
                                                                           ОБЩЕСТВО                      28 януари - 3 февруари  2021 г.         5

По-малко застрашени от изчезване гъски преброиха 
по Северното Черноморие. Кресливи орли – перли 

в района на Шабленското езеро

Значително по-ниска 
численост на зиму-
ващите водолюбиви 
видове птици у нас, в 
сравнение с миналого-
дишното среднозимно 
преброяване, бе устано-
вена при традиционния 
за определени райони 
на страната, сред които 
и нашият, мониторинг, 
показаха последните 
проучвания, обявени на 
23 януари. Информаци-
ята изнесе Българското 
дружество за защита на 
птиците. Специалисти-
те обясняват явлението 

с необичайно високите 
температури за Бълга-
рия по това време. Еки-
пите успяха да наблю-
дават и преброят едва 
2017 големи белочели 
и 48 от световно застра-
шените червеногуши 
гъски, като за сравне-
ние през 2020-а техният 
брой е бил съответно 
3300 големи белочели и 
322  червеногуши гъс-
ки, а през 2019 г. – 120 
000 големи белочели и 
3500 червеногуши гъс-
ки. Ненадминат остава 
рекордът през 2013 г., 

когато са установени 
рекордните за страната 
ни над 54 000 червено-
гуши гъски, припомнят 
от дружеството.
От световно застра-
шените водолюбиви 
видове, освен червено-
гушите гъски и кафя-
воглавите потапници, 
са установени: 7 ушати 
гмуреца, 1427 тръноо-
пашати потапници и 4 
средиземноморски бу-
ревестника. Сред инте-
ресните наблюдения са 
голяма черногърба чай-
ка в района на Север-
ното Черноморие, 981 
розови фламинги, 661 
къдроглави пеликана и 
13 големи черноглави 
чайки в района на Бур-
гаските езера, 1 розов 
пеликан в язовир Розов 
Кладенец и 1 червено-
гуша гъска на язовир 
Овчарица. 
В района на Шабленско-
то езеро и блато Песчи-
на интерес представля-
ваха и наблюдаваните 2 
големи кресливи орела, 
които са световно за-
страшен вид, подчер-
таха от БДЗП. Общо за 
страната бяха регистри-
рани 42 морски орела, 
които са вид от Черве-
ната книга на Бълга-
рия. Освен това бяха 

наблюдавани и видове, 
които не са характерни 
за зимните месеци у нас 
– 9 бели щъркела, 1 бе-
локрила рибарка в Со-
фийско и 1 папуняк по 
Северното Черноморие.
В преброяването на во-
долюбивите птици у 
нас, което се провежда 
за 45-та поредна година 
по цял свят, в рамките 
на 4 дни (от 14 до 17 
януари), взеха участие 
42 екипа от експерти 
и доброволци на Бъл-
гарско дружество за 
защита на птиците, Из-
пълнителната агенция 
по околна среда, Реги-
оналните инспекции по 
околна среда и водите, 
„Съюза на ловците и 
риболовците в Бълга-
рия“ и представители на 

други неправителстве-
ни организации. Общо 
те  успяха да обходят и 
съберат данни за зиму-
ващите птици в над 200 
влажни зони у нас.
Традиционно основната 
концентрация на пти-
ци е регистрирана по 
Черноморското край-
брежие, както и в някои 
големи вътрешни язови-
ри. Сравнително малко 
бяха птиците и числе-
ността им по Дунав, тъй 
като по време на пре-
брояването реката бе с 
високо ниво и липсваха 
т. нар. пясъчни коси, 
които привличаха хиля-
ди птици, отбелязват от 
Българското дружество 
за защита на птиците.. 
Радващ е фактът, че 
тази година почти всич-

ки екипи са използвали 
мобилното приложение 
SmartBirds Pro за въ-
веждането на данните, 
благодарение на което 
са събрани близо 7000 
записа и изключително 
бързо обобщени резул-
татите.

Преброяването на зи-
муващите водолюбиви 
птици се провежда в 
световен мащаб от 1967 
г. и е едно от най-масо-
вите събития в областта 
на природозащитата, в 
което се включват над 
15 000 души. То се осъ-
ществява едновремен-
но и синхронизирано в 
цяла Европа и Северна 
Африка с цел максимал-
но точно преброяване 
на водолюбивите птици. 

На международно ниво 
информацията се обоб-
щава от организацията 
Wetlands International. 
Преброяването дава 
оценка за състоянието 
на популациите на во-
долюбивите птици и за 
състоянието на местата, 

където те зимуват, голя-
ма част от които са част 
от екологичната мрежа 
Натура 2000. 
Според последните 
данни популациите на 
някои от световно за-
страшените видове като 
малката белочела гъска 
и кафявоглавата потап-
ница продължават да 
намаляват, поставяйки 
тези видове под реален 
риск от изчезване.

Анелия ИВАНОВА

Няма огнища на заболявания по животните
Спокойна епизоотична об-
становка в региона отчете 
секретарят на Областна 
епизоотична комисия и 
директор на Областна ди-
рекция „Безопасност по 
храните“ д-р Анелия Ан-
донова на първо за година-
та заседание. То се състоя 
на 2 януари под предсе-
дателството на замест-
ник- областния управител 
Живко Желязков. 
На срещата стана ясно, че 
като цяло и в страната не 
се наблюдават огнища на 
различни заболявания по 
животните. Присъствалите 
на заседанието представи-
тели на ловни и горски сто-

панства, както и председа-
телят на ловно-рибарското 
сдружение в областта спо-
делиха, че нe се наблюда-

ват големи популации диви 
прасета и ловците отчитат 
слаб отстрел на дива сви-
ня. Актуалната картина ще 

бъде проследявана и сво-
евременно коментирана и 
на следващи работни съби-
рания на комисията. 

Лозаро-винарският бранш – с шанс за свежи средства 

На 15 февруари 2021 г. 
започва прием по мярка 
„Информиране в държави-
те членки“ от Национална 
програма за подпомагане 
в лозаро-винарския сектор 
2019-2023 г. Тя се прилага 
за първи път в България. 

Заявления за предоставяне 
на финансова помощ могат 
да се подават до 24 февру-
ари 2021 г. Допустимите за 
финансиране дейности са 
свързани с провеждане на 
информационни кампании 
в медиите, изработване на 

информационни материа-
ли като брошури, дипляни, 
флаери, плакати, билбордо-
ве и др., създаване на уеб-
сайт, участие в мероприя-
тия, изложения, панаири, 
фестивали, конференции 
и др.  За подпомагане имат 

право да кандидатстват асо-
циации и организации на 
производители на лозаро-
винарски продукти, про-
фесионални организации, 
работещи основно в лозаро-
винарския сектор, и други. 
Срокът за изпълнение на 
информационните проекти 
е от 1 до 3 години от датата 
на сключване на договора 
с ДФ „Земеделие“. Макси-
малната стойност на един 
проект не може да надвиша-
ва 700 000 лв. годишно и 2 
000 000 лв. за тригодишен 
период. 
Документите за подпома-
гане се подават лично или 
чрез упълномощено лице в 
Централно управление на 
Държавния фонд. От мяр-
ката биха могли да се въз-
ползват представители на 
бранша от цяла България, с 
утвърдени традиции в сек-
тора.                     Факел - КП
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