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Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е основано през 1988 г. Мисията на организацията е опазването на
дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за
устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП е партньорът на  BirdLife International за
България. BirdLife е най-голямата мрежа от неправителствени природозащитни организации в света. www.bspb.org
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За да отговори на предизвикателствата, свързани със съвместното съжителство на червеногуши гъски и хора в Приморска Доб-
руджа, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави началото на най-амбициозния и всеобхватен проект, по-
светен на този вид до момента - Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска в България.

Проектът се осъществи в партньорство между БДЗП, земеделска производители „Кирилови”ООД от с.Крапец, Ловно-рибарско
сдружение – Шабла, Тръста за дивите птици и влажните зони (WWT), Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) /
BirdLife Великобритания и със съдействието на Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и
храните и техните регионални структури.

Проектът бе финансиран  по Програма LIFE + на Европейската Комисия (LIFE09 / NAT / BG / 000230).

Сигурно убежище: в студените зими почти цялата световна популация на червеногушата гъска, която се равнява на около 50
000 индивида, се концентрира в крайбрежна Добруджа, североизточна България, като нощува в езерата в Дуранкулак и Шабла.

„ОПАЗВАНЕ НА ЗИМУВАЩАТА ПОПУЛАЦИЯ НА
СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНАТА ЧЕРВЕНОГУША
ГЪСКА BRANTA RUFICOLLIS В БЪЛГАРИЯ“
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Специална птица и специално място
Щом веднъж бъде видяна, червеногушата гъска няма как да бъде объркана с
друг вид или забравена. С поразително си червено и черно оперение тя е
най-красивата от всички гъски. Размножава се в близост до реките, които
пресичат тундрата на Арктична Русия, на полуостровите Таймир, Гидан и Ямал.
През есента, птиците поемат на юг над тайгата до степите на Казахстан, а
след това – на запад.  До 1950, Каспийско море е тяхната крайна точка на
миграция, но днес само няколко стотин  червеногуши гъски остават да зимуват
в Азербайджан, а повечето продължават към Черно море. През зимата студе-
ното време изтласква птиците от Украйна и те намират убежище в Приморска
Добруджа, в района около границата между Румъния и България. 
Червеногушите гъски са необичайно пъргави в сравнение с другите видове
гъски и могат да преобразят сивия зимен ден в спектакъл от живописни
въздушни танци. Представете си ято от няколко хиляди гъски, извършващи
синхронизирани лупинги и резки завои цял час преди да започнат да се хра-
нят в нивите със засята пшеница. Тези техни умения им позволяват да реа-
гират бързо на променящите се метеорологични условия; могат да прелетят
стотици километри на север в по-топло време и да се върнат седмица по-
късно, когато отново застудее. Маневрите и скоростта са от съществено
значение за оцеляването им, особено когато ги нападне соколът скитник –
най-бързата хищна птица в света, която преследва червеногушите гъски през
зимата. През лятото обаче, хищникът се превръща в техен защитник. Когато
гъските забележат промъкваща се полярната лисица, надават крясък, за да
може соколът да види и прогони този потенциален крадец на яйца. 
Червеногушите гъски и хищниците съжителстват заедно в продължение на хи-
лядолетия. Най-голямото предизвикателство обаче остава съвместното съжи-
телство с хората. На теория изглежда просто – ние трябва само да им
позволяваме да се хранят в част от земите ни и да нощуват необезпокоявано.
Но проблемите са много: техните места за хранене непрекъснато намаляват,
заради изграждането на вятърни електроцентрали или заради насаждения, не-
подходящи за храна на гъските; те са прогонвани от полетата заради земедел-
ските дейности или от фермери, които мислят, че гъските ще нанесат вреда на
реколтата; незаконният риболов в езерата, които трябва да са тяхно убежище
през нощта, причинява безпокойство; гъските биват убивани  – както случайно,
така и умишлено, въпреки че са защитен вид, а ловците ги прогонват от поле
на поле по време на лов. Обезпокоените птици прекарват повече време в летене
и се хранят по-малко, поради което не успяват да си набавят необходимата енергия, за да преживеят зимата или да прелетят 6000
км към териториите си за размножаване. 
Всички тези негативни фактори са налице в Приморска Добруджа. Въпреки това, територията е най-важното зимовище за чер-
веногушата гъска. Всяка година почти половината от световната популация на вида разчита на малката крайбрежна ивица с
размери едва 20 на 40 км. В отделни периоди всичките около 50 000 птици се концентрират тук. Когато тежката зима скове
Черно море, Приморска Добруджа става последното им убежище. Тук те могат да се хранят в обширните открити ниви със
засята пшеница и да нощуват в Дуранкулашко и Шабленско езеро – зони, защитени от европейското при-
родозащитно законодателство.
Числеността на вида е едва половината от тази, съществувала в края на миналия век. Заради ог-
ромния спад в популацията след 2000 г. червеногушата гъска е определена като „Застрашена“ в
Червения списък на IUCN. Тъй като червеногушата гъска е слабо проучена, причините за драстич-
ното намаляване са все още неизвестни. 

България винаги е била гостоприемна към посетители от далечни земи – към сефарадските
евреи, прогонени от Испания, които откриват сигурност тук; по-късно и към арменците,
които намират нов дом в българските земи. Днес това известно българско гостоприемство
е подложено отново на изпитание: ние сме отговорни за оцеляването на един
от най-застрашените от изчезване видове в света – червеногушата гъска.  

ВЪВЕДЕНИЕ

Международни пътешественици:
червеногушите гъски изминават 12 000 километра всяка го-
дина, между местата за размножаване в Арктичен Сибир и
техните зимовища в Приморска Добруджа.



Сигурно зимовище за червеногушата гъска
Добруджа е най-североизточният район на България, граничещ с Румъния и Черно море. Местната икономика е доминирана
от селското стопанство, а в последните години - и от развитието на ветроенергийни паркове. Населението живее основно в
селата. Районът е добре известен сред ловците, които идват от София и дори от чужбина, за да ловуват гъски. Значението
на този регион за червеногушите гъски обаче е малко известено, дори за местните хора.
Проектът имаше за цел да установи кои са предпочитаните  от червеногушите гъски територии в Приморска Добруджа, за
да се намали безпокойството върху птиците, да се разработят нови мерки за намаляването на конфликтите между птиците и
хората и да се повиши познанието за значението на Приморска Добруджа за червеногушите гъски. Дългосрочната цел на
проекта е да се гарантират подходящи условия за хранене и нощувка в Приморска Добруджа през зимата.

Въздушен балет: ято от хиляда или повече червеногуши гъски често
летят в гъста формация, която бързо променя своята посока и се

плъзга близо до земята, преди да кацне и да започне да се храни.  

ПРОЕКТЪТ

Приморска Добруджа:
зимното убежище
на червеногушата гъска.



Какво научихме за червеногушите гъски
Предприехме мащабни проучвания, за да определим разпространението на черве-
ногушите гъски, предпочитаните от тях посеви за храна, обхвата на териториите за
хранене и най-често използваните маршрути за придвижване между нивите.
Много от изследванията бяха съвсем новаторски и доведоха до едни от най-пълните
и подробни проучвания за гъски въобще.
• Подробни наблюдения от три полеви сезона ни позволиха да разработим модел
на хранителните местообитания, за да знаем, кои ниви са предпочитани от гъските
и защо; 
• Събрахме данни за пътищата на прелитане и придвижване в Добруджа, по-специ-
ално маршрутите, които червеногушите гъски използват, за да се придвижват между
местата за нощувка и местата за хранене;
• Проведохме експерименти, които показаха до каква степен гъските влияят на до-
бивите от пшеница – от почти минимален ефект до 15% загуби в някои ниви при
усилена паша;  
• оценихме до колко и в каква степен гъските избягват места в близост до вятърни
турбини, електропроводи и пътища; 
• поставихме 158 метални и пластмасови пръстени, и 22 GPS предавателя и 3 са-
телитни предавателя, които ни предоставиха важна информация за местоположе-
нието на птиците и миграционните им пътища; 
• Преброихме 54 000 червеногуши гъски през януари 2013 г., когато цялата попу-
лация на вида бе концентрирана в България, заради изключително студеното време
– най-голямата численост на популацията, регистрирана от 2004 г. насам.

РАЗБИРАНЕТО

Любими места за хранене: червеногушите
гъски предпочитат големи открити полета,

близо до езерата, където нощуват (кафяво –
висока пригодност; жълто – ниска пригодност).

Местни придвижвания: ако не са обезпокоя-
вани гъските се хранят в една и съща нива в

продължение на 2-3 дни, след което премина-
ват към съседна. Те предпочитат да нощуват в
Дуранкулашко и Шабленско езеро, но при за-

мръзване на езерата или безпокойство са при-
нудени да нощуват в морето. 

Следвайте ме:
GPS предаватели биват при-
крепяни с помощта на много
леки презрамки и осигуряват
изключително прецизна ин-
формация за местоположе-
нието на птиците на всеки
два часа.  



Работа на терен:
Измерването на височината на младия
посев от пшеница, която гъските пасат и
на броя на екскрементите ни помага да
определим предпочитаните места за хра-
нене на вида в рамките на една нива. 

Ранобуден старт: в най-студените зимни месеци над 40 доброволци са готови преди изгрев слънце, за да
броят червеногуши гъски , при излитането им от местата за нощувка. Екипът се разпределя на определе-
ните за наблюдение точки от границата с Румъния до село Българево.

В тясно сътрудничество с местни фермери, ловци, рибари, държавни и общински институции разработихме мерки, които да
позволяват на хората и на червеногушата гъска да съжителстват заедно. 
• Разработихме нова регионална агроекологична мярка за червеногушата гъска, позволяваща на земеделските производители
да получават субсидии при прилагане на земеделски практики, благоприятстващи гъските;

РЕШЕНИЯ ЗА ЧЕРВЕНОГУШИТЕ
ГЪСКИ И ХОРАТА

Земеделие:
агроекологичните мерки предлагат

стимули за създаване на подходящи
условия за хранене на гъските в нивите. 

• Уловихме и поставихме на 158 червеногуши гъски метални и пластмасови пръстени, а 22 от
тях бяха снабдени и с GPS предаватели, които предоставяха важна информация за местополо-
жението на птиците на всеки два часа, когато са в Добруджа, а на три други поставихме сате-

литни предаватели – за да проследим  тяхната миграция до местата на гнездене в Русия;
• Преброяванията в  местата за нощувка отчетоха 54 000 червеногуши гъски през януари 2013

г., когато цялата популация на вида бе концентрирана в България, заради екстремно студеното време
– най-голямата численост на популацията, регистрирана от 2004 г. насам.



• Издадохме наръчник за оценка на инвестиционни намерения, предназначен
за предприемачи и институции, съдържащ насоки за намаляване на негативното
въздействие върху червеногушите гъски при разработването на проекти;
• Създадохме "карта на чувствителните зони", която показва териториите, където
евентуални инвестиционни намерения биха имали негативен ефект върху вида;  

• С участието на представи-
тели на различни заинтере-
сованите страни създадохме
смесени патрули, които на-
малиха заплахите и безпо-
койството за гъските в
местата на нощуване и по-
чивка.  

ВДЪХНОВЕНИЕ И ПРАЗНИК

Икономическо развитие и плани-
ране в чувствителни за червеногу-
шата гъска зони: знанието за
разпространението на вида и него-
вите нужди бе в основата на
създадената карта на най-важните
местообитания за червеногушите
гъски в Добруджа. 

Мерки за защита: смесените патрули подпомагат
опазването на вида, като контролират 100-метро-
вото отстояние на ловците  от местата за нощу-
ване на гъските 

Популяризирането и познанието за вида е от изключи-
телна важност за създаването на интерес и връзка с чер-
веногушата гъска, което от своя страна поражда
разбиране и подкрепа. 
В партньорство със Зеления образователен център на об-
щина Шабла работихме интензивно с училищата в района
на Приморска Добруджа, за да сближим хората и птиците
и да вдъхновим бъдещите поколения. Фестивалът на
хвърчилата, посветен на червеногушата гъска, природата
и местната култура, който се провежда всяка година в
района на Шабла, се превърна в най-голямото събитие от
такъв род в България;
• Съвместно с учителите и представители на образова-
телните институции разработихме програма за из-
вънкласни и извънучилищни дейности с акцент върху
опазването на червеногушата гъска. Образователната про-
грама беше въведена в над 70 училища в региона, дости-
гайки до над 10 000 деца; 
• Над 1100 ученици от училища посетиха проектните НА-
ТУРА 2000 зони и се запознаха с техните диви обитатели;  
• Над 700 пъти бяха отразени новините, свързани с про-
екта и опазването на червеногушата гъска. Освен в местни
и национални медии, дейности по проекта бяха излъчени
и в международни медии като Евронюз и Би Би Си. 
• Документалният филм, посветен на червеногушата гъска
и на заплахите, конфликтите и дейностите за опазването
на вида бе излъчен в национални медии. 



По миграционния път
на червеногушата гъска
Червеногушите гъски изминават 12 000 километра всяка
година, между местата за размножаване в Арктичен
Сибир и техните зимовища – езерата Шабла и Дуранку-
лак. Сътрудничеството с експерти от страните по мигра-
ционния път е от решаващо значение за опазването на
вида.
• Разработихме националния план за действие за опа-
зването на червеногушата гъска в съответствие с  меж-
дународния план за опазването на вида. Организирахме
първата среща на международната работна група за чер-
веногушата гъска на Афро-Евроазиатското споразумение
за опазване на водолюбивите птици (AEWA);
• Оказахме експертна помощ при поставянето на сате-
литни предаватели на червеногуши гъски в други страни
по миграционния път и обучихме колеги от Казахстан за работа с вида;

• Червеногуша гъска с поста-
вен сателитен предавател раз-
кри непозната досега местност
в Румъния, важна за нощува-
нето на вида. Мястото беше
към национална мониторингова
схема в Румъния и ще бъде
включено към мрежата от за-
щитени зони;
• Провежданото от нас сате-
литно проучване на червено-
гуши гъски установи
интензивен пролетен лов в Ка-
захстан и Русия.

МЕЖДУНАРОДНО ВЛИЯНИЕ

Нови открития:
през януари 2011 г., птица с
поставен сателитен предава-
тел разкри непозната досега
местност в Румъния, важна

за нощуването на вида.  

Опасен път: Първоначалният анализ на маркираните птици
предполага че до 40% от червеногушите гъски са обстрел-
вани по време на миграцията им, подчертавайки нуждата от
допълнителни усилия за разрешаването на този проблем.

Международно сътрудничество: участници от пет държави – България, Румъния,
Украйна, Казахстан и Русия, заедно с експерти от Великобритания, САЩ, Белгия
и AEWA, присъстваха на срещата на международната работна група в Каварна 

С опитимизъм за бъдещето: екипът на проекта разработи
игри и образователни материали за училищата и обучи над
120 учители и сътрудници на от Зеления образователен
център в Шабла. 

Разпространяване чрез медиите:
специализираните филмови екипи  доведоха

червеногушата гъска и в домовете на хората. 

Спечелилите рисунки от
конкурси за деца бяха из-
ползвани за създаване на
календари. 

Празникът: дивата природа и културата
на региона високо оценени от нова публика. 



Проектът „Сигурни зимовища за червеногушата гъска“ търсеше
решения за опазването на вида, които да бъдат включени в
националните политики и да продължат да носят ползи за опа-
зването на червеногушата гъска и след края на проекта.
• Обезпокояването от незаконен риболов на нощуващите в
езерата гъски, е сведено почти до нула;
• За последните два ловни сезона няма незаконно убити от
ловци червеногуши гъски; 
• Хората в Добруджа припознаха червеногушата гъска – в края
на проекта 98% от местното население познава вида, 96% са
наясно със защитения му статут, а 71% ще са обезпокоени,
ако видът изчезне от района;
• Местната общност чества празници, посветени на дивата
природа, а Фестивалът на хвърчилата ще се организира и за-
напред от Община Шабла;
• Проучванията, извършени в рамките на проекта спомогнаха
да се предотврати изграждането на вятърна електроцентрала
до Дуранкулашкото езеро – ключово място за нощувка на чер-
веногушата гъска . 
• Включихме мерки, свързани със защитата на вида в Страте-
гическата екологична оценка на Националната програма за раз-
витие на възобновяемите енергийни източници в България,
2012-2020;
• Агроекологичната мярка за червеногушата гъска бе приета
като част от Националната агроекологична програма на Мини-
стерството на земеделието и храните и е предложена за включ-
ване в Националния план за развитие на селските райони на
ЕС за периода 2014-2020 г.;

• Биологичните и екологичните изисквания на червеногушата гъска бяха интегрирани в  рамката с национални приоритети за дей-
ствие в зоните от НАТУРА 2000 ;
• Новите познания за екологията, заплахите и природозащитните нужди на червеногушата гъска бяха използвани за решаване на
много от въпросите за опазването на вида. Те бяха разпространени в научните и природозащитните среди, за да разкрием мистерията
за бързото намаляване на вида.

ПОСТИЖЕНИЯ

Престъпления срещу природата: Действията на смесените
патрули допринесоха за намаляване на случаите на убити
световно застрашени видове. От 2013 г. насам няма офици-
ално регистрирана убита червеногуша гъска при лов.

Линия на сблъсък: предложението за изграждането на нов вятърен парк,
който би застрашил най-важната територия за нощувка на червеногушата
гъска, бе отхвърлено и бяха разработени насоки за инвестиционни намере-
ния, съобразени с опазването на вида

Ключови резултати
• Планът за действие за опазване на червеногушата
гъска в България е внесен за одобрение от Съвета за
биологичното разнообразие на Министерството на
околната среда и водите;
• Разработени са предписания за управление на зони
от НАТУРА 2000, ключови за опазването на червено-
гушата гъска; 
• Публикуван е Наръчник за оценка и добри практики
при реализиране на  инвестиционни намерения,
включващ „карта на чувствителността“ за червеногу-
шите гъски; 
• Разработена е база данни на инвестиционните на-
мерения, която да помогне на държавните институции
да оценят кумулативния ефект върху проектните те-
ритории; 
• Проведохме обучения и разработихме образова-
телни материали и за  самостоятелно изнасяне на
уроци, тематично насочени към региона на Примор-
ска Добруджа и червеногушата гъска;
• Подготвихме научни статии, представящи модела
на хранителните местообитания на вида, въздей-
ствията му върху  реколтата и карта на чувствител-
ните зони;
• Поставихме табели с информация за четирите ос-
новни зони от Натура 2000, важни за червеногушите
гъски.  



БЪДЕЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Ние ще продължим да работим с основните заинтересованите страни – фермери, ловци, учители, бизнес, както и с държавните
институции, за да засилим и надградим постижения на проекта. Ще продължаваме да изпълняваме и следните дейности за по-
добряване на състоянието на червеногушата гъска: 
• Сателитно проследяване и научни изследвания; за оценка на въздействието на лова по пътя на миграция на вида; 
• Подобряване на научното знание за разпространението на вида при миграция и зимуване;
• Търсене на точна и актуална оценка на размера на популацията; 
• Споделяне на знанията и опита с други страни, част от прелетния ареал на червеногушата гъска;
• Възстановяване и управление на ключовите „убежища” на вида в Добруджа;
• Оценка на енергийните нужди на червеногушата гъска през зимата,

за информиране на управленски схеми и предписания; 
• Провеждане на изследвания за идентифициране на причините

за намаляването на популацията.

Отношението към дивата природа: делът на местните хора, запо-
знати с червеногушата гъска е нараснал до 98%. 

Управление и мониторинг: управлението на териториите
от Натура 2000 и нуждата от мониторинг на червеногушата гъска

са част от националните политики. 

"Остава ни надеждата, че възможността да обикнеш червеногушата гъска
ще съществува и за други хора годни напред“ .

Сър Питър Скот, "патрон на природозащитата“,
след посещението си в румънска Добруджа през 1969 г.
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