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ПРЕДГОВОР

Уважаеми преподаватели,

С настоящето помагало искаме да Ви дадем възможност да разширите темата за екологичното образо-

вание и възпитание при децата от основна училищна възраст.

Информацията, игрите и разработките, чрез които се представя богатството на Бургаските езера, са 

своеобразно въведение в една по-широка тема - за биоразнообразието на влажните зони и нуждата от 

тяхното опазване.

Помагалото не измества основната цел на образователните програми. То насочва учителя, дава му въз-

можност да подходи  творчески към темата и успешно да осъществява връзките между отделните изу-

чавани предмети. 

Материалите могат да се ползват в задължителните учебни часове по роден край и околен свят, човек 

и природа, биология, човек и общество, домашен бит и техника, изобразително изкуство, БЕЛ, матема-

тика, английски език. 

Умелото съчетаване на информацията от помагалото с конкретния учебен материал ще повиши позна-

вателните умения на децата и ще мотивира правилното и осъзнато поведение към природата и нейно-

то опазване. 

Помагалото може да се използва при блоковото обучение – редуване на часове за „даване на знания” 

с часовете за практически умения, затвърждаване на знанията при преговорните уроци и уроците за 

обобщение. Информацията може успешно да се използва и в неформална учебна среда – уроци сред 

природата, екскурзии, в центрове за работа с деца, при работа по проекти. 

Представените материали не нарушават цялостния учебен процес в начален и прогимназиален етап, а 

насочват и подпомагат работата на учителя. Всеки преподавател има възможност да използва избира-

телно игрите и задачите като се съобрази се с възможностите и интересите на децата.

Живот за Бургаските езера
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БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Кои сме ние?
Ние сме Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) – една от най-големите и авторитетни приро-

дозащитни организации в България. БДЗП има свои структури и дейности в цялата страна и е национал-

ният партньор на световната природозащитна организация БърдЛайф Интернешънъл. Заедно с наши-

те партньори, доброволци и членове работим за доброто на птиците, хората и другите диви животни. 

Правим това с преки дейности за опазване на застрашените от изчезване видове (изкуствени острови 

и гнезда, охрана, изкуствено подхранване и др.), с подобряване на местата им за живот (предлагане на 

природни територии за защитени, подобряване на тяхното състояние, подпомагане на държавата в 

опазването им). Провеждаме научни изследвания върху разпространението, прелета и зимуването на 

птиците и върху други животни (сухоземните костенурки, видрата, лалугера и др.). Гордеем се и с при-

носа си за по-високите „технологии” в природозащитата – създаването на първите в България приро-

дозащитни центрове (сред тях е и стопанисваният от БДЗП Природозащитен център „Пода” до Бургас!), 

с участието си в разработването на новите закони, правилници и други държавни механизми за приро-

досъобразно ползване на ресурсите и щадящо отношение към природата. Чрез екотуризъм, подпома-

гане на земеделските стопани и други дейности работим и за подобряване на живота на местните хора, 

защото те могат да бъдат най-ревностните ù защитници единствено когато имат пряка полза от запазе-

ната природа около себе си ù . Не на последно място БДЗП провежда разнообразни образователни дей-

ности; настоящото помагало е изражение именно на този аспект. Ако трябва да обобщим нашата роля в 

едно изречение, то е, че БДЗП е сред най-големите български инвеститори в запазване на най-ценната 

част от националното ни богатство – природата и по-добрите условия за живот на хората в България.

ПРОЕКТ „ЖИВОТ ЗА БУРГАСКИТЕ ЕЗЕРА“

С нашия проект „Живот за Бургаските езера“, искаме да помогнем на три защитени зони край Бургас – 

„Бургаско езеро“, „Атанасовско езеро“ и „Комплекс Мандра-Пода“ – да се превърнат в по-добро място 

за живот на птиците и за досег на хората с природата. Главните герои в този проект са 5 вида птици, 

някои от които са застрашени от окончателно изчезване от Земята. Това са къдроглавият пеликан, тръ-

ноопашатата потапница, малкия корморан, белооката потапница и големият воден бик. С какво са спе-

циални те? Прочетете личните им карти и ще разберете!

Относно проекта? 
Проект „Живот за Бургаските езера“ се изпълнява на територията на община Бургас. Както се разбира 

от названието му, проектът е насочен към опазване на влажните зони около града. Екипът ни работи от 

най-хубавото и привлекателно място в района – Природозащитния център на БДЗП „Пода”. Това е наши-

ят адрес – очакваме да ни посетите. В работата ни партнират Българска фондация „Биоразнообразие“, 

Община Бургас, „Черноморски солници“ АД и Кралското дружество за защита на птиците – Великобри-

тания.

Проектът се осъществява благодарение на програмата LIFE+ на Европейския съюз.

Живот за Бургаските езера

7



Натура 2000 в България

ЛЕГЕНДА
защитени зони по директивата 
за птиците

защитени зони по
директивата за местообитанията

LIFE +

LIFE+ е програма на Европейската комисия, която осигурява финансиране за новаторски практики в 

опазването на околната среда и по-точно – на биоразнообразието. Официалното название на програма-

та е „Финансов инструмент за околна среда”, а името LIFE идва от името ù на френски език: “L‘Instrument 

Financier pour l‘Environnement”. 

Проектите по тази програма са разделени в три компонента: „Природа и биологично разнообразие“, 

„Политики и управление в областта на околната среда” и „Информация и комуникация”. Те се изпълня-

ват само на територията на Европейския съюз, като дейностите трябва да се извършват в границите на 

защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. БДЗП е организацията, защитила и спечелила първия за Бъл-

гария проект по тази програма.

НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 е европейска мрежа от защитени зони. Цели запазването на най-ценните и застрашени от 

изчезване растителни и животински видове и местата, които те обитават, както и на важни ресурси като 

водата, горите и други – фактори за благосъстоянието на хората. НАТУРА 2000 не е система от природни 

резервати, където е изключена всякаква човешка дейност. Главната цел на всяка територия, попадаща 

в НАТУРА 2000, е да бъдат запазени в максимална степен природните ù дадености и по този начин да се 

подсигури оцеляването на видовете животни и растения, заради които е обявена за защитена. Така в бъ-

деще се гарантира устойчиво екологично, икономическо и социално управление. НАТУРА 2000 включва 

специални защитени зони, които се обявяват съгласно Директивата за природните местообитания, както 

и защитени зони, определени според Директивата за птиците. Всяка страна-членка на Европейския съюз 

сама проучва и преценява кои територии трябва да станат част от тази мрежа съобразно биологичното 

разнообразие в района. В България 34% от цялата територия на страната попада в НАТУРА 2000: 118 за-

щитени зони за опазване на птиците (всичките предложени от БДЗП) и 231 – за местообитания.

Живот за Бургаските езера
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НАТУРА 2000 И ЕЗЕРАТА НА БУРГАС
ЗОНИТЕ ОТ НАТУРА 2000 ОКОЛО БУРГАС 
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Защитена зона 
„Мандра-Пода“

Име: 
Защитена зона „Мандра-Пода“

Адрес: 
Дълга е адресната регистрация на защитената зона. 

В нея попадат част от землищата на селата Димчево и 

Твърдица в община Бургас. Защитената зона е регистри-

рана и в селата Константиново и Черни връх от общи-

на Камено. Адресът продължава в три населени места 

от община Созопол: селата Зидарово, Извор и Присад. 

Земи от землището на село Дебелт, община Средец, 

също са част от защитена зона „Мандра-Пода“, както и 

бургаските квартали Крайморие и Меден рудник.

Отличителни белези: 
От най-голямо значение за опазване на биологичното 

разнообразие в защитената зона са язовир „Мандра“ 

и водоемите в защитена местност „Пода“. Те сформи-

рат интересен уникален комплекс от водни басейни, 

наричан „Мандра-Пода“. Комплексът е част от Бурга-

ските влажни зони, включващи още Атанасовско езе-

ро и езерото Вая. Язовир „Мандра“ е бивше полусо-

лено езеро. Той бил най-южното от Бургаските езера 

и е превърнат в язовир след изграждането на стена в 

източната му част. Днес между стената и Черно море 

се е запазила лагуна, попадаща в обхвата на защите-

ните местности „Пода“ и „Узунгерен“. Към комплекса, 

станал част от защитената зона, се отнасят и каскадно 

разположените рибарници южно от село Черни връх, 

както и окислителните езера на „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ АД. Тук попада и защитена местност „Устие на 

река Изворска“.

Водите в защитената зона: 
„Мандра-Пода“ представлява комплекс от водоеми с 

различна соленост на водата. Естествените и изкустве-

ни водни басейни предлагат различни условия за жи-

вот и разнообразна храна за живия свят в тях. Водите 

на язовир „Мандра“ са сладки; днес в него се вливат 

реките Изворска, Факийска, Средецка и Русокастрен-

ска. В местността „Пода“ водоемите са със смесени 

води – от сладки през полусолени до свръхсолени. 

Към комплекса трябва да добавим и четирите окисли-

телни езера на нефтопреработващото предприятие. 

Едно от тях вече е рекултивирано и засипано с пръст. 

Останалите три обаче все още приемат пречистените 

води на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Тези води са 

сладки и топли, затова и тези езера са предпочитано 

място за много видове птици, които кацат за почивка 

в тях и по изградените в езерата бетонни постаменти.

Живият свят на защитената зона: 
Комплексът „Мандра-Пода“ не прави изключение от 

другите две защитени зони в района на Бургас: и тук 

най-голямото богатство са птиците. Удивително е, че 

са установени около 274 вида птици, някои от които са 

застрашени от изчезване в световен мащаб. Във води-

те от комплекса се срещат малък корморан, тръноопа-

шата потапница, червеногуша гъска, малка белочела 

гъска, белоока потапница и ливаден дърдавец. През 

зимата в тези влажни зони огромни ята от кафявогла-

ви и качулати потапници преживяват ниските темпе-

ратури; тук  почиват и се хранят и пойният и малкият 

лебеди. Язовир Мандра е важно място за видрата – за-

страшен от изчезване вид. Защитена местност „Пода“ 

пък е ключова гнездова територия за лопатарката. 

Красивата бяла птица е и символ на местността. Тук 

гнезди и саблеклюнът, сдобил се със странното си име 

 © БДЗП
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благодарение на извития като сабя клюн. Не бива 

да пропускаме и гнездящият тук властелин на небе-

сата – морският орел, най-едрият орел в Европа. В 

Мандренското езеро до 1940 година се е намирала 

и последната в България гнездова колония на ро-

зови пеликани. Една от причините за изчезването 

ù е превръщането на езерото в язовир, при което 

западната част на езерото Мандра била залята и 

така необходимите за пеликаните тръстикови ма-

сиви изчезнали. Днес розовият пеликан използва 

язовира само за хранене по време на миграция, 

макар че птиците предпочитат повече Бургаското 

езеро (Вая). Лагуната в защитена местност „Пода“ 

е обрасла основно с тръстика и папур. Плитките и 

свръхсолени участъци пък са покрити с европейска 

солянка.

Езерото и градът: 
В пределите на големия град се намират и водо-

емите на комплекса, станали част от защитена 

зона „Мандра-Пода“. Язовир Мандра се шири пред 

погледа на живеещите в квартал „Меден рудник“ 

бургазлии. Някогашното езеро и настоящ язовир е 

основен източник на промишлени води за петрол-

ната рафинерия „Лукойл Нефтохим“. През компле-

кса преминава и петролопровод. В непосредствена 

близост до защитена местност „Пода“ е пристани-

щето на морския град. През защитената територия 

преминава и старият път, свързвал Бургас с древ-

ния Созопол. И днес през нея минават съоръжения 

на нефтопреработвателното предприятие. Всичко 

това влияе върху тези важни местообитания. Раз-

растването на града унищожава влажните ливади и 

заблатените местообитания около езерата. Именно 

близостта на гъстонаселения Бургас е причината 

бреговете на водоемите да са силно замърсени с 

битови и строителни отпадъци. Ние от Българско 

дружество за защита на птиците се стараем да пома-

гаме на защитената зона и нейните обитатели, а за-

едно с това и да я превърнем в привлекателно мяс-

то за отдих за жителите на град Бургас и за гостите 

от цялата страна и от чужбина. Стопанисваме нашия 

Природозащитен център „Пода” с грижа и надежда 

да го превърнем в желано място за разходка, близ-

ка среща с природата и запознанство с богатото би-

оразнoобразие в района.

Режим на защита. 
В защитените зони е забранено:

 премахването на характеристики на ландшафта 

(единични дървета и дървесни групи) при полз-

ването на земеделските земи като такива;

 залесяването на пасища, ливади и мери, както 

и превръщането им в обработваеми земи или в 

трайни насаждения;

 използването на пестициди и минерални торове 

в пасищата и ливадите;

 изграждането на вятърни генератори за про-

изводство на електроенергия, с изключение на 

тези, за които към датата на обнародване на за-

поведта в „Държавен вестник“* има започната 

процедура;

 строителството на пристанища и терминали, с 

изключение на тези, които към датата на обна-

родването на заповедта в „Държавен вестник“ са 

съгласувани със Закона за опазване на околната 

среда;

 извършването на дейности, свързани с отвод-

няване, пресушаване или промяна на водния 

режим на мочурища и естествени водни обекти, 

освен при изпълнение на дейности, свързани с 

подобряване състоянието на водните екосисте-

ми и местообитания;

 косенето на тръстиката в периода от 1 март до 15 

август, когато е размножителният сезон на пти-

ците;

 паленето на тръстикови масиви и крайбрежна 

растителност.

*„Държавен вестник” – официално издание на Република 

България, в което се публикуват всички приети и обна-

родвани законови и подзаконови текстове. Има официа-

лен и неофициален раздел.

*урбанизация – продължителен процес на нарастване на 

броя и големината и на градовете. В резултат се заемат 

все по-големи територии за градския начин на живот и 

относителният дял на градското население силно се уве-

личава.

Основни заплахи за защитената зона:
 промяната и унищожаването на ценни местооби-

тания в следствие на урбанизацията*;

 замърсяването на водоемите с отпадъци от раз-

личен произход – битови, строителни, промиш-

лени;

 шумово замърсяване, предизвикано от между-

народния път към южната ни граница с Турция, 

пресичащ защитената зона;

 промяна на предназначението на земите, с цел 

реализирането на различни инвестиционни на-

мерения. 
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Защитена зона 
„Атанасовско езеро“

Име: 
Защитена зона „Атанасовско езеро“

Адрес: 
Землищата на град Бургас, квартал Сарафово, селата 

Банево, Изворище, Ветрен и Рудник, община Бургас. 

Отличителни белези: 
Атанасовското езеро попада в границите на защите-

ната зона от европейската екологична мрежа НАТУРА 

2000 . Разляло се е в цели 1 690 ха сред обширни об-

работваеми земи, жилищни квартали и в близост до 

летището на град Бургас. По средата на влажната зона 

преминава пътят Бургас-Варна. Той разделя Атанасов-

ско езеро на северна и южна част. Непосредствено 

до него е морето и затова езерото е свръхсолено. За-

обиколено е от система от канали, като част от тях са 

сладководни, а други – със солена вода. Естественият 

водоем е плитък – средната му дълбочина е едва 30 см.

Водите на езерото: 
Атанасовско езеро е скътало в себе си разнообразие 

от местообитания за своя жив свят. Най-характерни 

тук са плитките соленоводни басейни без висша расти-

телност. Те са разделени с диги, обрасли с европейска 

солянка. На места – основно по границите на езерото – 

има характерната за сладководните басейни водолю-

бива растителност – тръстика и папур. Влажни ливади 

са се ширнали по бреговете му, има и добре развита 

система от канали, обрасли с блатна растителност.

Живият свят на езерото: 
Атанасовско езеро е предпочитано място за хранене, 

гнездене и почивка за редица видове птици. В района 

са наблюдавани 318 вида птици от близо 450 вида, сре-

щащи се в страната ни. Освен това именно тук птиците 

прелитат в най-тесен „фронт” по време на миграция 

(особено през есента): понякога за ден могат да се ви-

дят десетки хиляди щъркели, пеликани, орли и други 

грабливи птици, поели своя път на юг. Това е и основа-

нието езерото да бъде определено като птичия рай на 

България. За да отдадем заслужена почит на това рай-

ско място трябва да кажем, че в него са установени и 

241 вида растения. Преобладават солянката, морският 

пелин, широколистният папур, морската суеда и много 

други. Сред редките растителни видове е елегантната 

орхидея. Свръхсолената лагуна е единственото зна-

чимо находище на микроскопичното солнично раче – 

артемията. На него се дължи специфичният розов цвят 

на водата на езерото.

 © Евгени Динев
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Езерото, солта и още нещо: 

Освен с птиците Атанасовско езеро е извест-

но и със солта, която се добива от него. Тук 

миналото и настоящето са се слели в едно. 

От ширналия се край модерния град лиман 

от 1906 година до днес се добива сол по тра-

диционен метод. Начинът на солодобив е 

напълно щадящ за обитателите на езерото. 

Дейността дори е необходима, за да се под-

държа високо биоразнообразието на естест-

вения водоем. Колкото повече сол се добива 

в Атанасовско езеро, толкова по-голяма е 

числеността на птиците в него. Съществува и 

друга зависимост – количеството на добива-

ната сол до голяма степен зависи от солнич-

ното раче. Атанасовско езеро дава и други 

ценни за хората ресурси – лечебната кал и 

лугата. 

Езерото и градът: 
Атанасовско езеро се намира в сърцето 

на Бургас, непосредствено до приморския 

парк на града. Естественият водоем е разлял 

водите си в близост до няколко от жилищ-

ните квартали на черноморския ни град. 

Това предопределя и сериозния антропоге-

нен* натиск, породен от разположението до 

гъстонаселения град и до международното 

летище, намиращо се източно от езерото. 

Основни заплахи за защитената зона: 
 Най-сериозната заплаха е промяната на влажната зона, 

която е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Про-

мяната на дигите в езерото, както и замърсяването на 

водите му от околните канали не трябва да бъдат прене-

брегвани. Вследствие на тези дейности гнездящите във 

водоема птици губят подходящите места за размножава-

не, както и за почивка, защото дигите обрастват плътно с 

растителност. 

 Птиците и тяхното поколение са силно уязвими и от 

увеличаващия се брой хищници, срещащи се в езерото, 

особено кучетата и чакалите. През последните няколко 

години тази заплаха се увеличи и заради появилите се в 

района диви свине. 

 Шумово замърсяване: дължи се на Летище Бургас и на 

международния път, който пресича южната част на езе-

рото. Пътят е причина и за замърсяването на водния 

обект с отпадъци, предимно битови и строителни. 

 Електропреносна мрежа: наблюденията на електропре-

носната мрежа около езерото, както и на електропрово-

дите в северната му част показват, че те са причина за 

висока смъртност сред пернатите, тъй като преминава-

щите големи ята често се сблъскват с жиците.

Режим на защита. В защитена зона „Атанасовско езеро“ 
е забранено:

 премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични дървета и дървесни групи) при ползването на 

земеделските земи в границите на зоната като такива;

 залесяването на ливадите, пасищата и мерите, както и 

превръщането им в обработваеми земи и трайни насаж-

дения;

 използването на пестициди и минерални торове в паси-

ща и ливади;

 извършването на дейности, свързани с отводняване или 

пресушаване на водни обекти, освен за целите на соло-

добива;

 косенето на тръстика, в периода от 1 март до 15 август – 

размножителен сезон за видовете птици, срещащи се в 

зоната;

 паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растител-

ност;

 изграждането на съоръжения за производство на елек-

троенергия посредством силата на вятъра с изключение 

на такива, които към датата на обнародването на запо-

ведта в „Държавен вестник“ са съгласувани по реда на 

действащата нормативна уредба по околна среда.

Любопитни факти за езерото:
 Атанасовско езеро е Рамсарско място – влажна зона с 

международно значение.

 Атанасовско езеро е важно място за застрашените от из-

чезване в Европа видра и дива котка.

 Атанасовско езеро е мястото с най-голям добив на мор-

ска сол в България.

 Атанасовско езеро е най-големият източник на лечебна 

кал в България.

*антропогенен – предизвикан от човека

Саблеклюн / © БДЗП
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Защитена зона 
„Бургаско езеро“

Име:
Защитена зона „Бургаско езеро“ („Вая“)

Адрес: 
Регистрирана е в землищата на град Бургас и кварта-

лите Горно и Долно Езерово, Меден рудник и Лозово. 

Отличителни белези: 
Част от защитена зона „Бургаско езеро“ е едноименни-

ят естествен водоем. Известен е под две имена: Бур-

гаско езеро или езеро Вая. Разляло е водите си между 

два от жилищните квартали на Бургас – Горно и Долно 

Езерово. Площта, която заема в пределите на черно-

морския ни град е 2 899.9 ха. Интересен факт за езеро-

то е, че с тези си размери то е най-голямото естествено 

езеро в страната ни. 

Водите на езерото: 
Дълбоките до 1.5 метра води на Вая са солени. Огро-

мното крайбрежно езеро дължи солта си на връзката 

с Черно море: живителна пъпна връв под формата на 

канал. Тя осигурява не само постоянен приток на соле-

ни води, но и соленоводни видове риба във водоема. 

При продължителни източни ветрове откъм морето се 

стига до допълнително осоляване на част от езерото, 

лимана. Вая обаче се пълни и от водите на реките Ай-

тоска, Съндърдере и Чукарска, които се вливат в запад-

ната му част. Пясъчна коса дели благозвучно именува-

ното езеро Вая от морето;  върху нея днес е изградена 

индустриалната зона на Бургас. Именно тя създавала и 

най-големите проблеми за живия свят на лимана преди 

години. В североизточната си част езерото е заобико-

лено от изоставени рибарници и по-малки водоеми – 

блата, плътно обрасли с блатна растителност.

Живият свят на езерото: 
Птиците са перлата на Вая. През различните сезони на 

годината във водите на езерото  могат да се видят око-

ло 260 вида птици. Много от тях са редки за страната 

и в Европа, а девет вида са застрашени от изчезване 

в световен мащаб. Това прави Бургаското езеро един 

от трите най-значими комплекси от влажни зони за во-

долюбивите птици по черноморското ни крайбрежие. 

Малко са местата в България освен Вая, където може 

да се наблюдават събрани на едно място колонии на 

гнездящи нощни, малки бели и гривести чапли. Раз-

хождайки се покрай езерото през зимата имате шанса 

да се полюбувате на малките корморани, къдрогла-

вите пеликани, красивите и открояващи се червено-

гуши гъски и нежните тръноопашати, кафявоглави и 

 © Евгени Динев
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качулати потапници. Вая е предпочитано място за 

почивка по време на миграция за много видове, 

минаващи по невидимата прелетна магистрала 

Виа Понтика. През последните няколко години 

Бургаското езеро възвръща славата си на един от 

най-богатите източници на риба у нас. Това до го-

ляма степен се дължи на почистването на канала, 

свързващ го с морето, което позволява навлиза-

нето на големи количества морски кефал и други 

видове риба, същинско предизвикателство за ри-

боловните умения на местните рибари и източник 

на препитание за голяма част от тях. От бозайни-

ците в защитената зона са установени видрата, 

пъстрият пор и мишевидният сънливец.

Езерото и градът: 
Вая е разположена в покрайнините на втория по 

големина град на Черноморското ни крайбре-

жие – Бургас. Неизбежно е влиянието на гъсто-

населения град върху езерото и обратно. Голе-

мият лиман е подложен на силен антропогенен 

натиск, който се дължи преди всичко на масовия 

риболов тук. Бреговете му са силно замърсени 

с битови и строителни отпадъци; до голяма сте-

пен това се дължи на факта, че около езерото са 

разположени някои от най-големите промишле-

ни обекти на морския град. За днешното състо-

яние на влажната зона значение има и това, че 

в близост се намира най-голямото у нас нефто-

преработвателно предприятие „Лукойл“ АД.

Основни заплахи за защитената зона: 
 Промяната на облика на защитената зона е една от 

най-сериозните заплахи за нейното възстановяване 

и запазване.

 Еутрофикацията* на езерото също представлява се-

риозен проблем за неговото опазване. Управление-

то на тръстиковите масиви по бреговете на водоема 

е от огромно значение за запазването на откритата 

водна площ, необходима за храненето и почивката 

на много видове птици.

 Влошаването на качеството на водите на Бургаското 

езеро е сериозна заплаха за оцеляването на храни-

телната база за много видове птици и за запазване-

то на рибните запаси на водоема. В лимана се вливат 

отпадните води от северната и южната индустриал-

ни зона на Бургас, но след преминаването им през 

изградената пречиствателна станция. Не така стои 

обаче въпросът с изливането на отпадните води от 

кварталите Горно и Долно Езерово в езерото. 

 Шумовото замърсяване: негов източник е между-

народният път, който минава по източния бряг на 

езерото. Той е и причина за голяма част от замърся-

ванията по брега на езерото с битови отпадъци.

 Бракониерството е друга заплаха за оцеляването 

на живия свят на Бургаското езеро. Уловът на риба 

с незаконни средства (мрежи) води до намаляване 

на рибната фауна на водоема. Същият се извършва 

дори и по време на размножителния период на ри-

бата, което застрашава оцеляването на ихтиофауна-

та на езерото. Жертва стават и много видове редки 

и застрашени от изчезване птици и влечуги, които 

се оплитат в бракониерските мрежи. Бракониер-

ството предизвиква и безпокойство сред видовете, 

които гнездят, хранят се или почиват в езерото Вая.

Режим на защита: 
В защитена зона „Бургаско езеро“ е забранено:

 залесяването на ливадите, пасищата и мерите, както 

и превръщането им в обработваеми земи и трайни 

насаждения;

 използването на пестициди и минерални торове в 

пасища и ливади;

 косенето на тръстика, в периода от 1 март до 15 ав-

густ – размножителен сезон за видовете птици, сре-

щащи се в зоната;

 паленето на тръстикови масиви и крайбрежна рас-

тителност.

*Еутрофикация - „цъфтеж на водата“ – водата се обо-

гатява с азотни и фосфорни съединения, при което се 

предизвиква усилен растеж на водорасли и друга во-

дна растителност. Като резултат нежелано се наруша-

ва равновесието на намиращите се във водата органи-

зми, както и влошаване на качеството на водите. 

Любопитни факти за езерото:
 Бургаското езеро е Рамсарско място.

 Световно застрашеният ливаден дърдавец е устано-

вен като мигриращ вид в защитената зона.

 Бургаското езеро е една от най-важните влажни 

зони в страната ни за размножаването на малкия 

воден бик.

Пеликани / © БДЗП
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Адрес в България: 
Най-постоянният адрес на къдроглавия пели-

кан у нас е езерото Сребърна. Там всяко лято се 

размножават между 14 и 128 двойки, понякога и 

повече. Вторият сигурен адрес на вида у нас са 

езерата на Бургас. В тях през цялата година могат 

да се наблюдават къдроглави пеликани. Те са най-

многочислени по време на миграцията на вида и 

част от тях остават в езерата и през зимата. В този 

период птиците, нощували или почивали в Атана-

совско езеро, прелитат всекидневно над Бургас, 

за да отидат да се хранят в езерото Вая. Къдрогла-

вият пеликан е регистриран и във вътрешността 

на страната ни.

Численост в България: 
В страната гнездят между 14 и 128 двойки къдрог-

лави пеликани.

Природозащитен статус: 
Къдроглавият пеликан днес е причислен към све-

товно застрашените видове, т.е., онези, които ско-

ро могат да изчезнат от лицето на Земята. Видът е 

много рядък за Европа. Гнезди на Балканския по-

луостров – основно в делтата на Дунав и в Русия.

Особени белези: 
Най-едрата птица, срещаща се в България. Освен 

с огромните размери: от порядъка на 160 до 180 

сантиметра дължина на тялото – почти колкото 

среден на ръст човек, къдроглавият пеликан се от-

личава и с  характерния огромен жълт клюн с при-

лежащата му кожена торба. По време на размно-

жаването торбата става яркочервена, което прави 

птиците още по–атрактивни и красиви. Лесно се 

различава от розовия пеликан по дългите, къдра-

ви пера на темето, откъдето произхожда и името 

на вида. Мъжките и женските екземпляри не се 

различават, но пък младежите веднага се набиват 

на очи: те са кафяви на цвят, докато възрастните 

птици придобиват снежнобяло оперение.

Любимо занимание: 
Почивката и храненето са двете най-любими зани-

мания в живота на къдроглавия пеликан. Той оби-

ча да похапва различни видове риба, която улавя 

след потапяне на главата и дългата си шия във во-

дата. Задържа уловената от него риба в голямата 

кожена торба, скрита под един от най-големите 

клюнове в природата.

Пеликаните имат интересна техника на ловуване, 

когато са в група. След като открият пасаж риба, 

птиците застават в кръг около него и започват 

да махат и да пляскат във водата с крила. Така 

плашат рибата, докато тя се събере в средата и 

кръгът стане толкова малък, че пеликаните лес-

но могат да уловят по-голям брой риби, за да се 

нахранят.

Лична карта

Име: 

Къдроглав пеликан

Гражданство: 

Европеец

Местообитание: 
Блатата с гъста блатна растителност по периферията на водо-

ема са любимите места на къдроглавия пеликан. Птиците тър-

сят храна в стоящите сладки води , а наличието на двата вида 

местообитания в съседство е предпоставка и за загнездването 

на вида.
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Лична карта
Име: 

Голям воден бик
Гражданство: 
Европеец, средноазиатец и южноафриканец. Големият воден бик е 

прелетен вид и прекарва зимата по топлото Средиземноморие.

Местообитание: 
Големият воден бик живее във влажни зони с обширни тръстикови 

масиви, например гъсто обраслите с тръстика и папур големи блата 

и езера. Изборът на тези местообитания не е случаен: дължи се на  

потайния начин на живот на големия воден бик. През деня птиците 

се крият сред гъстата блатна растителност и стават активни след за-

лез слънце привечер, или призори. Големият воден бик се забеляз-

ва трудно по местата, където живее, защото окраската на тялото му 

напълно се слива с окръжаващата го среда. Силно изпънал дългата 

си шия със златистокафяво оперение на тъмнокафяви ивици, той на-

подобява сноповете тръстика около себе си. В езерата и блатата лети 

много ниско над тръстиката и живее поединично, почти самотно. 

Адрес в България: 
Регистриран е в езерата Дуранкулак и Шабла, как-

то и в Цибърското и Драгоманското блато. Това 

са най-важните в България места за вида. На тези 

адреси има вписани до 3-4 мъжки екземпляра. 

Големият воден бик е регистриран и в езерата 

на Бургас – Атанасовско, Вая и във водоемите на 

комплекса Мандра-Пода. Предполагаеми адреси 

са още реките в Южна България: Марица, Струма 

и Места, където има добре оформени тръстикови 

масиви.

Численост в България: 
Последното преброяване на двойките на големия 

воден бик в страната ни установява численост 

между 20 и 70 двойки: изключително ниска числе-

ност за вид, който през миналия век гнезди в мно-

го блата и езера в различни части на страната.

Природозащитен статус: Застрашен от изчезване 

вид не само у нас, но и в цяла Европа. За Европа е 

определен като приоритетен за опазване, защото 

числеността му намалява повсеместно.  Като ос-

новна причина се приема унищожаването на мес-

тата, в които се среща – пресушаването на влажни-

те зони и превръщането им в земеделски земи или 

застрояването им.

Особени белези: 
Всеки ще запомни големия воден бик заради 

странното му име. Нарекли го така, защото през 

размножителния период мъжкият издава звук, 

който много наподобява мученето на бика, за да 

привлече женските. Един мъжки може да събере 

няколко женски, с които да създаде потомство. 

След това дамите сами отглеждат малките в гнездо, 

което правят от изсъхнала тръстика сред водата. 

Мъжките птици понякога помагат в изхранването 

на потомството, след което се разделят с женската.

Ако сте сред късметлиите, видели голям воден 

бик, няма да го забравите: силно изпъната дълга 

шия, стройно тяло, застинало сред тръстиковите 

масиви. Освен че често застива на място, големият 

воден бик се движи сред тръстиковите стъбла съв-

сем безшумно.

Любимо занимание: 
Да лови храна във водата. Менюто на големия во-

ден бик е изключително разнообразно. От дребни 

и не дотам дребни земноводни (главно жаби), през 

охлюви и ракообразни до риба, а и бозайници. По-

следните са предимно малки на водни плъхове, 

които обаче лови по бреговете. Големият воден 

бик би могъл да нападне и недобре летящи блатни 

птици.
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Лична карта
Име: 

Белоока потапница
Гражданство: 
Гражданин на три континента – Европа и Азия. Белооката пот-

апница е прелетен вид и през зимата стига до Северна Африка.

Местообитание: 
Приспособила се е да живее в най-разнообразни водоеми – от 

плитки блата и рибарници до дълбоки езера и язовири. Идеални 

за вида са водоемите със стоящи, спокойни води, богати на водо-

любива растителност. Сред предпочитаните от белооката потап-

ница влажни зони влизат и блатата и езерата. Разпространението 

на вида се влияе силно от водното ниво, но само по време на гне-

здовия период. Ако през отделни години даден водоем пресъхне, 

белооката потапница го сменя с друг в непосредствена близост.

Адрес в България: 
Регистрирана е във влажните зони по поречието 

на река Дунав. Сред адресите на белооката по-

тапница у нас са и водоемите по черноморското 

ни крайбрежие; среща се и  във вътрешността на 

страната, в рибарници и микроязовири. Тези раз-

лични по характер водоеми белооката потапница 

посещава през пролетта, когато започва размно-

жаването ù. В този период най-значимите за вида 

влажни зони са езерото Сребърна, рибарниците 

Мечка, Орсоя и Пазарджик. Гнезди още в блатата 

Дуранкулак и Драгоман, както и в Шабленското 

езеро. В края на есента и в началото на зимата се 

появява и в езерата на Бургас. Броят на белооките 

потапници във Вая и Мандра силно варира през 

годините.

Численост в България: 
В резултат на редовни наблюдения, провеждани 

на адресите на вида в нашата страна, днес са уста-

новени между 150 и 230 двойки. Белооката потап-

ница не е постоянен вид у нас. Тя ни посещава, за 

да създаде и отгледа потомство в нашите блата и 

езера, минава през страната по време на миграция 

и много рядко зимува във нашите влажни зони.

Природозащитен статус: 
Застрашен от изчезване вид в повечето места по 

света, където се среща. Уязвим е, защото днес все 

по-често се влошава състоянието на влажните зони, 

които белооката потапница обитава. Особено сери-

озна заплаха е увреждането на местата, в които от-

глежда своето потомство. Към заплахите, довели до 

силното намаляване на числеността на вида, добавя-

ме и безпокоенето на птиците по време на гнездовия 

сезон, както и незаконния отстрел.

Особени белези:
Красива патица с тъмно оперение на тялото. Само 

в задната си част е украсена в бяло. Ирисът на око-

то при мъжките екземпляри е бял, оттук и името 

ù – белоока потапница. 

Любимо занимание: 
Белооката потапница плува добре и е отличен гму-

рец. Гмурка се в търсене на храна. По-често за тази 

цел у нас прилага методи, които изискват по-малко 

енергия – филтриране, потапяне на човката и гла-

вата. Търси предимно растителна храна, потопила 

предната част на тялото си под водата. От време 

на време този вегетарианец включва в менюто си 

и различни мекотели, ракообразни и личинки на 

насекоми. 
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Име: 

Малък корморан
Гражданство: 
Европеец, населяващ крайбрежията на Азовско, Аралско и Кас-

пийско море. Малкият корморан е и азиатец, срещащ се в Мала 

Азия и в Близкия Изток. В Европа се размножава основно в Ру-

мъния – в делтата на река Дунав.

Местообитание: 
Предпочитанията на вида са много широки. Обитава блата, езе-

ра, язовири, реки и канали. Това са изключително пресноводни 

басейни, в който малкият корморан може да набави любимата 

си храна – риба. Друго задължително условие при избора на 

водоем от страна на малкия корморан – за хранене или за раз-

множаване – е периферията да е обрасла с блатна растителност 

(тръстика или папур).

Адрес в България: 
Много са адресните регистрации на малкия кормо-

ран в страната. Най-гъсто е регистриран по край-

брежието на река Дунав и на остров Белене. Има 

адреси и по много водоеми във вътрешността на 

страната, както и по Черноморието ни. Особено ва-

жни за малкия корморан са езерата около Бургас.   

Численост в България: 
По последни данни в страната ни се размножават 

между 350 и 500 двойки малки корморани. През 

студените месеци на годината броят на вида у нас 

значително се увеличава. През зимата страната 

ни приютява птици от разположените на север от 

нас държави. Малките корморани се концентри-

рат главно по поречията на реките Дунав, Мари-

ца и езерата на Бургас. Общата численост на вида 

през снежните месеци на годината достига около 

16 000 екземпляра, като само в Бургаските езера 

има над 10 000 птици. 

Природозащитен статус: 
Макар малкият корморан да не е сред световно 

застрашените видове, той е приоритетен за опаз-

ване не само у нас, но и в редица други страни от 

Европа и Азия. Една от причините за драстично-

то намаляване на числеността му в страната ни е 

бракониерството – незаконният отстрел основно 

в рибарници. Още по-сериозна заплаха е унищо-

жаването или влошаването на местообитанията 

му, както за размножаване, така и за зимуване и 

почивка. Бургаските влажни зони са показателни 

в това отношение: във Вая видът загуби важни за 

зимуването си участъци, които бяха засипани и по-

крити със строежи.

Особени белези: 
С изцяло тъмното, чернокафяво оперение, малки-

ят корморан лесно се отличава в естествените му 

местообитания. Интересното при вида е, че през 

размножителния период в оперението му се поя-

вяват малки бели точици. 

Любимо занимание: 
Хранене и почивка. Красива е гледката на почи-

ващите малки корморани, накацали по стъблата 

на тръстиката. След като се нахранят, те посеща-

ват любимите си места сред тръстиковите масиви 

или по паднали във водоемите дървета, където 

разперват крила на слънцето и вятъра. Така те се 

сушат, докато почиват. Малкият корморан лови 

храната си с гмуркане се. Освен дребни рибки раз-

нообразява менюто си с различни ракообразни и 

дребни бозайници, например водните плъхове.

Лична карта
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Лична карта

Адрес в България: 
Регистрирана е по черноморското ни крайбрежие. 

Посещава адресите си най-често през ноември до 

към март, при това нередовно и в малки групи 

от по няколко екземпляра. Любимите адреси на 

тръноопашатата потапница у нас са Бургаското, 

Дуранкулашкото и Поморийското езеро. Често 

се спира и във водоемите на защитена местност 

„Узунгерен“ и язовир Мандра край Бургас. 

Численост в България: 
В страната ни тръноопашатата потапница се вижда 

само през зимата. Някои от нашите водоеми предла-

гат идеални условия за вида през студените месеци 

на годината. Такива са Бургаските езера и по-специ-

ално езерото Вая. Точно в него от декември до март 

са наблюдавани средно между 140 до 250 тръноопа-

шати потапници. От последните петнайсетина годи-

ни числеността на вида е била най-висока в края на 

миналия век, когато през март в езерата на Бургас са 

регистрирани повече от 2 000 птици. Днес численост-

та ù в света се изчислява на около 10 000 екземпляра.

Природозащитен статус: 
Тръноопашатата потапница вече е сред застраше-

ните от изчезване в света видове. Приоритетен е за 

опазване в страната ни и на други места в Европа, 

където е разпространена, защото числеността ù на-

малява с по-бързи темпове от очакваното. Най-сери-

озната заплаха за вида е унищожаването на естестве-

ните му местообитания – тези за гнездене, зимуване 

и почивка. За територията на България може да доба-

вим и бракониерството. Тази интересна, загадъчна и 

красива птица лесно става жертва на бракониерите 

поради своята пословична непредпазливост.

Особени белези: 
Два са отличителните белези на тази сравнително 

дребна патица: силно изгърбения ù в основата клюн 

и опашката, вирната вертикално нагоре подобно на 

трън. Струва си обаче да се отбележи, че поняко-

га тръноопашатата потапница долепя странната си 

опашка хоризонтално до водата и отдалеч изглежда, 

като че ли тя липсва. Най-силно  впечатление при тази 

потапница прави клюнът на мъжкия, който се обагря 

в яркосиньо през размножителния период. През ос-

таналата част на годината клюнът му е сив на цвят.

Любимо занимание: 
Обича да плува и да се гмурка. Много често се гмур-

ка, за да търси храна, като понякога плува, показала 

на повърхността само главата си. Потопи ли се под 

водата, се задържа продължително време и може 

да изплува далеч от мястото на гмуркане. Във вода-

та тръноопашатата потапница е изключително лов-

ка, за разлика от сушата. Там тя излиза много рядко 

и се движи непохватно. Не обича и да лети, а когато 

се наложи, го прави с бърз и стремителен полет. 

Към заниманията на потапницата може да добавим 

и храненето. Богата е нейната трапеза – сред рако-

образните, насекомите и мекотелите в менюто ù се 

нареждат и водни растения, семена и водорасли. 

Обича да се храни призори или привечер.

Име: 

Тръноопашата потапница
Гражданство: 
Европеец, азиатец и северноафриканец. В България тръноопа-

шатата потапница е много рядък мигриращ или зимуващ вид. 

Няма данни за гнезденето на вида в запазените блата или езера 

у нас.

Местообитание: 
Този вид предпочита соленоводни басейни, обрасли с разно-

образна водна растителност и тръстика. Може да се види и в 

сладки води – езера, блата и язовири. 
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ЗАДАЧКИ-ЗАКАЧКИ 
ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
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ЗАДАЧА 1

Кой съм аз?

Възраст:
7-8 години

Цел на задачата:
Учениците трябва да проследят и да свържат поредните цифри от 1 до 55. 

Трябва да се ориентират в текстовете от личните карти на птиците, пред-

ставени им в началото на задачата, за да открият отговорите на въпроси-

те под картинката. Така учениците ще научат повече за редките видове в 

Бургаските езера.

Предмети:
Математика, Роден край, Околен свят

Необходими материали:
Работен лист 

Работен процес:
Учениците получават по едно копие от работния лист на задачата. Всеки 

индивидуално открива и свързва поредните цифри от 1 до 55, така че да се 

получи завършена рисунка на птицата. Впоследствие учениците трябва да 

познаят вида и да отговорят на въпросите под картинката чрез дискусия 

или индивидуално. Не забравяйте да представите на учениците личните 

карти на 2 или 3 от птиците в началото на помагалото преди да стигнете до 

раздела с въпроси, за да могат те сами да познаят коя от птиците са нари-

сували и да открият отговорите.
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РАБОТЕН ЛИСТ 

Кой съм аз? 

Свържи точките, за да разбереш коя е рядката птица, която живее в езерото 

Вая:

 

1. Как се нарича тази птица? 

2. С какво се храни? 

3. През кой период на годината можем да наблюдаваме тази птица около 

Бургас?
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ЗАДАЧА 2

Кой се крие зад пъзела?

Възраст:
9-11 години

Цел на задачата:
Учениците трябва да подредят правилно частите на пъзела, да упражнят 

знанията си по правопис и да научат повече за птиците около Бургас.

Предмети:
Български език, Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
1. Раздайте произволно по един от петте варианта на пъзела от работните 

листа.

2. Всеки ученик трябва собственоръчно да изреже по черните линии ча-

стите на картинката.

3. Може да помолите учениците да разменят изрязания от тях набор пар-

чета с друг ученик, така че всеки да подрежда картина, различна от тази, 

която е изрязвал.

4. Учениците трябва да подредят правилно частите, за да получат цялата 

картинка.

5. След като подредят пъзела, задачата им е да прочетат името на птицата 

и да потърсят грешка в пренасянето на сричките.

6. За край на задачата те трябва да отговорят заедно с преподавателя на 

въпросите под всяка картинка.
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РАБОТЕН ЛИСТ 1

Кой се крие зад пъзела?

1. Напиши правилно името на птицата:  

2. Откриваш ли грешка в пренасянето на сричките в пъзела?

3. Къде в България можем да наблюдаваме този вид?

4. Какво знаеш за храненето на тези птици?
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РАБОТЕН ЛИСТ 2

Кой се крие зад пъзела?

1. Напиши правилно името на птицата:   

2. Откриваш ли грешка в пренасянето на сричките в пъзела?

3. Къде в България можем да наблюдаваме този вид?

4. Променя ли се оперението на тези птици през периода, когато те гнездят?
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РАБОТЕН ЛИСТ 3

Кой се крие зад пъзела?

1. Напиши правилно името на птицата: 

2. Откриваш ли грешка в пренасянето на сричките в пъзела?

3. Къде в България можем да се наблюдаваме този вид?

4. По кое време на годината можем да видим тази птица в страната?
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РАБОТЕН ЛИСТ 4

Кой се крие зад пъзела?

1. Напиши правилно името на птицата:  

2. Откриваш ли грешка в пренасянето на сричките в пъзела?

3. Къде в България можем да се наблюдаваме този вид?

4. Каква е ролята на цвета на оперението на тази птица?
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РАБОТЕН ЛИСТ 5

Кой се крие зад пъзела?

1. Напиши правилно името на птицата:  

2. Откриваш ли грешка в пренасянето на сричките в пъзела?

3. Къде в България можем да се наблюдаваме този вид?

4. Променя ли се нещо при тези птици през размножителния им период?
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ЗАДАЧА 3

Подреди буквите – открий вида

Възраст:
10-11 години 

 

Цел:
Учениците да научат имената на интересните растения и животни около 

Бургас. Да се ориентират в разбърканите букви и да упражнят граматиче-

ските си умения, за да съставят думи от разбърканите букви.

Предмет:
Български език, Човекът и природата

Необходими материали:
Лист за писане и букви

Работен процес:
Всеки ученик получава работен лист с набор от букви и задача да опреде-

ли имената на животното или растението, като може да използва картин-

ките след работния лист, за да открие кои са думите.

Заниманието може да продължи по следните начини:

 след като разгадаете верните думи, намерете подходящи прилагателни 

имена, които най-добре характеризират животното или растението;

 съставете изречения с някои от разгаданите думи, така че от първите 

букви на всяко изречение да получите думата „корморан”;

 представете си, че сте пеликан. Направете съчинение от първо лице и 

разкажете за своя живот. Може да се усложни – разкажете от първо лице 

за своя живот на видрата. Това ще изисква да намерят и допълнително 

информация;

 напишете съчинение „Пътят на пеликана от Вая до Африка” и разкажете 

с какви трудности се среща по пътя (може да се използва информацията 

от общите части в началото на помагалото).
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Подреди буквите – открий вида

ЗАДАЧА:

Разгледай картинките!

Можеш ли да подредиш буквите така, че да получиш имената на богатствата 

на Бургаските езера?

1. ЛАПЧА 

2. ИБРА 

3. ОСЛ 

4. НИПЕКЛА 

5. РИВАД 

6. ЕЩГРУ 

7. МАКНРРОО 

8. ЯИМЗ 

9. ТИКЪТАРС 

10. ЕПИЛРП 
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ЗАДАЧА 4

Свържи вярно – открий думите

Възраст:
10-11 години

Цел:
Учениците да упражнят придобитите в часовете по български език знания 

за правопис и правилно съчетаване на сричките, както и последовател-

ността на цифрите по математика. Така ще се запознаят и с ключови думи 

в опазването на природата.

Предмет:
Математика, Български език, Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Учениците трябва да свържат последователно сричките по ред на числата 

и да получат отделни думи, които да изпишат под задачата.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Свържи вярно – открий думите

Свържи последователно сричките по ред на номерата. 

Получените думи напиши по-долу или на отделен лист.

1. ...............................................................................................

2. ...............................................................................................

3. ...............................................................................................

4. ...............................................................................................

5. ...............................................................................................

6. ...............................................................................................
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ЗАДАЧА 5

Изчисли кое е моето име 

Възраст:
10-12 години

Цел:
Учениците да упражнят придобитите в часовете по математика знания за 

деление на числата, да развият съобразителността си и да научат повече 

за богатствата на Бургаските езера.

Предмет:
Математика, Български език, Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист на задачата и лист за смятане

Работен процес:
Учениците трябва сами да изчислят дадените в работния лист числови из-

рази. Да намерят верния отговор в таблицата и под всеки верен отговор 

да поставят буквата на съответния израз. Така ще получат името на защи-

тен вид птица, за която могат да прочетат интересна информация на края 

на работния лист.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Изчисли кое е моето име? 

Реши задачите и постави съответната буква при правилния отговор. Така ще от-

криеш името на вид птица, който е световно застрашен и се среща в езерата край 

Бургас.

 7 144 : 47 = ? – к 54 896 : 94 = ? – д 144 : 18 = ? – о

 48 279 : 77 = ? – н 31 450 : 74 = ? – е 70 620 : 55 = ? – в

 27 768 : 78 = ? – ъ 44 715 : 55 = ? – р 60 030 : 69 = ? – г

 128 294 : 46 = ? – и 36 162 : 63 = ? – п 73 519 : 37 = ? – л

 76 330 : 85 = ? – а

152 356 584 813 8 870 1987 898 1284

574 425 1987 2789 152 898 627

Ако си работил вярно, ще получиш името на една от най-едрите птици, срещащи-

се в България. Освен с огромните си размери – почти 180 см височина и размах 

на крилете 270-300 см, тази птица е забележителна и с огромния си клюн с кожена 

торба отдолу. По време на размножаването тази торба става яркочервена, което 

прави птиците още по-атрактивни и красиви.

Най-сигурният адрес на този вид у нас е езерото Сребърна. Там всяко лято гнез-

дят между 14 и 128 двойки. Другото място, където се среща обикновено, са езе-

рата около Бургас. За нощуване птиците използват водите на Атанасовско езеро, 

а денем се събират в езерото Вая, където се хранят с обичайната за тях храна – 

рибата.
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ЗАДАЧА 6

Пресметни какви са цветовете ми

Възраст:
11-12 години

Цел на задачата:
Упражнявайки уменията си за събиране, изваждане, умножение и деление 

на двуцифрени и трицифрени числа, учениците ще получат кода за съот-

ветния цвят в картинката за оцветяване. Като резултат ще получат оцве-

тена картинка на една от най-пъстрите птички в България – земеродното 

рибарче. То се среща и край Бургас, в езерата на града.

Предмети:
Математика, Човекът и природата, Изобразително изкуство

Необходими материали:
Работен лист, лист за смятане

Работен процес:
Всеки ученик получава копие от работния лист на задачата. Трябва да се 

изчислят шестте числови израза, като зад всеки отговор се крие един от 

цветовете на земеродното рибарче. Открийте в картинката полетата с 

правилните отговори и оцветете със съответния цвят, на който отговарят.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Пресметни какви са цветовете ми 

Здравей! Аз съм една от най-пъстрите птички в България. Името ми е земеродно ри-

барче. Обичам да живея край всякакви водоеми, като например трите езера около 

Бургас и защитена местност „Пода”, точно до града. Храня се с дребни рибки, които 

често дебна неподвижно кацнало на клонче или пръчка над водата.

За да се увериш колко съм красиво, пресметни числовите изрази под картинката ми. 

После потърси отговорите в моето тяло и оцвети всяко поле с цвета, посочен в за-

дачата.

(227+22).17= ? – оранжев (300 – 196): 13 =? – син

32.13 + 456 = ? – бял 29.13 – 792: 22 = ? – черен

77. 14 + 30.115 = ? – кафяв 54.21:42 + 327 = ? – червен

Благодаря, че ме направи цветно! 

На живо аз, земеродното рибарче, съм още по-красиво!

Ако искаш да ме видиш, потърси ме в защитена местност Пода край Бургас.
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ЗАДАЧА 7

Малките неща са важни

Възраст:
7-11 години

Цел:
Задачата е да се установи коя част от коя птица е. Подтиква детето да се 

вгледа в детайл в описаните птици и да научи характерните части от тела-

та им.

Предмет:
Човекът и природата, Роден край

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Учениците трябва да свържат всеки от изнесените под картинката детайли 

с птицата, на която принадлежи. След това трябва да напишат имената на 

шестте вида птици, както и как се казва частта от тялото под всеки детайл 

(напр. „клюн“, „опашни пера“, „око“ и т.н.)

Отговори:
Малка бяла чапла, тръстиков блатар, къдроглав пеликан, малък корморан, 

мустакато тръстикарче, саблеклюн.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Малките неща са важни

Намери на коя птица принадлежат детайлите в картинките по-долу и напиши 

имената на птиците и на частите от телата им под картинките:

Живот за Бургаските езера

50



ЗАДАЧА 8

Хранителни вериги 1

Възраст:
9+ години

Цели:
Учениците да научат хранителните връзки между дивите обитатели на 

Бургаските езера

Предмети:
Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Учениците трябва да направят хранителни вериги, като начертаят стрелки 

между организмите, които се хранят един с друг. Рисунките не са в съотно-

шение. Едно животно може да служи за храна или да се храни с повече от 

1 елемент от хранителната мрежа.
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Опитай се да съставиш собствена хранителна верига!

РАБОТЕН ЛИСТ 
Хранителни вериги 

Направи хранителни вериги като начертаеш стрелки между организмите, които се 

хранят един с друг. Едно животно може да служи за храна или да се храни с повече 

от 1 елемент от хранителната мрежа.
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ЗАДАЧА 9

Къде се хранят водолюбивите птици?

Възраст:
12+ години

Цел:
Учениците да научат хранителните връзки между животните в една влаж-

на зона – различната адаптация на различните птици, специфичните тип 

и разположение на храната. Това позволява голям брой видове да живеят 

заедно на една територия без да си пречат и да се конкурират.

Предмет:
Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Учениците трябва да поставят срещу името на всяка птица, цифрата на 

храната, която им съответства.
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А. Сива чапла 

Б. Ням лебед 

В. Качулата потапница  

Г. Голям гмурец 

Д. Лиска 

Е. Зеленоглава патица  

1. Водни растения на по-голяма дълбочина

2. Водни растения на дъното на езерото

3. Риба

4. Рибки, плуващи близо до повърхността на водата

5. Дребни животинки на дъното на езерото

6. Водни растения на повърхността на водата

РАБОТЕН ЛИСТ 
Къде се хранят водолюбивите птици

Различните видове птици във водните басейни намират храната си на различна 

дълбочина. Коя птица с коя храна се храни и къде? Напиши по-долу с коя храна 

се храни всяка от птиците:

А

Д

В

Г

Б

Е

4
3

5

2

1
6
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ЗАДАЧА 10

Забавни думи

Възрастова група:
9+ години

Цел:
Използвайки буквите на типични за района на влажните зони обитатели, 

учениците ще упражнят уменията си по български език и ще обогатят 

речника си. Ще се запознаят с речника и терминологията, свързани с 

биоразнообразието.

Предмет:
Български език, Околен свят, Човек и природа и др.

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Учениците трябва да измислят поне по една дума, започваща с всяка от 

буквите на посочената дума.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Забавни думи

Измисли възможно най-много думи, които започват с всяка от буквите на:

Т опка

Р иба

Ъ 
С 
Т 
И 
К отка

А 

П 
О 
Т 
А 
П 
Н 
И 
Ц 
А 

В 
О 
Д 
А 

П 
Е 
Л 
И 
К 
А 
Н 

Б 
У 
Р 
Г 
А 
С 

Сега измисли своя дума:  
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ЗАДАЧА 11

Бинго

Възраст:
9+ години

Цел:
Завършете урока за биоразнообразието с игра.

Предмет:
Човекът и природата

Необходими материали:
Карти за бинго, равни на броя на участниците в играта; лист с думи за 

извикване

Работен процес:
Правилата са като на обикновеното бинго. Учителят или водещият 

съобщава последователно определенията от таблиците за Игра 1 и Игра 

2 – „Списъци с думи за обявяване“. Учениците трябва да извикат „Линия“, 

когато зачеркнат три съседни полета от един ред. Настоящият модел е 

разработен за петима участници, ако участниците са повече, някои от тях 

може да имат еднакви карти или да се измислят допълнителни такива. 

Списъкът с думите за обявяване е на страници 59 и 60.
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Карта за бинго №1

 Вая  Застрашен  Белоока потапница

 Голям воден бик  Доброволец  Екосистема

 Миграция  Къдроглав пеликан  НАТУРА 2000

Карта за бинго №2

 Вая  НАТУРА 2000  Къдроглав пеликан

 Миграция  Белоока потапница  Екосистема

 Застрашен  Малък корморан  Голям воден бик

Карта за бинго №3

 НАТУРА 2000  Малък корморан  Доброволец

 Вая  Застрашен  Къдроглав пеликан

 Миграция  Сол  Белоока потапница

Карта за бинго №4

 НАТУРА 2000  Белоока потапница  Вая

 Къдроглав пеликан  Атанасовско езеро  Застрашен

 Миграция  Малък корморан  Екосистема

Карта за бинго №5 

 Сол  Атанасовско езеро  Белоока потапница

 НАТУРА 2000  Голям воден бик  Миграция

 Застрашен  Къдроглав пеликан  Екосистема
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Бинго
Списък с думи за обявяване

Игра 1

Рунд Вие казвате:
Отговор от карта 

на участник:

Карта, която 

има линия:

1.
Тръноопашатата потапница е 

_________ вид в целия свят.
застрашен

2.

Съвкупност от жива и 

нежива природа с характерни 

особености.

екосистема

3.

Атанасовско езеро е най-

известно в България с добива 

на ____.

сол

4.

Световнозастрашен вид, най- 

едрата водолюбива птица в 

България.

къдроглав пеликан Карта 5

5.
Най-голямото естествено 

езеро в България.
Вая Карта 3

6.

Защитен вид птица, който 

се среща в Бургаските езера, 

роднина на патиците.

белоока потапница Карта 1

7.

Атанасовско езеро, Бургаско 

езеро и комплексът Мандра-

Пода край Бургас, попадат 

в европейската мрежа от 

защитени зони ________

НАТУРА 2000 Карти 2 и 4
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Игра 2

Рунд Вие казвате:
Отговор от карта

на участник:

Карта, която 

има линия:

1.
Сезонният прелет на птиците 

се нарича ___________
миграция

2.

Птица с тъмно-кафяво до 

черно оперение. Застрашен 

вид. Храни се с риба и гнезди в 

ЗМ „Пода”.

малък корморан

3.

Атанасовско езеро, Бургаско 

езеро и комплексът Мандра-

Пода край Бургас, попадат 

в европейската мрежа от 

защитени зони ________

НАТУРА 2000

4.

Трудно ще я забележите сред 

тръстиковите масиви. 

Птица – роднина на чаплите

голям воден бик Карта 5

5.

Съвкупност от жива и 

нежива природа с характерни 

особености.

екосистема Карта 4

6.

Защитен вид птица, който 

се среща в Бургаските езера, 

роднина на патиците.

белоока потапница Карта 2

7.

Човек, който помага на 

природата и други благородни 

каузи, без да търси заплащане.

доброволец Карти 1 и 3
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ЗАДАЧА 12

Езерният лабиринт

Възрастова група:
9-11 години

Цели:
Учениците да научат повече за хранителните вериги в Бургаските езера

Предмет:
Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Учениците трябва да проследят пътя на всяко от животните, за да открият 

с какво се храни то.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Езерният лабиринт

Помогни на животните, живеещи в Бургаските езера, 

дa открият пътя до храната си:
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ЗАДАЧА 13

Кой с какво се храни?

Възрастова група:
9-12 години

Цели:
Учениците да научат повече за хранителните вериги в Бургаските езера.

Предмет:
Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Учениците трябва да свържат с линия птицата със съответната храна, с 

която се храни тя.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Кой с какво се храни? 

Нахрани птиците, като свържеш всяка от тях с нейната храна
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ЗАДАЧА 14

Кръстословица

Възраст:
12+ години

Цел на задачата:
Затвърждаване на основните знания за флората и фауната в региона.

Предмети:
Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Прочетете внимателно подсказващите описания на думите от кръстосло-

вицата, след което попълнете отговорите в празните квадратчета. Отгово-

ри ще намерите на последната страница на задачата.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Кръстословица

Водоравно:
1. Голямо езеро край Бургас, превърнато в язовир.
2. Хищник, срещащ се в защитените територии около Бургас.
3. Птица със специфичен клюн. Символ на ЗМ „Пода“.
4. Вид смок. Най-едрата змия в България, която не е отровна.
5. Устата на птиците.
6. Най-голямото по площ естествено езеро в България.
7. Най-типичното растение за района на силно солени водоеми като Атанасовско езеро.
8. Растение, с което масово са обрасли всички езера около Бургас.
9. Името на европейската мрежа от защитени територии.

Отвесно:
10. Най-малкият бозайник в Европа, срещащ се в край Бургас. Вид земеровка.
11. Птицата, която най-често обитава дървените платформи за гнездене, 
 построени от доброволци на БДЗП.
12. Поддържан резерват край Бургас ............ езеро.
13. Продукт, който се добива от водите на Атанасовско езеро.
14. Защитен вид птица от Бургаските езера. Храни се с риба.
15. Безгръбначно животно – типичен воден обитател.
16. Прелетен път на птиците, който минава по западното крайбрежие на Черно море.

Опитай се сам да съставиш кръстословица с обитателите на Бургаските езера!
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ОТГОВОРИ 
Кръстословица
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ЗАДАЧА 15

Птичи следи

Възрастова група:
12+ години

Цели:
Учениците да затвърдят и упражнят познанията си за адаптация на птиците 

за живот във влажните зони.

Предмет:
Човекът и природата

Необходими материали:
Работен лист

Работен процес:
Учениците трябва да свържат с линия птицата със следите, оставени от 

нейните крака.
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Птичи следи

Открий чии са стъпките и ги свържи с линия със собственика им:

Живот за Бургаските езера

70



ЗАДАЧА 16

Как да си направим
информационна брошура

Възраст:
7-16 години

Цели:
Занятието е чудесен начин за развиване на следните умения:

 творческо писане;

 приложни умения и дизайн;

 събиране на информативен материал;

 компютърна грамотност.

Задачата засяга различни аспекти на образователните програми, които 

заедно водят до създаването на интересен краен продукт. Целта е да се 

изработи информационна брошура, от която хората да научат повече за 

важното значение и богатството на Бургаските езера и за представителите 

на биоразнообразието около Бургас.

Ако изработените брошури са сполучливи, биха могли да се разпечатат в 

по-голям брой и да се разпространят из училището или да се разнесат по 

магазини и хотели в региона.

Работен процес:
 Обсъдете за кого е предназначена брошурата? 

 (местни хора, туристи, фирми)

 Обсъдете и определете най-важните факти за биоразнообразието и 

местообитанията в региона, които искате да включите.

 Обсъдете нуждата да избегнете прекаленото многословие.

 Обсъдете включването на цветни илюстрации, с чиято помощ хората 

могат да си представят как изглеждат птиците, другите животни и расте-

нията. Добре е илюстрациите да бъдат нарисувани ръчно от учениците.

 Препоръчително е да съберете няколко информационни брошури, кои-

то да дадете като пример на децата; обсъдете какво им харесва и какво 

не в тях.
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Как да си направим информационна брошура
По-долу е представена брошурата, изработена от учениците в едно английско 

училище. Брошурата била разпространена във всички семейства в района. Фак-

тът, че е дело на местните деца, подтикнал повече хора да я прочетат, тоест бро-

шурата била по-ефективна от „професионално създадена“ такава.
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ЗАДАЧА 17

Защо са ни нужни езерата - макет

Възраст:
10-11+ години

Цел:
Учениците да осъзнаят, че езерата са важно място за биоразнообразието. 

Пресъздайте езерния/водния цикъл с помощта на рециклирани материали.

Предмет:
Природни науки, Домашен бит и техника, Изобразително изкуство

Необходими материали:
Гъби, памук, картон, пръст, клечки, найлонови торбички и др.

Работен процес:
Дискусия в час за езерата и водния цикъл (кръговрат на водата).

Учениците получават рециклирани материали, с които заедно трябва да 

направят макет на езеро и – по възможност – на водния цикъл в него.
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ЗАДАЧА 18

Проект: колажи

Възраст:
10-16+ години

Цел:
Учениците да успеят да съберат и съпоставят илюстрациите, които са избра-

ли, като в резултат получат цялостен продукт, който да коментират и пред-

ставят пред публика. Развива се пространственото мислене на учениците.

Предмет:
Човекът и природата, социални науки и изкуства

Необходими материали:
Списания, брошури, бюлетини, материали за приложни изкуства

Работен процес:
1. Учениците събират илюстрации на флората и фауната от Бургаските езера.

2. Правят си албум,колаж или постер и списък с някои от организмите, 

които се срещат в тях.

3. Правят им представяне пред класа.

4. Макетите се излагат в класната стая.
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ЗАДАЧА 19

Хранителни вериги 2

Възраст:
10-15+ години

Цел:
Занятието може да се използва при преподаване на тема, свързана с хра-

нителните взаимоотношения в екосистемите. Учениците да научат повече 

за някои хранителни вериги в Бургаските езера и да упражнят знанията си 

по темата за хранителните взаимоотношения между организмите.

Предмет:
Човекът и природата, Биология и здравно образование

Необходими материали:
Информационни материали (на разположение на следващите страници).

Работен процес:
Помолете учениците да прочетат текстовата част на занятието – за храни-

телните вериги и връзката им със средата на живот на организмите. След 

това отговорете заедно на въпросите към текста.
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Всички живи същества се нуждаят от 

енергия за оцеляването и растежа си. 

Някои животни набавят енергията си 

направо от растенията, други – от други 

животни, трети – както от животни, така 

и от растения; именно така получаваме 

енергията си и ние, хората.

Растенията се наричат „продуценти“ 

(производители), тъй като правят – „про-

извеждат“ – своята храна. Корените им 

приемат вода и минерали от почвата, 

а листата им извличат газа въглероден 

диоксид от въздуха. Растението превръ-

ща тези съставки в храна, с помощта на 

енергията на слънчевата светлина. Про-

цесът се нарича „фотосинтеза“. Храните, 

произведени от растенията, се наричат 

глюкоза и скорбяла.

Без растения животът на Земята не би 

бил възможен.

Всяко живо същество представлява една 

част от дадена хранителна верига. В ос-

новата на всяка хранителна верига стои 

слънчевата енергия – така наречената 

„соларна енергия“. Следващата част, 

винаги е растение. Растенията произ-

веждат храна с помощта на слънчевата 

енергия, затова се наричат „продуцен-

ти“. Животните не могат да произвеждат 

своя собствена храна като растенията, 

затова им се налага да се хранят с дру-

ги организми. Растенията вече са свър-

шили трудната работа и произведената 

от тях храна е на разположение на жи-

вотните. Животните, които се хранят с 

растения, се наричат „първични консу-

менти“ (ползватели), тъй като са първи-

те „консуматори“ в хранителната верига. 

Много видове обаче не се хранят напра-

во с растения; те набавят енергията си 

от други животни. Наричат се „вторични 

консументи“. Животните, които се хра-

нят с вторични консуматори, се наричат 

„третични консументи“.

Най-често хранителната верига завърш-

ва с микроорганизми, наречени „реду-

центи” (разградители), които разграж-

дат последния консумент след смъртта 

му обратно до хранителните и минерал-

ни вещества.

Веществата отново стават храна на рас-

тенията-продуценти. Така веригата се 

затваря и се постига кръговрат на веще-

ствата.

Хранителни вериги:

И така, хранителната верига може да има следните нива:
Слънце – продуцент – първичен консумент – вторичен консумент – 
третичен консумент – редуценти (микроорганизми)
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Примери за хранителни вериги за всяко от трите езера:

Водорасли                                        

Водорасли 

Водорасли

Пода/Мандра:

Лиска  Тръстиков блатар

Езерото Вая:

Попови лъжички Ларви на 

водно конче

Риби Малка бяла чапла

Атанасовско езеро:

Солнично раче Саблеклюн Чакал
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Местообитания

Въпроси
1. Дайте пример за „продуцент“ в някоя хранителна верига.

2. Опишете две хранителни вериги, от които сте станали част вчера.

3. Опишете три отделни хранителни вериги, които се срещат около вашето

 училище.

4. Какво би се случило с видовете в хранителните вериги на 

 езерото Вая, ако то бъде пресушено или замърсено?

За следващите въпроси дайте отговори, 
различни от посочените по-горе:

5. Посочете два вида от Бургаските езера, които са първични консументи.

6. Дайте примери за хранителна верига за езерата: 

 а) Вая; 

 б) Пода; 

 в) Атанасовско езеро.

7. Защо според вас къдроглавият пеликан не би оцелял в гората?

„Местообитание“ е типът място, обита-

вано от даден вид. Гората е местообита-

ние. Езерото е местообитание. Растения-

та и животните в дадено местообитание 

са се приспособили за живота в него 

и е възможно да не оцелеят в друго та-

кова. Например къдроглавият пеликан 

е приспособен за живот във влажните 

зони; видът не би оцелял в гората. Бурга-

ските езера поддържат разнообразие от 

растения и животни, чието оцеляване за-

виси от местообитанията, в които се сре-

щат. Растенията и животните се свързват 

помежду си посредством хранителни 

вериги. Във всяко езеро има много хра-

нителни вериги; съвкупността от тях се 

нарича „хранителна мрежа“.

Увреждането на която и да било част от 

хранителната верига може да доведе 

до проблеми по цялото ù протежение. 

Например, изчезването на растенията, 

които са в основата на дадена верига, ще 

се отрази на всички създания, зависещи 

от тях. Ако дадено местообитание бъде 

унищожено, с него ще изчезнат и всички 

хранителни вериги. Например, ако едно 

от Бургаските езера бъде пресушено, 

организмите, приспособени за живот в 

него, ще загинат. Когато бъде унищоже-

на цялата хранителна мрежа (съвкуп-

ността от отделните вериги на дадено 

място), ще изчезнат и видовете органи-

зми в тях, някои – завинаги. Ето защо е 

важно да опазваме Бургаските езера и 

да ги управляваме така, че да запазим 

екосистемите в тях заедно с дивите орга-

низми, които зависят едни от други.
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ЗАДАЧА 20

Адаптацията на птиците

Възраст:
10-13+ години

Цели:
Да научим защо формата на клюна на птиците определя с каква храна се 

хранят те – упражнение към темата за адаптация на животните.

Предмет:
Човекът и природата, Биология и здравно образование.

Птиците се адаптират, за да просъществуват в дадено местообитание. 

Една от важните черти на адаптацията им е клюнът. Формата му позволява 

птицата да се храни с определена храна по определен начин. Огромното 

разнообразие от птици е такова, че отделните видове се хранят с почти 

всички типове храна. Клюнът на всеки вид е еволюирал по начин, който 

позволява точно определен тип хранене. На таблицата са представени 

някои от видовете птици, които се срещат в Бургаските езера.

Живот за Бургаските езера

81



Разгледайте какви типопе клюнове могат притежават птиците:

ВИД ТИП КЛЮН ТИП ХРАНА

 Горски бекас

Дълъг, пригоден 
за сондиране на 
мека почва

Безгръбначни, живеещи 
в почвата – дъждовни 
червеи и др.

Саблеклюн

Извит нагоре 
(като сабя)

загребва ракообразни от 
повърхността на водата

 
Сива овесарка

Конусовиден, 
остър и силен

семена

 
Тръстиков блатар

Закривен и остър 
– за разкъсване на 
месо

Мишки, влечуги, дребни
птици

 
Лястовица

Широк в основата, 
къс и плосък, 
заострен

летящи насекоми

 
Патица (клопач)

Широк и сплеснат 
по цялата 
дължина

водорасли, ларви на
насекоми и други пла-
ващи организми по по-
върхността на водата

С какво мислиш, че се хранят:

стридояд чинка обикновен мишелов белоока потапница

Измисли свой пример за птица и опиши как живее и с какво се храни.
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ЗАДАЧА 21

Предимствата, които носят
Бургаските езера на града

Възраст:
11-14+ години

Цел:
Учениците да се запознаят с някои теми и проблеми, свързани с Бургаски-

те езера.

ПРЕДИМСТВА ПРИЧИНИ

Биоразноо-
бразие

В Бургаските езера се срещат над 350 от установените за стра-

ната около 450 вида птици. Съчетанието от открити водни пло-

щи, обширни тръстикови масиви, соленоводни и сладководни 

езера, градска среда и защитени територии с ограничен дос-

тъп на хората са само част от предпоставките за уникалното 

биоразнообразие в района на Бугас.

Научни
изследвания

Само на територията на Атанасовско езеро има поне 3 изсле-

дователски бази на Българска академия на науките. Много 

млади учени са започнали кариерата си с посещения в Бур-

гаския район. Преминаващият над града миграционен път на 

птиците Виа Понтика е причина всяка година много орнитоло-

зи – хората, които изучават птиците – да извършват проучва-

нията си за птиците в този район.
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ПРЕДИМСТВА ПРИЧИНИ

Лечебната кал

Едно от най-големите находища на лечебна кал и луга в Бълга-

рия са басейните на Атанасовско езеро. Стотици хора посеща-

ват солниците край Бургас всяка година, за да лекуват болести 

на опорно-двигателния апарат, кожни проблеми, разширени 

вени и др.

Храна/
риболов

Всяка година във водите на Бургаското и на Мандренското 

езера се добиват стотици тонове риба. Бургаското езеро (Вая) 

е най-богатото на риба езеро в България и е обект с важно 

стопанско значение. Риболовът дава препитание на десетки 

граждани на Бургас.

Сол

Атанасовско езеро е най-големият солодобивен комплекс в 

България. Годишно в него се добиват около 40 000 тона сол по 

традиционен и природосъобразен начин, което е предпостав-

ка на добрата връзка между солодобива и огромното птиче 

разнообразие, наблюдаващо се на територията му.

Отдих и 
туризъм

Комбинацията от изброените по-горе факти, както и разполо-

жението на Бургаските езера край един от най-посещаваните 

черноморски градове, правят езерата изключително достъпни 

за голям брой туристи.

Предимството на езерата пред обикновената почивка „на 

море“ е, че те предоставят различни и интересни гледки и раз-

нообразни видове птици през цялата година.

Други
Дай свои идеи какви други предимства носят Бургаските езера 

на града и на неговите обитатели?
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ЗАДАЧА 22

Как можем да помогнем на 
дивата природа?

Възраст:
11-14 години

Цел:
Учениците да се запознаят с някои теми и проблеми, свързани с Бургаски-

те езера

ДЕЙСТВИЕ
КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И КАКЪВ ЩЕ Е ЕФЕКТЪТ 

ВЪРХУ ДИВАТА ПРИРОДА

Намаляване на
твърдите 
отпадъци

 Насърчавайте употребата на пазарски торбички за мно-

гократно ползване
 Не вземайте еднократни найлонови торбички от магази-

ните
 Да се сложи цена на найлоновите торбички
 Стимулиране на хората, които използват торбички за 

многократна употреба (например с намаления)
 Насърчете собственото земеделско производство на хо-

рата: нека отгледат сами зеленчуците си, вместо да купу-

ват консерви
 Подкрепяйте консумацията на местно произведени на-

питки вместо готовите пакетирани такива
 Изхвърляйте пластмасовите бутилки за рециклиране.

Изхвърляйте
отпадъците си
отговорно

 Изхвърляйте отпадъците в контейнерите (с капак)
 Изхвърляйте отделните видове отпадъци в предназначе-

ните за тях контейнери
 Направете си контейнер за компостиране на органични 

отпадъци
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ДЕЙСТВИЕ
КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И КАКЪВ ЩЕ Е ЕФЕКТЪТ 

ВЪРХУ ДИВАТА ПРИРОДА

Не замърсявайте
източниците на 
вода и околната 
среда като цяло

 Обяснете сериозните последици, до които може да дове-

де замърсяването на водата
 Обяснете последиците от липсата на вода
 Обяснете ползите за дивата природа и за хората от нали-

чието на обилни източници на чиста вода
 Направете демонстрация какво би се случило, ако вла-

стите, отговорни за водните ресурси, ги използваха изця-

ло, без да оставят част от водата за природата.
 Обяснете, че животните могат да пострадат и дори да 

загинат от замърсяването на водата

В природата 
следвайте
обозначените 
пътеки и пътища

 Пътеките и пътищата са прокарани с цел да намалят въз-

действието на човешкото присъствие в природата
 Ако се отбиете от пътеката, може да смачкате някой ря-

дък вид растение
 Също така може да обезпокоите гнездящите птици и да 

развалите подходящите гнездови местообитания

Не пускайте 
чуждоземни 
видове в района

 Чуждоземните видове растения могат да привлекат жи-

вотни, които да изместят местните видове. Освен това те 

могат да изместят и местните видове растения, отнемайки 

им храната, водата и светлината
 Чуждите видове могат изцяло да променят местообита-

нията в даден район, в това число и да намалят капаците-

та на вододайните зони.
 Чуждоземни видове са онези, които не се срещат естест-

вено в природата ни. Хората често отглеждат такива в 

домовете си като декоративни – цветя, рибки, костенурки 

и други. Но ако пуснат в езерото Вая червенобузите кос-

тенурки, за които вече не могат да се грижите, има голяма 

вероятност естествените за България блатни костенурки 

рязко да намалеят и след време дори да изчезнат.
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ВЪПРОСИ, 
свързани с таблиците за действията и ползите

Действия:

1. Опиши три действия, с които семейството ти може да намали 

обема отпадъци, които изхвърля.

 а) Защо е важно да го правите?

2. Измисли три начина, по които семейството ти да изхвърля 

отпадъците си отговорно.

3. Опиши три ползи от намаляването на обема на отпадъците.

4. Какви проблеми създават скитащите кучета около Бургаските 

езера?

5. Посочи две причини, поради които е важно да вървиш по пътеките, 

когато си в защитените зони.

6. Изработи табелки с нарисувани на тях забранителни знаци: какво 

не трябва да правим сред природата, за да не я унищожаваме.

Ползи:

1. Кое е най-важното предимство на езерата според теб?

2. Възползвал ли си се от някои от изброените функции на езерата 

около Бургас?

3. Посочи три предимства, които правят Бургаските езера важни и 

полезни за хората.
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ЗАДАЧА 23

„Направи макет на птица!“

Видове:
Къдроглав пеликан

Тръноопашата потапница

Малък корморан

Белоока потапница

Голям воден бик

Въведение:
Ако влажните зони около Бургас изчезнат, ще изчезнат и всички видове растения 

и животни, приспособени за живот в тях. Например птиците няма да имат дом и 

места за гнездене, нито пък източници на храна. Водолюбивите птици се хранят с 

водорасли и блатна растителност или с насекоми, водни гръбначни и др.

Цел:
Да предизвика дискусия и вникване в нуждата от опазването на птиците и техни-

те местообитания. Ако бъде подготвено находчиво, занятието може да съдържа 

препратки към различни области от учебната програма, особено към природни-

те науки, чужди езици, обществените науки и гражданското образование.

Занятието може да се проведе по няколко начина. По-долу са изложени пример-

ни варианти.

Методиката може да се пригоди за различни възрастови групи с леки промени на 

съдържанието.

Живот за Бургаските езера

89



ДЕЙНОСТ 1:

Занятие за малка група ученици 

„Направи макет на птица!“
 предварително принтирайте на картон и нарежете на части от тялото на птици-

те, с които сте избрали да работите;

 изберете вида птица;

 разделете класа на групи според броя видове, с които ще работите;

 раздайте на всяка от групите набор с частите на една от птиците, които предва-

рително сте принтирали и нарязали;

 участниците от всяка група трябва да направят своята птица;

 след това трябва да обсъдят отличителните ù белези; може да насочвате диску-

сията с въпросите, посочени по-долу;

 накарайте участниците във всяка от групите да си водят бележки за отличител-

ните белези на своята птица;

 след дискусиите всяка група изнася презентация на класа за

 своята птица;

 накрая преподавателят може да коментира сходствата и различията между 

отделните видове.

Всички птици, които се хранят с риба, може да се групират заедно. Птиците, които има 

ципи на краката, също. Видовете птици, които живеят в едно и също местообитание, 

избягват конкуренцията като заемат отделни ниши, тоест приспособленията им позво-

ляват те да се хранят по различен начин и/или с различна храна от останалите видове 

в същото местообитание. Ето как адаптацията позволява на всеки вид птица да заеме 

отделна ниша в естествения свят. Именно поради своята специализация и зависимост 

от дадено местообитание обаче отделните видове птици имат проблеми, ако то бъде 

нарушено или унищожено. Ако дадено местообитание изчезне, птиците, приспособени 

за живот в него, не могат просто да се преместят на ново място и да продължат живота 

си там. Например, ако дадена птица е приспособена за живот изключително в горите, 

тя няма да оцелее в степите или във водна среда. Това е важен момент по отношение 

на опазването на природата. Загубата и увреждането на местообитанията сазаплаха за 

птиците и за останалите диви животни, тъй като те са приспособени към живот в кон-

кретното местообитание.

Примерни въпроси за дискусия:
Какви отличителни белези има вашата птица?
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Обърнете внимание на:
1. Формата на клюна – какво е особеното в него? За каква храна е пригоден? Как се 

храни птицата?

(Например, големия воден бик има издължен и остър клюн, който му позволява да 

умело да улавя риби, които плуват в плитките водоеми).

2. Краката и стъпалата – имат ли някакво специфично предназначение? Как използва 

краката си птицата?

(Например черношипата ветрушка има дълги, остри нокти, с които улавя плячката си.)

3. Цветът – някакви специални белези? Защо е точно в тези цветове? Големият воден 

бик е добър пример за камуфлажно оперение. Видът гнезди и се укрива в тръстико-

вите масиви и е в негов интерес да е по-трудно забележим.

4. Опашката – някакви особености? (Издължената опашка позволява на птицата да пази 

равновесие и да лети маневрено около дървета и пр.)

5. Има ли вашата птица други отличителни черти?

6. Къде според вас живее тя (местообитания)?

7. Какви природозащитни въпроси са свързани с вашата птица?

ДЕЙНОСТ 2:

Занятие „Направете птица!“
Дискусия в клас
Вариант на горното занятие, но целият клас е обединен в една група и уче-

ниците работят заедно по един от избраните макети на птица. Това занима-

ние е по-подходящо в случай че децата са твърде малки или не притежават 

достатъчно познания, за да проведат занятието на групи.

ДЕЙНОСТ 3:

Смесени птици – дискусия на малки групи
 разделете класа на групи според броя използвани видове птици;

 раздайте на всяка група набор произволно подбрани парчета, тоест един клюн, 

един крак, едно тяло и пр. от различни птици;

 всяка група трябва да направи птица с парчетата, с които разполага – получават 

нов вид измислена птица;

 всяка група трябва да отговори на въпросите за особеностите на 

 птиците от Дейност 1, но за своята въображаема птица;

 всяка група споделя с останалите ученици изводите си.
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Допълнителни занимания
Всички дейности могат да послужат като отправна точка, която да подтикне децата към 

допълнителни занимания. По-долу са изложени няколко примерни такива.

1. Съчинение за конкретния вид;

2. Изследване за видовете и местообитанията около Бургас;

3. Учениците могат да си измислят и направят тяхна собствена птица и да обяснят прис-

пособленията, с които разполага и местообитанията, в които се среща. Това занима-

ние може да се получи изключително забавно.

Обобщение на най-характерните белези на петте вида птици

Вид птица Клюн и храна
Крака и
стъпала

Цветове Опашка

Къдроглав
пеликан

Дълъг, с кожена 

торба отдолу; 

големи количества 

риба

С плавател-

на ципа

Светло сиво, почти бяло 

оперение; 

в размножителния период 

торбата на клюна става ярко 

червена; младите птици са 

кафяви на цвят;

Не е ха-

рактерен 

белег; къса 

и широка;

Тръно-
опашата
потапница

Плосък и широк;

водни растения и 

безгръбначни

С плавател-

на ципа

Тъмнокафяво тяло и бяла 

глава; 

мъжките в размножителния 

период имат ярко син клюн;

Дълга, 

вертикално 

изправена 

нагоре,

като трън;

Малък
корморан

Тънък и закривен 

надолу на върха;

риба

С плавател-

на ципа

Черно оперение на тялото, 

главата има тъмнокафяв 

отенък;

Дълга точ-

но колкото 

шията и 

главата;

Белоока
потапница

Плосък и широк;

водни растения 

и безгръбначни 

в сладководни 

басейни

С плавател-

на ципа

Шоколадовокафяво опе-

рение; в размножителния 

период очите им имат харак-

терен бял цвят на ириса;

Не е ха-

рактерен 

белег; къса;

Голям во-
ден бик

Дълъг, заострен и 

силен, който из-

ползва като копие, 

за да лови риба, 

някои земноводни 

и влечуги

Дълги крака 

без плава-

телна ципа 

на пръсти-

те, с дълги 

нокти

Характерна защитна окрас-

ка, която се слива с цвето-

вете на тръстиката – светло-

кафяво тяло с тъмно кафяви 

надлъжни ивици, като стъб-

лата на тръстиката;

Изключи-

телно къса, 

почти неза-

бележима;
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ЗАДАЧА 24

„Напълнете човките!“
Възрастова група:
10-13 години

Въведение:
Демонстрацията цели да запознае учениците с предназначението на раз-
личните по форма клюнове: за разкъсване, прецеждане, намушване, сму-
чене, чупене и събиране на различни видове храна.

Образователни цели:
 учениците ще опишат шест вида клюнове и начина, по който всеки от 

тях се е приспособил към даден тип храна;
 ще съотнесат конкретното приспособление към оцеляването на вида 

във влажните зони.

Материали:
Разпечатка на играта „Напълнете човките“ (по една за ученик/група).
*Ако някои елементи са прекалено скъпи, потърсете по-евтина алтернатива

Помощни материали:
 две големи кофи или съдове за вода
 голяма дълбока тава или купа
 висока, тънка ваза, бутилка или стъклен буркан
 дебел клон
 дълъг канап
 листчета хартия за поставяне на етикети на отделните източници на храна

Храни:
 суров ориз
 мюсли или накъсана гъба за миене
 пластмасови червеи-примамки за риболов или парчета тънко въже 

(дължина ок. 8 см)
 опаковъчни стиропорени люспи
 овесено брашно
 фъстъци или други ядки (с черупките)
 сливи (или други плодове, например череши, ябълки, грозде), 

 окачени на въже

 парчета стиропор

Живот за Бургаските езера

93



КЛЮН 
(необходими материали):
 4 чифта пръчици за хранене, клечки за зъби или тънки клонки

 3 чифта клещи или лешникотрошачки

 3 пинцети

 3 цедки

 2 малки кепа за риба или торбички

 2 дървени шиша

 3 капкомера или сламки

 2 решетести лъжици

Предварителна подготовка:
Различните видове птици се хранят с различна храна. Еволюцията е дарила всеки 

от тях със специфични клюн и език, които му позволяват да се храни с конкретна-

та храна. Можете да отгатнете с какъв тип храна се храни дадена птица, ако раз-

гледате клюна ù отблизо. Влажните зони осигуряват разнообразни източници на 

храна и привличат както сухоземни, така и водолюбиви видове птици.

Например:
Свирците, бекасите и водобегачите имат дълги, извити и заострени клюнове, с 

чувствителен връх. Те си служат с тях като сондират за червеи, ракообразни и 

други дребни организми в тинята или във водата.

Чаплите имат дълъг, тънък клюн, с който промушват жаби и риби във водата.

Фламингото и патиците имат клюнове, с които прецеждат водата и отделят дреб-

ните растения и животни.

Черешарките имат къс, мощен коничен клюн, с който чупят костилки и черупки.

Зърноядните птици имат къс, коничен и здрав клюн, с който белят семена.Сивата 

мухоловка има средно дълъг, прав клюн, разширен в основата, с който лови насе-

коми във въздуха и ги събира по листата и клоните на дърветата.

Бързолетите имат големи, широки клюнове, с които ловят насекоми във въздуха 

като с мрежа.

Подготовка:
 пригответе нужните материали;

 подгответе осем източника за отделните видове храна; край всеки източник 

поставете три различни инструмента – един представя най-подходящия клюн 

за типа храна, другите два са по-неподходящи;

 надпишете каква храна съдържат отделните източници (например „нектар“, 

„червеи“ и прочее);
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 по-долу са изложени варианти за източниците и прилежащите инструменти. Най-

подходящият инструмент за конкретния източник е маркиран със звездичка (*).

Пункт 1: Тънка ваза или стъклена 
бутилка, пълна с вода; представя 
нектар в цвете (колибри)
 капкомер/сламка*
 дървен шиш
 решетеста лъжица

Пункт 2: Дълбок тиган или купа, 
пълна със сухи овесени ядки; на 
дъното са поставени парчета въже 
или пластмасови червеи; предста-
вят червеите, заровени в тинята 
(дъждосвирци)
 пръчици за хранене, клечки за 
зъби или клонки (по две)*

 клещи или лешникотрошачки
 цедка

Пункт 3: Цели фъстъци и други 
ядки; представят семената с 
твърда обвивка, например 
костилките от череша (черешарка)
 клещи или лешникотрошачки*
 пинцети
 пръчици за хранене, клечки за 
зъби или клонки

Пункт 4: Парченца стиропор, 
плаващи в кофа или леген с вода; 
представят рибите и другите 
водни животни (чапли)
 дървен шиш*
 капкомер/сламка
 пръчици за хранене, клечки за 
зъби или клонки

Пункт 5: Варен ориз в кофа или 
леген с вода; представя малките 
водни растения и животни 
(фламинго, патици)
 решетеста лъжица*
 пинцети
 клещи или лешникотрошачки

Пункт 6: Стиропорени люспи, 
които се подхвърлят и трябва 
да бъдат уловени във въздуха; 
представят летящи насекоми 
(бързолети)
 малък кеп за риба*
 пинцети
 сламка

Пункт 7: Ориз, разсипан по клон и 
между листа (сложете ориза и под 
листата); представя гъсениците и 
другите насекоми (мухоловка)
 пръчици за хранене
 цедка
 пинцети

Пункт 8: Сливи (или череши, 
ябълки, грозде), окачени на въже; 
представят плодовете, които 
висят по клоните на дървото 
(авлиги)
 капкомер/сламка
 лешникотрошачка/клещи
 пръчици за хранене, клечки за 
зъби или клонки
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Указания:
 раздайте разпечатки на работния лист „Напълнете човките!“;

 разделете учениците на осем отбора; всеки отбор започва на различен пункт;

 обяснете, че край всеки пункт има три типа инструменти, които представят раз-

лични типове птичи клюн; всяка група трябва да установи с опити кой е най-ус-

пешният от тях за улавянето на храната;

 щом изберат най-успешния инструмент, учениците го вписват в съответното 

поле на работния лист;

 на празното място под всяка илюстрация на работния лист учениците трябва 

да впишат типа храна и инструмента, който представя правилния тип клюн;

 обсъдете с децата адаптацията на клюна; обяснете им как след милиони години 

еволюция някои птици са се сдобили с изключително специализирани клюно-

ве; подчертайте, че някои видове са толкова специализирани, че се хранят с 

един-единствен тип храна; например фламингото използва клюна си, за да се 

храни със соленоводни ракообразни във водоеми с висока соленост; ако во-

дата пресъхне или рачетата изчезнат, птиците трябва да се преместят на ново 

място – в противен случай ще загинат от глад; клюновете на други птици са по-

приспособими: ако даден тип храна липсва, те просто се хранят с нещо друго.

Допълнение
Обсъдете за какво друго използват птиците своя клюн, например брачна игра, 

пощене на перата, песен, нападение и защита и строеж на гнездото. Помислете за 

примери за всяко от посочените.

Обсъдете какви други приспособления за хранене имат птиците, например:

 Крака (някои птици ловят храната си с крака, например ветрушката).

 Криле (крилете на някои птици им позволяват да „летят“ под водата и да ловят 

риба, например гмурците).

 Мимикрия (за да се крият от плячката си, например големия воден бик).

 Специализирано поведение (преследване, подбиране на плячка, например ча-

плите).

Източници: Адаптирано от Ranger Rick’s Nature Scope Birds, 

Birds, Birds and Wondrous West Indian Wetlands
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РАБОТЕН ЛИСТ 
Напълнете човките!

До всеки източник има три типа инструменти, като всеки представя отделен тип 

клюн. Изпробвайте всеки от тях и вземете решение кой е най-успешен за улавя-

нето на конкретния тип храна. Впишете правилния инструмент в празното място!

Пунк 1: Нектар

Пункт 2: Червеи в тинята

Пункт 3: Семена с твърда 
обвивка

Пункт 4: Риба и водни 
безгръбначни

Пункт 5: Дребни водни
растения и животни

Пункт 6: 
Летящи насекоми

Пункт 7: Гъсеници и
други безгръбначни

Пункт 8: Плодове
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Да! Приключили сте с експериментите и сте взели решение кои инструменти са 

най-подходящи за набавянето на различните видове храна! Сега попълнете пра-

вилните инструмент и тип храна за осемте изброени птици.

Колибри
Храна:

Инструмент:

Дъждосвирци
Храна:

Инструмент:

Бързолети
Храна:

Инструмент:

Зърноядни
Храна:

Инструмент:

Мухоловки
Храна:

Инструмент:

Фламинго/патици
Храна:

Инструмент:

Черешарка
Храна:

Инструмент:

Чапли
Храна:

Инструмент:

Живот за Бургаските езера

98



За езерата на Бургас в часа

по Английски език
Целта на този раздел е да упражни и затвърди знанията на учениците в начален и 

напреднал стадий на изучаване на английския език. В комбинация да затвърди и 

екологичното мислене при учениците.

Activity 1
Jumbled words

Arrange the letters to make words about the Bourgas Lakes. 

May be the pictures will help you.

1. TRWEA 

2. SHIF 

3. NEACILP 

4. TALS 

5. RIBD 

6. KDUC 

7. THAP 

8. EGIMTAR 

9. THITABA 

10. TOLLIONPU 
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Activity 2
Jumbled sentences

Sort out these sentences:

1. Important birds the internationally Lakes are for Bourgas.

2. Fish eat pelicans.

3. Electricity nests build their pylons on cormorants

4. The winter birds for lakes some the migrate to

5. Lakes for birds habitats provide the important

Activity 3
Complete the sentences

Use one of these words in the sentences below. Each word should only be used once.

 Legs
 Migrate
 White
 Fish
 Beak
 Swim

1. A bird uses its   when feeding.

2. Some birds   under water to £nd their food.

3. Some birds   from Africa to the Bourgas Lakes.

4. Herons and egrets have long   to help them walk in water.

5. Pelicans eat  .

6. The colour of a swan is  .
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Activity 4
Listening and learning about the Bourgas lakes

1. Bourgas Lakes
The European Union is funding a project called “Life for the Bourgas Lakes”. The project is 

aiming to ensure the long-term conservation of birds that use Atanasovsko, Vaya and Mandra 

Lakes. The main threats for the birds that use the lakes are habitat loss, disturbance by people 

and predators, hunting, poisoning and electrocution from power lines. Di¦erent species of 

birds and other wildlife use the lakes for feeding, breeding and roosting. Some birds migrate 

between Africa, Asia and other parts of Europe to the Bourgas Lakes. Some species §y to 

Bourgas for the winter. Some species pass through and use the lakes to feed and rest on 

their journey between Africa and Europe. Some visit the lakes to breed in the Spring and 

Summer, while some spend the whole year here. So the lakes are a combination of a hotel, a 

restaurant, and a permanent home. This is why it is very important to protect the lakes. It is 

also important to manage the lakes so that the quality of the water and the habitats around 

them are good for wildlife.

Questions:

1. What is a ‘habitat’?

2. What are the main threats to the birds that use the Bourgas Lakes?

3. What do birds use the lakes for?

4. Why could the lakes be called a ‘hotel’ for birds?

5. Describe (in less than 100 words) why you think it is important to protect the 

Bourgas Lakes.

Живот за Бургаските езера

101



2. Atanasovsko Lake
Part of Atanasovsko Lake borders onto the Sea Gardens. It is very close to the Black Sea, which 

is one reason why most of the lake is very salty. Because of the high content of salt, parts of 

the lake are managed as Salinas. Salt has been produced since 1906 and the management 

work by the salt company has helped to make the lake very important for birds and other 

nature. The quantity of salt depends on the brine shrimp and the existence of the brine shrimp 

depends on the good management of the lake. The shrimp is food for some of the birds that 

use the lake, such as the Avocet which is black and white with a curved beak. Atanasovsko 

Lake is shallower than the other Bourgas lakes and has a maximum depth of 30cm. 

There are several habitats at Atanasovsko Lake, including areas of land which include plants 

that are adapted to live in salty soil. This variety has attracted at least 318 species of birds. 

Some of these birds are globally endangered, including Pygmy Cormorant, Red-breasted 

Goose and Dalmatian Pelican. The pelicans can often be seen §ying over Bourgas, particularly 

in winter. Like the other Bourgas Lakes, the position close to the Black Sea coast makes it a 

popular location for migrating birds. Because Atanasovsko Lake is so close to the centre of 

Bourgas, it is a good place to visit to watch birds and enjoy nature. People can get to the lake 

by car, bus, bicycle and walking.

Questions:
1. Give two reasons why the lake is very salty.

2. Name two species of birds that can be found at Atanasovsko Lake.

3. How many species of birds have been recorded at Atanasovsko Lake?

4. What is one of the foods for birds that is found at the lake?

5. Give two ways of getting to the lake.

6. What colours is the Avocet?

7. What is the maximum depth of Atanasovsko Lake?

Живот за Бургаските езера

102



3. Poda Lake
Poda is one of the best and most important nature reserves in Bulgaria. It is part of a complex 

that includes Mandra Lake and the sea, with birds §ying between the di¦erent areas. Some 

parts of Poda have fresh water

while other areas have brackish water which is a mix of salt and fresh water. In addition to the 

water, there is a large area of reeds that adds to its attraction to birds and other wildlife. The 

reeds provide an important

breeding habitat and shelter for some birds. Visitors to Poda can see the nests of Great 

Cormorants on the electricity pylons. The pylons provide secure places for the Cormorants 

to build their nest and raise their young. Great Cormorants are one of the easiest birds to 

see at Poda, but observant visitors may also see the smaller Pygmy Cormorant, particularly 

in winter. Poda and the Bourgas Lakes are the most important place in Bulgaria for Pygmy 

Cormorants, in some winters there can be over 10 000. 

Poda has a visitor centre where schools can come to learn about the reserve and the wildlife 

that lives there. People visit from other parts of Bulgaria, Europe and the rest of the world to 

enjoy the rare birds that are found at Poda. The BSPB manages Poda nature reserve to ensure 

that it remains important for nature and a good place to visit for people. Over 274 species 

of birds have been recorded at the nature reserve. In Spring and Autumn, the migration of 

thousands of birds can be seen from Poda and it is amazing to see these birds as they travel 

between Africa, Europe and Asia. Some of the birds travel thousands of kilometres on their 

journeys and face dangers such as bad weather, hunting, poisoning and loss of places where 

they feed and rest. Places like Poda and the other lakes in Bourgas are vital for these birds as 

they continue their long journeys.

The visitor centre at Poda has displays about the reserve and some of the wildlife found there. 

The BSPB has a programme for schools and arranges events for people to learn about this 

important place.

Questions:
1. What is brackish water?

2. Which bird could you see making a nest on an electricity pylon at Poda?

3. Which species sometimes has over 10 000 in winter at the Bourgas Lakes?

4. What type of dangers may a migrating bird need to overcome?

5. Which habitat is an important breeding area for birds at Poda?

6. How can people learn about nature at Poda?

7. Which lake is associated with Poda?
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ДА УЧИМ ЗАЕДНО 
НА ОТКРИТО
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Какво правят птиците 

около нас?

Възраст:
7-12 години

Цел:
Учениците да се запознаят със заобикалящите ги видове птици и различните 

видове поведение.

Заниманието може да се провежда както в двора на училището, така и в пар-

ка или на разходка в природата.
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Пее

Лети

Подскача Пие

Храни се

Ходи

Къпе се Стои

Кацнала 
на клонче

Оправя си 
перата

Отбележи, ако видиш птица, която:
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РАБОТЕН ЛИСТ 1
СВЕТЪТ НА ПТИЦИТЕ В ЗМ ”ПОДА”

Вид на урока: 
УРОК ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО ТЕМАТА 

„МНОГООБРАЗИЕ НА ПТИЦИТЕ“

Възраст: 
12-15 години

Допълнителни задачи за възраст: 
8-11 години

Място за провеждане на урока: 
Защитена местност „ПОДА“

Необходими материали: 
бинокли, зрителна тръба, мултимедиен проектор, работни листа, маркери, фото-

апарати.

ХОД НА УРОКА:

Част 1:
ВЪВЕДЕНИЕ: 
Учителят или специалист-орнитолог от ПЗЦ на БДЗП „Пода“ изнася презентация 

на учениците в семинарната зала на природозащитния център.

Презентацията съдържа следната информация :

 „Какво представляват влажните зони?“

 „Какви са особеностите на екосистемата?“

 „Кои са характерните видове птици, които могат да бъдат наблюдавани в ЗМ 

„Пода“?“.

НАБЛЮДЕНИЕ:
Учителят поставя задача: Наблюдавайте и се опитайте да определите ви-

довете птици! Можете да използвате и определители. Има ли птици, които 

видяхте в презентацията?
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Под ръководството на учителя учениците извършват наблюдение на птиците в 

местността с помощта на бинокли и зрителни тръби.

Тези, които разполагат с добри фотоапарати, правят снимки на птиците, расти-

телността и на други интересни природни обекти от терасата на центъра.

Част 2:
Наблюдението е приключило. Учениците са в семинарната зала. Учителят 

разделя учениците на четири групи и им раздава маркери – различен цвят 

за всяка група.

Оформят се четири групи – зелени, жълти, червени и сини.

Учителят обявява: „Имате поща!“

Групите получават по един цветен плик, съответстващ на цвета на групата. В 

плика има писмо с условието на задачата: Всяка група да подреди пъзела и 

да назове правилно птицата.

Отваряйки плика, децата ще открият пъзел, който трябва да подредят. На 

него е изобразен вид птица, който са наблюдавали преди това.

(Например: лопатарка, корморан, голяма бяла чапла, гривеста рибарка.)

След това учителят поставя задача: Помислете и направете устно описание 

на птицата, като се придържате към следния план:

(Планът е написан предварително от учителя на постер или на бяла дъска.)

План:
1. Наименование на птицата .

 (Учителят допълва отговора на учениците, като назовава и латинското  

наименование на вида птица и го записва на постера или дъската)

2. Характерни външни белези (окраска, форма и размери на: клюна, тяло-

то и краката)

3. Приспособления, свързани с начина на живот и храненето.

Всяка група избира по един говорител, който да представи отговорите пред 

останалите ученици.

Учителят поставя следната задача: След като посетихте защитената мест-

ност, извършихте наблюдения и се запознахте с условията на живот на пти-

ците, посочете кои са основните фактори, които привличат птиците в защи-

тената местност.

Учениците отговарят, а учителят записва на постер верните отговори.

В края на урока учителят прави обобщение и устна оценка на представянето 

на учениците.
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Допълнителни задачи

Цветно лото:
Учителят раздава на всяка група картончета с думи и поставя следната зада-

ча:

„Подредете картончетата с думите , така че да се получи вярно изречение!“

  Първа група:  Над ЗМ „Пода“ преминава основния прелетен път на пти-

ците „Виа Понтика“.

 Втора група:  В ЗМ „Пода“ зимуват малки корморани, гмурци, потапни-

ци и др.

 Трета група:  По време на миграция ЗМ”Пода“ приютява ята от бели 

щъркели, розови и къдроглави пеликани и др.

 Четвърта група:  В ЗМ”Пода“ живее смесена чаплова колония от лопатар-

ка, блестящ ибис, нощна, червена, сива, гривеста и малка 

бяла чапли.

Говорителите на групите (сини, червени, зелени, жълти) прочитат вярно по-

строените изречения пред останалите ученици.

Кой съм аз?
В семинарната зала на ПЗЦ”Пода” учителят или специалистите от центъра 

пускат аудиозапис на звуците, които издават птиците. Едновременно про-

жектират на екран снимка на съответната птица и назовават коя е тя.

Учителят приканва някое от децата по желание да се опита да имитира зву-

ка на птица по избор.

Останалите трябва да познаят коя птица имитира техният съученик.

Играта се повтаря няколко пъти.

Най-добрият имитатор получава награда.
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РАБОТЕН ЛИСТ 2
Приспособяване на организмите към 

биотичните фактори

Проблем: 
Какви взаимни връзки съществуват между живите организми в природата?

Предварителна подготовка: 
Прочетете темите: Биоценози /природни съобщества/; Хранителни взаимоотно-

шения в биоценозата; Взаимодействие между популациите в биоценозата от ва-

шият учебник.

Материали: 
бинокъл, фотоапарат, работен лист, бели листа, молив, моливи за рисуване, химикал.

Внимание! 
Докато сте на екскурзия и извършвате проучвания, не унищожавайте расте-

нията и не безпокойте животните Много от растенията и животните са под 

закрила на Закона за защита на природата, защото числеността на попула-

циите им рязко е намаляла. Видовете, които не са защитени, също имат важ-

но значение за екологичното равновесие.

Забележка: 
След извършване на наблюденията и попълване на работния лист изгответе крат-

ка презентация.
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Задача 1.
 
Колко вида растения ни заобикалят? Опитайте се да разпознаете колкото се може 

повече растителни видове в посетената от вас местност; данните нанесете в таб-

лицата:

Растителни видове Ако е възможно, 
приложете фотография
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Задача 2. 

Какви видове животни се срещат в посетената от вас местност? Нанесете данните 

в таблицата:

Растителни видове Ако е възможно, 
приложете фотография
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Задача 3. 

Наблюдения върху поведенческите (етологичните) приспособления на животните.

3.1 Преки наблюдения на поведението. Изберете подходящо място за укритие 

(напр. зад храст или дърво, тръстика, укритие за наблюдение). Наблюдавайте 

внимателно околността. Ако сте достатъчно тихи и внимателни и не се движи-

те, скоро обитаващите я животни ще се появят и ще продължат да проявяват 

своята активност. Наблюдавайте поведението на животните и запишете на-

блюденията си в таблицата.

Насоки за работа – В графата обяснения запишете кои особености в устрой-

ството, функциите и поведението улесняват вътревидовите и междувидовите 

взаимоотношения между организмите. Обърнете внимание на окраската на тя-

лото, развитието на сетивни органи, на органите за движение, хранене и др.

Име на животното:

Поведение Наблюдаван вид
Описание на наблюда-

ваните процеси

Към какво са насочени

действията на животното 

– търсене на храна, парт-

ньор, бягство от врагове, 

нападение

и др.

Организми, с които

взаимодейства – растения, 

животни от същия вид, жи-

вотни от друг вид

Защитен вид ли е или не
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3.2 Събиране на косвени данни, показващи, че средата е обитаема. Съберете 

всички следи, които „разказват“ за активността или присъствието на животни. 

Опитайте се да откриете взаимната връзка между живите организми и наме-

рените следи. Тези следи могат да бъдат: повредени листа, клонки, шишарки, 

изоставени гнезда, мъртви животни, части от телата на животни (кости, пера, 

крила, черупки), отпечатъци от крака, косми, яйца, песни.

Опишете всички материали, 
които сте намерили

Ако е възможно, приложете 
фотография или запис на песен 

на птица

Отговорете на въпросите:
1. Кои са членовете на посетената от вас биоценоза и какви са взаимоотно-

шенията между тях?

2. Подредете видовете според мястото им в хранителната верига.

3. Опишете приспособленията в устройството, функциите и поведението за 

осъществяване на вътревидови и междувидови взаимоотношения.
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РАБОТЕН ЛИСТ 3
Изследване на живота в езерата, намиращи се в 

района на ЗМ „Пода

Материали: 
работен лист, бели листа, молив, моливи за рисуване, химикал, лупа, микроскоп, 

термометър.

ХОД НА РАБОТА

Задача 1.  
Потърсете:

  5 листа от крайбрежна растителност,

  Следи от птици (пера, стъпки, яйца)

  Следи от човешка дейност – фасове

Задача 2. 
Измерете температурата на водата по два начина:

 2-3 ученици да си потопят ръката в езерото и да изкажат предположение за 

температурата,

 Потопете термометър за 5 мин.

Задача 3.  
Изследване на живота във водата:

 Потопете сакче във водата и загребете; вижте какви организми са се „хванали“ 

в него. С помощта на oпределители на животните ги разделете на групи и оп-

ределете видовата им принадлежност.

 Поставете капка вода върху предметно стъкло,  покрийте с покривно стъкло. 

Наблюдавайте микроводораслите, които се срещат във водата.
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РАБОТЕН ЛИСТ 4

Птиците в ЗМ „Пода“ и Поддържан резерват 

„Атанасовско езеро“

Наблюдение на птици в естествените им местообитания - 

Част 1

Предварителна подготовка: 
Темата е подходяща при изучаване на клас Птици по биология и ЗО в VIII клас.

Материали: 
бинокъл, фотоапарат, работен лист, бели листа, молив, моливи за рисуване, химикал.

Внимание! 
Докато сте на екскурзия и извършвате проучвания, не унищожавайте растени-

ята и не безпокойте животните Много от растенията и животните са под закри-

ла на Закона за защита на природата, защото числеността на популациите им 

рязко е намаляла. Видовете, които не са защитени, също имат важно значение 

за екологичното равновесие.

ХОД НА РАБОТА

Задача 1.  
Наблюдавайте птиците в ЗМ „Пода“ и в природен резерват „Атанасовско езеро“ 

и направете снимки на различни според Вас видове птици. Отбележете место-

нахождението им на картата на ЗМ „Пода“ и поддържан резерват „Атанасовско 

езеро“ със знак „х“.

Живот за Бургаските езера

121



Задача 2.  
Попълнете следната таблица, като преди това определите видовете птици. За 

целта ползвайте определител на птиците или информация от интернет (напри-

мер www.birdsinbulgaria.net).

Вид птица
Място на наблюдение ЗМ 

„Пода“ или „Атанасовско езеро“
Ако е възможно 

приложете фотография

Задача 3.  
Има ли птици, които вие сте определили като индивиди от два различни вида, а в 

действителност след определяне с помощта на учителя се е оказало, че са пред-

ставители на един и същи вид, но от различен пол? Какво наричаме полов димор-

физъм? Какъв е биологичният смисъл на половия диморфизъм?

Задача 4.  
Има ли птици, които вие сте определили като индивиди от два различни вида, а в 

действителност след определяне с помощта на учителя се е оказало, че са пред-

ставители на един и същи вид, но на различна възраст? Какъв е биологичният 

смисъл на възрастовия диморфизъм?

Задача 5.  
Изработете постер с направените от Вас снимки. За целта отпечатайте уголеме-

на карта или снимка на ЗМ „Пода” или поддържан резерват „Атанасовско езеро” 

на лист А3; поставете снимките с птиците върху местата, където сте ги снимали. 

Отговорете на въпросите: Кои видове птици се срещат само в ЗМ „Пода“? Кои ви-

дове птици се срещат само в „Атанасовско езеро“? Кои видове птици се срещат и 

на двете места? Защо има видове, които се срещат само в една от двете защитени 

територии?
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РАБОТЕН ЛИСТ 5

Наблюдение на птици в естествените им местообитания

Част 2

Предварителна подготовка: 
Темата е подходяща при изучаване темата „Скорост“ по предметите „Човекът и 

природата“ и “Физика и астрономия“ и при изучаване на клас Птици по биология 

и ЗО в 8 клас.

Материали: 
бинокъл, фотоапарат, работен лист, бели листа, молив, моливи за рисуване, химикал.

Внимание! 
Докато сте на екскурзия и извършвате проучвания, не унищожавайте растени-

ята и не безпокойте животните Много от растенията и животните са под закри-

ла на Закона за защита на природата, защото числеността на популациите им 

рязко е намаляла. Видовете, които не са защитени също имат важно значение 

за екологичното равновесие.

ХОД НА РАБОТА
Групата се разделя на 3 подгрупи. Всяка подгрупа получава съответно задача 1а, 

1б и 1в. Задачата е подходяща за всяко време на годината.

Задача 1a.   
Наблюдавайте корморани в ЗМ „Пода“. Засечете времето, за което един кормо-

ран прeлита разстоянието от сградата на Природозащитния център до втория 

стълб с гнездата на кормораните. За да са по-сигурни резултатите, направете 5 за-

сичания. Като имате предвид, че разстоянието е 180 метра, определете скоростта 

на летене на птицата по формулата V=S/t. За стойност за време (t) вземете средно-

аритметичната стойност от вашите пет засичания.

Задача 1б.  
Наблюдавайте тръстикови блатари в ЗМ „Пода“. Засечете времето, за което един 

тръстиков блатар прелита разстоянието от главния път Бургас-Созопол до пъте-

ката през защитената местност. За да са по-сигурни резултатите, направете 

5 засичания. Като имате предвид, че разстоянието е 190 метра, определете 

скоростта на летене на птицата по формулата V=S/t. За стойност за 
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време (t) вземете средноаритметичната стойност от вашите пет засичания.

Задача 1в.  
Наблюдавайте гларуси в ЗМ „Пода“. Засечете времето, за което един гларус пре-

лита разстоянието от железния мост на входа на местността до сградата на при-

родозащитния център. За да са по-сигурни резултатите, направете 5 засичания. 

Като имате предвид, че разстоянието е 260 метра, определете скоростта на лете-

не на птицата по формулата V=S/t. За стойност за време (t) вземете средноаритме-

тичната стойност от вашите пет засичания.

Задача 2.  
Данните получени от задача 1 попълнете в таблицата. Всяка група излъчва гово-

рител, който записва резултатите на постер, на който предварително е разчерта-

на таблицата:

Вид птица Скорост

Корморан

Тръстиков блатар

Гларус

Задача 3.  
Подредете видовете птици по низходящ ред на скоростта, която развиват при 

летене.

Отговорете на въпросите:
Коя от трите вида птици се движи с най-висока скорост? 

Каква зависимост откривате между скоростта на птицата и теглото, размерите на 

тялото и формата на крилете ù? 

Какъв е смисълът (биологичен, физичен) на тази закономерност?

Задача 4.  
Намерете пера от птици. Можете ли да определите на кой биологичен вид птица 

принадлежи перото по вида му? Какво е биологичното значение на перата за пти-

ците? Защо перата са ключов за птиците белег? Определете функцията на перото – 

махово, пухово, кормилно.
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ИГРИТЕ И ОПАЗВАНЕТО 

НА ПРИРОДАТА
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Коя птица съм аз?

Въведение
Тази игра позволява на участниците да обогатят и затвърдят знанията си 

за птиците. Може да се играе също и за други животни.

Природозащитно послание
Промените в дадено местообитание, могат да бъдат пагубни за неговите 

обитатели, защото всеки вид има конкретни приспособления, за да живее 

точно в такава среда.

Усвоени знания
Да научат за приспособяването, местообитанията и храната на различните 

видове птици.

Размер на групата
Повече от пет души.

Подготовка
1. Изберете снимки на птици, които сте изучавали или живеят във вашия 

район.

2. Подгответе снимките за залепяне на гърба на всеки доброволец от учас-

тниците.

Инструкция за игра
1. Изберете доброволец и поставете снимка на птица на гърба му, без да 

му давате да я види. Доброволецът се обръща с гръб към групата, така 

че участниците да видят картинката.

2. Доброволецът задава въпроси на групата, за да събере информация 

каква може да е птицата на гърба му.

3. Въпросите трябва да са затворени, за да може групата да отговаря с „да”, 

„не” или „може би”. Въпросите могат да са свързани с храна, местообита-

ние, поведение на птицата, размер и цвят.

 Пример: Ям ли насекоми? По дърветата ли живея? Мигрирам ли?

4. Може да се даде ограничение на задаваните въпроси - около 10-20. Ако 

искате играта да има състезателен характер, може да присъждате точки 

на брой зададени въпроси.

5. Тази игра може да се играе по два начина. Другият начин е добро-

волецът да види картинката и групата да задава въпросите към 

него, за да познае коя е птицата.
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Дискусия
Обсъдете защо птиците имат различни приспособления.

Кое е най-характерното нещо за птицата?

Кой е бил ключовият белег, който е разкрил коя е птицата?

Накарайте участниците да опишат въображаема птица, която да може да 

преживее в дадено местообитание.
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Кой е като мен?

Въведение
Тази игра изисква от участниците да пресъздадат определено животно. 

Много приятна и забавна за всички участници игра.

Усвоени знания
Да се разбере, че различните създания имат различно поведение и адап-

тация.

Размер на групата
Четен брой участници. Минимум 12 души.

Подготовка
Направете два комплекта от картички, всяка с картинка на животно, на-

пример орел, фламинго, патица, пингвин, жаба и т.н. или друг вид със спе-

цифично поведение или характеристика.

Инструкция за игра
1. Участниците застават в кръг.

2. Дайте по една карта на всички и ги помолете да я погледнат, без да я 

показват или да я оповестяват на другите.

3. Съберете картите.

4. Кажете на участниците, че някой друг има същата карта като тяхната. 

Те трябва да намерят своя партньор, без да говорят. Упътете ги да ми-

слят за специфичните характеристики на животното и ги накарайте да 

ги пресъздадат, като използват звуци, движения и характер. Докато пра-

вят това, те трябва да наблюдават останалите участници, за да намерят 

своя партньор. Когато решат, че са го открили, трябва да отидат до него 

и да покажат своите умения (поведение, характерно за животното им). 

Ако са познали, двойката се отдалечава от групата. Играта продължава, 

докато всеки намери своя партньор. Добре е участниците да са четен 

брой, за да не остане играч без партньор.

5. Накарайте всяка двойка да представи своите специфични характеристи-

ки пред цялата група, за да могат да отгатнат другите какво животно е тя.
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Дискусия
Обсъдете как поведението и адаптивните способности са важна част от 

живота на животните.

Дайте няколко примера за специфично поведение на птици или други жи-

вотни.

Как отделните индивиди припознават себеподобните си в големи групи?
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Птиците, които...

Въведение
Тази игра показва приликите и разликите между птиците.

Природозащитно послание
Всеки вид е приспособен да живее в дадено местообитание и да се храни 

с определена храна. Всяка промяна в местообитанието и в състоянието на 

храната може да му въздейства отрицателно.

Усвоени знания
Да научат повече за адаптацията (приспособяването), местообитанията и 

храната на различните видове.

Размер на групата
Повече от осем участници.

Подготовка
Направете карти със снимки на максимум 10 вида птици. Може да включи-

те зеленоглава патица, къдроглав пеликан, малък корморан, морски орел, 

голям воден бик, сива чапла, бял щъркел, щиглец, син синигер и др. Може 

да изберете видове птици, които са характерни за вашия район, или други. 

Всеки участник трябва да получи по една карта с птица.

Инструкция за игра
1. Всички сядат в кръг.

2. Дайте на всеки участник карта с името и/или снимката на птицата.

3. Кажете някоя характеристика на птици (вижте примерите). Всеки, чиято 

птица притежава тази характеристика, трябва да обиколи кръга и да се 

върне отново на своето място.

Примери
Всички, които са с ципи на краката – корморан, патица, пеликан;

Всички, които са хищници – морски орел;

Всички, които се хранят с риба – чапла, корморан, пеликан, голям воден бик;

Всички, които не могат да летят – пингвин, щраус;

Всички, които се хранят със семена – син синигер, щиглец;

Всички, които могат да гнездят в гора – син синигер.

Завършете с често срещана характеристика – например всички, които 

имат пера.
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Дискусия
Обсъдете защо птици имат различни приспособления.

Нека всеки да нарисува своя въображаема птица, чиито характерни черти 

да отговарят на начина на живот в дадено местообитание.
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Игра за хранителната верига

Въведение
Това е игра, която затвърждава и надгражда изученото за хранителната 

верига.

Послание
Когато някое местообитание бива унищожено, всички хранителни вериги 

в него се разпадат и участниците в тях за заплашени.

Усвоени знания
1. Разбиране за хранителните вериги.

2. Разбиране на последствията от унищожаване на местообитанието и съ-

ответно на първите звена на хранителната верига.

Размер на групата
Минимум четирима души.

Подготовка
Направете рисунки или снимки на компоненти от избрана хранителна ве-

рига и ги закрепете на гърбовете на участниците. Може да направите нео-

граничен брой хранителни вериги.

Примери:
Европейска гора: дъбово листо – гъсеница – голям синигер – ястреб;

Влажна зона: водно растение – попова лъжичка – ларва на водно конче – 

риба – чапла;

Пасище: детелина – скакалец – земеровка – змия – таралеж – царски орел.

Инструкция за играта
1. Ако хранителната верига има четири компонента, изберете четирима 

участници.

 Сложете карта на гърба на всеки, без да им давате да ги видят.

2. Кажете им, че трябва да видят картите на останалите участници, без 

тяхната, и да се подредят в правилна хранителна верига без да говорят. 

Те НЕ трябва да говорят, но могат да местят себе си и останалите играчи.

3. Изберете повече участници за различни хранителни вериги.
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Дискусия
Всяка част на хранителната верига зависи от тези под нея, например ча-

плата зависи от рибата, която зависи от ларвата, която зависи от поповата 

лъжичка, и т.н. Ако един компонент липсва, и другите ще пострадат.

Играйте играта с различни хранителни вериги за различни местообита-

ния.
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Поток на енергията

Въведение
Тази игра показва преминаването на енергията през хранителната верига. 

Тя включва бягане с пълни чаши с вода, за което е необходимо голямо от-

крито място (например в двора на училището, в двора на ПЗЦ „Пода” край 

Бургас и др.)

Природозащитно послание
Когато дадено местообитание бъде разрушено, всички зависими от него 

хранителни вериги се нарушават.

Усвоени знания
Разбиране, че енергията преминава през хранителните вериги.

Разбиране на последствията от унищожаването на растенията в едно мес-

тообитанието за хранителните вериги, свързани с тях.

Размер на групата
Поне осем участници, за да могат да се сформират два отбора от по чети-

рима. Може отборите да не са от равен брой участници.

Подготовка
Необходими са ви:

 две кофи, едната от които е наполовина пълна с вода, а другата – празна;

 пластмасови чаши с малка дупка (диаметър до 1 см) в основата за всеки 

участник.

Ако желаете, може да изработите индивидуални карти за всеки участник 

със снимка и/или име на компонент от хранителната верига. Препоръчи-

телни са хранителни вериги с по три, четири или повече компонента.

Инструкция за игра
1. Разделете участниците на отбори – отделни хранителни вериги. В слу-

чая на рисунката четиримата участници представляват хранителна ве-

рига в типична европейска гора:

 листо – гъсеница – син синигер – малък ястреб.

 Може да пресъздадете типична хранителна верига в местообитание 

„блато“, например:

 водно растение – ларва на водно конче – риба – чапла

или

 детелина – скакалец – земеровка – змия – таралеж - 

 царски орел (за ливада или пасище).
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2. Дайте на всеки отбор по две кофи, едната наполовина пълна, а другата 

празна, и по една пробита пластмасова чашка. По възможност раздайте 

на всеки участник снимка или рисунка на различен компонент от храни-

телната верига. Обяснете им, че не бива да запушват дупките на чашките, 

защото така играта ще се провали.

3. Това прилича на истинско състезание!

4. Поставете двете кофи възможно най-далеч една от друга, а отборите – 

на еднакво разстояние от тях. Водното растение стои най-близо до вед-

рото, ларвата на водно конче – след него, следва рибата и накрая чапла-

та, която е най-близо до празната кофа.

5. Обяснете им, че кофите с вода са енергия. Нека състезанието да започ-

не! Водното растение бяга до кофата с вода и пълни своята чаша с енер-

гия, след това се връща на мястото си, където пристига ларвата на водно 

конче, за да я посрещне и да пресипе водата/енергията в своята чашка. 

Ларвата се връща обратно на мястото си, а рибата идва, за да пресипе 

енергията в своята чашка. И така, докато водата/енергията стигне от 

чаша в чаша до чаплата, която я изсипва в празната кофа (енергийната 

банка).

6. Когато всички се позабавляват, обяснете им как енергията преминава 

през хранителната верига. Покажете им дупките в чашките и обяснете, че 

не цялата енергия преминава пряко в следващото звено на хранителната 

верига. Ако състезаващите се хранителни вериги са с различен брой 

участници, обяснете защо при по-кратките вериги във втората кофа 

се събира повече вода – колкото повече звена има веригата, толкова 

повече енергия е необходима за изхранването им и обратно. Енергията 

се разпилява в пространството при предаването си по хранителната 

верига.

7. За да подчертаете природозащитното послание, задавайте въпроси на 

участниците. 

 Например: „Какво ще се случи, ако унищожим езерата, ливадите или 

дърветата?” или „Какво ще се случи, ако отровим водоемите?” Въпросът 

трябва да е съобразен с елементите от хранителната верига и с типа 

местообитание, за което се отнася играта. Тази игра може да бъде 

разигравана за всяко местообитание или хранителна верига.
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Дискусия
Животните, които стоят по-назад в хранителната верига, са зависими от 

онези в началото.

Например чаплата е зависима от рибите, те – от ларвите на водни кончета, 

които пък се хранят с водните растения от влажните зони. Ако водните 

растения бъдат унищожени, всички елементи на хранителната верига ще 

пострадат. Играйте играта с различни хранителни

вериги, например:

листо – гъсеница – син синигер – малък ястреб (за да пресъздадете горско 

местообитание);

детелина (трева) – лалугер – царски орел (пасище или ливада)
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Забулена сова и мишка

Въведение
Тази игра представя хранителната верига и взаимоотношенията между со-

вите и животните, които те улавят за храна.

Природозащитно послание
Взаимоотношението между хищника и жертвата влияе върху поведението 

на животните. В една здрава екосистема трябва да има и хищници, и жертви.

Усвоени знания
Да разберат хранителната верига и взаимоотношението между хищника и 

неговата жертва.

Размер на групата
Повече от 12 участници.

Подготовка
Нуждаете се от:

 две кърпи за закриване на очите;

 няколко малки звънчета, завързани на конец;

 три пакетчета със семена/ядки.

Инструкция за игра
1. Подредете участниците в кръг и изберете двама доброволци.

2. Завържете очите им с кърпите и кажете на единия, че е мишката и тряб-

ва да застане на колене на земята. Завържете звънчетата около глезена 

на мишката. Кажете на другия доброволец, че ще бъде совата.

3. Обяснете на останалите, че те ще бъдат високи треви или храсти, а тех-

ният кръг е ливада или пасище. Нощ е. Поставете пакетчетата със семе-

на в основите на три храста.

 Кажете им, че мишката ще търси семената из ливадата. Совата ще се 

опитва да улови мишката. Обяснете, че совата има много чувствителен 

слух, така че може да чуе и най-лекияшум на ливадата или пасището. 

Затова ако мишката не иска да бъде уловена, трябва да бъде много тиха, 

докато търси семената в шумата. Нощта е спокойна, така че храстите 

трябва да бъдат тихи.

Живот за Бургаските езера

139



4. Започнете играта. Напомнете на храстите да бъдат тихи и да наблюдават 

поведението на хищника и на жертвата. Мишката трябва да открие три-

те торбички със семена, преди совата да я улови. Интелигентната сова 

трябва бързо да улови пъргавата мишка. Хитрата мишка ще замръзне 

веднага щом усети, че совата е близо.

5. Изберете други двама доброволци. Кажете на групата, че тъй като нощта 

е била безветрена и спокойна, совата лесно е можела да чуе и най-ти-

хия шум. Този път нощта ще бъде бурна с много силен вятър, разпиля-

ващ листата, и проливен дъжд. За целта храстите и тревите трябва да 

бъдат възможно най-шумни. Те ще установят, че совата изпитва големи 

затруднения да чуе мишката. В този случай мишката може да спечели. 

Обяснете на участниците, че в бурни нощи като тази совата може да не 

успее да улови мишка и ще трябва да се нахрани с червеи и други без-

гръбначни.

Дискусия
С какво още може да се храни забулената сова?

Какви ще са последствията за хищниците, които не са ловки и не могат да 

ловуват успешно?
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Защо се нуждаем от 

влажни зони?

Въведение
Тази игра показва значението на влажните зони и нуждата от тяхното опаз-

ване. Може да се разиграва за всякакви местообитания – например гора, 

ливада, море.

Често езерата, реките и други влажни зони биват замърсявани, отводнява-

ни и пресушавани, преграждани за добив на електро енергия – ВЕЦ и др.

Природозащитно послание
Ако местообитанието бъде разрушено, всички диви животни, които зави-

сят от него, загиват.

Усвоени знания
1. Учениците да разберат, че унищожаването на местообитание води до 

измирането на диви животни.

2. Организмите, които са адаптирани за живот в дадено местообитание, се 

нуждаят от него, за да оцелеят.

Размер на групата
Повече от 10 участници.

Подготовка
Вземете четири или пет пластмасови обръча. Може да използвате също 

въже или постелки с размери около 2м2. Тази игра може да бъде разигра-

вана за влажни зони или за други видове местообитание, но използвайте 

само по едно местообитание за всяка игра.

Ако желаете, направете карти, изобразяващи птици и други животни, кои-

то обитават избраното местообитание (малък корморан, белоока потап-

ница, къдроглав пеликан, кокилобегач и др.). Всеки участник трябва да по-

лучи карта. Използвайте интернет (например на страницата на БДЗП www.

bspb.org) или други източници, за да откриете кои птици обитават избра-

ното местообитание.
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Инструкция за игра
1. Поставете обръчите най-малко на 5 м един от друг в произволен 

ред.

2. Кажете на участниците, че всеки обръч представлява местообита-

ние (тук ще използваме езера, реки и други влажни зони), а всички 

те са птици или други животни, които обитават това място. Ако раз-

полагате с карти, дайте на всеки участник карта и му обяснете, че е 

птицата или животното, изобразено на нея, което живее в съответ-

ната зона.

3. Когато кажете „Лети!”, участниците трябва да се придвижат от една 

зона, отбелязана с въже или обръч, до друга (пресъздава се мигра-

ционен процес).

4. Повторете няколко пъти! Следващия път, преди да кажете „Лети!”, 

махнете един обръч. Кажете им, че това езеро е унищожено. Пов-

торете. Всеки участник, който не успее да застане поне с един крак 

в някой от обръчите, отпада от играта. Всяко местообитание има 

максимална вместимост (достатъчно храна само за определен 

брой птици или животни). Повтаряйте упражнението, докато оста-

не само един обръч/въжена зона (езеро). Когато унищожите и него, 

всички остават без място за живот и „умират”.

5. Подчертайте необходимостта от опазване на влажните зони, нео-

безпокояването на птиците и другите диви животни в тях, както и 

опазването на чистотата им. Обяснете, че когато ги разрушаваме, 

ние убиваме или вредим на птиците и другите животни, които раз-

читат на тях.

6. Може да играете тази игра за всяко местообитание. Например мо-

рето може да бъде засегнато от замърсяване или повишаване на 

температурата като последица от климатичните промени, горите 

могат да бъдат подложени на изсичане или опожаряване и т.н.
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Дискусия
Участниците са се запознали с последствията от унищожаването на 

местообитанията.

Попитайте ги дали знаят за разрушени местообитания в района, в 

който живеят.

Какво трябва да правим, за да не вредим на даденото местообитание?

Какви диви животни живеят или посещават тези места?
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Колкото повече, 
толкова по-добре

Въведение
Хищниците като ястреба, соколите и морския орел ловуват предимно дру-
ги птици. Жертвите трябва да имат определено поведение, за да успеят да 
запазят живота си. Тази игра представя взаимоотношенията между хищни-
ка и жертвата.

Природозащитно послание
Взаимоотношението между хищника и жертвата влияе върху поведението 
на животните. В една здрава екосистема трябва да има и хищници, и жертви.

Усвоени знания
Да разберат ползата да бъдеш в голяма група, за да избегнеш атаката на 
хищника.

Размер на групата
Препоръчва се участниците да са минимум девет.

Подготовка
Необходими са ви четири топки за тенис или хек, които ще служат за жерт-
ва. Може също да изработите птица от плат, като използвате модела в при-
ложение 2.

Инструкции
В този пример хищникът е ястреб, а жертвата – синигер или врабче.

1. Нека участниците да станат прави и да оформят кръг с диаметър поне 5 

м. Те ще бъдат дървета, които ограждат голямо открито пространство.

2. Поставете синигер (топка) в едно от дърветата.

3. Обяснете им, че синигерът трябва да прелети през откритото простран-

ство, за да стигне до друго дърво. Следователно дървото трябва да я хвър-

ли през кръга. Въведете простото правило, че птицата трябва винаги да се 

хвърля на нивото на гърдите. След като кацне на едното дърво, синигерът 

се премества на друго. Оставете го да прелита от дърво на дърво около 

минута. Коментирайте поведението на синигера: той може да лети, където 

поиска без проблеми – ако имаше ястреб, нямаше да е така.

4. Изберете доброволец, който да бъде ястребът – той трябва да улови сини-
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гера (топката). Топката (синигера) трябва да прелита отново през откри-

тото пространство, но този път се стреми да избягва атаките на ястреба. 

Кажете на групата да наблюдава поведението на синигера. Той започва да 

лети по-бързо и на по-къси разстояния, за да не бъде уловен от хищника.

5. Поставете останалите синигери на дърветата. Обяснете на групата, че 

вече има група синигери и трябва да наблюдават поведението на ястре-

ба. Когато всички синигери летят, хищникът е объркан. След като свър-

ши играта, попитайте групата какво влияние е оказало ятото синигери 

върху ястреба.

6. Може да направите играта още по-интересна, като включите и пети сини-

гер с различен цвят. Повторете играта с ятото, за да проверите дали яс-

требът ще успее да улови синигера. В истинския живот, когато хищникът 

иска да улови плячка от голяма група, той се концентрира върху индивид, 

който се различава по някакъв начин от останалите. Избраната жертва 

може да е с различен цвят, да е болна или ранена. Ако хищникът се кон-

центрира върху една жертва, ловът му може да бъде по-успешен.

Дискусия
Обсъдете какви са предимствата да живееш в ято. Хищникът има по-голям 
брой потенциални жертви, но за него може да се окаже много трудно да 
улови някоя.
Какви са последствията за хищника, ако той често се проваля в ловуването?
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3. Прикрепете очите.

4. Зашийте долната част на тялото към горната, като свързвате точки G, H и I, ос-

тавяйки малък отвор от G до H, за да може да се напълни.

Приложение

Как да направим 
птица от плат
Нуждаете се от:
 плат – филц или друга подобна материя, – ако е възможно в два цвята (повече - 

ако искате да направите крилата и опашката в различни цветове) – едно парче 

за тялото и едно за клюна и краката;

 мек материал (памук) – служи за запълване на главата;

 боб, леща – служат за запълване на тялото;

 копчета – служат за очи.

Какво да направим? (следвайте диаграмите)
1. Изрежете плата във формите, показани на схемата.

2. Прикрепете горната част на главата към страничната между А и В (виж схемата 

долу).

 Оставете малък отвор от В до В.

Живот за Бургаските езера

147



Живот за Бургаските езера

148



5. Напълнете главата с памук и зашийте от B до В.

6. Зашийте двете части на опашката заедно (оставете другите четири части, за да 

изработите краката).

7. Поставете опашката в тялото, както е показано на схемата на с. 122. Сгънете 

излишните части от плата от двете страни на тялото и зашийте здраво.

8. За да изработите крилата, зашийте две по две формите.

9. Зашийте крилата към тялото.

10. Зашийте заедно двата слоя на клюна от С до Е до D, оставяйки незашит участък 

от С до D. Напълнете, за да получите формата, показана долу. Зашийте главата 

отпред между С и D.
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Птицата от плат е готова!

11. Направете два крака, зашивайки заедно по две от формите за всеки. Зашийте 

ги здраво към тялото.
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Кой къде живее?

Въведение
Тази лесна игра е добър начин за припомняне на наученото за птиците, 

другите животни и местообитанията им.

Природозащитно послание
Ако даден вид обитава определено местообитание, всяка промяна в него 

може да има пагубен ефект за вида.

Усвоени знания
Да разберат, че птиците и другите животни обитават специфични место-

обитания.

Размер на групата.
Повече от осем участници.

Подготовка
Изгответе комплект карти (формат А4), изобразяващи пет или шест место-

обитания – горско местообитание, морски бряг, влажна зона, степи, рав-

нинни и високопланински ливади и пасища.

Инструкция за игра
Поставете картите с различните местообитания в различните краища на 

стаята или навън.

Прочетете името на някоя птица или друго животно. Участниците трябва да 

тичат до местообитанието, което смятат, че тази птица обитава. Използвай-

те различни птици или други животни, така че да включите всички место-

обитания поне по веднъж.

Някои птици може да обитават повече от едно местообитание. Например 

голямата белочела гъска обитава водоеми, но също се храни и във сел-

скостопански полета. За птица като тази участниците трябва да тичат до 

няколко различни местообитания – добра тема за дискусия.

Продължението на играта може да включва премахване едно по едно на 

местообитанията.

Ако местообитанието на дадената птица или животно е премахнато, то 

няма къде да живее.
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Тази игра може да бъде проведена по два начина:

1. Ако участниците са посещавали защитена територия или близкия парк, 

може да използвате характерните за тях местообитания и видове. Това 

е добър начин да си припомнят какво са научили за мястото. Напр. в 

ЗМ „Пода” - тръстика, храсти, дървета, изкуствени платформи и др.. Под-

берете животни, които живеят в съответните части на избраното място 

(защитената местност, парк, градина).

2. Може да се играе и с различни типове местообитания – широколистна 

гора, река, морски бряг, пасище и т.н.

Дискусия
Обсъдете приспособленията на птиците за живот в определени местооби-

тания. Какви са последствията от унищожаването на местообитанията?
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ДУМИЧКИ, КОИТО Е ВАЖНО ДА НАУЧИМ:

Адаптация (приспособяване) – способността на даден жив организъм да променя пове-

дението, храната, местата за почивка или хранене и другите си биологични изисквания, 

така че да може да оцелее в среда, различна от присъщата му.

Биоразнообразие (биологично разнообразие) – обозначава съвкупността от живи 

същества – микроорганизми, гъби, растения и животни, – които се срещат на опре-

делно място, разнообразие от гени и разнообразие от екосистеми т.е. всички форми 

на живота на Земята. От старогръцки език – „биос“ – „живот“, в цялото му разнообра-

зие от форми.

Биотичен фактор – фактор, който изразява въздействието на представителите на да-

ден вид организми или на група организми (животни и/или растения и/или гъби) вър-

ху околната среда.

Биоценоза (от гръцки „биос“ — „живот“, и „койнос“ — „общ, съвкупен“) – съвкуп-

ността от популации на различни видове, обитаващи заедно дадена територия и на-

миращи се в непрекъсната връзка едни с други.

Блато – територия, заета от плитка вода и ниска растителност. Блатата могат да бъдат 

сладководни и солени. Водата в блатата е почти неподвижна (застояла). Тя бързо се 

затопля и е бедна на кислород.

Вид – съвкупността от сходни индивиди с общ произход и наследствени белези, насе-

ляващи определена територия, свободно размножаващи се помежду си и оставящи 

плодовито потомство.

Влажна зона – екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят еколо-

гичните условия и свързаните с тях животни и растения. Според Рамсарската конвен-

ция, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естестве-

ни или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични 

или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не 

надхвърля 6 метра”

Водоем – обособена водна маса, обградена от суша.

Възрастов диморфизъм – наличие на видими морфологични различия (например в 

цветовете на оперението) между младите и възрастните индивиди на един и същи вид. 

Например младите къдроглави пеликани през първите 2 години от живота си имат ка-

феникаво на цвят оперение, докато възрастните птици имат чисто бяло оперение.

Делта на река – вид речно устие при което реката се разделя на няколко или множе-

ство речни ръкави преди да се влее в друг воден басейн. Най известна в Бъгария и в 

Европа е делтата на р. Дунав при вливането ù в Черно море.

Директива – разпореждане или указ, издаден от централна власт. В случая – Европей-

ския съюз.
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Еволюция – научен термин, с който най-общо се означава процесът на растеж, про-

мяна или развитие. В биологията той се отнася и за развитието на организмите през 

вековете, развитието и промяната на отделните видове животни и растения, с които те 

се специализират за оцеляване в околната среда.

 Впоследствие терминът започва да се прилага и в други контексти: в астрономията се 

говори за звездна еволюция, в обществените науки — за социална еволюция; може 

да се говори за еволюция на дадена идея или концепция. Основна тема на настоящо-

то помагало е биологичната еволюция.

Екология – науката за връзката между растенията и животните и тяхната околна среда.

Екосистема – съвкупността от живите организми и типичните характеристики на окол-

ната среда в дадена територия, оформяща единно цяло, в което отделните елементи 

съществуват в баланс и са взаимосвързани.

Екотуризъм – форма на туризъм, при която се посещават места, където естествената 

околна среда е основната атракция. Има различни изражения: наблюдение на дадена 

група организми (пеперуди, водни кончета, птици, бозайници), или на съвкупността 

от живите същества в местността като цяло. 

 Екотуризмът е привлекатален за хора с изявен интерес към природата и такива с при-

родозащитно и социално отговорно съзнание.

Ендемичен – вид, който се среща само в определен географски район, например 

странджанската зеленика е ендемично растение за планината Странджа, защото се 

среща единствено там.

Естествен воден басейн (водоем) – водна площ, формирана вследствие на естестве-

ни природни явления, без намеса от страна на човека. Естествени водни басейни са 

океаните, моретата, реките, езерата и т.н. Водните басейни могат да бъдат сладковод-

ни, солени или полусолени (бракични).

Защитена зона – територия, която попада в европейската екологичната мрежа НАТУРА 

2000 с основна цел устойчиво екологично, икономическо и социално развитие. Защите-

ните зони не са резервати, в които човешката намеса е забранена. Според директивите 

на Европейския съюз биват два вида: защитени зони за птиците и защитени зони за мес-

тообитанията. Управляват се от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) чрез 

Закона за биоразнообразието.

Защитена местност – виж „защитена територия“

Защитена територия – територия, обявена за защитена според Закона за защитените 

територии, с цел опазване на животински или растителни видове, природни обекти 

и образувания. В България има 6 категории защитени територии: национален парк, 

природен парк, резерват, поддържан резерват, защитена местност и природна забе-

лежителност.

Землище – съвкупност от поземлени имоти, принадлежащи на дадено населено място.
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Изкуствен воден басейн (водоем)– водна площ, придобила даден вид вследствие на 

човешка намеса.

 Най-разпространеният тип изкуствени водни басейни са язовирите, наричани и „из-

куствени езера“. Сред другите примери се нареждат каналите, малките изкуствени 

езера в парковете, резервоари за напояване и др.

Инвазивен вид – обикновено интродуциран вид, който е увеличил рязко и бързо чис-

леността си в дадена територия и се е превърнал в заплаха за местните видове расте-

ния и животни. Инвазивните видове обикновено се появяват вследствие на човешки 

действия и често се превръщат във вредители, които застрашават местните форми на 

живот (например рапанът, които идва в Черно море от Япония по корпусите на кора-

бите и застрашава мидите, а оттам и цялата морска екосистема.)

Интродуциран вид (синоним на „чужд вид“) – вид, внесен в дадена територия от 

хората умишлено или по случайност, без да се среща там естествено.

Лагуна – плитък водоем или залив, който е отделен от морето с пясъчна коса или кора-

лов риф. Лагуните най-често се образуват при устия на реки. По българското Черно-

морие лагуни има до Поморие и при устието на река Велека. Лагуни, в които има при-

ток на свежа вода, се наричат и „устия“. Лагуните са уникални природни комплекси, 

които приютяват редица водолюбиви птици, бозайници, земноводни, влечуги, риби, 

насекоми и растително разнообразие.

Лиман – езеро или подобен на езеро водоем, образуван на устието на река в случаите, 

когато течението ù е ограничено от изнесен от вълните пясък (наносна коса). Лима-

ните могат да бъдат морски ( на морския бряг, при вливането на река в море, когато 

косата е създадена от морско течение) и речни (при вливане на реката в по-голяма та-

кава, когато косата е създадена от течението на по-голямата река). Пример за лиман 

около Бургас е Атанасовско езеро.

Махови пера – най-дългите крайни пера по крилете на птиците.

Местен (автохтонен) вид – вид, който се среща естествено на дадена територия, но би 

могъл да се среща и на други места.

Местообитание (или „хабитат“ – от латински, „habito“ – „обитавам“) – естествената 

среда, в която живеят представителите на даден вид животни. Местообитанието 

предлага съвкупност от природни условия, необходими за оцеляването на конкретния 

вид. За растения терминът е месторастене.

Миграция – периодично преместване на големи групи хора или животни, често на 

големи разстояния. Наблюдава се при множество животински видове. При повечето 

животни миграцията зависи от промените в климата, настъпили вследствие на смяната 

на сезоните и определящи наличието на храна. За птиците допълнителни причини 

за миграция са и търсенето на подходящи места за гнездене, както и бягството от 

естествени врагове Продължителността и разстоянието на миграцията са различни 

за отделните видове.
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Мимикрия – свойството на живите организми да се сливат със заобикалящата ги среда 

чрез цветовете и окраската на тялото си и да стават трудно забележими. Мимикритята 

може да има две цели: или да дава сигурност на животни, които са плячка на други, 

или да прави хищниците невидими за жертвите им.

Поддържан резерват – виж „защитена територия“

Полов диморфизъм – наличие на видими морфологични различия (например в цве-

товете на оперението) между мъжки и женски индивид на един и същи вид.

Популация – група индивиди от един биологичен вид, които населяват трайно дадена 

територия, имат сходни екологични изисквания, кръстосват се свободно помежду си 

и оставят плодовито поколение.

Размножителен период при птиците – период от годината, който започва с привли-

чане на партньор, продължава с брачни „танци”, излюпване и отглеждане на малките 

до тяхното излитане.

Рамсарска конвенция (Ramsar Convention of Wetlands) – международно споразуме-

ние, сключено на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Официалното ù название е 

„Конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местооби-

тание на водолюбивите птици“. Целта на конвенцията е опазването на влажните зони в 

качеството им на местообитание на водолюбивите птици и другите организми в тях.

Рамсарско място – влажна зона от международно значение, обявена от Рамсарската 

конвенциа през 1971 г. От 11 рамсарски места в България три са край Бургас: Атана-

совско езеро, Бургаско езеро (Вая) и защитена местност „Пода“.

Резерват – виж „защитена местност”

Световен Червен списък – списък на организмите, застрашени от изчеване в свето-

вен мащаб.

Световно застрашен вид – биологичен вид, който е застрашен от изчезване в свето-

вен мащаб и фигурира в Световния червен списък на IUCN (Международен съюз за 

защита на природата).

Соленоводен басейн – водоем, в чиято вода се съдържат разтворени соли (основно 

натриев хлорид); такива са океаните, моретата и солените езера. Степента на соле-

ност варира в различните водоеми и определя типа вода: сладка (без повишено съ-

държание на соли); солена (с концентрация на соли над 18‰) и бракична (смесенена 

или слабо солена – 5-12‰ ).

Устие на река – мястото на вливане на реката в друг воден басейн (море, по-голяма 

река, езеро и др.).

Хабитат – виж „местообитание”

Чужд вид – вид, внесен в дадена територия от хората умишлено или по случайност, без 

да се среща там естествено.
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БЕЛООКА ПОТАПНИЦА
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МАЛЪК КОРМОРАН
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КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН
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ГОЛЯМ ВОДЕН БИК
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