЗЦ на БДЗП „Пода”, п.к. 189,

e-mail:  konstantin.gospodinov@bspb.org

БДЗП е партньор за България на BirdLife International 
– най-голямата световна мрежа от природозащитни 

организации. БДЗП е създадено през 1988 г. Мисията на 
организацията е опазването на дивите птици, важните 

за тях места и местообитания, както и биоразноо-
бразието като цяло, като по този начин допринася за 

устойчивото ползване на природните ресурси и благосъс-
тоянието на хората. 

За повече информация ни посетете на адрес:

 www.birds.bg

Contacts:
Bulgaria, Bourgas 8000, Nature Conservation 

Center Poda, PO Box189, 

e-mail: konstantin.gospodinov@bspb.org

The BSPB is a partner of BirdLife International – the largest 
network of nature conservation organizations. The BSPB was 
founded in 1988. Its mission is the conservation of wild birds, 

the areas and habitats important for them, as well as the 
conservation of biodiversity as a whole, thus contributing for 

the sustainable use of natural resources and the well-being of 
mankind.

For more information please visit us at 

www.birds.bg


