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Съдържание

За да станете член на БДЗП, е достатъчно:
• да обичате природата и птиците

• да искате лично да допринесете за опазване 
   на уникалното природно богатство на България

• да попълните талон за членство 
и да заплатите годишния членски внос

Повече информация и талон за членство  
потърсете в офисите на БДЗП и в интернет  
на адрес www.bspb.org

Хранилки, къщички, определител и значки можете да закупите от офи-
сите на БДЗП в София, Бургас, Варна, Пловдив, Свищов и Хасково и от 
природозащитните центрове на БДЗП „Източни Родопи“, Маджарово и 
„Пода“ край Бургас. С покупката на сувенирите и изданията на БДЗП 
подкрепяте нашата дейност и допринасяте за опазването на българ-
ската природа!

В новата колекция значки ще откриете 76 вида птици,  
9 вида бозайници, 12 вида насекоми и други изненади.

Цена за 1 бр. – 3.00 лева

Списанието е отпечатано на 100% рециклирана 
хартия.
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Моят зелен град
Джобен определител за птици
Съдържа описания и рисунки на най-
често срещаните 39 вида птици в на-
селените места. Подходящ за деца и 
родители.

Цена 5.00 лева
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П рез последните десетилетия гражданското 
общество в България израсна. Показва го 
безпрецедентно високото място, което при-

родозащитата зае в живота на хората и държавата. Вече има „чудото“ адми-
нистрации на защитени територии, планове за действие и планове за упра-
вление! Нещо още по-немислимо само допреди двайсетина години – хиляди 
хора могат да излязат на улицата и да отстояват природозащитните си права! 
Въпреки всичко България успя да измине пътя на осъзнатото израстване от 
„кота минус“ преди 1989 г. до модерно законодателство, прилагане на воде-
щи световни практики, действащи природозащитни институции и ефективни 
граждански природозащитни организации (НПО). Нищо че сме закъснели със 
стотина години от страна като САЩ например, обявила природозащитата за 
държавен приоритет още през 1909 г. …
Нормално е в многоликата НПО палитра да има и различни природозащитни 
вкусове. Едни организации се фокусират върху отделни групи организми, 
други – върху типове природозащитна дейност, трети – върху конкретни про-
блеми или отделни райони от страната. Има „екшън“ НПО, има и премерени, 
има емоционални, има и научни НПО. Кое е най-правилното? Вероятно всичко 
това е правилно – както биологичното разнообразие, така и многообразието 
на природозащитни дейности и организации е нещо много ценно. 
Природозащитната практика показва, че най-добри са резултатите, когато 
дейностите не са „на парче“. Когато, за да подпомогнеш един вид, прилагаш 
мерки за подобряване на условията в местата, които той обитава, намаляваш 
заплахите за оцеляването му и приобщаваш местните хора към опазването. 
Това, че БДЗП е успешна организация, се дължи на факта, че превърна този 
подход в свой стил. Да вземем за пример историята на белоглавия лешояд. 
От една двойка през 1978 г. българската популация на белоглавия лешояд 
през последните години достигна до над 50 двойки! При това – без „опера-
тивни“ интервенции като изкуственото разселване или други рискови и с не-
ясни резултати дейности. Нещо повече, разширихме мащабите на опазването 
на видове, като подпомогнахме животновъдството, земеделието и туризма в 
едни от най-изостаналите райони на страната. Подпомогнахме и държавата, 
като не само внедрихме в България авангардната за времето си концепция за 
Орнитологично важните места, но и я приложихме и на практика със създа-
ването на мрежата НАТУРА 2000 в България.
За най-прагматичната част от нашата аудитория ще отбележа, че само с по-
следните си проекти от 2008 г. насам БДЗП е привлякло в България над 7 
милиона евро. Това не са „пари за усвояване“, нито „предателство“ към 
„доброволческата“ природозащита. Това са реални инвестиции в една по-
добра жизнена среда и едно по-добро бъдеще както за дивата природа, така 
и за хората.
Но най-големият ни успех е в създаването на общност от сдружени по вътреш-
но убеждение хора с близка ценностна система, нагласа и природозащитна 
визия. Хора, които реално усетиха, че заедно постигаме повече. Това сте 
всички вие, които продължавате членството си в своята организация и които 
стоите в основата на всичко добро, което тя оставя след себе си!
 

Петър ЯНКОВ, председател на БДЗП

Мащаби на 
природозащитата
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Къдроглави пеликани
Снимка Д. Градинаров

Е дно от най-значимите събития през изми-
налата есен за любителите на птиците в 
Североизточна България, както и за цяла-

та природозащитна общност, бе започването на 
дългоочаквания проект на БДЗП „Опазване на 
зимуващата популация на световно застрашена-
та червеногуша гъска“. Както може би мнозина 
знаят, тази изключително красива птица е сред 
видовете, застрашени от изчезване, а по-голяма-
та част от популацията й зимува всяка година в 
района на езерата край Дуранкулак и Шабла. 
Проектът е финансиран по програма LIFE+ на 
Европейския съюз с бюджет от 2 656 608 евро, 
а нашите партньори са Кралското дружество за 
защита на птиците (RSPB) и Световният тръст за 
водолюбиви птици (WWT) – Великобритания, зе-
меделска кооперация „Кирилови“ ООД и ловно-
рибарско дружество Шабла. С общи усилия ще 
се стремим да ангажираме местната общност с 
целите на проекта – намаляване на смъртността и 
безпокойството върху червеногушата гъска и ща-
дящо за вида птици управление на земеделските 
земи.
Основните ни дейности са в синхрон с дългого-
дишните усилия на БДЗП за намаляване на пря-
кото безпокойство за червеногушата гъска – из-
граждане на наблюдателни кули, монтиране на 
камери, организиране на патрулни екипи. Мони-
торингът на вида ще бъде улеснен от модерната и 
особено атрактивна техника на проследяване на 
птиците с помощта на GPS предаватели. Така ще 
можем също да създадем карта на чувствителни-
те зони и да изготвим мерки за опазване на вида.
Дейностите по проекта ще обхванат следните ор-
нитологично важни места: „Калиакра“, „Шаблен-

ски езерен комплекс“, „Дуранкулашко езеро“ и 
„Сребърна“.
Съобразно спецификата на района предвиждаме 
и пряка работа с фермерите за разработване и 
пилотно тестване на агро-екологични мерки за 
компенсиране и за намаляване на конфликта с 
вида, както и включването на мерките в Общата 
селскостопанска политика след 2013 г. Чрез ши-
рока информационна кампания и регулиран дос-
тъп на рибарите до водоемите, включително от-
варяне на нови места за риболов чрез почистване 
на тръстика и отваряне на нови водни огледала, 
ще намалим безпокойството в ключови за черве-
ногушата гъска места.
Комуникационните и образователните дейности 
по проекта включват множество информационни 
кампании сред фермери, ловци, рибари и други 
заинтересовани страни, работа с училищата в ре-
гиона, изработване на брошури, информационни 
табели и др. Хитът на тези кампании обаче ще 
бъде организирането на годишен Фестивал на 
хвърчилата в района на гр. Шабла, чрез който ще 
подпомогнем рекламата на региона за популяри-
зирането му като дестинация за устойчив и отго-
ворен туризъм. 
И така – тази година с нови надежди и с още по-
голямо нетърпение посрещнахме пристигането на 
първите ята зимуващи гъски... Заповядайте и вие!

Научете повече за нас на 
http://bspb-redbreasts.org

нов шанс за 
червеногушите гъски

Проект „Опазване на зимуващата популация 
на световно застрашената червеногуша гъс-
ка“ , LIFE 09/NAT/BG/000230, финансиран по 
програма LIFE+ на ЕС

Снимка В. Василев
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аКценти

Павел Господинов, ръководител на проекта

През последните шест години Павел е работил за Програмата за развитие към ООН (ПРООН), 
отговаряйки за управлението на портфолио от проекти в областта на информационни-
те технологии, проекти за енергийна ефективност и околна среда (опазване на световно 
застрашено биоразнообразие в Родопите, популяризиране на енергийната ефективност, 
интегриране на препоръките на Конвенцията за биоразнообразието в политиките за ре-
гионално развитие). В рамките на този проект той има отговорната мисия да следи за 

разпределянето и изпълнението на задачите от членовете на екипа, да подготвя необходимите доклади за 
извършената работа и да осигурява комуникацията между различните партньорски организации.

Станислава Контрова, технически асистент

Станислава има богат административен опит, натрупан от работата й в международни ком-
пании. На нея се пада задачата за координация на текущите дейности по проекта и всички необ-
ходими технически и финансови отчети, както и осигуряването на административна помощ на 
екипа, когато това е необходимо. Поради комплексността на работата по проекта ще разчита-
ме много на отличната организация, познанията и контактите на Станислава.

Даниел Митев, отговорник Природозащитни дейности

Даниел е дългогодишен член на БДЗП и активно е участвал в ключови дейности на дружество-
то за опазване на червеногушата гъска, мониторинга на световно застрашени видове, сред-
нозимно преброяване и др. След 2005 г. се включва като доброволец в дейностите на BirdLife 
партньорите ни в САЩ за мониторинг на птиците по долното течение на река Меримак. 
Поемайки отговорността за изпълнението на всички природозащитни дейности по проекта, 
той ще може да приложи познанията си, свързани с проблематиката по мониторинга и опаз-
ването на водолюбивите птици и техните местообитания. 

Десислава Първанова, отговорник Образователни дейности

Десислава е член на БДЗП и един от активните доброволци при провеждането на обра-
зователната програма на БДЗП и тази на проекта за опазване на царския орел и ловния 
сокол. Специализирала е екологични образователни дейности в Кралското дружество 
за защита на птиците – Великобритания, както и в Университета „Алберт Лудвиг“ 
във Фрайбург. Сега тя поема отговорността да запали интереса на най-малките към 
птиците и да събуди у по-големите ангажираност за тяхното опазване.

Марина Георгиева, отговорник Комуникационни дейности

Марина е дългогодишен член и доброволец на БДЗП. Била е регионален координатор, както и 
отговорник за връзки с обществеността по проекти, осъществявани в района по линия на 
Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. Тя има задачата да осъ-
ществява комуникация с различни обществени групи и да изготвя информационните матери-
али по проекта, така че да постигнем една от най-важните си цели – осигуряване на подкрепа 
и разбиране за опазването на червеногушата гъска. 

Николай Петков, научен консултант на проекта и 
координатор на международната работна група за червеногушата гъска

Николай е дългогодишен член на БДЗП, работил е за Wetlands International, а преди това 
е бил директор по природозащитата на БДЗП. В международен план той е един от най-
добрите експерти по водолюбивите птици. Член е на международната работна група 
за червеногушата гъска, както и на работните групи на Световния съюз за защита на 
природата (IUCN) за водолюбиви птици. Николай има докторска степен по екология и 
научни публикации в престижни национални и международни издания. С познанията си 
не само за проектния регион, но и за проблемите, които среща този вид птици, той 
ще осигури чисто научните резултати, които се очаква проектът да постигне.
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Снимка П.Господинов
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През ноември 2007 г. реших да за-
почна проучване на влиянието на 
електропреносната мрежа в едно 

орнитологично важно място (ОВМ) в Южна 
България като дипломна работа за за-
вършване на бакалавърската ми степен в 
университета. През февруари 2008 г. за-
почнаха теренните изследвания по моята 
дипломна работа на тема „Въздействие на 
нисковолтовата (20 кВ) електропреносна 
мрежа в ОВМ „Сакар“ (BG021) и мерки за 
опазване“ . Проучванията бяха свързани с 
мониториране за загинали птици на опре-
делени електропреносни линии всеки ме-
сец в рамките на 27 месеца. Общо изслед-
вахме над 44 км електропреносни линии 
и над 450 стълба. Работата на терен беше 
свързана с много труд и се извършваше 
във възможно най-разнообразни метеоро-
логични и полеви условия. Тук е мястото 
да благодаря на Димитър Демерджиев, 
Ваня Ангелова, Добромир Добрев и Волен 
Аркумарев, които ми помогнаха в нелеката 
задача. 
Първоначалната цел беше да установим 
какво се знае по този проблем в чужби-
на и България. В някои държави дори са 
взети мерки за предпазване на птиците от 
негативното влияние на рисковата елек-
тропреносна мрежа – САЩ, Испания, Гер-
мания, Холандия, Русия, Казахстан и др. 
В България – за съжаление – няма доста-
тъчно проучвания по проблема, но пък 
устните съобщения за загинали птици от 
електропроводите са изключително много. 
Не може да не се споменат и загиналите 2 
млади египетски лешояда в Русенски Лом, 
загиналия млад царски орел в Странджа, 
скалният орел в Елховско, белошипата ве-
трушка до Сливен, пеликаните до Бургас и 
още десетки редки птици на територията 
на страната. 
След приключване на теренните проучва-

ния следваше анализ на данните. Общо за целия период на проуч-
ване в ОВМ „Сакар“ бяха установени 114 жертви, загинали от токов 
удар или сблъсък с електропровод. Сред най-често установяваните 
жертви бяха бели щъркели, гарвани, сиви врани и обикновени ми-

сМъртоносното  
електричество

Най-опасният за птиците тип стълбове
Снимки Г.Герджиков

Загинала сива врана

Загинала голяма пъструшка,  
рядък вид в Сакар

Загинал обикновен мишелов

Проучване на БДЗП показва, че 
електропреносната система в България е 
пагубна за птичите популации. Решения са 
обезопасяване на стълбовете или поставяне  
на електропреносните линии под земята.

Дейности на БДЗП
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шелови – те съставляваха близо 60% от всички видове 
загинали птици. Но освен т.нар. масови видове сред 
жертвите бяха открити и видове като ням лебед, сива 
гъска, голяма пъструшка, горска ушата сова, синяви-
ца, голям ястреб, белоопашат мишелов и други. Пой-
ните птици също често стават жертва на рисковата 
електропреносна мрежа.
Но освен броя, видовия състав и причините, искахме 
да установим и как влияят някои характеристики на 
електропреносните мрежи и природната среда върху 
смъртността на птиците. В резултат на изследването 
беше определен и най-опасният тип стълбове (стр. 4). 
Той е един от най-често срещаните в страната. Друг 
тип стълб (стр. 5) също често се оказва смъртоносен 
за птиците. Най-общо казано, стълбовете, при които 
изолаторите са насочени нагоре и настрани, са много 
по-опасни, отколкото стълбовете с изолатори надолу. 
Установихме и какво влияние оказват местообитания-
та и релефът, където са разположени електропренос-
ните линии, върху смъртността. Оказа се, че разполо-
жените в използваеми обработваеми площи и открити 
тревни площи (пасища, ливади, запустели и обрасли 
обработваеми площи и др.) електропреносни линии 
са много по-опасни от разположените в лозя и овощни 
градини. Може би заради прекалено малката извадка 
от загинали птици не можахме да установим кой вид 
релеф (изпъкнал, равен или полегат) е най-опасен за 
птиците, но бъдещите изследвания ще хвърлят свет-
лина и по този аспект на проблема. 
Всеки ще си каже, че сигурно по време на миграцията 
загиват много повече птици, но направените статис-
тически изчисления не установиха значими разлики в 
смъртността през различните сезони.
Направените анализи ще ни помогнат за разработва-
не на конкретни природозащитни мерки за опазване 
на птиците от негативното въздействие на рисковата 
електропреносна мрежа. В Холандия например бли-
зо 100% от електропреносните линии се намират под 
земята. 
В много страни, а отскоро и в България, се прила-
га методът на обезопасяване на частите от провод-
ниците, разположени в близост до стълбовете. Това 
са местата, където най-често загиват птици поради 
докосване на проводник и част от стълба, при което 
птицата прави връзка със земята и проводника под 
напрежение. Използват се пластмасови изолатори, 

Ако някой се интересува от проблема или намери 
мъртва птица, за която допуска, че е загинала 
при контакт с електропреносната мрежа, може 
да се свърже с нас и да сподели информацията:
Георги Герджиков GSM 0883349412 
georgi.gerdjikov@gmail.com
Димитър Демерджиев GSM 0878599376 
dimitar.demerdzhiev@bspb.org

които предпазват птиците от докосване на проводни-
ците. Този подход дава много добри резултати.
Доста по-трудно е да се обезопасят самите жици меж-
ду два стълба, но може да се намери решение и за 
това.
И като заключение искам да споделя, че в България 
проблемът се оказва много сериозен и имаме спеш-
на потребност от подробна и конкретна информация. 
С колкото повече информация разполагаме, толкова 
по-убедително можем да преговаряме с електрораз-
пределителните компании за обезопасяване на опас-
ните за птиците стълбове.

Георги Герджиков

Загинал от токов удар гарван

Изолатори,  
използвани вече  
и в България

Друг опасен тип стълб  
със загинал бял щъркел върху него

Дейности на БДЗП

Проект „Опазване на царския орел и ловния 
сокол в ключовите за тях места от мрежата  
Натура 2000 в България“, LIFE 07/NAT/
BG/000068, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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КаКва е сегашната ситуация с морсКия 
орел в България – КаКъв е Броят на двой-
Ките и новоизлюпените през 2010 г.?

През 2010 г. гнездовата популация на 
морския орел в България достигна своя-
та най-висока численост от 15–20 двойки 
след периода на 70-те години. Основа на увеличава-
щата се популация е Дунавското поречие с около 10–12 
двойки, но през последните години най-едрият орел, 
срещащ се на Балканския полуостров, вече успешно 
се размножава и във вътрешността на страната. 
През последните 10 години БДЗП провежда редовен 
мониторинг на известните гнездови двойки в страната, 
изпълняван основно от доброволците на дружеството 
от гр. Свищов. В този район по река Дунав през 2010 
година орелът се завърна на два нови острова и заедно 
със съществуващите две двойки общият брой достигна 
четири двойки през 20 км разстояние, което е една ста-
билна микропопулация.
Новото през тази година беше първото по рода си оп-
ръстеняване на орли с цветни пръстени, с което Бъл-
гария се присъедини към международната програма за 
опръстеняването на морския орел в Европа. Екипът на 
БДЗП и Природен парк „Персина“ успешно опръстени 
3 орлета от 2 гнезда, разположени на територията на 
парка. 

КаКви местооБитания използва орелът? КолКо далече 
от населените места са разположени гнездата?

В страната гнезди в интервала от 20 до 200 метра 
надморска височина. Предпочита райони в близост 
до бреговете на големи сладководни водоеми (реки, 
блата, езера) или край морския бряг. Гнездовата те-
ритория често е в непосредствена близост до ловните 
му райони, които в страната са големите реки, язови-
ри, езера, блата и рибарници.

в няКои европейсКи страни морсКият орел е все по-
Близо до хората. има все повече гнезда в земеделсКи 
територии или Близо до оживени улици, градове, села. 
има ли подоБна тенденция в България? 

Все още нямаме регистрирана подобна близост на 
орлите до цивилизацията. Повечето гнезда са раз-
положени в труднодостъпни територии, особено по 
дунавските острови, но имаме индикации, че във въ-
трешността на страната орлите се доближават до нас, 
например две от гнездата, които са сред обработва-

властелинът
на островитеВ интервю с немския  

биолог Маркус Джайс  
Емил Тодоров от БДЗП 
разказа за състоянието  
на морския орел в България 
през последните години

еми територии, са в близост до натоварени земедел-
ски пътища. С увеличаването на популацията може да 
очакваме скоро орлите да станат и наши съседи.

има ли подходящи местооБитания, все още незаети от 
орлите?

Да. Река Дунав предлага отлични гнездови и храни-
телни местообитания, които все още не са заети от 
орлите. Въпреки че повечето острови са превърнати 
в тополови плантации за нуждите на дърводобивната 
промишленост, на някои от тях все още има естествени 
горско-дървесни съобщества, които са предпочитани 
от орлите. Така например една от новите двойки орли 
зае територия на остров, чиято площ – над 90% – е за-
ета от хибридна тополова култура. С нарастването на 
популацията съвсем скоро може да очакваме гнездова 
двойка орли на всеки дунавски остров между България 
и Румъния. 

Кои дървесни видове са сред най-предпочитаните от 
орлите за техните гнезда? има ли различия в гнездо-
вата успеваемост, дължаща се на различните видове 
дървета?

Предпочитат високи дървета, предимно черна и бяла 
топола (Populus nigra и P. alba) по дунавските острови 
и широколистни гори от дъб (Quercus sp.) по Черно-
морието и във вътрешността на страната. Огромните 
по размери гнезда с диаметър 1–1,5 метра и височина 
около 2 метра често са разположени в най-високата 
част на короната на височина около 22–27 метра. 

КаКва е основната храна на морсКия орел в България?
Все още нямаме детайлни проучвания относно храни-
телния спектър, но от наблюдения установяваме, че 
рибата присъства по-често в менюто на орлите през 
гнездовия сезон, а през зимата – основно водолюби-
ви птици. От хранителните остатъци, събрани от две 
гнезда през май 2010 г., установяваме два основни 
вида риби – дунавска скумрия (Alosa pontica) и сре-
бриста каракуда (Carassius gibelio), от птиците – ос-
новно остатъци от лиски (Fulica atra).

Емил Тодоров
Снимка Архив БЗДП

Дейности на БДЗП
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КолКо морсКи орли преКарват зимата в България? 
Резултатите от провежданото ежегодно среднозимно 
преброяване на водолюбивите птици в страната по-
казват, че между 7 и 34 орли прекарват зимата около 
гнездовите си територии в близост до влажните зони.

КолКо орли загиват вследствие от незаКонно отравяне 
или сБлъсъци с елеКтропреносната мрежа?

Досега нямаме докладвани случаи на намерени орли, 
загинали вследствие на отравяне или сблъсъци с 
електропроводи, но е твърде вероятно такива случаи 
да съществуват. Имаме обаче случай на бракониер-
ски отстрел. За щастие орелът успешно се възстанови 
от нараняванията, причинени от оловните сачми.

КаКви други заплахи за морсКите орли съществуват в 
България? 

Сред основните заплахи за орлите са унищожаването 
на гнездовите местообитания, главно вследствие от 
неправилни горско-стопански дейности, и унищожа-
ването на хранителните местообитания, основно за-
ради пресушаването на влажните зони. Безпокойство-
то през гнездовия сезон и бракониерският отстрел 
също са сред потенциалните заплахи. В много случаи 
тези заплахи са следствие от липсата на познания за 
орлите и ниска природозащитна култура на местното 
население и отговорните институции, стопанисващи 
районите с орли.

има ли територии, заети от орли и заплашени от ин-
фраструКтурни проеКти Като изграждане на язовири или 
магистрали? 

Най-съществената заплаха за гнездовата популация 
на морския орел в страната ще бъде реализирането на 
голям европейски проект между България и Румъния 

за удълбаването на плавателния 
път на р. Дунав. Предвиждани-
те строителни дейности и кон-
струкции ще засегнат много от 
дунавските острови, обитавани 
от орли. 

КолКо от местооБитанията на орлите 
са защитени територии? има ли 
територии оКоло гнездата, защитени 
от горсКо-стопансКи дейности през 
гнездовия сезон? 
Повече от 70% от гнездата са в 
границите на защитени терито-
рии. Някои са на територията на 
строги резервати, където вся-
какви човешки дейности са заб-
ранени, други са в зони, където 
режимите не са толкова строги. 
Именно там съществува сери-
озна заплаха от безпокойство 
вследствие от горско-стопански 
дейности, особено в началото на 
гнездовия сезон, когато орлите 
са най-уязвими. Съществуват и 

няколко гнезда в територии, които към момента не са 
поставени под законова защита. 

КаК виждаш Бъдещето на морсКия орел в България? 
Според мен бъдещето на орлите ще става все по-
светло и по-светло, ако продължаващото увеличава-
не на числеността в по-северните части на ареала на 
вида продължи, а в същото време тук, в България, 
успеем да опазваме всички местообитания и макси-
мално да снижим смъртността на орлите. 
БДЗП ще продължи да следи отблизо състоянието на 
вида и където е необходимо, ще осъществява приро-
дозащитни дейности за опазването на орлите. По този 
начин, вярвам, много скоро този величествен орел ще 
се рее отново в небето над своите бивши гнездовища. 

КаКво е твоето най-удивително преживяване с морсКи 
орел? 

Бях толкова силно впечатлен от величието на орела, 
че си казах, че ще положа усилия да запазя този вид 
в района, където живея. Всяко следващо наблюде-
ние оставяше у мен много емоции и ме караше все 
повече време да посвещавам на дейности за негово-
то опазване. Без съмнение най-запомнящо се засега 
е първото по рода си опръстеняване на вида в Бълга-
рия с цветни пръстени през май 2010 г. Изкачването 
по високите над 30 метра дървета е много рискована 
и трудна задача, но благодарение на опи тен катерач 
(Ясен Дюлгеров, на който сме изключително благо-
дарни!) успяхме да достигнем до все още нелетя-
щите млади орли в гнездата. Имах шанса да видя 
„Властелина на островите“ от една ръка разстояние, 
а след това и неговия величествен полет високо в 
небето.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме в бъдещето ти!

Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Проект „Заедно за Дунав“ , финансиран от Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България

Едно от първите опръстенени  
орлета в България Снимка Е. Тодоров

Дейности на БДЗП



В глобален план решаването на проблема с такива 
престъпления се оказва с все по-голямо значение 
за опазването на редки и застрашени от изчезва-

не видове. Има примери за популации, които буквал-
но може да бъдат унищожени поради бракониерство 
и улавяне на екземпляри сред природата с цел неза-
конна търговия. Няма да е пресилено да се каже дори, 
че запазването на цели екосистеми и тяхното функци-
ониране зависи от ефективната борба срещу различни 
посегателства, които влизат в категорията „престъпле-
ния срещу дивата природа“.

В България всяка година вероятно стават стотици по-
добни посегателства, само малка част от които дос-
тигат до знанието на хората, работещи в областта на 
опазването на дивата природа, различни представи-
тели на НПО, както и държавните институции, имащи 
отношение към прилагането на природозащитните за-
кони. Сложността на разбирането на проблема се крие 
в неговата комплексност и нееднородност, защото 
престъпленията срещу дивата природа могат да бъдат 
най-различни: 

 ● пряко унищожаване на местообитанията, като в 
това число влизат и редица инвестиционни намере-
ния, които привидно спазват „правилата“ и българ-
ското законодателство; 

 ● несъзнателни действия, свързани с практики за по-
добряване на селскостопанските добиви или за уве-
личаване на полезния дивеч, които имат косвено 
или пряко неблагоприятно влияние върху различни 
видове и в същото време обикновено съмнителен 
или никакъв положителен икономически ефект;

 ● преки посегателства върху редки и застрашени ви-
дове.

престъпления 
срещу дивата 
природа Съществен,  

но все още  
силно подценяван проблем
Престъпленията срещу дивата природа винаги са били сериозен проблем и в 
същото време винаги са били подценявани или напълно игнорирани от държав-
ните институции и дори от обществото като цяло. Може би на фона на всички 
сериозни икономически несгоди и тежката обща престъпност в България през 
последните 20 години посегателствата срещу дивата природа изглеждат не-
състоятелни. Но истината е, че тези престъпления са съществен проблем и 
силното му подценяване за съжаление показва най-вече неговото неразбиране и 
неадекватното оценяване на реалните му мащаби. 

на стр.10  

Конфискувани бивни от хипопотам  
Снимка Д. Градинаров

Костенурка, конфискувана  
на летище Хийтроу, Лондон

Отровен царски орел в Сакар 
Снимка Н. Терзиев

Експерт Мария 
Кирилова  
(Агенция Митници) 
с контрабандния 
рог от носорог 
Снимка Д. Градинаров

Дейности на БДЗП

Снимка Д. Градинаров
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от КолКо време се занимавате с престъпления 
срещу птиците? разКажете ни малКо повече за 
вашата настояща раБота.

Първо работих 7 години като редови полицай, но напус-
нах и започнах да се занимавам с опазване на приро-
дата. Преследвам „престъпления срещу птиците“ през 
последните 19 години и досега съм участвал в стотици 
разследвания, свързани с нелегално отнемане, убива-
не и държане на затворено и вземане на техните яйца. 
Нашата най-важна работа е свързана с бракониерското 
убиване на хищни птици. Имаме сериозни проблеми в 
някои райони, където хищни птици биват застрелва-
ни, хващани или отравяни с цел редуциране на щетите 
върху птици, обект на лов, които са отглеждани спе-
циално за тази цел. Такива действия продължават да 
имат значително негативно влияние върху броя и раз-
пространението на видове като скалния орел, червена-
та каня и полския блатар. 

разКажете ни най-интересния случай, върху 
Който сте раБотил.

Смятам, че най-интересният ми случай беше с един 
контрабандист, който ограбваше яйца на средиземно-
морски сокол на остров Майорка, след това ги пренася-
ше в Обединеното кралство, където отглеждаше мал-
ките и след това ги продаваше. Най-странното беше, 
че той живееше само на два километра от моя офис. 
Когато направихме обиск заедно с полицията, наме-
рихме в задния двор на къщата клетка с 6 изключител-
но шумни млади средиземноморски соколи. Открихме 
също екипировката му за катерене и кутиите, които е 
използвал, за да вземе и пренесе яйцата във Велико-
британия. По-късно проследихме 6 птици, които вече 
беше продал. Той твърдеше, че птиците са размноже-
ни в плен и че ги е купил от Франция от човек на име 
Пиер. Липсваха обаче всякакви други подробности. Аз 
отидох до Майорка, за да събера съдебни доказател-
ства, а след това и до Франция заедно с мой колега 
полицай, където събрахме свидетелски показания от 
представители на държавните институции, че всъщ-
ност няма нито един соколар във Франция, който при-
тежава и отглежда средиземноморски соколи. След 

продължителен процес се стигна до ефективна присъ-
да от 8 месеца затвор за нелегална търговия с птиците. 
Щастлив край имаше и за птиците, тъй като успяхме да 
ги върнем и шестте в Майорка, а по-късно разбрахме, 
че повечето от тях са били пуснати в дивата природа.

КаКъв според вас е най-важният проБлем, Кой-
то тряБва да разрешим в България, за да имаме 
напредъК в БорБата с престъпленията срещу 
дивата природа?

Мисля, че най-важното е българските институции да 
приемат престъпленията срещу дивата природа като 
всяко друго престъпление и да осъзнаят, че на тези 
престъпления трябва да се противодейства, за да се 
предотврати експлоатирането и разрушаването на 
дивата природа. Някои от хората, участващи в тези 
дейности, печелят огромни средства от нелегалната 
си дейност и участват и в други престъпни дейности. 
Тези въпроси са от голямо значение за обществото, ко-
ето иска да види своето природно наследство добре 
опазено. След като започне да подпомага работата на 
точните хора и институции и тяхната съвместна работа 
с помощта на НПО, правителството ще разбере, че това 
може да доведе до истинска промяна.

КаКво е вашето послание за членовете на 
Бдзп?

Организациите като БДЗП са много важни и могат да 
доведат до истинска промяна в природозащитата. БДЗП 
има удивително ангажирани служители, членове и 
доброволци. Но най-важното е, че вашата подкрепа е 
крайно необходима. Ако всеки от вас убеди един свой 
приятел да се присъедини към БДЗП и го помоли той 
също да убеди някой друг да стане член на организаци-
ята, то това ще помогне на дружеството да се развие и 
да разшири отличната работа, която върши и в момента.

Интервюто взе Теодора Петрова

обществото иска да 
види своето природно 
наследство добре опазено

Интервю с Гай Шорок, шеф на отдела за 
престъпления срещу птиците в Кралското 
дружество за защита на птиците (RSPB/BirdLife UK)

Гай Шорок 
връща млад 
сокол-скит-

ник отново в 
гнездото му 

Снимка Архив RSPB

„организации Като Бдзп са много важни и могат да доведат до истинсКа промяна в 
природозащитата“ – смята гай шороК след посещението си в България. 

Дейности на БДЗП

Проект „Опазване на царския орел и ловния 
сокол в ключовите за тях места от мрежата  
Натура 2000 в България“, LIFE 07/NAT/
BG/000068, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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През годините Българско дружество за защита на пти-
ците винаги е имало активна позиция по отношение на 
такива престъпления и е работело за ефективното им 
ограничаване. 
Много важно направление в тази насока е допълване-
то и подобряването на съществуващите наказателно-
процесуални разпоредби по отношение на природо-
защитното законодателство. Във връзка с дейностите 
на БДЗП по опазване на сухоземните костенурки през  
2003 г. БДЗП и Българска фондация „Биоразнообра-
зие“ внесоха предложения за промени и допълнение в 
някои от водещите наши закони – Закона за биологич-
ното разнообразие (ЗБР), Наказателния кодекс (НК) на 
България и др. Благодарение на инициативата такива 
промени в ЗБР и НК на Република България бяха осъ-
ществени през 2005 г., като беше повишена строгостта 
на закона спрямо бракониерите. След промените чл. 
278,в от НК вече гласи: „Който унищожи, улови, задър-
жи или продаде екземпляр от европейски или световно 
застрашени диви гръбначни животни без необходимо-
то за това разрешение, се наказва с лишаване от сво-
бода до 5 години, както и с глоба от 1000 до 5000 лева 
и с компенсиране на нанесените щети.“
Именно благодарение на работата в тази посока са 
спирани и предотвратявани редица подобни посегател-
ства, включително и първият случай в България, довел 
до ефективна присъда за контрабанда на сухоземни 
костенурки през 1996 г.
Въпреки това ситуацията в България е далече от жела-
ното ниво на ефективна работа срещу този тип прес-
тъпна дейност. Без сериозна ангажираност на отго-
ворните институции развитието в тази посока би било 
много трудно и бавно.
За съжаление и през 2010 г. бяха регистрирани някои 
сериозни престъпления. Тези случаи по всяка веро-
ятност са само малка част от това, което се случва в 
действителност, и загатват за мащабите на тези неле-
гални дейности и природозащитните проблеми, про-
изтичащи от тях. Сред най-фрапиращите случаи беше 
опитът за трафик на два ястребови орела през ГКПП 
Видин с фалшиви документи. Нелегалният износ на 
птиците от страната бе предотвратен от митнически 
служител на ГКПП Видин, който е член на БДЗП и е 
запознат с проблемите с ограбването на гнезда и тър-
говия с хищни птици. На нарушителя са повдигнати 3 
обвинения – за митническо нарушение, за фалшифи-
циране на документи и за нарушение на Закона за би-
ологичното разнообразие. Друг случай беше опитът за 
трафик на голям брой папагали Жако през Аерогара 
София – 108 папагала пристигат с полет от Бейрут на 
Летище София, натъпкани в пластмасови кафези без 
CITES документи и сертификат за произход. България 
се явява транзитна зона за търговците на редки и екзо-
тични птици и през годините вероятно са минали сто-
тици, ако не и хиляди папагали само от този вид. 
Един от най-знаковите случаи обаче е откраднатият 
млад царски орел от гнездо в НАТУРА 2000 зона в Са-
кар. Гнездото е ограбено през нощта, тъй като през 
деня се охранява от доброволци на БДЗП. През послед-
ните години БДЗП положи много усилия за охрана на 
най-рисковите гнезда на царски орли, но тази охрана е 
насочена най-вече към предотвратяване на безпокой-
ство в резултат на нормални човешки дейности и до-
броволците не са в състояние да предотвратят умиш-
лени злонамерени действия. Случаят е показателен за 

нивото на организация на посегателствата, особено 
срещу редки видове грабливи птици в България, и по-
казва самоувереността на хората, който се занимават с 
ограбване на гнезда. Дървото е много трудно за кате-
рене и крадците са използвали специализирана екипи-
ровка, и то през нощта, когато гнездото не е било под 
пряко наблюдение. Има сериозни основания да се смя-
та, че и гнездо, охранявано от Зелени Балкани, също е 
било ограбено тази година.
Установиха се и нови косвени доказателства за реди-
ца други посегателства – незаконно убиване на мечки, 
дори на индивиди, снабдени със сателитен предавател 
с цел изучаването им и по-доброто опазване на българ-
ската популация. 
Документирани бяха и нови случаи на специално из-
градени дървени стълби, водещи до гнезда на скал-
ни орли – вероятно ограбени и прогонени от соколари 
или иманяри. Регистрирани са и случаи на заложени 
от гълъбари отровни примамки за соколи, както и на 
незаконно използване на отрови срещу хищни бозай-
ници, чиито жертви впоследствие стават царски орли 
и други редки видове птици. Има и сериозни съмнения 
за убийства на редки видове като египетския лешояд 
от препаратори и колекционери. Това е една от веро-
ятните причини за значителния спад на гнездящите 
египетски лешояди в долината на р. Русенски Лом. 
Уловът, незаконната търговия и евентуалният трафик 
на различни видове пойни птици, като щиглеците и 
скатиите, продължават да бъдат една от най-честите и 
масови форми на нарушение на природозащитното ни 
законодателство.
Това вероятно е просто върхът на айсберга от подобни 
случаи и само може да се предполага какви са маща-
бите на целия проблем. Но най-важното е, че той съ-
ществува и е може би по-актуален от всякога, особено 
в условията на глобализация. Това, което е важно, е 
да се разбере връзката на тези престъпления с всички 
други престъпления, защото обикновено те се извърш-
ват от един и същ криминален контингент, използват 
се едни и същи канали и контрабандни схеми.
В рамките на проект LIFE+ „Опазване на царския орел 
и ловния сокол в България“ БДЗП продължава да ра-
боти за подпомагане и повишаване на капацитета на 
българските институции, имащи пряко отношение към 
проблема. 
През 2009 г. се състоя първата от планираните в про-
екта срещи, на която представители на българските 
институции, както и британски експерти от Кралско-
то дружество за защита на птиците (RSPB/BirdLife UK) 
и експерти от БДЗП, споделиха своя опит и обсъдиха 
възможностите за сътрудничество и начините за ефек-
тивна съвместна работа в тази област. 

от стр.8 

Пратка питони, регистрирани 
при рутинна проверка  

на летище Хийтроу 
Снимка Д. Градинаров

Дейности на БДЗП
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През октомври 2010 г. представители на българските 
институции – от Министерството на вътрешните работи 
и Агенция Митници – заедно с експерти от БДЗП имаха 
възможността да посетят 22-рата Национална годишна 
среща на представителите на британските институции, 
работещи в областта на предотвратяване на престъпле-
ния срещу природата. Експертите от България посетиха 
още и Animal Health (Изпълнителна агенция към Минис-
терството на околната среда, храните и селските райо-
ни на Великобритания), където се запознаха с работа-
та на специализирания отдел по CITES (Конвенцията за 
международна търговия със застрашени видове), както 
и митническата служба на летище Хийтроу в Лондон, 
където обстойно се запознаха с работата и конкретните 
случаи, с които ежедневно се сблъскват митническите 
служители на летището. Английските митничари и гра-
нични полицаи представиха различни конкретни случаи 
на трафик на редки видове и части от тях – трафик на 
редки и застрашени видове костенурки, крокодили, 
змии и други видове влечуги, редки видове папагали, 
лемури, риби, земноводни, редки и скъпи видове дър-
весина, различни части и тъкани от застрашени видове с 
приложение в китайската традиционна медицина и мно-
го други. Беше показано в детайли как е извършен опит 
за трафик на рогове от носорози, открити в специално 
изработена статуя от бронз, представляваща дървен 
пън с кацнала на него пойна птица. Тя е била пренасяна 
от експерт „изкуствовед“ и е представена като статуя от 
ХІХ век в австрийски стил. Съмнителните обстоятелства 
по пренасянето на тази статуя са направили впечатле-
ние на митническите служители. При рентгенова сним-
ка те разкриват силуетите на 2 рога от носорог, разпо-
ложени с върховете си един към друг с цел спестяване 
на пространство. Общото тегло на двата рога е около  
12 кг – а един килограм се търгува на черния пазар меж-
ду 10 000 и 20 000 евро. Срещу трафиканта е заведено 
дело и той е осъден на 2 години ефективен затвор и зна-
чителна парична глоба. На летище Хийтроу се запознах-
ме и с интересен случай на трафик на редки орхидеи от 
Азия – нов вид, открит през 1996 г. и изчезнал напълно 
до 2004 г. вследствие на събиране на диви екземпляри 
за колекционери. 

Общото впечатление от тази визита е изключително ви-
сокото и ефективно ниво, на което работят британските 
институции и структури, при това съвместно с неправи-
телствени организации, като RSPB, които са били ини-
цииращият фактор на този процес във Великобритания 
преди 20 години. Но може би най-важният акцент при 
посещението беше, че работата срещу престъпления-
та срещу дивата природа е най-добрият пример за съ-
трудничество въобще между институции в Обединеното 
кралство, което е изключително важен пример за нуж-
дата и ползата от работа в тази посока в България – как-
то в национален, така и в международен план.
На 13 октомври 2010 г. бе организирана втора среща 

в България за предотвратяване на престъпленията 
срещу дивата природа. Тя отново събра основните ин-
ституции, имащи отношение към проблема (Главна ди-
рекция Икономическа и Криминална полиция на МВР, 
Главна дирекция Гранична полиция, Агенция Митници, 
Изпълнителната агенция по горите, Министерството 
на околната среда и водите, както и регионалните ин-
спекторати по околната среда в София и Пазарджик). 
Гости бяха главен експерт Гай Шорок, завеждащ отде-
ла „Престъпления срещу птици“ в RSPB, и специалният 
гост тази година – Брайън Стюарт, началник на Нацио-
налната служба за престъпления срещу природата, 
специално подразделение на полицията, занимаващо 
се само с подобен род престъпления.
Определено на тази среща се усети активното участие 
на всички присъстващи и добрата воля за по-нататъшни 
конкретни действия – подобряване на комуникацията 
между институциите, активна работа с прокуратурата, 
организиране на специализирани обучения, отговорно 
приемане на борбата срещу тези престъпления като 
приоритет от институциите.
Разбира се, това е само началото и би било наивно да 
смятаме, че проблемите ще се разрешат бързо или 
лесно, но трябва все от някъде да започнем. От тук на-
татък ни чака много съвместна работа. Имаме нужда от 
комуникация за по-добро сътрудничество, по-широко 
отразяване на проблема в медиите и подобряване на 
законодателството.

Димитър Градинаров
Национален координатор на БДЗП на дейностите  

по борба с бракониерството и предотвратяване  
на престъпления срещу природата

22-ра Национална годиш-
на среща на британските 
институции, работещи в 
областта на предотвра-
тяване на престъпления 
срещу природата 
Снимка Д. Градинаров

Експерт Румен Богоев  
(МВР София) с контрабан-

ден череп на кафява мечка 
Снимка Д. Градинаров

Посещение в митническата служба  
на летище Хийтроу, Лондон 

Снимка Д. Градинаров

Дейности на БДЗП

Проект „Опазване на царския орел и ловния 
сокол в ключовите за тях места от мрежата  
Натура 2000 в България“, LIFE 07/NAT/
BG/000068, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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КаКва Беше целта на вашето посещение  
в България?

Целта беше да обменим опит с българските власти, 
за да подобрим разбирането им по темата защита на 
дивата природа и разследването на престъпленията 
спрямо нея в България. Има такива и тук, в границите 
на България, а както знаете за този род престъпления 
няма граници. Гостувайки в страната ви, научих на-
пример, че имате едно от най-големите видови разно-
образия на лешояди в Европа. Останах с впечатление, 
че властите в България имат желание да развиват пра-
воприлагането в тази насока.

неоБходима ли е специална полиция за тези 
престъпления – редовите полицаи не се ли 
занимават с тях?

Напротив, всички полицаи във Великобритания ра-
ботят и по такива случаи, но вие сте напълно прав, 
че това е една доста специализирана област и тя се 
нуждае от координационно звено. Нашата дирекция 
работи от 2006 г., в момента сме базирани в Единбург, 
Шотландия.

годишно КолКо престъпления спрямо дивата 
природа разКривате и КаКви по-точно?

През последните две години във Великобритания са 
събрани данни за около 10 000 инцидента в тази об-

ласт. Разкриваемостта значително се повиши и това 
доведе до изпращането на редици случаи в съда. 
Хората стават по-осведомени за тези деяния, меди-
ите пишат повече за тях. Това е незаконен бизнес, в 
който се въртят страшно много пари. Имаме мащабни 
престъпления, засягащи емблематични застрашени 
видове като скалния орел, червената каня и полския 
блатар... 

знаете ли приБлизителния размер на сумите, 
Които се въртят годишно в международната 
търговия със защитени видове?

Не знаем размера на престъпленията спрямо дивата 
природа в глобален мащаб. Истината е, че не знаем с 
точност какви са сумите, но има случаи, които са свър-
зани понякога със стойности, достигащи милиарди па-
унда.

няКаКви предположения разКритите от вас 
престъпления КаКва част са от всичКи, Които 
се случват във велиКоБритания?

Още веднъж – не можем да кажем. Можем да твърдим 
само, че става дума за значителни престъпления и зна-
чителни суми.

имате ли данни дали от България и другите 
БалКансКи страни се изнасят яйца за КолеКцио-
нерите в западна европа и велиКоБритания?

Аз съм полицейски служител и не би трябвало да 
говоря за оперативна работа и разследвания. Мога 
да кажа уверено обаче, че тук има хора, свързани 
с търговията със защитени видове по света. Уве-
рен съм също, че има хора, които незаконно купу-
ват животни от чужбина и ги вкарват в страната. У 

правосъдието се нуждае от 
образование за престъпленията 
срещу природата Интервю на Милен Енчев (в. „Дневник“)  

с Брайън Стюарт

Брайън Стюарт е директор на британската Нацио-
нална служба за престъпленията срещу природата 
(NWCU) от 2008 г. Преди това той е ръководил по-
лицията в западен Единбург и се е занимавал със 
събития от първостепенно значение, сред които 
срещата на Г8 в шотландската столица през 2005 г. 
Г-н Стюарт беше в България по покана на Българ-
ското дружество за защита на птиците за участие в 
работна среща за престъпленията срещу природата, 
в която участваха всички заинтересовани български 
институции. Срещата беше в рамките на проект на 
БДЗП по европейската програма Life+ за опазване на 
царския орел и ловния сокол.

Дейности на БДЗП
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Няма спор – мистериите около ловния сокол в 
България са много. Много са и мненията за не-
говото състояние у нас. Според някои той дори 

вече е изчезнал или ако все още има останали птици, 
то това са самотни скитащи мъжки индивиди. Според 
хората обаче, които са повече време на терена, по-чес-
то на точното място и в точното време, ловен сокол 
има, дори е много вероятно някоя и друга двойка все 
още да гнезди. Проблемът е, че никой не посочва оби-
тавано гнездо. Друг е въпросът ако има такова гнездо, 
дали изобщо би трябвало да се посочва!
Работата е там, че именно поради системното и целена-
сочено ограбване на гнездата тази великолепна птица 
е на ръба на изчезването от България. Известни са и 
някои от хората, отговорни за това, знаят се техните ме-
тоди на работа и – за съжаление! – изключителната им 
опитност във вършенето на злото. Затова съвсем зако-
номерно БДЗП поддържа конфиденциалност по въпроса 
за ловния сокол. С други думи – не казва всичко, което 
знае за него. След 2006 г. нашите екипи провеждат мо-
ниторинг на вида в национален мащаб в рамките на ня-
колко проекта (включително финансирани от Програма 
LIFE+ на Европейския съюз и Фонда на Би Би Си за дива-
та природа). Събрани са голям обем данни, в това число 
и наблюдения на двойки, женски птици през размножи-
телния сезон в бивши находища на вида, носещи храна 
екземпляри, направени са десетки снимки на ловни со-
коли. Тук представяме едни от най-интересните от тях, 
направени през 2010 г. в северна България и показващи 
двойка ловни соколи, при които мъжката птица донася 
скорец и във въздуха я подава на женската. Автор на 
снимките е Г. Мартин от BirdLife, но свидетели на тази 
прекрасна гледка са и двама души от екипа на БДЗП, 
работещ по опазването на ловния сокол.

Петър Янков

повдига се булото 
на загадките 
около ловния 
сокол в българия

нас имаше осъден човек за такива престъпления 
и той беше свързан с Балканите. Човекът беше 
спечелил хиляди лири от контрабанда на ред-
ки видове влечуги от балканските страни, което –  
предполага се – е засегнало много неблагоприятно 
природозащитния им статус тук. А в същото време, 
докато се извършват тези престъпления, както зна-
ете, в цяла Европа се създават нови и нови приро-
дозащитни регламенти в името на това следващите 
поколения също да могат да се радват на богатата 
картина на природното многообразие.

КаКви са най-тежКите наКазания  
за престъпления спрямо дивата природа  
във вашата страна и Кои са най-тежКите  
присъди досега?

Например ако някой контрабандно внася редки 
животни в кралството в нарушение на Междуна-
родната конвенция за търговията със защитени 
видове и бъде хванат на границата, може да по-
лучи максимално наказание от 7 години затвор и 
отделно парична санкция. Ако животните са прека-
рани през границата, наказанието за хората, които 
са участвали в нелегалната търговия с тях, е до 5 
години.

налагани ли са таКива „реКордни“ присъди?
Както разказах и на срещата ни с българските ин-
ституции, постоянно усъвършенстваме работата по 
тези престъпления – ние образоваме съдебния със-
тав, прокурорите. Така съдът постепенно си изясня-
ва ефекта от тези престъпления и природозащитния 
статус на някои специални видове, които са били 
търгувани. Ние предоставяме на прокуратурата 
т.нар. становища за ефекта, така че да им помогнем 
да разберат тежестта на конкретното престъпление. 
И цялата наша практика, бих казал, сериозно про-
меня британското правораздаване по отношение на 
делата за природозащита.

имали ли сте „провали“, при Които  
залавяте проявен нарушител,  
но съдът го оправдава?

Случвало се е, но не бих окачествил тези казуси 
като „провал“, защото това е опит и за нас, и за 
съда. Случвало се е, разбира се, вместо ефективна 
присъда някой да получи условна или парична гло-
ба, или мъмрене. Принцип на демокрацията и спра-
ведливото правораздаване е, че ние не можем да се 
месим пряко в решенията на съда.

всъщност КаКво Би тряБвало да разБираме  
под престъпления спрямо дивата природа –  
можем ли да оКачествим Като таКова един 
голям промишлен тоКсичен разлив Като този, 
Който се случи в унгария?

Не съм наясно с конкретния случай и ми е трудно 
да ви отговоря. Това, с което се занимаваме ние, са 
конкретно престъпленията, засягащи дивата флора 
и фауна.

Снимка Г. Мартин

Дейности на БДЗП

Проект „Опазване на царския орел и ловния 
сокол в ключовите за тях места от мрежата  
Натура 2000 в България“, LIFE 07/NAT/
BG/000068, финансиран по програма LIFE+ на ЕС

Проект „Опазване на ловния сокол в България“ , 
финансиран от BBC Wildlife Fund
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Лесната на пръв поглед работа се оказа доста го-
лямо и сериозно предизвикателство за Мартин и 
неговите колеги. Въпреки огромния опит, който 

имат не само в България, но и в други страни, те за 
пръв път се сблъскваха със задача, каквато ние им по-
ставихме – да монтират електропастир на място, къде-
то част от съоръжението трябва да е в досег с вода. И 
още нещо ново – за пръв път у нас се изпробва подобна 
система за контрол на хищниците с цел осигуряване 
на спокойствие на птиците, които гнездят на земята. И 
това съвсем не случайно има да се случва точно по на-
шия проект и в най-богатото на птици място в страната 
ни – „Атанасовско езеро“.
За целта ние, работещите по проект „Живот за Бурга-
ските езера“, избрахме дигата на най-големия басейн. 
Избраната дига е едно от местата в поддържания ре-
зерват, където по време на миграция кацат за почив-
ка най-много на брой къдроглави пеликани. Затова 
решихме да започнем нашия опит точно оттук – първо 
да се опитаме на помогнем на този застрашен от из-
чезване в света вид. Но нека ви разкажа по-подроб-
но какво представлява електропастирът и как работи. 
Това е възможно най-простата система, която може да 
си представите – няколко дървени кола, свързани по-

между си със сезал (едва ли има човек, който да не 
знае какво е това). Този сезал обаче е по-специален. В 
него има вградена хромна нишка и именно по нея тече 
електрическият ток. Цялата система се захранва с ток, 
който е екологично чист – произведен е от Слънцето. 
Става дума за малка фотоволтаична система (тя е най-
важната част от електропастира), т.е за клетки, които 
превръщат слънчевата енергия в електрическа. Тъй 
като не всеки ден е слънчево и топло (за мое най-го-
лямо съжаление), към устройството за захранване има 
и вграден акумулатор, който съхранява нужната елек-
троенергия и тя може да се използва до следващото 
слънчево зареждане. Всичко това Мартин обясняваше, 
докато ние му помагахме в работата. 
Част от електропастира е и подвижната метална врата, 
която в случая е монтирана с цел да не възпрепятства 
достъпа на солничарите до дигите. През нея дори може 
да премине и малък багер, разбира се, след като за-
хранването с ток е прекъснато. По нашия електропас-
тир тече ток с енергия на високоволтовия импулс 0,5J. 
Той може да отблъсне животни с тегло до 350 килогра-
ма (това е много повече от едно средностатистическo 
дивo прасе). Според Мартин, който се оказа прекрасен 
събеседник, животното усеща силата на тока първо с 

електропастири ще 
пазят птиците в резерват 
„атанасовско езеро“

Готовият електропастир  Снимки М. Вълчева

Дейности на БДЗП

В един адски горещ августовски ден (може да е бил най-горещият от месеца) ние, екипът на проект 
„Живот за Бургаските езера“ към БДЗП, решихме да положим началото на една от най-интересните и 
важни проектни дейности – изграждането на система за контрол на хищниците в поддържан резерват 
„Атанасовско езеро“. Речено – сторено! В този ден заедно с Мартин, момчето от фирмата дистрибу-
тор на електропастири, се озовахме рано сутринта в северната част на резервата. Бяхме си поста-
вили амбициозната задача за час, най-много за два, да монтираме електрическата система, наречена 
електропастир, на една от дигите в езерото. Експериментът ни продължи обаче цели седем часа, 
прекарани под жаркото слънце и сред многото птици, които ни заобикаляха. Мисля, че точно те бяха 
тези, които ни даваха сили да свършим отлично работата си въпреки неудобствата.
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откритите части на тялото си – носа или челото. Разка-
за ни случаи от практиката си как след като животното 
бъде „ударено“ от тока, намирайки се в състояние на 
силен стрес, то преминава от другата страна на съоръ-
жението и повече не може да го напусне. 
Мартин снабди нашия електропастир със система за 
мълниезащита, а онази част от него, която е във вода-
та, пригоди по възможно най-хитрия и странен начин – 
типично „по български“. За да не достига водата до въ-
жетата, по които тече ток, той закачи към тях по една 
10-литрова пластмасова бутилка от минерална вода 
(ще запазя марката в тайна, но ако се намери кой да ми 
плати за реклама, готова съм да я разкрия). Бутилките 
действат като шамандури – не позволяват въжето да 
потъне и да се намокри. Ето че отново побългарихме 
нещата, но се оказва, че работи. Съоръжението е мон-
тирано на дигата, като затваря територия с дължина от 
около 1,5 км.
През по-голямата част от годината обаче нивото на во-
дата в Атанасовското езеро е много ниско. Не случайно 
то е най-плитката свръхсолена лагуна у нас, достигаща 
дълбочина до 30 см. Това прави земните валове, които 
ние познаваме като диги, лесно достъпни за бездомни 
кучета, чакали, лисици, порове, белки и други дреб-
ни бозайници. Тези хищници са една от най-сериозни-
те заплахи за птиците, които се хранят, почиват или 
размножават в естествения водоем – известно е, че 
директно унищожават птичи гнезда с яйца или малки 
през размножителния сезон, а и смущават и безпокоят 
птиците през цялата година. Сигурна съм, повечето от 
вас знаят, че птиците, обитаващи „Атанасовско езеро“, 
са предимно различни видове рибарки или дъждосвир-
цови. Всички те строят гнездата си направо на земята –  
най-често правят малка ямка, в която снасят яйцата си. 
Затова са и изключително уязвими към подобен род за-
плаха, каквато са тези хищници.
Засега в страната ни няма приложена ефективна сис-
тема за контрол на хищниците във влажните зони, оби-
тавани от много редки и застрашени от изчезване дори 
и в световен мащаб видове птици. Затова и отдаваме 
такова голямо значение на нашия пръв и – надяваме 
се – не последен електропастир. Ако резултатите от 
наблюденията, които редовно извършваме на дигата с 
изградена система за контрол на хищниците, покажат, 
че тя действа ефективно, т.е. ако експериментът ни се 
окаже успешен, ние ще го приложим и на други земни 
валове в поддържания резерват, а защо не и в други 
влажни зони на територията на страната и в чужбина, 
където има подобен проблем.
Този пръв електропастир в резерват „Атанасовско езе-
ро“ няма да стои целогодишно. През зимните месеци 
от годината ще бъде демонтиран и съхраняван до про-

летта. Идеята е системата да бъде използвана само 
през размножителния сезон на птиците, защото тогава 
е най-необходима, за да се повиши гнездовият им ус-
пех. Електропастирите, които догодина ще инсталира-
ме в двата края на диги, използвани от пеликаните за 
почивка, ще бъдат постоянни.
Монтирането на тези устройства, които – вярваме – ще 
допринесат за опазването на птичите обитатели на 
„Атанасовско езеро“, е възможно благодарение на 
партньорството и добрите взаимоотношения, които Бъл-
гарското дружество за защита на птиците има с друже-
ството „Черноморски солници“, използващо езерото за 
добив на сол. Това става по възможно най-естествения 
начин – чрез изпаряване на морска вода. Осигуряването 
на спокойствие на птиците, гнездящи на земята в под-
държан резерват „Атанасовско езеро“, пък е една от 
основните мерки за неговото опазване. Тя е залегнала в 
Плана за управление на защитената територия, който се 
прилага от Регионалната инспекция по околната среда и 
водите – Бургас с помощта на БДЗП, а сега и в лицето на 
най-новия проект на дружеството към програма LIFE+ на 
ЕС – „Живот за Бургаските езера“.
Мисля, че с нашия електропастир и ние ще станем част 
от интересните разкази на Мартин. Сред над хиляда 
електропастири, които е монтирал в страната и чужби-
на, предимно за защита на домашни животни – крави, 
коне и овце, има няколко по-пикантни и екзотични слу-
чая. Последният му интересен разказ, докато изграж-
дахме съоръжението в езерото, беше за електропастир 
за защита на кенгура. И не става дума за Австралия, а 
за един от най-известните аквапаркове по нашето Чер-
номорие. Към него собственикът му изградил зоокът за 
туристическа атракция. В него наред със сърни, елени 
и зайци гледал и кенгура. След като обаче три от тях 
станали жертва на бездомни кучета, той решил да опази 
собствеността и парите си чрез изграждане на електро-
пастир. Според Мартин напоследък е много популярно 
прилагането на електропастири за защита на пчелини, 
нападани от мечки, в Западните Родопи. Пак там много 
широко разпространено било и поставянето на огражде-
ния, по които тече слаб ток, на картофени ниви. Така 
стопаните защитават реколтата си от дивите прасета, 
които изравят картофите, за да се хранят с тях. 
Сега вече и ние сме част от семейството на електро-
пастирите у нас, и то с какъв – за защита на птиците в 
„Атанасовско езеро“ от дребни хищници!

Мариана Вълчева

Константин замерва тока, 
който тече по системата

Металната врата на електропастира. Оси-
гурява достъп на солничарите до дигата. 
През нея може да премине и малък багер

Всичко трябва да бъде  
изключително точно. Антон и  

Мартин мерят за последно  
вратата на електропастира

Дейности на БДЗП

Проект „Живот за Бургаските езера“ , 
LIFE 08/NAT/BG/000277, финансиран 
по програма LIFE+ на ЕС
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С радост и страх точно преди 30 години се е родил 
резерват „Атанасовско езеро“, разположен до 
Бургас. С радост и надежда в очите на неговите 

създатели за това, че най-богатото на птици място в 
България вече e защитено със закона, но и със страх 
какво има да се случва и как поредната защитена те-
ритория в страната ще просъществува през годините. 
Това усещане остави у нас вълнуващият и увлекателен 
разказ на Джон Робъртс от Уелс, който бе специален 
гост на празника на защитената територия по повод 
нейната 30-годишнина. Джонката, както е по-известен 
той сред орнитолозите, заедно с Таньо Мичев са основ-
ните „виновници“ да се обяви резерватът преди 30 го-
дини. Бившият преподавател от Английската гимназия 
в Бургас пръв организирал орнитологичен мониторинг 
на езерото. Години по-късно с помощта на много хора –  
искрени ентусиасти и радетели за идеята да запазим на-
шата природа – подготвят и внасят необходимите доку-
менти в тогавашния Комитет за опазване на природната 
среда с вярата, че Атанасовското езеро ще бъде вписано 
в картата на защитените територии в страната. Благода-
рение на техните усилия през 1980 г. северната част на 
свръхсолената лагуна е обявена за природен резерват, 
а 19 години по-късно е преименувана в поддържан ре-
зерват – съгласно новия Закон за защитените територии. 
По традиция на всяка кръгла годишнина тези, които оби-
чат езерото или работят за неговото опазване, организи-
рат малък празник, за да обърнат внимание на ценността 
или проблемите на резервата. Тази година три органи-
зации решихме да обединим усилията си в желанието 
ни да насочим празника не към „обичайните заподозре-
ни“ – институции и еколози, – а към жителите и гостите 
на Бургас. Към хората, които посещават езерото заради 
неговите лечебна луга и кал, както и към такива, които 
дори не са чували за резервата или не подозират, че жи-
веят в близост до такова уникално за Европа място. 
Верни на думите „Съединението прави силата“, стопа-
ните на резервата в лицето на Регионална инспекция 
по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ), ние – еки-
път на проект „Живот за Бургаските езера“ на БДЗП –  

за един по-различен 
рожден ден и още нещо…

и нашите приятели от Българска фондация Биоразно-
образие (БФБ) решихме да организираме традиционно 
един нетрадиционен празник за рождения ден на под-
държан резерват „Атанасовско езеро“. 
Започнахме с поставянето на голяма информационна 
табела за резервата и ползите му за птиците, хората и 
здравето им. Ще се радваме, ако тя дълго време слу-
жи на бургазлии, които трябва да знаят какво богат-
ство притежават и че неговото опазване зависи само и 
единствено от тях.
Както се прави на рожден ден, поканихме близки при-
ятели и за всички тях подготвихме много подаръци и 
изненади. Гостите на празника получиха диплянки (с 
информация за техния домакин – поддържан резерват 
„Атанасовско езеро“), стикери, разделители за книги 
и „птичка на клечка“. Всеки от тях си изтегли от забав-
ните „късмети“ – „С черна кал се намажи – много здрав 
ще бъдеш ти“, „Среща близка с блатна птичка“, „Към 
небето погледни, щъркели ще видиш ти“, „Пада ти се 
днес късмет – в лугата да легнеш с кеф“. 
Най-яркият за всички ни спомен ще остане лечебната 
кална баня и потапянето в лугата. Въпреки студеното 
време се намериха достатъчно ентусиасти да го напра-
вят, особено след рекламата на инж. Румен Желев, ди-
ректор на Регионалната дирекция по горите – Бургас, за 
подмладяващия ефект на калта и желанието на българи-
те да „хвърлят“ кал по другите (този път поне да е ле-
чебна!). Младите и не толкова младите гости на празни-
ка оформиха с черните си от калта тела 2010 г. (обявена 
за Година на биоразнообразието) и фигура на пеликан 
(гледана с много въображение). За награда всички учас-
тници в „голямото мазане“ получиха специални тениски 
„30 г. поддържан резерват „Атанасовско езеро“. Все пак 
трябваше да облекат нещо чисто и топло след студени-
те, кални и мокри игри! Нямаше как да мине и този рож-
ден ден без почерпка с празнична торта. Вярно, че заб-
равихме свещите, но торта имаше. И то каква! Огромна 
вкусна торта с къдроглав пеликан – един от „обичайните 
заподозрени“ в резервата сред много други такива. 

Мариана Вълчева, Радостина Ценова

Дейности на БДЗП
 Снимка Архив БДЗП
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Капан в пустинята: 
експедиция Судан
От раннопролетния мониторинг в последните осем го-
дини знаем, че ежегодно най-малко 4-5 възрастни пти-
ци не се завръщат от местата за зимуване. За дълго 
живеещ вид, при който нормалната годишна смъртност 
сред възрастните би трябвало да е някъде в границите 
на 2-4 на сто възрастни птици, бързо ни става ясно, 
че имаме голям проблем, още повече като добавим и 
факта, че през гнездовия период в България вероятно 
губим по няколко възрастни. 
Какво е екологичен капан? Място, чиято атрактив-
ност за индивидите от даден вид нараства за сметка 
на шансовете за успешно размножаване и преживяе-
мост. Типично такова място, където е установена най-
високата смъртност на египетски лешояди в света, е 
в околностите на почти половинмилионният град Порт 
Судан, разположен на крайбрежието на Червено море 
в Судан. Там по време на миграция след изтощителен 
прелет над пустинята птиците спират за почивка и хра-
нене, привлечени от огромни открити животновъдни 
ферми и обширни сметища. Толкова привлекателно за 

тях място вероятно не съществува никъде другаде по 
западния бряг на Червено море. Отличната хранителна 
база обаче вече повече от 50 години върви в комби-
нация с най-опасния модел електропровод, а именно 
железни стълбове с хоризонтална рамка и обърнати 
нагоре изолатори на проводниците. Без да осъзнаят 
опасността, мигриращите лешояди използват електро-
провода за почивка и нощувка и много от тях загиват 
именно там. От построяването на линията през 50-те 

с тревога и активна грижа
за египетския лешояд –

През 2010 г. в България бяха уста-
новени 33 двойки египетски лешо-
яди, които отгледаха общо 25 малки 

(15 двойки с едно малко и 5 с две малки). 
Всички малки бяха опръстенени с цветни 
пръстени и успешно излетяха от гнездата 
си. За съжаление много силно фрагменти-
раната популация в Северна България про-
дължава да намалява и се състои вече от 
само 8 двойки. През пролетта на 2010 г. за-
ради незавръщането от Африка на едната 
птица от последната двойка видът изчезна 
като гнездящ от Западна България (дан-
ни на Дружеството за защита на хищните 
птици), а в Централна Северна България в 
последните две години също се наблюдава 
самотна птица след изчезването на парт-
ньора от последната двойка там. 
Популацията в Русенски Лом намаля до 
критичните две двойки, но все пак добра 
новина е, че в Родопите беше установе-
но увеличение с 3 двойки в сравнение с 
предходните две години. Разработен и ус-
пешно приложен беше нов метод за под-
хранване на египетските лешояди с мал-
ки количества храна. През април екип на 
БДЗП помогна на колеги от партньора на 
BirdLife в Турция с намирането на 49 двой-
ки за започване на дългосрочна работа по 
вида в район западно от Анкара.

Скали край главния път преди Порт 
Судан, на които открихме една гнез-
дяща двойка египетски лешояди, а 
израелски белоглав лешояд с преда-
вател често е нощувал тук по време 
на зимуването си в Судан през мина-
лата зима                Снимка И. Ангелов

Снимка В. Аркумарев

Дейности на БДЗП
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години до днес стотици египетски лешояди са загина-
ли само на тази точка в Африка. При четири посещения 
през 1982, 1983 и 2005 г. немски орнитолог открива 
близо 60 загинали египетски лешояда. 
В края на септември 2010 г. екип на БДЗП се отправи 
към Судан, за да провери на място дали електропрово-
дът все още е заплаха, да документира ситуацията със 
снимки и да набележи бъдещи мерки за опазване. За 
съжаление опасенията ни се потвърдиха и се оказа, че 
мястото все още е черна дупка за вида. След минаване 
под близо 300-те електрически стълба от електропро-
вода заедно с колеги от Суданското дружество за диви-
те животни открихме 17 загинали египетски лешояда, 
ястребов орел, два едри неопределени лешояда от 
друг вид, черна каня, няколко гарвана и врани. Потвър-
дихме, че заплахата продължава да взема голям брой 
жертви вече десетилетия наред, разгласихме случая 
сред природозащитните среди в света и сега предстои 
да започнат обсъждания със Суданската електрическа 
компания как може опасната линия да бъде изолирана. 
Изключително тревожно е, че опасни електропроводи 
се строят все по-често в места, където преди не е има-
ло никакви (не само в Судан, но и в много други страни 
в Африка), а старите сравнително по-безопасни дърве-
ни стълбове биват подменяни с много по-опасни нови. 

Лешоядчето Спартак  
и неговата мисия

През 2010 г. си поставихме за цел да сложим поне 
един сателитен предавател на египетски лешояд. Ре-
шението ни беше продиктувано от ясното осъзнаване 
на оскъдността в знанията ни за вида, които пък огра-
ничават възможностите за планиране на по-ефективни 
мерки за опазване. Гадаехме какви точно са заплахи-
те извън България, какви места посещават птиците по 
миграционния си път и къде точно зимуват. Не че с 
поставянето на един предавател щяхме да отговорим 
на тези въпроси и да получим просветление, но със си-
гурност вече щяхме да знаем много повече. Така след 
събрани дарения от членове на БДЗП във Великобрита-
ния и финансиране от БДЗП през юни пристигна дълго-
очакваният и струващ няколко хиляди евро 35-грамов 
предавател със слънчева батерийка и вграден GPS. 
Искахме да го поставим на възрастна птица, но след 
два доста неуспешни опита за улавяне времето ни при-
тисна и бързо преминахме към план Б. За краен полу-
чател беше избрано по-голямото малко от гнездо с две 
лешоядчета край гр. Маджарово. Родителите са най-
продуктивната двойка в България, а гнездото е съвсем 

близо до Природозащитния център на дружеството и 
можеше лесно да наблюдаваме състоянието на малко-
то. Кръстихме лешоядчето Спартак. По-долу предста-
вяме кратка хронология на живота и перипетиите, през 
които той премина в първите 80 дни след излитането 
му от родното гнездо. 

19.08 Спартак прави първия си полет, а в следва-
щите две седмици с помощта на родите-
лите си развива уменията си за самостоя-
телно оцеляване в дивата природа 

13.09, сутринта Спартак се отправя по дългия път 
на юг, като изминава повече от 200 км и 
достига западно от гр. Истанбул в Турция

16–20.09 Спартак пребивава в обширен район запад-
но от Анкара, където е най-запазената 
популация на египетски лешояди в Западна 
Турция

21–26.09 Спартак продължава на юг, като нощува 
последователно в околностите на езерото 
Тузгьол, край гр. Адана, близо до гр. Искен-
дерун, и три пъти в Сирия, последния път 
на границата с Ливан близо до столицата 
Дамаск

27.09 Нощувка в район с гнездящи белоглави и 
египетски лешояди в източен Израел близо 
до Мъртво море

28.09 Спартак достига Синайския полуостров в 
Египет и нощува в планини в западната му 
част

29.09 Спартак попада в капана на Синай и подоб-
но на много други мигранти отива твър-
де на юг и пропуска връзката с Африка над 
суша в района на Суецкия канал. Не събира 
сили или не му достига смелост, за да рис-
кува да пресече Червено море, и се спуска на 
юг до най-южната точка на полуострова, 
където през този и следващия ден нощува 
в силно пресечен планински терен близо до 
гр. Шарм ел Шейх

1.10 Спартак тръгва в още по-неочаквана посо-
ка и достига малкия остров Сенафир между 
Египет и Саудитска Арабия. Там остава в 
следващите 8 дни, като нощува на скали

8–10.10  Спартак напуска острова, пресича до Си-
най и уверено се насочва обратно на север 
към Суецкия канал, за да заобиколи Червено 
море, избягвайки опасния полет над водата

11.10 В 10,00 ч. Спартак пресича Суец и изминава 
още 280 км в югозападна посока, където ос-
тава за нощувка източно от р. Нил

12–13.10 Спартак изминава съответно още 410 и 290 
км на югозапад, навлизайки дълбоко в пус-

Ивайло Ангелов
Снимка И. Илиев

Лешоядчето Спартак  
със сателитния предавател

Снимка И. Ангелов

Дейности на БДЗП
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тинята Сахара; на втория ден достига Су-
дан, където нощува на няколко километра 
от границата с Египет

14–17.10 Спартак продължава устремено на югоза-
пад, вероятно следвайки преобладаващите 
ветрове в района, като изминава съответ-
но 170, 220, 250 и 200 км в пустинята Саха-
ра; в последния ден навлиза в Чад и спира до 
много малко номадско селце в югоизточните 
покрайнини на платото Енеди. Там, в съвсем 
малък периметър от няколко километра, 
Спартак остава в следващите 17 дни. 

23.10  Напуска района, изминава в следващите 10 
дни още близо 1000 км на югозапад и остава 
да зимува между езерата Фитри и Чад, на 
около 120 км източно от границата с Каме-
рун. 

10-11.01.2011 г. Предавателят спира да се движи, а 
пет дни по-късно престава да предава сигнал. 

 Предстои скорошна мисия за издирване на 
предавателя и установяване съдбата на 
Спартак.

Драма в Ломовете

Гнездящата група на египетския лешояд в Природен 
парк Русенски Лом вече е критично застрашена! През 
2010 г. от началото на месец април БДЗП организира 
охрана на едно от двете останали действащи гнезда в 
парка, която се оказа решаваща за спасяване на гнез-
денето на двойката и на едната възрастна птица. Мъ-
тенето започна на 26 април и всичко вървеше добре, 
но вечерта на 1 юни, около седмица преди очакваната 
дата на излюпване, мъжкият не се върна на традицион-
ното място за нощувка на скалата. 
При египетския лешояд в периода на мътенето парт-
ньорите в двойката вземат сравнително еднакво учас-
тие в мътенето и ежедневно извършват смени, като 
всяка птица сама набавя храната си, докато другата 
мъти. В нашия случай притеснението ни многократно 
се увеличи, след като мъжкият въобще не се появи и в 
следващите няколко дни. Моментът беше изключител-
но критичен и дори сравнително кратко отсъствие на 
женската от гнездото би могло да предизвика загиване 
на ембриона. Пет дни след като мъжкият изчезна и не 
се беше появявал, женската продължаваше да мъти 
неотклонно, като през цялото време дори не беше на-
пускала гнездовата ниша. 
Според изчисленията ни малкото трябваше да се из-
люпи на шестия или седмия ден след изчезването на 
мъжкия - и наистина на седмия ден по поведение-

то на женската заключихме, че малкото се излюпва. 
Много се притеснявахме както за малкото, така и за 
женската, която не само че не можеше да го нахрани, 
но и самата тя гладуваше вече от седмица. Ако пък го 
оставеше само и тръгнеше да търси храна, то веро-
ятно щеше да се разболее и впоследствие да загине, 
защото в първите дни след излюпването малките нямат 
развита собствена терморегулация. На внимателно из-
брано място оставихме храна, която женската взе на 
втория ден след излюпването и с нея нахрани малкото. 
По този начин ние поехме изцяло грижите за самотната 
майка и в следващите две седмици осигурявахме 100% 
от храната на женската и малкото. За да осигурим мак-
симално разнообразна и богата храна, в менюто вклю-
чихме и немалко смачкани по пътищата животни, за 
които бяхме сигурни, че са безопасна храна. 
За най-огромна наша изненада 20 дни след изчезването 
си мъжкият се върна от „царството на мъртвите“, къде-
то предполагахме, че е попаднал. Видяхме го как идва 
от юг, женската го посрещна в полет, направиха кръг 
и той веднага се спусна и кацна на върха на скалата. 
Оказа се, че дясното му крило е силно наранено - кога-
то кацна, то висеше и се влачеше по земята. В първите 
дни и седмица след това той почти не летеше, а само 
ходешком се придвижваше по горния ръб на скалата. 
Често женската се опитваше да го накара да лети, но 
той предпочиташе да бяга и понякога дори търсеше убе-
жище в храстите, а когато беше притиснат на ръба на 
скалата, излиташе само за десетина метра и пак се при-
земяваше с големи мъки. Така започнахме да изхран-
ваме още едно гърло. За щастие всичко се развиваше 
благополучно и месец по-късно малкото беше вече дос-
та наедряло, а мъжкият, който бързо пое голяма част 
от грижите на женската по отглеждането на малкото, 
вече демонстрираше и подобряващи се летателни уме-
ния. В началото на август малкото беше опръстенено и 
се оказа, че вероятно благодарение на допълнителната 
храна от нас то е може би най-добре охраненото малко 
в страната. На 1 септември малкото лешоядче направи 
първия си полет, а към средата на месеца семейството 
вече беше отлетяло на юг към Африка. 
Изказваме благодарност на доброволците, които пре-
караха тежки дни, охранявайки гнездото, като лаге-
руваха на палатка на 4 км от най-близкото населено 
място. Най-голяма е заслугата на Димитър Неделчев, 
който прекара на мястото 123 дни в дъжд, слънце и 
рояци комари, благодарим сърдечно и на Венци, Ясен, 
Божидар, Валентин и Георги! Специални благодар-
ности и на Дирекцията на Природен парк Русенски Лом 
за неоценимата логистична помощ и подкрепа!

Ивайло Ангелов

Димитър Неделчев  
охранява гнездото в Ломовете   

Снимка И. Ангелов

Дейности на БДЗП

Проект „Проучване на разпространението, числеността на популацията и 
лимитиращите фактори на мигриращите Палеарктични египетски лешояди по 
крайбрежието на Червено море в Судан“, финансиран от African Bird Club (ABC)

Проект „Преброяване на популацията и установяване на заплахите за египетски-
те лешояди в най-голямото зимно струпване на вида в Африка“, финансиран от 
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund и Vulture Conservation Foundation 

Проект „Сателитно проследяване на млад египетски лешояд“, финансиран от  
Ед Кийбъл (RSPB), Дейвид Броудли (Richmond & Twickenham RSPB Group), Барба-
ра Крос и Майкъл Робъртс (RSPB) 

Проект „Надежда за египетския лешояд“, финансиран от EAZA Europe Carnivore 
Campaign
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червена Книга

Странно е и самото вписване в Червената книга 
на летателната единица от розовите облаци. Не 
само защото е един от малкото видове пойни пти-

ци „с опасност за живота“. Ами че това е един наисти-
на, ама наистина многоброен вид, при това – далеч не 
мизантроп (е, в повечето случаи това не е от обич към 
самия човек, а по-скоро към съпътстващите го купчи-

ни камъни или сладки плодове). Непредсказуем като 
„гнездовак“, но пък с вовеки сигурно гнездово место-
обитание – каменните кариери и каменисти места ще 
останат и след Армагедон. Скакалците и черниците, ко-
ито са сред основните гастрономични предпочитания на 
розовия „джентълмен“ (да ме прощават розовите дами 
скорци, но и тяхното име е в мъжки род), също може 
да надживеят самопрехвалената ни цивилизация... А 
и както е тръгнало с глобалното затопляне, няма да е 
чудно след време ескимосите да се връщат от лов с 
връзка розови скорци вместо сьомги на кръста.
Разбира се, „странното“ място на розовия скорец в 
Червената книга е само привидно. За вписването на 
един или друг вид в нея си има строги международни 
цифрови критерии, които авторите на очерка за вида в 
новото издание на книгата със сигурност са приложили 
стриктно. Но най-важното е, че скорецът не е изолира-
на част от природата. Напротив – розовият веселяк от 
шумните компании по напечените камъни е свързан с 
толкова много други природни елементи, колкото дори 
не можем да се представим. Не е случайно това, че се 
появява на общо взето повтарящи се определени мес-
та в страната, а не където му падне. И гнезди на още 
по-строго определени места. А каменни кариери има 
хиляди из цялата страна (българинът открай време се 
отнася като чужд окупатор към „безполезните“ неща 
като степи, каменисти пасища и всякакви там скали и 
камънаци). 
Удивително е колко малко знаем и за тази птица – защо 
избира точно определени кариери или скалисти мес-
та, защо се вре между камионите, вместо да отиде в 
далеч по-идилични места, като изоставени кариери 
например? Нали и около тях има селища с черници и 

розово  
бъдеще  
за розовия  
скорец

има една странна птица в червената Книга на Бълга-
рия. странна с редКия за нашенсКите птици насите-
норозов цвят на тялото (поне при мъжКите осоБи), 
съчетан с фраКово-черни Крила, опашКа и глава, с 
удивителна „КачулКогрива“ (паК привилегия на розо-
вите господа) и КласичесКи нрав на номад и типичен 
степен оБитател. странна е и с непостоянното си 
присъствие по нашите земи, изразено във внезапни 
появи на ята от десетКи, стотици и хиляди птици, 
нахлуващи от север или от юг, профучаващи над 
страната и изчезващи паК таКа мистериозно. е, част 
от тези летящи Като паКет ята изтреБители решават 
да останат, изБират си няКое Каменливо място и за 
отрицателно време оБразуват там гнездова Колония, 
често наБлижаваща нивото от десетина хиляди двой-
Ки или заемаща площ от почти 2 Квадратни Кило-
метра! и още по-странно често разполагат гнездата 
си сред Купчините от тоКу-що натрошени Камъни в 
няКоя Кариера, сновейКи БуКвално между гумите на 
изсипващите Камъни Камиони. чергарстващите ята 
пъК предпочитат за нощуване Коренно различни „хо-
тели“ тип „тръстиКов масив“, естествено – оБиКно-
вено Край морето.

Снимки С. Спасов
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червена Книга

череши, които птиците на рейдове могат да пренасят, 
както обикновено, до гнездата с малките си! Нали и 
тези кариери са заобиколени от житни ниви, от които 
скорците с радващо земеделското сърце усърдие изна-
сят тонове скакалци и други вредители само за изхран-
ването на едно поколение! Защо розовите пълчища 
мътят през едни години, а през други са само гастро-
льори у нас? Защо едни ята идват откъм Румъния, и то 
откъм Добруджа (а не откъм град Зимничеа например), 
а други – откъм Гърция по долината на Струма и някак 
странно не се вписват в „степния“ фон на рилските 
върхове? По тези въпроси науката мълчи. 
На обикновените хора им стигат любопитните фа-
кти – че розовите скорци са гнездили в началото на 

ХХ в. сред купчините натрошени камъни при строежа на 
Софийската гара или трамвайната линия при тогавашното 
село Княжево, че имат доста ясно изразени „летателни ко-
ридори“ през Добруджа, покрай Дунав, по Подбалкана и 
Струмската долина, че обикновено гнездовата колония е 
„гарнирана“ със затрупани с работа лисици, бухали, по ня-
кой сокол скитник или друг хищник (сигурно и белките на-
около не остават гладни през сезона на розово изобилие). 
Не, няма да задавам въпроси от рода на „взаимоотношения 
хищник-жертва“!
За нас като природозащитници е важно да разполагаме с 
колкото може повече познания за състоянието на розовия 
скорец, и особено за практическите аспекти на неговото 
опазване. Например за това колко чести са неговите появи 
в България, дали са само посещения или и размножаване, 
в кои части на страната, в каква численост и как се мени 
тази численост с годините, каква е картината на придвиж-
ванията на ятата, какво заплашва вида и т.н. Националната 
банка за орнитологична информация при БДЗП съхранява 
много такива данни (всеки момент базата данни предстои 
да „заработи“ в модерен и универсален електронен фор-
мат). Някои отговори на тези въпроси има в статията за 
розовия скорец в издадения от БДЗП Атлас на гнездящите 
птици в България, други със сигурност ще даде новата Чер-
вена книга, а трети ще трябва да си добием сами. С изя-
вените и световноизвестни български орнитолози, с които 
БДЗП работи в тясно сътрудничество (а някои са и членове 
на нашата организация), това няма да е трудно. Така че бъ-
дещето пред розовия скорец може би наистина е розово...

Петър Янков

Скакалците са любима храна

Животът в колонията

Младите птици са  
с по-скромна окраска
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ХХІ век. Човечеството се развива с невероятна ско-
рост. Антропогенното влияние поглъща все повече и 
повече последните останали кътчета непокътната при-
рода. Дивият свят на животните е застрашен, тъй като 
ние, хората, унищожаваме техните местообитания или 
ги преследваме и убиваме.
Възможно ли е хората и животните да съжителстват, 
без да има конфликт? Възможно ли е да се стигне до 
хармония в сложната система на отношения човек–жи-
вотни–природна среда?
Да! Има такива места, макар и малко. Добър пример 
в това отношение е Защитена местност „Русалка“, или 
по-известна като рибарници Хаджи Димитрово. Тук ус-
пешно съжителстват птици и хора.
Рибарници Хаджи Димитрово са разположени в Средна 
Дунавска равнина, северно от главен път Е83 от двете 
страни на река Студена – приток на река Янтра. Те са 
заключени между селата Алеково и Хаджи Димитрово. 
Тази влажна зона представлява комплекс от 14 водни 
басейна, превърнати в рибарници, заедно с прилежа-
щите влажни терени и обработваеми площи. Общата 
водна площ е 195 ха.
Рибарниците в значителна степен са обрасли с водо-
любива растителност, основно тръстика, теснолистен 
папур, широколистен папур, езерен камъш, триръ-
бест камъш – както по бреговете, така и отчасти във 
вътрешността. Откритата водна повърхност е частично 
обрасла с щитолистна какичка, плаващ роголистник, 
ръждавец и други. Дълбочината на водните басейни 
варира между 1 и 1,5 м. Рибарниците са заобиколени 
от пасища, обработваеми земи, храсти, както и еди-
нични стари тополи и върби.
Много интересен и разнообразен е животинският свят 
на това място. От земноводните се срещат зелената 
крастава жаба, голямата водна жаба и жабата дървес-
ница. Влечугите са представени от жълтоухата водна 
змия, сивата водна змия, голям стрелец, пъстър смок, 
обикновената блатна костенурка, зелен гущер, иви-

чест гущер, кримски гущер и стенен гущер. Тук се сре-
ща и световно застрашената шипобедрена костенурка. 
От бозайниците могат да се наблюдават обикновената 
кафявозъбка, малката белозъбка, оризищната мишка, 
дивият заек, лисицата, както и видрата.
Най-голямото богатство обаче са птиците. Макар и на 
сравнително малка територия в рибарници Хаджи Ди-
митрово се срещат над 150 вида птици, като през цяла-
та година тук кипи живот. През брачния сезон може да 
наблюдавате от непосредствена близост гнездящите 
белооки потапници, колониите на големия гмурец и бе-
лобузите рибарки, както и да чуете мощното обаждане 
на големите водни бикове. Тук гнездят още червено-
вратият и черновратият гмурец, сивата патица, кафя-
воглавата потапница, ръждивата чапла, тръстиковият 
блатар и др. По време на пролетна и есенна миграция 
разнообразието е още по-голямо. Тук се струпват поч-
ти всички видове патици и потапници, които се срещат 
в България, с големи числености, десетки лопатарки, 
блестящи ибиси, различни видове дъждосвирцови пти-
ци – свирци, кокилобегачи, водобегачи и брегобегачи. 
През този период редовно може да се наблюдава реч-
ният орел. Тук ловува и двойка морски орли. Къдрог-
лавият пеликан също използва рибарниците като място 
за хранене и почивка. През зимните месеци обикнове-
но тази интересна влажна зона замръзва, но при по-ме-
ки зими се срещат чапли, корморани, лебеди, патици 
и потапници. 
Цялото това разнообразие, както и фактът, че птиците 
може да се наблюдават от непосредствена близост, пра-
ви рибарници Хаджи Димитрово една интересна дести-
нация както за бърдуочинг, така и за фототуризъм. 
С тази цел по време на Европейските дни на птиците 
доброволците на БДЗП - Свищов изградиха укритие за 
наблюдение на птици, което дава невероятната въз-
можност на човек да се потопи в дивия свят на приро-
дата и да усети магията на рибарниците.

Свилен Чешмеджиев

рибарници Хаджи диМитрово – 
успешно съжителство  
на птици и Хора 

Снимка Е. Тодоров
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Светлината от илюминатора издаде началото на новия 
ден. Ставането от пода на общото пътническо помеще-
ние на ферибота, където с Иво Зафиров прекарахме 
нощта, заедно с множество гастарбайтери от България 
и малкото други пътници, отне известно време. Све-
жият полъх на въздуха на страничната палуба ни събу-
ди окончателно и вече бяхме в състояние да осмислим 
гледката пред нас. Морето беше равно като тепсия и 
като изключим следата на ферибота, само скачащите 
делфини и ятата средиземноморски буревестници, 
правещи ни път, нарушаваха идеално гладката огле-
дална повърхност на турскосиньото Егейско море. Го-
лите брегове на Анадола с малките селца, пристаните 
и стърчащите тук-там крепостни стени, останали от 
едно друго време, закриваха хоризонта на изток. От 
дясната палуба пред нас се разкриха очертанията на 
острова, който бе и цел на нашето пътуване. Всичко 
ми се струваше някак нереално и не бях сигурен, че 
го преживявам тук и сега.                         Снимки С. Спасов
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Третият по големина гръцки остров Лесбос е една 
от европейските топ дестинации за наблюдаване на 
птици и снимане на дива природа и моя отдавнашна 

мечта. През зимата с Иво разменихме няколко съобщения 
в скайп и те бяха достатъчни, за да катализират поредица 
от събития, които да превърнат мечтата в реал ност. 
Преодоляването на разстоянието от най-големия град на 
острова Митилини до основната ни база Скала Калонис 
беше като въведение в света на маслиновите горички и 
хълмове с вечнозелените маквиси. „Скалата на Калони“ е 
курортната част на градчето Калони, разположено в дъно-
то на по-големия от двата морски залива, които островът 
е обгърнал дълбоко – само тесни проливи ги свързват с 
морската шир. 
Началото е винаги в 5,30 ч., ставането е трудно, но тръп-
ката от предстоящото ни дава воля да стегнем раниците 
с фотографска техника и да бързаме да заемем позиция 

Блестящ ибис

Агама-звезда

Кокилобегачи
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край блатата, за да хванем меката и богата на цвето-
ве сутрешна светлина. Рано сутрин птиците са и много 
по-активни и предоставят повече възможности за инте-
ресни снимки. Търсим подходящо място, откъдето ще 
имаме най-добър шанс да заснемем някои от много-
бройните диви обитатели на сладководните блата, сол-
ници и канали, правещи прехода от морето към сухите 
каменисти хълмове привлекателен за много гнездящи 
или просто минаващи оттук представители на европей-
ската орнитофауна. 
Солниците и сладководните блата около Скала Кало-
нис напомнят на нашето любимо Атанасовско езеро и 
сладководните влажни зони в северната му част. Като 
изключим ятата розови фламинго, птичото поселение 
е същото, но с една голяма разлика – дивите птици не-

хаеха за присъствието на човека, сякаш никога не са 
били преследвани от двукракия хищник. Кокилобега-
чи, саблеклюни, белочели рибарки, червени ангъчи и 
гривести чапли – всички те не обръщаха особено вни-
мание на ранобудната тълпа от бърдуочъри и фотоен-
тусиасти, помъкнали тежки стативи и големи обективи 
в търсене на интересни видове птици за личния чек-
лист или в дебнене на вълшебния момент, който да 
запечатат в дигиталната памет на фотоапарата. Ята 
блестящи ибиси се хранеха на метър разстояние от 
щракащите камери и със сигурност чуваха въздишките 

на въодушевената тълпа. Телеобективите и биноклите 
бяха излишни. 
Пътувайки по прашните второстепенни пътища във въ-
трешността на острова, далеч от тълпите от туристи, 
навлязохме в един друг свят, до който се бях докосвал 
само чрез книгите на Джералд Даръл. 
Столетни чепати и хралупести маслинови дървета, ка-
менни зидове с припичащи се по тях огромни гущери 
агами (Agama stellio), каменисти склонове с пъплещи 
по тях стада кози и храсталаци, пълни с гласовити, но 
потайни обитатели – това бе представата ми за среди-
земноморска Гърция и на това място тя все още съ-
ществува. Орфеевото и червеногушо коприварче, ис-
панското каменарче, скалната зидарка, синият скален 
дрозд и белочелата сврачка тук са обикновени и мно-
гобройни видове. Благоприятният за влечугите климат 
обуславя и тяхната многобройност. Освен пъргавите 
агами, шипобедрените костенурки и турските пепе-
лянки (Vipera xanthina) бяха едни от често срещаните 
обитатели на нагорещените вътрешни части на Лесбос.
Една сутрин се натоварихме в корсата на Иво и се от-
правихме към западната част на острова. Първата ни 
спирка бе манастирът Ипсолу. Огромната каменна по-
стройка, изградена на върха на скалист хълм и заоби-
колена от пасища, доминираше над околния пейзаж. 
Комбинацията от скали и храсти с единични дървета, 
които са в съседство с пасищата, предоставя удобно 
място за живот на много птици. Там за пръв път видя-
хме скални врабчета (Petronia petronia) и турски ове-
сарки (Emberiza cineracea). Въпреки че нямахме къс-

Трънковче

Обикновен делфин

Белочела сврачка
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мет да заснемем някои от тях, птичият хор и пълното 
отсъствие на хора ни се сториха ободряващи в сравне-
ние с тълпите по крайбрежието. 
Хълмовете по пътя западно от Ипсолу ставаха все по-
лишени от растителност и при градчето Сигри окол-
ността вече заприлича на камениста полупустиня. 
Въпреки че бе едва началото на май, повечето реки 
и потоци бяха с видимо по-малко вода, отколкото са 
били съвсем доскоро. Милиони жабчета и рибки бяха 
хванати в капана на почти изолираните едно от друго 
вирчета около река Фенеромони и предоставяха оби-
лен пир за черните щъркели, нощните чапли и малките 
водни бикове. Пълчищата каспийски блатни костенур-
ки се конкурираха за най-добрите места за припек в 
близост до сигурността на по-дълбоките вирове. 
Съвсем естествено, най-интересни за нас бяха птици-
те, които не можеш да видиш/снимаш в България. На 
връщане към Скала Калонис късметът ни се усмихна –  
попаднахме на пепелява овесарка (Emberiza caesia) в 
един скалист каньон в централната част на острова. В 
продължение на 40 минути стояхме свити в бодливите 
храсти на ръба на скала, откъдето се откриваше отлич-
на видимост към залисан в песни мъжкар. Резултатът: 
бяхме поиздрани и леко схванати, но щастливи заради 
4-те гигабайта снимки на една от най-красивите (спо-
ред мен) пойни птици. 
В северната част на Лесбос пейзажът е коренно разли-
чен от този около Сигри. Тук е доста по-зелено, ста-
рите маслинови градини преливат в дъбови и борови 
гори. Нивите са малки, с множество синори и храста-

лаци между тях. По пътя между градчетата Петра и Ми-
тимна открихме кацалка на червеногушо коприварче. 
С насочени обективи и пръст на „спусъка“ очаквахме 
завръщането на птицата, когато в съседство се появи 
мъжко рюпелово коприварче (Sylvia rueppelli). То бе 
твърде бързо и подозрително, за да ни даде шанс да 
го снимаме, но пък имахме възможност да го видим 
добре – още един нов за нас вид. 
В последния ден от едноседмичния ни престой реши-
хме да отделим цялата сутрин на друг екзотичен вид, 
който бяхме „открили“ няколко дни по-рано. Недалеч 
от селцето Алхадери в разредена гора от средиземно-
морски бор гнездеше двойка крюперова зидарка (Sitta 
krueperi) — вид, характерен за Мала Азия и Кавказ. И 
този път имахме късмет – мястото бе популярно и зи-
дарките бяха свикнали с множеството туристи, дошли 

да ги видят, и не се безпокояха да позират, докато хра-
неха малките. 
Трънковчето (Erythropygia galactotes) беше за десерт. 
Колеги от Чехия, единствените други фотографи от 
Източна Европа, които срещнахме, ни показаха място, 
където може да се види. На следващата сутрин, маски-
рани сред бодливата растителност на дюните, с трево-
га си поглеждахме часовниците, броейки минутите до 
времето, когато трябваше да тръгваме към пристани-
щето на Митилини. Две трънковчета се хранеха насред 
оскъдната растителност по пясъка, но твърде далеч за 
добро фото. Все пак шансът ни сполетя за няколко се-
кунди, когато едната птица кацна на не повече от 10 
метра. С трепереща от адреналина ръка „треснах“ ня-
колко кадъра преди птицата да ни отмине. Време беше 
да се отправим по обратния път към дома. 

Светослав Спасов

Каспийска блатна костенурка

Пепелява овесарка Речна рибарка

Крюперова зидарка
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Започвам с любопитство да проследявам незнай-
ния изпълнител на всяка доловена мелодия. 
Повечето не могат да бъдат видени, скрити са 

в короните на дърветата. С удивление откривам, че 
многообразието от тонове е изпълнявано от не толко-
ва голям брой видове, но техниките на пеенето им са 
безкрайно разнородни – от мелодични трели в миг пре-
минават към звуци, напомнящи съскане или тракане по 
ламарина. Има и имитатори – птици, които подражават 
на звуците на всички останали и нямат своя автентична 
песен. Обзема ме тихо въодушевление – затварям очи 
и се опитвам да си представя, че съм в прегръдката 
на жужащата гора на стария континент Гондвана или 
може би по-късно, когато парчето земя, превърнало се 
в Нова Зеландия, се е отделило и поело своя собствен 
път на еволюция. Спомням си текста от туристическите 
табели за древната гора, видяна при идването на евро-
пейците – с 10 пъти повече птици, огласяна от прекале-
но интензивна за човешкото ухо птича симфония... или 
просто какофония. Опитвам се мислено да умножа 10 
пъти по толкова птичи песни, но задачата е непосилна. 
Запознавам се с отделните горски обитатели. Цвето-
вете на пернатите са ярки и крещящи, каквито са и 
техните песни. Най-лесно забележими са различни-
те видове папагали, едри или дребни, които се гонят 
като пощурели на групички между клоните на без-
мълвните дървесни титани. Техните крясъци и со-
циален живот изцяло доминират, в пълен контраст с 
достолепното величие и тиха мъдрост на поелата ги 
в пазвата си замислена гора. Прехвърчат и се ровят 
в падналите листа малки насекомоядни птички, които 
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без страх проявяват небивало любопитство и желание 
за контакт с минаващите по пътеката туристи. Наоко-
ло са и хранещите се с нектар бързаци, които посто-
янно се стрелкат измежду клоните на храсталака и 
изобщо не влизат в положението на обезсърчения от 
чакане и неуспешни опити за снимки фотограф. Има 
и плодояди, заети с непрестанна дейност тихомълком 
високо в клоните, които така и остават незабелязани 
от минувача, ако не полетят или внезапно не решат да 
обменят „приказка“ с някой съсед на близкото дърво. 
Такъв е едрият горски гълъб кереру, той няма мярка 

птичето царство 
на нова зеландия

Вече губя надежда, че безбройните дървени стъпалца пред 
краката ми някога ще свършат. Наоколо е сенчесто и усойно, 
застинало безветрие под короните на високи достолепни дър-
вета. Въздухът е тежък, а слънчевите лъчи с мъка си пробиват 
път през гъстите ниски облаци и огряват едва видимия таван 
от клони над главите ни. Следвам грижливо поддържана пъ-
течка, която извива своя курс през горския пейзаж и ме от-
вежда все по-навътре, в самото сърце на дъждовната гора. С 
всеки изминат километър дърветата стават по-високи и по-гъ-
сти, слънцето постепенно напълно се скрива от погледа ми, 
а звуците наоколо стават все по-наситени, натрапчиви и раз-
ногласи. Гората е огласяна от безброй песни, в разнообразни 
тембъри и тоналности – някои мелодични и напевни, други ис-
терични, тракащи или трополящи. Спирам и вдигам очи – най-
после съм тук, в царството на птиците! 

Завръщане към изгубения рай

Папагалите какарики са застрашени от 
разрушаването на местообитанията им 
и унищожаване на люпилата от внесени 
чуждоземни видове бозайници
Снимки Н.Олова

Агресивността на кеите (Nestor 
notabilis) има основен принос за 

оцеляването им след заселването 
на хората. Интересно е, че младите 

могат да играят часове наред, 
подобно на малки примати.  

На снимката: две едногодишни  
кеи в игра, продължила поне час
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за количествата погълната хра-
на и често може да бъде видян 
дремещ на натежал клон, не-
способен да полети след поетия 
обилен обяд. Казват, че когато 
маорите населили островите 
далеч във времето 1000 години 
назад, те можели просто да се 
доближат до гълъба и да го взе-
мат в ръка, без той да реагира 
на новопоявилата се заплаха. 
Необичайното на новозеландски-
те острови е, че тук човек може 
да види какъв би бил светът, ако 
птиците бяха спечелили битката 
с ранните бозайници и сега до-
минираха жизненото простран-
ство на планетата. Отделени 
толкова отдавна от основната 
маса земя, още преди появата на 
бозайниците, изолирани за дълго 
време от присъствието на чове-
ка, тези острови се превърнали 
в истински рай за птиците, които 
поели в съвсем различна посока 

на еволюция в сравнение със събратята им 
на големите континенти. В Нова Зеландия 
всички природни условия на обитание били 
изцяло на разположение на птиците и при 
липсата на конкуренция те заели жизнено-
важни ниши, които другаде биха били оби-
тавани от бозайници или по-едри влечуги. 
При този процес те се сдобили с различни 
„иновационни“ в еволюционен план „прис-
пособления“ и дори загубили най-важната 
си способност за защита – летенето. 

на стр. 28 

Новозеландският горски 
гълъб кереру (Hemiphaga 
novaeseelandiae) е бил 
любима храна за маорите, 
които и днес правят опити  
да узаконят консумирането му

Ветрилоопашката пиуакауака 
(Rhipidura fulginosa) обича да лети 
около хората и да улавя насекомите, 
вдигнали се при тяхното движение

Белоочката таухоу (Zosterops lateralis) 
е често срещана птица дори в 

населените места, обикновено летят 
по групи и са доста социални

Тиеке (Philesturnus carunculatus) е 
уникална по рода си птица, характерна 
с обичките, висящи от двете страни 
на клюна й. Среща се само на отделни 
острови без хищници
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Около една трета от новозеландските птици не могат 
да летят. Част от тях „изпълняват ролята“ на едрия и 
дребния рогат добитък и са тревопасни, макар типич-
ният представител за този тип птица да е вече изчез-
нал в резултат от човешката дейност – това са едрите 
птици моа, които изобщо не са имали крила. Техният 
естествен враг, „в ролята“ на хищните бозайници, е 
бил най-големият на планетата орел, който също е из-
чезнал заедно с последните моа. Днес все още се сре-
щат много от нелетящите птици, но са на границата на 
оцеляването и могат да бъдат видени само на отдале-
чени острови, където са размножавани и опазвани с 
цената на много усилия. 
Най-известно от тях е пухкавото киви – то може да 
бъде видяно само нощем и е единствената птица 
в света, чиито ноздри са разположени на върха на 
дългия й чувствителен клюн. Снася едно-единстве-
но яйце – най-голямото за птица като пропорция към 
размера на собственото й тяло. Нелетящ е и най-го-
лемият в света папагал какапо – той също е нощен и 
издава с корема си нечуван резониращ тръбен звук, 
който се носи чак на 
разстояние до 5 ки-
лометра. Интересна 
е историята на не-
летящото такахе –  
смятано за изчез-
нало преди около 2 
века, докато малка 
група птици не била 
открита в закътана 
долина век и поло-
вина по-късно и ви-
дът бил спасен. 
От летящите уни-
кален пример за 
приспособяване е 
алпийската кеа –  
единственият в 
света планински 
папагал, който се 

 от стр. 27
Често срещаната хранеща 
се с нектар коримако 
(или „птица звънче“, 
Anthornis melanura) е 
почитана за гласовите 
си данни и е една от 
птиците, чиито песни 
събуждат сутрин

Днес видът такахе (Porphyrio mantelli) 
наброява около 230 екземпляра, отглеждани 
на малки острови далеч от хищниците

Тоутоуай (Petroica australis) е 
с бяло коремче на Южния остров  
и със сиво на Северния остров
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не оставяйте 
биоразнообразието  
да отлети!
В н а ч а л о т о 

на юли от-
ново поте-

глих на път, този 
път за Белгия. 
В продължение 
на една седмица 
заедно с още 150 
младежи от 35 
европейски стра-
ни, сред които 
и други четири-
ма участници от 
Българското дружество за защита на птиците, Българска фондация 
„Биоразнообразие“ и „Зелени Балкани“, участвахме в лекции, диску-
сии, ролеви игри, посветени на опазването на европейската природа. 
Целта бе ние, младите хора на Европа, да обменим опит и знания по 
въпросите за биоразнообразието в рамките на международната кон-
ференция за перспективите на младежта YouPEC 2010 (European Youth 
Perspective Conference on Biodiversity), посветена на Международна-
та година на биоразнообразието. 2010 г. бе обявена и за година на 
„обратното броене“, свързано с обещанието за спиране на потреса-
ващата загуба на биоразнообразие до 2010 г. – която не беше спряна 
до 2010. Затова по време на конференцията организирахме акция за 
повишаване на вниманието към темата за биологичното разнообразие 
пред Европейския парламент в Брюксел. Всеки от нас държеше ба-
лон, представящ уникални видове и местообитания на Европа. За да 
символизираме нашето отношение към бързата загуба на биоразноо-
бразие, ние спряхме излитането на балоните и ги връчихме на евро-
пейския комисар за околната среда Янез Поточник. Така призовахме 
еропейските управници да действат незабавно, като изразят позиция 
на силна ангажираност на ЕС към настоящето и бъдещето на биораз-
нообразието по време на срещата на високо равнище в Нагоя (Япония) 
през ноември. 
За мен уникална бе и възможността да бъда сред групата младежи, 
които трябваше да изготвят декларация, отразяваща позицията на 
младите хора по отношение съхраняването на европейското и светов-
ното природно богатство. Разбрахме, че всички трябва да се трудим 
изключително много, за да снижим темповете на безвъзвратно нама-
ляващото в световен мащаб биоразнообразие. Проблемите са толкова 
много... Множество екосистеми все още са застрашени от разрушава-
не, а видовете - от изчезване. В европейски мащаб - въпреки разви-
тието на някои положителни практики като Екологичната мрежа Нату-
ра’2000 - биологичното разнообразие все още продължава да изчезва. 
Съхраняването на биоразнообразието е от съществено значение за 
един здравословен живот и за гарантиране на нашето бъдеще и бъ-
дещето на нашите деца. Ако не спрем унищожаването му, ще секнат 
жизненоважните екосистемни услуги, които произлизат от биоразно-
образието, допринасящи за контролиране на наводненията, огранича-
ващи въздействието на климатичните промени, осигуряващи ни чиста 
вода, храна, лекарства. Опазването на биологичното разнообразие 
обаче зависи и от всеки от нас поотделно, от нашата позиция на от-
говорно поведение спрямо околната среда. Не можем да си позволим 
да се провалим, защото ще бъде трудно да намерим друга такава пла-
нета Земя.                                                                      

Анна Станева

чувства еднакво добре както в гора-
та, така и сред снежните преспи. Той 
е една от най-интелигентните птици, 
едно от малкото животни, които се се-
беосъзнават, и в тестове се справя по-
добре от повечето примати. Кеа дълго 
време били изтребвани с обвинения, 
че атакуват нощем овце, и по тази при-
чина заслужили прозвището „пернати-
те вълци“. 
Птиците, обитаващи далечни острови, 
са чувствителни към промени в среда-
та и лесно могат да бъдат сведени до 
изчезване. Когато в Нова Зеландия се 
появили хората, те не само унищожили 
естествените им обитания, но донесли 
със себе си хищници, които лесно се 
справили с многообразието от птици, 
неспособни да се защитят или избя-
гат. „Привнесени“ били и много чужди 
птици, които се конкурирали с местни-
те за храна и често пъти били по-агре-

Снимка А. Roose

сивни от тях. Така половината от уни-
калните птици в тази земя изчезнали 
завинаги. 
Днес в Нова Зеландия действат много 
програми за размножаване и опазване 
на местните птици от хищници. Там 
са постигнати едни от най-големите 
успехи в спасяването на различни ви-
дове и тези практики и опит се прила-
гат на други места по света. По тази 
причина новозеландските острови са 
популярна дестинация за гледане на 
птици. Идеята е на определени места 
горите да бъдат възстановени напъл-
но във вида, в който са били намере-
ни от европейците, и вече има доста 
големи успехи в постигането на тази 
цел. Затова нека да се надяваме, че 
периодът на изчезване и унищожение 
там е приключил и е започнал новият – 
период на завръщане. Завръщане към 
изгубения рай. 

Нели Олова

Нелетящата уека (Gallirallus australis) – немалък брой 
от тях се разхождат из гората и много обичат хората,  

дори чакат да им бъде дадена храна, явно са свикнали  
това да се случва въпреки изричните забрани.  

Птицата е безстрашна и е готова сама да грабне храна,  
ако намери оставени дрехи  
или багаж, дори ако човек  

кротко клекне до нея
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Ролята на защитените територии за опазване на 
биоразнообразието е призната от векове. В мо-
мента в световен мащаб те заемат около 11,5% от 

земната повърхност (IUCN 2003). В България са само 5% 
от територията на страната, въпреки че сме на едно от 
първите места в Европа по богата и запазена природа. 
Исторически погледнато, защитените територии са 
обявявани с цел да се опазят и съхранят територии 
със специфична биологична, естетическа и културна 
стойност. Целта им е да поддържат функционирането 
на природните екосистеми и естествените процеси, 
които протичат в тях, да играят ролята на „убежища“ 
за застрашени и ендемични видове, които не могат да 
оцелеят в други силно повлияни от хората ландшафти. 
Те спомагат за разбирането на взаимовръзката между 
човека и заобикалящата го среда. 
Много фактори влияят върху съвременните тенденции 
в природозащитата. Докато досега тази област се раз-
виваше относително статично, измененията в климата 
изискват бързо приспособяване към драматично про-
менящите се условия на средата. 
Промените в климата са най-голямото предизвикател-
ство за човечеството и природата през ХХІ в. Данните 
показват, че 15-те най-топли години на Земята са били 
през последните 20 години. Според доклад на Меж-
дуправителствената група за оценка на климатичното 
развитие на територията на ЕС почти всички части на 
Европа ще бъдат отрицателно засегнати от изменени-
ето на климата. 
В България от края на 1970-те се наблюдава тенден-
ция към затопляне. Средната годишна температура 
през 2009 г. е с 1,2 °C над климатичната норма. Това 
е дванадесета поред година с по-високи от обичайните 
за страната температури (http://global-change.meteo.
bg/). Наблюдават се все повече и по-дълги периоди 
на засушаване, увеличава се честотата на екстремните 
метеорологични и климатични явления – гръмотевични 
бури и градушки, проливни валежи, тежки наводнения 
с разрушения и жертви. Климатът южно от Стара пла-
нина става все по-средиземноморски, а на север пло-

дородните земи бавно опустиняват. Снежната покривка 
в планините намалява, а така намалява и количеството 
вода, с което разполагаме през годината. 
Според климатолозите по-голяма част от видовете и 
екосистемите в Европа трудно ще се приспособят към 
климатичните промени. В България – поради разполо-
жението й на мястото на събиране на три главни био-
климатични региона – дори незначителни промени в 
климатичните условия може да доведат до сериозни 
последици върху състоянието и разпространението на 
природните екосистеми, например в резултат на за-

защитените територии 
трябва да гарантират 
биоразнообразието  
в утрешния ден

топлянето горната граница на широколистните гори по-
степенно се измества към по-голяма надморска височина. 
Природните екосистеми не са единствените, които трябва 
да се справят с последствията от климатичните проме-
ни. Ускоряването на глобалните промени може да окаже 
значително влияние върху цялото биологично разнообра-
зие. Тенденцията за общо затопляне може да застраши 
оцеляването на голям брой редки и ендемични попула-
ции и видове, и особено на такива, които са изолирани в 
резултат на фрагментирането на местообитанията. Около 
четвърт от видовете бозайници (около 1125 – IPCC 2002) и 

Защитена местност Алдомировско блато  
край гр. Сливница

Снимка С. Спасов

Повишаването на 
температурите и 
намаляването на 
валежите оказва 
силно въздействие 
върху влажните зони, 
реките, язовирите и 
водоемите, в много 
от които водите са на 
рекордно ниско ниво
Снимка Д. Узунов
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около 20% от видовете птици (около 1800 - IPCC 2007) са 
застрашени от изчезване заради промените в климата. 
Най-важните „инструменти“ на природозащитата – за-
щитените територии – също са подложени на голям на-
тиск. В резултат на климатичните промени се променя 
видовото разнообразие в тях – някои видове изчезват, 
а на тяхно място се появяват нови. Това е естествен 
процес, който се ускорява в резултат на предизвика-
ните от човека изменения в климата. Голяма е веро-
ятността по-конкурентните и по-добре адаптирани към 
измененията в условията на средата инвазивни видове 
да заемат нови територии и да изместят местните ви-
дове. В резултат разнообразието на видове и место-
обитания на дадени защитени територии може така да 
се промени, че те вече да не изпълняват целите, за 
които са били обявени. 
В някои страни по света вече е проучено как се про-
меня разнообразието на местообитанията в защитени-
те територии при различни климатични сценарии. За 
Канада е установено например, че от 28% до 48% от 
защитените територии ще бъдат засегнати от промяна 
на местообитанията – в повечето случаи тази промяна 
се изразява в намаляване на северните и увеличава-
не на южните биоми. Проучване за западните части на 
САЩ показва, че в 43% от защитените територии там 
скоро няма да има подходящи условия за поддържане 
на срещащите се днес в тях горски екосистеми. Ин-
ститутът по земни екосистеми във Великобритания пък 
установява, че 10% от резерватите там може да бъдат 
загубени в следващите 30-40 години в резултат на пре-
дизвикана от климата деградация на естествените мес-
тообитания. 
В много случаи негативният ефект върху защитените 
територии вследствие изменение в климата може да 
бъде засилен от други стресови фактори, предимно 
причинени от хората, например нарастващо интензив-
но и „природонесъобразно“ ползване на природните 
ресурси или замърсяване. Биоразнообразието в за-
щитените територии, което и бездруго е чувствително 
към човешкото влияние, по този начин може да бъде 
засегнато по-бързо и по-силно от климатичните про-
мени. 
Ясно е, че влиянието на климатичните промени върху 
защитените територии е съществено. Те от своя страна 
също са доказана алтернатива и естествено решение 
за смекчаване и предотвратяване на последствията от 
измененията на климата. Според проучване на WWF 
защитените територии играят важна роля за намаля-
ване на емисиите въглероден диоксид, като задържат 
15% от цялото количество въглеродни емисии по света. 
В амазонските джунгли в Бразилия защитените тери-
тории ще опазят от изсичане 670 хил. кв. км гори до  
2050 г., което представлява 8 млрд. тона избегнати 

въглеродни емисии. Увеличаването на площта им и 
участието на местните хора в тези усилия е един от 
най-ефективните начини да се помогне на природата и 
хората да преодолеят последствията от климатичните 
промени. 
Измененията в климата изискват фундаментално пре-
осмисляне на подходите за защита на природата. В 
момента основа на защитените територии е тяхната 
постоянност: защитата е най-успешна, ако дадена те-
ритория остава защитена за дълъг период от време. Но 
под влияние на промените в климата някои територии, 
както и видовете и екосистемите в тях, може да из-
чезнат в сегашната си форма или да променят ареала 
си. Възниква въпросът дали защитените територии не 
са твърде статични и продължават ли да са на точното 
място и с точния размер. 
Управлението на съществуващите защитени територии 
трябва да бъде модифицирано, за да могат те и в бъде-
ще да изпълняват консервационната си роля и да спо-
могнат за адаптирането към измененията в климата. 
Те по-лесно ще се адаптират към променящите се ус-
ловия на средата, ако се създадат и управляват еколо-
гични коридори между тях, ако се отстранят бариерите 
– като пътища или монокултури – и се създадат stepping 
stones за определени видове. Само достатъчно големи 
и свързани една с друга в единна мрежа защитени те-
ритории ще позволят на видовете и екосистемите да 
се приспособят към новите условия на средата, само в 
такива защитени територии могат да се настанят нови 
растения и животни и да се формират нови биоценози. 
На защитените територии днес може да се отреди ро-
лята на „пристанище за биоразнообразието на утреш-
ния ден“ – едно пространство с възможно по-малко 
смущения, от което някои кораби след дългогодишен 
престой отплуват в неизвестна посока. Едновременно 
с това в него акостират нови, непознати досега кораби 
и при достатъчно късмет остават там за дълго време. 

Ваня Рътарова

Букова гора в Национален парк Централен Балкан 
Снимка Г. Еков

Според научни изследвания червената каня ще загуби до 86% от 
местообитанията си в резултат на промените в климата. Видът е за-
страшен сериозно от загуба на местообитания и други антропогенни 
въздействия в целия си ареал в Европа. Оцеляването му зависи от 
консервацион ни мерки и наличие на подходящи защитени територии.

Снимка Chris Gomersall (rspb-images.com)
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Номер 26 се оказа печеливш за българските фер-
мери, защото под този номер в Държавен вест-
ник на 14 октомври 2010 г. беше публикувана 

Наредбата за специфичните изисквания за директни 
доставки на малки количества суровини и храни от жи-
вотински произход. По този начин се увенча с успех ра-
ботата на експерти от няколко неправителствени орга-
низации от коалицията „Чиста храна, честен поминък“ 
и екип от Министерството на земеделието и храните.
Наредбата регулира условията за директни доставки 
на малки количества сурово мляко и млечни продукти, 
пчелен мед, яйца от кокошки и пъдпъдъци, прясна и 
охладена морска и сладководна риба, прясно месо 
от птици и зайци, отстрелян едър и дребен дивеч. На 
практика това означава, че всеки фермер, който иска 
да произвежда и да продава продукти от мляко и месо, 
вече може да прави това законно. Продуктите ще се 
продават директно от фермата или ще се доставят до 
други обекти за търговия на дребно, като магазини, 
ресторанти, къщи за гости, които се намират в съща-
та или в съседна на фермата област. Наредбата дава 
възможност на фермерите значително да разнообразят 
своята дейност и същевременно да повишат своите до-
ходи.
Докато активно съдействаха за разработването на са-
мата наредба, експертите от БДЗП се заеха с популя-
ризиране на идеята за директни продажби сред самите 
фермери в пилотните за проекта области Западен Бал-
кан, Понор планина и Бесапарски ридове. Въпреки че 
в началото голяма част от тях се отнесоха скептично и 
с право смятаха, че подобно начинание е обречено на 
неуспех, нашите колеги не се отчаяха и още по-упори-
то се заеха с предизвикателството. В края на миналата 
година БДЗП и Община Своге организираха и базар на 
традиционни местни продукти, произведени от българ-
ски фермери в земи с висока природна стойност. Целта 
на мероприятието беше фермерите от трите пилотни 
региона да се запознаят, да обменят опит и рецепти за 
традиционни продукти. В крайна сметка всички учас-
тници бяха доволни и се убедиха, че пазар за продук-
цията им има и си заслужава да се замислят за разно-
образяване на асортимента.

Като естествено продължение на дейностите по попу-
ляризиране на подготвяната наредба през юни 2010 г.  
беше замислен и реализиран семинар за производ-
ство на кисело мляко, сирене и кашкавал в домаш-
ни условия. Лектори и обучители бяха експертите на 
„Биоселена“ – д-р Стоилко Апостолов и зооинженер 
Тенчо Христов. Присъстваха 20 животновъди от 12 се-
мейни ферми от районите на Понор планина, Западен 
Балкан и Бесапарски ридове, които се възползваха от 
модерните съоръжения на новата моделна биоферма 
„Слънчева градина“ край Пловдив и участваха в де-
монстрационно производство на сметана, масло, ки-

чистата Храна достига до нас!
Публикувана е Наредбата за директни продажби от фермите

село мляко, сирене и кашкавал. Освен че безплатно 
получиха хитри съвети за благоустрояване на своите 
ферми с незначителни инвестиции, фермерите запом-
ниха и най-важните изводи от семинара – че при произ-
водството на продукти за директна продажба ще тряб-
ва да се спазва безусловна хигиена и да се гарантира 
здравето на потребителя. 
Бяха организирани още няколко изложения и дегус-
тации на традиционни продукти, например в град Чи-
провци на 5 септември и в село Радилово на 22 сеп-
тември. Гостите и на двете събития имаха възможност 
да опитат различни традиционни гозби, както и да се 
докоснат до неповторимите местни обичаи и уникал-
ния фолклор. Като най-голям успех обаче можем да 
отбележим представянето на продукти на фермери от 
трите пилотни региона на изложението Био & Еко Експо, 
което се проведе от 17 до 20 ноември в НДК. Предста-
вени бяха кисело мляко, сирене, пчелен мед, домаш-
ни консерви, сладка и т.н. Интересът към продуктите 
беше изключително голям, което даде кураж на „наши-
те“ фермери да пазят и развиват местния поминък и да 
разнообразяват своята продукция.

Мануела Мурджева

Щандът на БДЗП на Био & Еко Експо 
Снимки Т. Иванова

Министърът на земеделието и храните г-н Мирослав Найденов се за-
позна на щанда на БДЗП с продуктите от защитените зони Натура’2000

Проект „Опазване на световно значимо биоразнообразие в пасища 
и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за традицион-
ния местен поминък“ , финансиран от Глобалния екологичен фонд 
(ГЕФ) чрез Програмата на ООН за развитие (ПРООН)
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Цялото видово многообразие, в текст и картинки, само на един „клик“ разстояние! 

сайт за птиците в българия

www.birdsinbulgaria.org

Не се съмнявам, че повечето от вас са наясно със 
съществуването на тази интернет база данни –  
комбинация от текст, снимки, карти, видео и 

звук, един изчерпателен и многофункционален опреде-
лител и справочник за птиците, срещащи се в България. 
Сайтът стартира през 2006 г. и е дело на шепа енту-
сиасти, в началото само с двама регистрирани фото-
графи, които геройски успяват да покрият 210 от около 
400 вида птици в базата данни със собствен снимков 
материал. Текстовете са адаптирани от определителя 
„Птиците на Балканския полуостров“ и по литература на 
БДЗП. Бързо се натрупва и видеоматериал за отделните 
видове. В работата по обогатяването и развитието на ба-
зата данни постоянно се включват нови доброволци, по-
вечето от които са членове или симпатизанти на БДЗП и 
други природозащитни организации. Сайтът постепенно 
натрупва популярност и през 2008 г. спечели номинация 
в международен конкурс и интервю по радио Хоризонт, 
а през 2009 г. получи награда в най-престижния в Бъл-
гария конкурс „БГ Сайт“. Сега в него над 80 регистри-
рани фотографи са публикували снимкови галерии за 
380 вида, а 202 вида са представени и с видеоклипчета.

Кое прави сайта толкова популярен и какво е новото 
през последната година? 
От самата концепция е ясно, че сайтът е уникален – 
няма друга такава база данни в България или в чужби-
на, която по такъв начин да комбинира описание, сним-
ки, звук, видео и карти на разпространение на почти 
половината от птиците, срещащи се в Европа. По тази 
причина в края на миналата година сайтът стартира ан-
глийска версия – за да може потребители от цял свят 
максимално да се възползват от възможността да полу-
чат информация. Това бързо доведе до увеличаване на 
броя на новите потребители – от 6468 за ноември 2009 г.  
уникалните посещения за октомври 2010 г. са вече 15 164.  
Основната част от потребителите по страни са все още 
от България (42 %), следвани от САЩ (31 %), Русия (5 
%), Холандия, Германия, Израел и Китай. Статистиката 
за октомври показва 116 държави, като освен от всички 
европейски страни интерес има и от екзотични дестина-
ции като Бразилия, Япония, Австралия, Мексико, Индия 
и Южна Корея. 
Другата новост от края на миналата година е секция-
та „Организации“ – в нея са посочени всички звена в 

България, които по един или друг начин се занимават 
с опазване на птиците, както и начини за връзка с тях, 
за да се насърчи участието на новите потребители в 
работата на организациите по опазването на птиците в 
България. 
2010 г. донесе две нововъведения в сайта – след ме-
сеци усърдна работа на доброволците: рубриката „Ор-
нитологично важни места“ и същинския автоматизиран 
онлайн „Определител“. Тяхната поява повиши инте-
реса с по 2000 нови посещения месечно от месец юли 
насам – за голямо удовлетворение на всички, които с 
безвъзмездните си усилия се надяваме да допринесем 
за увеличаване на интереса и любовта към птиците на 
хората в България и по света. В рубриката всеки потре-
бител може да се запознае с различните ОВМ, къде се 
намират и какви птици може да бъдат наблюдавани там. 
„Определителят“ е първото по рода си автоматизира-
но „изобретение“ за определяне на птици по зададени 
от потребителя белези. Той е насочен към по-широка-
та публика от не-специалисти, които искат да разберат 
каква птичка са видели на разходката в парка или на 
излет в природата. Определителят работи с точни беле-
зи, затова потребителите са посъветвани да задават по-
малък брой, но сигурни белези, и от появилия се списък 
вероятни птици да могат лесно да разпознаят онази, ко-
ято са наблюдавали. 
Надяваме се сайтът „Птиците в България“ да продъл-
жава да се разраства и да е полезен както на хората, 
които знаят малко за птиците, така и на специалисти. За 
момента той се използва като учебно помагало от много 
ученици и природолюбители, но също така и от начи-
наещи специалисти, които използват богатата база от 
снимки и видеоклипове на видовете, в допълнение към 
изучаването на не винаги съвсем реалистичните рисун-
ки в книжните определители. 
Сайтът е създаден с общи усилия за всички нас и искре-
но се надяваме да споделяте вашите идеи, коментари и 
предложения с екипа, да качвате ваши снимки или да 
помогнете за някои от следващите малки „проекти“ в 
сайта. Заедно можем повече! 
Екипът на „Птиците в България“ благодари на всички, 
които помогнаха и продължават да помагат за създава-
нето и обогатяването на сайта.
Свържете се с нас на info@birdsinbulgaria.org 

Нели Олова

новини
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През последните години югоизточната част на 
Република Кипър все по-силно развива чужде-
странен туризъм. Просторни средни по големи-

на хотели с изглед към плажове, заети от шезлонги 
и чадъри в спретнати редици, организират почивки за 
германци и руснаци. Човек може да прекара една дос-
та приятна седмица тук – да кара по модерните пътища 
и да си пийва местна бира, без изобщо да подозира, че 
околността укрива най-системните операции за изби-
ване на пойни птици в Европейския съюз.
През последния ден от април отидох в процъфтяващия 
град Протарас, за да се срещна с четирима от членове-
те на Комисия срещу избиване на птиците (Committee 
Аgainst Bird Slaughter – CABS), която ръководи сезонни 
доброволчески „лагери“ в средиземноморските стра-
ни. Опасявах се, че може да не станем свидетели на 
акция за изтребване на птици, тъй като пиковият сезон 
за ловене на пойни птици в Кипър е през есента, когато 
мигрантите, отиващи на юг, са натрупали мазнини след 
угощение през лятото на север. Но още първата гра-
дина покрай натовареното шосе, в която навлязохме, 
беше пълна с примамки – 50-60-сантиметрови прави 
клонки, покрити с лепкава смола и изкусно заложени 
като примамливи кацалки в клоните на ниски дървета.
Хората от CABS, ръководени от Андреа Рутилиано, 
жилав брадат млад италианец, се впуснаха да свалят 
пръчките, като ги триеха в пръстта, за да обезвредят 
лепилото, и ги чупеха наполовина. По всички пръчки 
имаше полепнали пера. В клоните на едно лимоново 
дърво мъжка беловрата мухоловка висеше като жи-
вотински плод, залепнала за опашката, крачетата и 
двете си черно-бели крила за смолата. Докато птичето 
потръпваше конвулсивно и напразно въртеше глава, 
Рутилиано го засне с видеокамера, а по-възрастният 
доброволец Дино Менси направи снимки. 
— Снимките са важни – отбеляза здравомислещият не-
мец Алекс Хейд, – защото войната се печели във вест-
ниците, а не на полето.
Под напичащото слънце двамата италианци се заеха 
заедно да освободят мухоловката. Като използваха 
сапунена вода, за да разтворят упоритото лепило, те 
нежно освобождаваха перце по перце и правеха бо-
лезнени гримаси всеки път, когато някое перо се от-

скубваше. Рутилиано внимателно изтърка смолата от 
малките крачка на птицата: 
— Трябва да се махне и последното парченце клей – ми 
каза той. – Когато за първа година се занимавах с това, 
оставих малко на крачето на една птица и видях как тя 
излетя и после отново залепна. Трябваше да се катеря 
на дървото след нея.
Рутилиано пусна мухоловката в ръцете ми, аз ги раз-
творих и тя излетя ниско над градината, поемайки от-
ново пътя си на север. 
Едно женско голямо черноглаво коприварче беше от-
къснало по-голяма част от опашката си и беше зале-
пнало за пръчката с клей не само за крачетата и за 
крилата, но и за човката. Човката му зина веднага щом 
Рутилиано я освободи – птичката яростно зацвърча. 
Когато напълно освободи коприварчето, Рутилиано из-
сипа няколко капки вода в човката му и го остави на 
земята. Птичката изпърха жалостно с криле и като се 
олюля напред, заби главичка в пясъка. 
— Висяло е толкова дълго, че мускулите на краката му 
са пренапрегнати – каза Рутилиано. – Ще го задържим 
тази вечер, а утре ще може да излети.
— Дори без опашка?
— Да, със сигурност. - Той взе пилето от земята и го 
прибра в един външен джоб на раницата си.
Във втората градина залепнали за клей бяха пет бе-
ловрати мухоловки, едно домашно врабче, една сива 
мухоловка и още 3 големи черноглави коприварчета, а 
заложените пръчки наброяваха общо 59.
Голямото черноглаво коприварче е едно от най-раз-
пространените коприварчета в Европа и традици-
онен национален деликатес в Кипър, познат като 
ambelopoulia. Тo e главната цел на кипърските ловци, 
но броят на различни видове, хванати покрай този ос-
новен улов – редки сврачки, други коприварчета, по-
едри птици като кукувици и авлиги и дори малки сови 
и ястреби, – е огромен. 
Ловът на птици със засмолени пръчки е традиционен и 
широко разпространен в Кипър поне от ХVІ век насам. 
Мигриращите птици са били важен сезонен източник 
на протеини в селските региони на страната и по-ста-
рите кипърци и до днес си спомнят как майките им 
са ги пращали в градината да хванат нещо за вечеря. 

пусти небеса

Големи черноглави коприварчета 
жертви на лепкавите примамки 

Снимка Архив BirdLife Кипър

или битката за живота на над 1 милион диви пойни птици в Кипър
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През последните десетилетия ambelopoulia става все 
по-популярна сред заможните граждани в урбанизиран 
Кипър като един вид носталгично угощение: човек би 
могъл да занесе бурканче с мариновани птички като 
домашен подарък на приятел или да ги поръча пърже-
ни на поднос по специален повод в ресторант.
До средата на 90-те години, две десетилетия след като 
страната постави извън закона всички форми на лове-
не на птици, са избивани по близо 10 милиона пойни 
птици на година. За да бъдат задоволени нуждите на 
ресторантьорството, към традиционния лов с пръчки 
с клей се прибавят и широкомащабни операции на лов 
с мрежи. В старанията си да спечели членство в Евро-
пейския съюз кипърското правителство наложи строг 
контрол върху плетачите на мрежи и успя да намали 
годишния улов до около 1 милион птици. През по-
следните години обаче, след като страната се настани 
удобно в Европейския съюз, табелите, рекламиращи 
незаконно ловените ambelopouliа, започнаха отново да 
се появяват по ресторантите, а броят на активните лов-
ни места се увеличи. 
Ловното лоби в Кипър, представящо около петдесет хи-
ляди ловци, подкрепи през 2010 година две парламен-
тарни предложения за облекчаване на законите против 
бракониерството. Въпреки че преобладаваща част от 
кипърците не одобряват лова на птици, повечето от тях 
също така не го смятат за сериозно престъпление и с 
наслада похапват ambelopouliа.
— Храната тук е свещена – твърди Мартин Хеликар, от-
говарящ за кампаниите на BirdLife Кипър. – Не мисля, 
че някой някога ще бъде осъден заради това, което 
яде.
Хеликар и аз прекарахме цял ден в обикаляне на мес-
та за ловуване на птици с мрежи в югоизточния край 
на страната. Всяка малка маслинова горичка може да 
бъде използвана за поставяне на мрежи. Но истински 
големите „стопанства“ са в акациеви плантации – един 
чуждоземен дървесен вид, които човек не би напоя-
вал, освен ако не се занимава с лов на птици. Видяхме 

тези плантации навсякъде. Дълги пътеки от евтино 
платно се застилат между редовете от акации, стотици 
метри от почти невидима мрежа се опъват между ко-
лове, а през нощта се пускат на висок глас записи на 
птичи песни, за да примамят мигрантите към почивка в 
тучните акации. На сутринта, с първите проблясъци на 
светлината, бракониерите хвърлят шепи дребни камъ-
чета, за да подплашат птиците към мрежите.
Тъй като бракониерите са суеверни и смятат, че да 
пуснеш птица на свобода означава да навлечеш раз-
руха, видовете, които не представляват търговски 
интерес, биват разкъсвани и хвърляни на земята или 
оставяни в мрежите да умрат. Птиците, които стават 
за продан, могат да докарат по около 5 евро парчето, 
а едно добре управлявано място за улов може да „до-
бие“ по хиляда и повече птици на ден.
— Идеално ще е да намерим известна личност, която 
да излезе и да каже: „Не ям ambelopouliа, защото това 
не е правилно“ – ми каза Клери Папазоглу, директор 
на BirdLife Кипър. – Но тук съществува един негласен 
пакт, според който, ако се случи нещо лошо, то трябва 
да си остане на острова, за да не изглеждаме зле в 
очите на останалия свят.
Щях да се почувствам по-добре след спасяването на 
птиците, ако на мобилния ми телефон не пристигна 
нов есемес от един кипърски приятел, който потвърж-
даваше уредената ни среща и предлагаше да ядем 
ambelopouliа следващата вечер. Опитвах да се убе-
дя, че ще бъда просто добър журналист наблюдател 
и няма да ми се наложи да ям птица, но никак не ми 
беше ясно как ще съумея да го избегна.
Излязох навън и в края на паркинга на ресторанта, 
до няколко храста, в които по-рано бях чул да пее 
ambelopouliа, коленичих и изкопах с пръсти дупка в 
прахоляка. Светът сякаш беше загубил смисъла си и 
най-доброто, което можех да направя, беше да извадя 
двете мъртви птици от салфетката си, да ги оставя в 
дупката и да ги затрупам с малко пръст.

Джонатан Франзен (The New Yorker, юли 2010)
Превод Мария Кирякова

Вижте повече на http://www.youtube.com/watch?v=Y_zdDBAp6ci

Служител на BirdLife Кипър  
освобождава червеногръдка от 

бракониерска мрежа
Снимка M. Theopoulou

Червеногръдка  
в бракониерска мрежа
Снимка M. Theopoulou

Останки от птици, намерени  
в бракониерска мрежа 

Снимка Архив BirdLife Кипър

Широкомащабните операции на лов с 
мрежи позволяват годишното избива-
не на над 1 милион пойни птици! 
Снимка Архив RSPB/BirdLIfe Великобритания

ПартньорсКа мрежа
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На 12.11.2010 г. се навършиха 25 години от кончи-
ната на Николай Боев – старши научен сътрудник 
в БАН, пенсионирал се в някогашния Научно-ко-

ординационен център по опазване и възпроизводство 
на обкръжаващата среда (НКЦОВОС), впоследствие 
прераснал за негово най-голямо удовлетворение в Ин-
ститут по екология към БАН, а сега интегриран в но-
восформирания Институт по биоразнообразие и екоси-
стемни изследвания към БАН. 
Бележит зоолог, орнитолог, природозащитник, активен 
популяризатор на природонаучни знания и защита на 
природата, специалист по зоопарково дело, „редовен“ 
рецензент, редактор - и още много други дейности ха-
рактеризираха Николай Боев още приживе. 
За по-младото поколение природолюбители и прия-
тели на птиците накратко ще припомним, че Н.Боев 
е роден в гр. Айтос и завършва естествена история 
в Природоматематическия факултет на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ през 1947 г. През 1968 г. става научен 
секретар на Комисията по защита на природата (КЗП) 
към БАН и ръководител на секция „Защитени природ-
ни територии и защитен генетичен фонд“. Смятан е 
за основоположник на съвременната защита на приро-
дата в България, както и за един от най-изтъкнатите 
популяризатори на природозащитни и научнопопуляр-
ни знания за живата природа. За фауната на България 
като нови той установява за първи път 34 вида пти-
ци. Целият му трудов стаж преминава в Българска-
та академия на науките - в Зоологическия институт 
с музей (ЗИМ), Зоологическата градина, Комисията 
по защита на природата. Завеждал е и Българската 
орнитологична централа и секция „Музей“ в ЗИМ. Ав-
тор е на емблемата на българската природозащита с 
брадатия лешояд. Инициира създаването на Институт 
по екология и природозащита към БАН, както и изда-
ването – като съавтор и един от главните редактори -  
на „Червена книга на НР България“ в два тома (1984, 
1985) и на „Фауна на България“ (три тома за птиците, 
1990, 1997, под печат). Той е радетел и за създаване-
то на Българското дружество за защита на птиците – в 
момента най-значимата природозащитна организация 
в страната. Става консултант на проектите и съпро-
ектант на зоопарковете в Хасково, Димитровград, 
Благоевград, Габрово, Варна, Котел и др., както и на 
сегашния Софийски зоопарк. Бил е преподавател по 
зоогеография, орнитология, колекциониране на при-
родни сбирки и музейно дело и екологични основи на 
защита на природата в Софийския университет. 
В продължение на 4 десетилетия Н.Боев представя и 

включва страната ни в редица чуждестранни и между-
народни природозащитни организации и форуми. През 
1962 г. води група английски орнитолози по време на 
45-дневното им пътуване из страната за извършване 
на орнитологични наблюдения. Сред тях са бележи-
тият орнитолог д-р Гай Маунфорт, световноизвестни-
ят фотограф анималист Ерик Хоскинг и др. Впослед-
ствие д-р Маунфорт написва книга (1962), по-голямата 
част от която разкрива великолепието на природата на 
България. Оценен високо от английските орнитолози,  
Н. Боев е поканен лично от секретаря на Международ-
ния орнитологичен конгрес в Оксфорд д-р Николас 
Тинберген (Нобелов лауреат) за участие в него. Ук-
репването на научните контакти между българските и 
британските орнитолози след 15-ина години получава 
нов тласък, когато Комитетът за наука и технически 
прогрес при Министерския съвет определя Н. Боев за 
научен ръководител на английския орнитолог Джон 

25 години  
от кончината 
на николай 
боев  
(08.05.1922 – 12.11.1985)

Карикатура от Н.Боев на 
британския орнитолог и художник 
д-р Робърт Гилмор - 1966 г.

Николай Боев в работния си 
кабинет библиотека в Софийската 
зоологическа градина, ок. 1960 г.
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ловецът 
природозащитник 
еМил джунински –  
на 75 години

На 20 септември 2010 г. един 
от най-колоритните българ-
ски любители на птиците, 

опръстенител и радетел за запазва-
не на природното богатство – Емил 
Джунински от Чупрене – навърши 75 
години. Не слагаме към колорита му 
и качеството му на ловец, защото оп-
ределено не е от стандартните лов-
джии зевзеци от типа „от един кило-
метър го проснах“. Тъкмо напротив, 
още от младежките си години е бил 
страшилище за бракониери и мръв-
каджии от всякакъв сорт – стигнало 
се дотам, че след определен момент 
никой не искал да ходи с него на лов, защото трябвало да спазва 
закона и ловната етика. Будната му гражданска и природозащитна 
съвест и сега го тласка към гневни писма до редакциите, публи-
кували присъщи на Х-ХII век „геройски“ картини на десетки окър-
вавени тела на диви птици на капака на някоя кола.
В един февруарски ден през 1960 г. при инженера лесовъд Емил 
Джунински донасят загинала планинска чинка с пръстенче на дес-
ния крак с надпис „Москва“. Магията, довела малкото същество 
от хиляди километри, от един от най-големите градове на света 
до скътаното на края на България Чупрене, разтърсва душата му и 
го прави ревностен опръстенител. През следващите 50 години той 
издирва намерени в района му птици с пръстени и ги предава на 
Българската орнитологична централа, сам е опръстенил над 2500 
птици – синигери, чинки, зеленики, зеленоглави патици, мухолов-
ки, дори черни щъркели, сови и голям ястреб.
Милеещата му за природата душа логично свърза Джунински и с 
нашата организация. Той щедро сподели с БДЗП своите знания, 
наблюдения и архив. Но и отправи въпроси, натоварени с надеж-
да и болка: „Няма ли да направим нещо и за опазването на на-
шата СеверозападнаЛА България?“ Е, драги Емиле, тази година 
БДЗП започна да „пренася“ един от най-успешните си проекти и 
в твоя край. Това са дейностите ни за подпомагане на местния 
поминък, и особено на животновъдството, производството на зе-
меделски продукти без химикали и изкуствени торове. Макар на 
пръв поглед това да няма много общо с природозащитата, именно 
то е „висшият пилотаж“ в съвременното опазване на биоразно-
образието, техника, която е по възможностите само на солидни и 
професионално работещи организации. Освен че създаваме бла-
гоприятна среда за застрашените видове птици, други животни и 
растения, ние подкрепяме местните хора в трудно време, правим 
ги причастни към природозащитата чрез опазване на собствения 
им поминък. БДЗП, което досега даде помощта си на общините 
Годеч, Своге, Пазарджик, Стамболийски, Кричим и други, вече 
„настъпва“ и в Северозападна България – в общините Беркови-
ца, Чипровци, Георги Дамяново. Със сигурност ще стигнем и до 
Чупрене. И всичко това е благодарение на огънчето в душите на 
хора като теб, които не жалят сили за по-доброто утре на природа 
и хора!

„За птиците“

Алан Робъртс, който в продължение на няколко 
години публикува редица свои трудове с инте-
ресни и нови данни за българската орнитофау-
на в реномирани британски издания.
Боев е автор/съавтор на над 750 научни и на-
учнопопулярни публикации, сред които 42 
книги и учебници: „Яребицата“ (1954), „Гри-
жи за поколението у животните“ - ч. I (1957), 
ч. II (1958), „Прелет на птиците“ (1957), „На-
шите полезни птици“ (1958), „И птиците оби-
чат“ (1967), „Докато пеят чучулигите“ (1971), 
„Декоративни птици“ (1986) и др., както и на 
първия в България учебник по защита на при-
родата (1964); автор и консултант на преводи-
те на десетки научнопопулярни книги и филми 
за живата природа. Под неговата научна ре-
дакция или в негов превод у нас излизат над 
30 книги на природонаучна и природозащитна 
тематика. Сред по-значимите научни трудове 
са тези за бобъра, средния корморан, степния 
пор, гугутката, за черния щъркел, птиците на 
Тракия, частта за птиците във „Фауна на Бъл-
гария - кратък определител“ (1962). Книгата 
му (съавт.) „Детско букварче за растения и жи-
вотни“ претърпява 5 издания. Някои от книгите 
му са преведени и издадени в Германия (в 3 
издания), Русия, Турция, Хърватско и Чехосло-
вакия. Награден е с орден „Червено знаме на 
труда“ (1982). Десетки специалисти в различ-
ни области на опазването на животинския свят 
и защитата на природата се смятат все още за 
негови ученици и следовници.
Един малко познат щрих към биографията на 
Николай Боев: той имаше отлична дарба за ри-
суване, рисуваше и с двете си ръце и обичаше 
да прави шаржове и карикатури. Една от тях 
е представена за първи път за публикуване в 
този брой на „За птиците“. 

Проф. Златозар Боев
Национален природонаучен музей - БАН

Полска яребица (Perdix perdix) – една от 32-те рисунки 
на Н.Боев в монографията на Павел Патев „Птиците в 
България“ (1950)
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През месец август участвах в обучение, органи-
зирано в рамките на дългосрочен проект на име 
ORA (Observe, Rethink, Act) в еко центъра на ор-

ганизацията „La Cite S’Invente“, Белгия, по любезна 
покана от Центъра за устойчиво гражданско общество, 
София. Преживяването бе много вълнуващо и ценно, 
научих много нови неща, затова ще представя проекта 
с няколко думи.
ORA е обединение на неправителствени организации от 
цяла Европа, посветено на устойчивото развитие и ус-
тойчивия начин на живот. Организаторите работят със 
съмишленици от най-различни сфери на обществения 
живот: образование, мултимедия, екология, изкуство. 
Обученията и работилниците се провеждат из цяла Ев-
ропа и популяризират идеята за устойчиво развитие по 
много и разнообразни, понякога нестандартни начини. 
В процеса се вплитат знанията и опитът на всички учас-
тници, които са главно млади хора, прегърнали идеята 
и готови да станат нейни бранители. Сред основните 
теми, включени в рамките на проекта, са замърсяване-
то на природните ресурси, отпадъците, алтернативни-
те източници на енергия, мобилността. Общественото 
осъзнаване на проблемите в тези области се стимулира 
по неформален, творчески път.
Една от организациите участници в проекта е „La Cite 
S’Invente“ със седалище в град Лиеж, Белгия. Екипът й 
е съставен от млади и позитивни хора. Направи ми из-
ключително впечатление холистичният им подход към 
проблематиката, с която боравеше организацията, как-
то и към самата им дейност. Франсоа, Колин и Емили 
следваха неотлъчно концепцията за устойчиво, приро-
досъобразно развитие и съществуване и я прилагаха на 
всички нива във всекидневието. 
Еко центърът, основан неотдавна от „La Cite S’Invente“, 
е пряк пример на подхода им и триумф на природоза-
щитните им усилия. Той се намира в парка близо до 
центъра на града, в старата административна сграда на 
мините „Блени“, функционирали недалеч от Лиеж. Не-
колкогодишните усилия на „La Cite S’Invente“ убедили 

местните власти да им преотстъпят сградата с приле-
жащия й обширен двор. Екипът на „La Cite S’Invente“ 
планирал реконструкция, чийто краен резултат ще е 
един наистина „екологичен еко център“, демонстриращ 
здравословните практики, пропагандирани от собстве-
ниците му. На покрива има слънчеви панели; сградата 
ще се изолира с невредящи на природата материали за 
повишаване на енергийната ефективност; дъждовна-
та вода ще се каптира и ще се използва за нуждите на 
посетителите и за градината. Тоалетните са сухи, ком-
постни и съдържанието им се преработва сто процента 
– попада в купа с компост, където се превръща в тор 
за градината. За нуждите на еко центъра се използват 
рециклирани материали. Дори и незавършен, той вече 
работи като платформа за иновативни техники за устой-
чиво развитие и обмяна на опит – там се проведе обуче-
нието „Устойчивото развитие и младите: добри практи-
ки в един еко център“.
Прекарахме в Лиеж осем дни, като в първите участни-
ците се опознаха и се сплотиха в екип. Италианците 
Джорджо и Марио, организатори от ORA, помогнаха да 
„разчупим леда“. С игри и дискусии те ни подтикнаха 
да се представим по неформален, забавен начин, как-
то и да научим повече за останалите участници. Бяхме 
около двайсетина души, а представяните организации 

еко-ваканция 
или иновативни подХоди  

за устойчиво развитие

Част от екипа на „Графорганика“ и красивото им творение 
Снимка С. Стоянов Произвеждаме ток  

на електропеда 
Снимка Архив на ORA

ДоБроволци
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илюстрираха интердисциплинарния подход, превърнал 
се в запазена марка на ORA: екологичен център „Eden“, 
Албания; Младежки център „Здраво да сте“, Баня Лука, 
Босна; социална организация „Amics de Palanques“, Ис-
пания; Движение на еколозите в Македония; представи-
телят на ORA в Португалия Елдер Валенте, специалист 
в областта на пермакултурата; Електрика – център за 
алтернативна култура, Сърбия, и разбира се, Българско 
дружество за защита на птиците.
Извън представянето на организациите посетихме зе-
меделска ферма, включена в програма за социална ин-
теграция на хора с проблеми и укрепване на местната 
общност. Разгледахме и мините „Блени“, трансформи-
рани в музей.
Първият ни опит в социалната интеграция на устойчи-
вото развитие бе неочакван. Бяхме поканени на му-
зикален минифестивал. Очаквах просто да идем, да 
послушаме музика, да изпием по някое питие и да се 
приберем в хостела. Нищо подобно! Фестивалът бе 
класически: сцена за групите, щандове с бира, тента 
с маси и хапване. Извън музикалната програма обаче 
имаше и щандове на няколко неправителствени орга-
низации. „La Cite S’Invente“ присъстваше на два фрон-
та: предлагахме кускус със зеленчуци на изгладнелите 
фенове, а встрани, на открито, разпънахме същински 
панаир за демонстрация на устойчиви практики. Про-
извеждахме електричество на „електропед“, правихме 
шейкове без ток, демонстрирахме преимуществата на 
фотоволтаичните панели. Хареса ми откровеният тон, 
по който една екологична организация заяви присъст-
вие на събитие от подобно естество. Осъзнах, че имен-
но това е един от начините мисленето на хората да се 
промени към по-добро – като покажем с действията си, 
че грижата за планетата може и трябва да се превърне 
в неотделима част от всекидневието ни.
След толкова разнообразни и интересни преживявания 
дойде време да свършим и малко работа. Останали-
те пет дни в Лиеж бяха посветени на работата в еко 
центъра. Разделихме се на четири групи, като всяка 
имаше конкретни задачи. При оформянето на групите 
всеки попадна там, където хем бе полезен със знания-
та си, хем научи и нещо ново.
Първата група се занимаваше с градинарство. Под ръ-
ководството на Емили участниците изградиха кашпи от 
рециклирани дъски от палета, определяха и събираха 
билки в гората над еко центъра и изработиха инфор-

мационно пано за целеб-
ните и вкусови качества 
на често срещани в окол-
ността диви растения.
Втората група бе посвете-
на на еко конструкцията. 
Екипът трябваше да из-
гради слънчева печка и 
екологична къща от бали 
слама. Слънчевата печ-
ка представлява кутия от 
дървени плоскости, изо-
лирана добре отвътре и 
облицована с черен ка-
мък, с капак от стъкло, 

през който слънцето загрява вътрешността. Нашата печ-
ка бе по-скоро експеримент-демонстрация, но в крайна 
сметка с помощта на свенливото белгийско слънце тем-
пературата вътре се покачи до 150°С. Къщата от слама 
бе по-грандиозно начинание и въпреки усилията на хо-
рата от екипа не успяхме да я видим завършена.
Третата работна група, „Графорганика“, имаше задача 
да помогне в превръщането на еко центъра в образова-
телна платформа за посетителите. Участниците избраха 
разградими материали с биологичен произход, които 
да ускорят образуването на повърхностен слой почва. 
За обработката на склона използваха картон и кашони, 
различни тъкани, клони, плява, отцедено кафе, тор, су-
шени кори от портокали... В резултат ерозията по част 
от склона в двора на еко центъра ще намалее, а теренът 
ще се разкраси. Интердисциплинарният подход се бе 
прокраднал и тук: ръководител на групата бе Каролин 
Леже, художник експериментатор. Така освен образова-
телна, крайният резултат доби и естетическа стойност.
Четвъртата група бе мултимедийната, в която участ-
вах и аз. Решихме да изпробваме различни начини за 
отразяване на дейностите на останалите екипи. За гру-
пите по градинарство и по еко конструкция заснехме 
видеоматериал и направихме филмчета „Как да напра-
вим...“; за „Графорганика“ използвахме фото матери-
ал. Изработихме и няколко информационни пана.
Основната идея на обучението бе с помощта си в еко 
центъра самите ние да се замислим за начините, по 
които може да се разпространява идеята за устойчиво 
развитие. Всеки намери свое място в многообразието 
от дейности, а свободната организация на работата 
даде възможност да опитаме от всичко – макар и раз-
делени в групи, отделните екипи си помагаха.
В заключение мога да кажа, че си тръгнах от Лиеж из-
ключително удовлетворен. Участието ми в обучението 
освети под нов ъгъл доброволчеството и природозащи-
тата и наученото в „La Cite S’Invente“ ме накара да се 
замисля за подхода си и да се заредя с нови идеи, ко-
ито могат да се приложат навсякъде по света: холисти-
чен подход, интердисциплинарност, стремеж към из-
граждане на международна платформа и неформално 
представяне на проблематиката.
И накрая, ето къде ще намерите повече информация 
в интернет: 
ORA: http://orasustainableliving.eu 
„La Cite S’Invente “: http://lacitesinvente.be
Каролин Леже: http://www.carolineleger.be
На www.youtube.com/orachannel може да видите мате-
риали, разработени в рамките на проекта.

Александър Маринов – Санчо

Информационното 
табло за свойствата 
на дивите растения 
около нас с гордия 
си автор 
Снимка Архив на ORA

Щандът за храна на „La Cite 
S’Invente“ на фестивала 

Снимка Емили
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Птици ПреЗ БиноКъл

редакционно

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

Най-сърдечни благодарности на донорите, дарителите и постоянните партньори, които продължават да ни подкрепят:

A. P. Leventis foundation, African Bird Club, eOG Association for Conservatio, europen nature Trust, feRN, Global forest Coalition, Little Owl, Robatech AG,  
Rufford Small Grants, Vulture Conservation foundation, Whitley fund for Nature, Барбара Крос, Дейвид Броудли, Европейска комисия Life+ Програ-
ма, Едуард Кийбъл, Екомакс ООД, Кралското дружество за защита на птиците (RSPB), Майк Робъртс, МОСВ чрез Оперативна Програма „Околна 
среда 2007 – 2013 г.“, Невил Джонс и B.S.P.B. UK, Община Шабла, Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния-България ЕС, ПРООН, РЕЦ 
за ЦИЕ, Томеко ООД, Фондация Помощ за благотворителността в България, както и всички останали, които отделиха средства, за да помогнат за 
опазването на българската природа.

Благодарим на членовете на редколегията и авторите на текстове и снимки за сп. „За птиците“. 

Материали за списанието – статии, снимки, рисунки, писма, новини и фото-разкази – са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до редактора 
tea.ivanova@bspb.org.

Срокът за подаване на материали за брой 1/2011 на списанието е 15 април 2011.

Възрастен екземпляр от изключително редкия за България вид момин жерав беше наблю-
даван в ОВМ „Чаира“ (NJ 73), Добричко. Птицата беше регистрирана на 16 август 2010 г. 
заедно със 7 бели щъркела. Жеравът се придържаше около малък временен водоем и в 
необработваеми площи около него, където търсеше храна. Агресивно поведение прояви 
към обикновен мишелов – гони го и го атакува в полет. До 25 август жеравът се при-
държаше в района и беше наблюдаван многократно. На 25 август птицата напусна ОВМ 
„Чаира“ и беше наблюдавана в рамките на 2 дни в друга заблатена местност в близост 
до с. Сенокос, Добричко. След това птицата отлетя на юг по миграционния си път. У нас 
моминият жерав се среща нередовно по време на миграция, като последното потвърдено 
наблюдение е от пролетта на 2006 г. край град Шабла.

Георги Герджиков, Михаил Илиев

Възрастен екземпляр от изключително редкия за България вид момин жерав беше наблю-
даван в ОВМ „Чаира“ (NJ 73), Добричко. Птицата беше регистрирана на 16 август 2010 г. 
заедно със 7 бели щъркела. Жеравът се придържаше около малък временен водоем и в 
необработваеми площи около него, където търсеше храна. Агресивно поведение прояви 
към обикновен мишелов – гони го и го атакува в полет. До 25 август жеравът се при-
държаше в района и беше наблюдаван многократно. На 25 август птицата напусна ОВМ 
„Чаира“ и беше наблюдавана в рамките на 2 дни в друга заблатена местност в близост 
до с. Сенокос, Добричко. След това птицата отлетя на юг по миграционния си път. У нас 
моминият жерав се среща нередовно по време на миграция, като последното потвърдено 
наблюдение е от пролетта на 2006 г. край град Шабла.

Георги Герджиков, Михаил Илиев

наблюдение на МоМин жерав (Grus virGo)

необичайно поведение на градски лястовици (Delichon urbicum)
През отделни дни в края на юли и началото на август 2010 г. в района 
на х. Черноморец, южно от нос Галата, можеше да се наблюдават не-
големи струпвания от по стотина градски лястовици (Delichon urbicum), 
очевидно свързани с наближаващата есенна миграция. Обикновено пти-
ците летяха над стръмния бряг до плажната ивица и ловуваха насекоми. 
На 28.07.2010 г. обаче около 7,30 ч. птиците започнаха да кацат по едно 
от дърветата на ръба на брега, а в продължение на около 15-20 минути 
накацаха по сухите, а по-късно и по зелените клони на две съседни дър-
вета. В определени моменти броят на кацналите лястовици стигна до 250. 
Птиците стояха по клоните и оправяха оперението си, като на моменти 
почти цялото ято внезапно излиташе, но постепенно пак се завръщаше по 
клоните. По-малка част от пасажа лястовици в същото време се разпо-
ложи и по земния отвес под дърветата, като и там някои индивиди бяха 
кацнали на високи треви и подаващи се корени. Към 8,40 ч. по клоните 
нямаше нито една лястовица. През следващите дни градските лястовици 
се държаха по обичайния за вида начин, като само на 02.08.2010 г. около 
8,20 ч. по клоните на същите дървета отново имаше около 110 индивида.
За разлика от селската лястовица (Hirundo rustica), за градската не е 
присъщо да каца по клони и наблюдаваният случай може да се отнесе 
към рядко за вида поведение.                                                  Петър Янков

съседи

Около стотина бели щъркела бяха намерили под-
ходящо място за нощувка в короните на някол-
ко дървета във варненския квартал Виница на 
02.09.2010 г. 
Макар и отседнали за кратко, „новите съседи“ 
успяха да предизвикат истинска симпатия у жи-
телите на квартала. Впечатляваща гледка, която 
не се забравя!

Кремена Тодорова Снимка 
Кр. Тодорова

Снимка М.Илиев

Снимка П. Янков
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Природозащитен център Източни Родопи
Маджарово 6480
GSM 0878 599 367 и 0887 941 698
vulturecenter@bspb.org
www.vulturecenter.org

Природозащитен център Пода
Бургас 8000  п.к. 189
Тел. 056/500 560 GSM 0878 599 354
poda@bspb.org
www.bspb-poda.org

Посетете природозащитните центрове на БДЗП

Снимка П. Господинов




