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УВОД 
 
Настоящият доклад представя резултатите от провеждания ежемесечен 
мониторинг на целевите видове птици в Атанасовското езеро през 2019 г. по 
проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими 
видове и местообитания“ („Лагуна на живота“ – LIFE17 NAT/BG/000558). 
Мониторингът е извършван от Българското дружество за защита на птиците 
(БДЗП) в рамките на Дейност D1: Monitoring of the impact of the project activities 
on the Great Bittern and other species of conservation concern. Провеждан е 
съгласно предварително разработени методики (Янков, 2019; Янков, 2019а) с 
цел установяване на изходното състояние на орнитофауната и особено на 
целевите видове, а чрез продължаването му през следващите години – и на 
промените и резултатите от осъществяваните по проекта природозащитни 
дейности в езерото. Сравнени с тези от предишни периоди на проучване на 
Атанасовското езеро, данните ще позволят да се проследят промените, 
настъпили в него в дългосрочен план. 
 
 

ПРЕДИШНИ МОНИТОРИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПТИЦИТЕ 
В АТАНАСОВСКОТО ЕЗЕРО 
 
Първият системен целогодишен мониторинг на орнитофауната в Атанасовското 
езеро е осъществен в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване 
на биологичното разнообразие през периода 1996-2002 г. на базата на 
еднократно преброяване на птиците около средата на всеки месец (Dimitrov et 
al, 2005). Впоследствие е провеждан мониторинг чрез преброяване на птиците в 
езерото двукратно всеки месец (около началото и около средата му) в рамките 
на проекта „Живот за Бургаските езера“ (LIFE 08 NAT/BG/000277) през 2010-2013 
г. и по времето на проекта „Солта на живота“ (LIFE 11 NAT/BG/000362) през 
2014-2018 г. (Младенов, Георгиева, 2014, 2015, 2016; Георгиева, Младенов, 
2017, 2018). Данните от посочените проучвания дават много добра информация 
за състоянието на птиците в езерото и солидна база за сравнение и анализиране 
на причините за настъпилите в орнитофауната изменения. 
 
 

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 
Основните цели на започнатия през 2019 г. мониторинг на птиците в 
Атанасовското езеро бяха: 
 
1) Установяване на числеността на целевите видове на езерната част от 
защитената зона през всеки месец; 
 
2) Установяване на пространственото разпределение на птиците в пределите на 
езерната част; 
 
3) Апробиране и усъвършенстване на методиката по начин, при който 
качествени данни да бъдат събрани без прекалени финансови разходи и 
изследователски усилия с цел устойчивост чрез създаване на условия за 



 

прилагане на методиката и след приключването на проекта; 
 
4) Чрез съпоставяне числеността и разпространението на целевите видове птици 
през настоящото проучване с тези от предишни такива да се установят 
промените и тенденциите в екосистемата на езерото в дългосрочен план; 
 
5) Да се създаде възможност количествените показатели за състоянието на 
целевите видове птици да бъдат съпоставяни с параметрите на други 
компоненти на средата с оглед оптимизиране на екосистемата в езерото. 
 
 

ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ 
 
Обект на проучването са всички целеви видове на проект „Лагуната на живота“ 
от Приложение І на Директивата за дивите птици, срещащи се на територията на 
ЗЗ „Атанасовско езеро“. Въпросните видове са: 
 
Гнездящи видове: 
 
Голям воден бик (Botaurus stellaris) 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta): среден брой – 400 двойки 
Кокилобегач (Himantopus himantopus): среден брой – 60 двойки 
Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus): среден брой – 40 двойки 
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica): среден брой – 40 двойки 
 
Мигриращи и зимуващи целеви видове: 
 
Голям воден бик (Botaurus stellaris) 
Бял ангъч (Tadorna tadorna): среден брой – 17000 индивида 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta): среден брой – 7000 индивида 
Кокилобегач (Himantopus himantopus): среден брой – 1200 индивида 
Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus): среден брой – 120 индивида 
Тънкоклюна чайка (Larus genei): среден брой – 1200 индивида 
Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus): среден брой – 500 индивида 
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica): среден брой – 120 индивида. 
 
При изследването са събирани аналогични данни и за всички останали 
регистрирани видове, (гнездящи, мигриращи и зимуващи) независимо от това, 
че не са целеви за проекта. 
 
 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА 
 
Състоянието на целевите видове птици в езерната част на ЗЗ „Атанасовско 
езеро“ през 2019 г. е проучвано чрез предварително разработени за целта 
методики за общ мониторинг на птиците (Янков, 2019) и за мониторинг на 
големия воден бик Botaurus stellaris (Янков, 2019а), който поради спецификата в 
биологията му не може да бъде адекватно обхванат от първата. В процеса на 
прилагането им и в двете методики бяха внесени определени незначителни 
корекции, които позволиха те да отговарят в максимална степен на целите на 



 

проучването. 
 
По-долу са посочени основните параметри на посочените по-горе две методики. 
 
Териториален обхват 
 
Трансектите и наблюдателните точки на стандартния мониторинг са подбрани 
така, че да бъде обхваната практически цялата водна площ на Атанасовското 
езеро (Фиг. 1). 
 

 
 
Фиг. 1. Трансекти и наблюдателни точки за мониторинга на птиците в 
Атанасовското езеро 
 
Целевото проучване на големия воден бик е осъществявано и чрез 
допълнителен трансект, наблюдателни точки и точки на прослушване (Фиг. 2). 
Те са съсредоточени в двата основни подходящи за вида райони – северозападен 
(където се предвиждат дейности за възстановяване на местообитанията за 
големия воден бик) и източен. 
 



 

 
 
Фиг. 2. Основни участъци за целево проучване на големия воден бик Botaurus 
stellaris (1 – северозападен район; 2 – източен район; с кръгчета са означени 
наблюдателните точки, с линия –трансектът за вида и със звездички – местата на 
звукозаписващите устройства). 
 
От допълнителна наблюдателна точка са преброявани и излитащите диви гъски 
през зимните месеци (Фиг. 1). 
 
Времеви обхват 
 
Стандартното проучване е провеждано ежемесечно, еднократно в рамките на 
един ден около средата на всеки месец от юни включително (+/- 3 дни около 15-
то число на всеки от месеците). Започвано е след изгрев слънце и е 
приключвало след обхващането на всички участъци от езерото. През зимните 
месеци с нощуващи в езерото диви гъски преброяването им е започвано преди 
разсъмване (преди излитането на ятата). 
 
Изследването на големия воден бик е осъществявано както по време на 
стандартното проучване (т.е., без специални усилия за откриване на вида), така 
и при целево проучване на подходящите за него места чрез пряко визуално и 
сонарно наблюдение и чрез използване на звукозаписващи устройства (модел 
AudioMoth). При последното устройствата са настроени за запис през общо 12 
часа от денонощието (по 6 часа – от 2 часа преди залез и от 4 часа преди изгрев 
слънце), когато вокалната активност на мъжките е най-интензивна. 
 
Прилагане на методиката 
 
В преброяванията са участвали от 1 до 3 наблюдатели, като са взети мерки 
различният им брой да не влияе на степента на обхват на видовете или 
изследваната територия. Изследователите се придвижват по трансекта и 
регистрират птиците пряко или с помощта на бинокъл. Това се прави и от 
стационарните точки. Използвани са бинокли Nikon Monarch 10.5x45 и зрителни 
тръби Leica 25-50x80, с помощта на които са определяни намиращи се на по-
голямо разстояние видове или са преброявани по-отдалечени участъци. 
 



 

Проучването е проведено така, че при движението по трансекта или 
наблюдението от стационарни точки да бъдат обхванати колкото може повече от 
басейните и другите части на езерото. При всеки от секторите на трансекта и 
всяка от наблюдателните точки са обхващани определени басейни или части на 
езерото (дигите и валовете в него предоставят отлична възможност за 
ориентиране и избягване повторно преброяване на едни и същи птици). 
Последователността на посещаване на отделните басейни е съобразена с най-
благоприятните светлинни условия в съответната част на деня. Започвано е от 
югоизточната част на езерото, след което е преминавано към североизточната, 
след това – към северозападната и е завършвано с югоизточната част на 
Атанасовското езеро. 
 
Всички забелязани птици са преброявани и е отбелязвано максимално точно 
местоположението им. Данните са въвеждани на място в електронната база 
данни на БДЗП чрез мобилното приложение SmatrBirds Pro, като задължително 
са отразявани следните атрибути: 

• Дата 

• Час 

• Координати 

• Вид 
• Единица на броя (индивид, двойка, гнездо, семейна група и т.н.) 
• Брой 
• Статус (гнездящ, мигриращ, зимуващ и т.н.) 
• Поведение (в полет, кацнал, храни се, ловува и т.н.). 
 
През гнездовия период е отчитан броят на двойките, заетите гнезда или 
семейни групи (възрастни с малки). Не е оценяван гнездовият успех, което не е 
предмет на настоящото проучване и изисква различен подход и методика. 
 
Не са отчитани цялостно прелитащите над Атанасовското езеро през периода на 
миграция реещи птици (с изключение на тези в ята), тъй като не са предмет на 
настоящото проучване, а и за преброяването им се изисква специфична 
методика. 
 
Нощуващите в езерото диви гъски през периода на зимуването им са 
преброявани преди и около разсъмване в деня на месечния отчет, преди 
провеждането му в останалата част на езерото. 
 
При целевото проучване на големия воден бик са проверявани местообитанията 
му за присъствие на птици или за обаждания на мъжки индивиди. Общо чрез 
електронните устройства в северозападната част на Атанасовското езеро са 
прослушани 252 часа (92, 90 и 70 часа за всяко от устройствата) във времевия 
интервал между 19.00 ч. и 05.00 ч. (астрономическо време). 
 
При посещенията са събирани и данни за евентуални заплахи на територията на 
Атанасовското езеро, които са обобщени отделно. 
 
При разработването и прилагането на стандартната методика бяха положени 
всички усилия тя да е максимално близка до методиките, по които е провеждан 
мониторингът на Атанасовското езеро по време на предишните му проучвания 



 

(Dimitrov et al, 2005; Младенов, Георгиева, 2014, 2015, 2016; Георгиева, 
Младенов, 2017, 2018). Това бе постигнато в значителна степен, което позволява 
сравняване на резултатите от различните периоди. 
 
Поради присъщите на целевите видове значителни колебания на числеността 
както през различните месеци, така и през годините, за сравняване сме 
използвали средномесечните стойности, както е правено и при проучването на 
орнитофауната на езерото през периода 1996-2003 г. (Dimitrov et al, 2005). За 
периода 2014-2018 г. такива стойности не са публикувани, поради което сме ги 
изчислили на основата на събраната от Вл. Младенов и Р. Георгиева 
информация, която се съхранява в базата данни на БДЗП. От посочения период 
за сравнение сме използвали данните от преброяванията, които са най-близо до 
средата на месеца, каквито са както нашите, така и данните от периода 1996-
2003 г. 
 
Представеното в настоящия доклад състояние на целевите видове птици през 
2019 г. следва да се приема с известна условност. Причините за това са няколко. 
На първо място е обстоятелството, че данните от 2019 г. са единични за всеки 
месец, за разлика от тези от предишните периоди, които са осреднени от 
данните за съответния месец през годините на мониторинга. Освен това, поради 
необходимата подготвителна дейност, теренната работа по мониторинга на 
птиците при настоящото изследване започна през юни, вместо през март. Не без 
значение е и това, че в рамките на настоящия проект бе приложена методика, 
която да съчетава събирането на достатъчно пълни и точни данни със степен на 
изследователско усилие, което да позволи устойчивост в проследяването 
състоянието на птиците и в бъдеще. Това наложи извършването на еднократен, 
вместо двукратен отчет през всеки месец, както е било по време на предходния 
проект „Солта на живота“, осъществен през 2014-2018 г. (Младенов, Георгиева, 
2014, 2015, 2016; Георгиева, Младенов, 2017, 2018). Въпреки това, както и при 
предишните, така и през настоящия период е осъществяван относителен отчет 
по стандартите на количественото отчитане на птиците (Bibby et al, 1992). Не на 
последно място е и обстоятелството, че като начална фаза на мониторинга на 
птиците по новия начин, неизбежно бе съпътстван от елементи на прецизиране, 
адаптиране и апробиране. 
 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
Статусът на целевите видове, изразен чрез числеността и пространственото им 
разпределение през седемте месеца на проучване на орнитофауната на 
Атанасовското езеро, е представен по-долу. 
 
Гнездящи целеви видове 
 
Голям воден бик (Botaurus stellaris) 
 
За големия воден бик почти липсват сведения от Атанасовското езеро през 
гнездовия период. Един екз. е наблюдаван на 15.05.2001 г. (Dimitrov et al, 2005), 
което е индикация за възможно гнездене. Предвид наличието на подходящи за 
вида местообитания, гнезденето му в Атанасовското езеро е вън от съмнение, 



 

но поради липсата на целенасочено проучване досега не е доказано. 
 
И при изследването през 2019 г. не бе установено гнездене на големия воден 
бик в Атанасовското езеро, без това да го изключва. 
 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) 
 
Гнезди редовно в Атанасовското езеро, макар и със значителни колебания на 
числеността през годините (Фиг. 3). 
 

 
 
Фиг. 3. Средногодишна численост на гнездящите двойки саблеклюни 
(Recurvirostra avosetta) в Атанасовското езеро по години 
 
Разпространението на гнездящите птици е представено на Фиг. 4. 
 

 
Фиг. 4. Териториално разпределение на гнездящите саблеклюни (Recurvirostra 
avosetta) в Атанасовското езеро през 2019 г. 
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През 2019 г. в езерото са установени 271 двойки, което е близо до 
средногодишната стойност за периода 2010-2018 г. (Младенов, Георгиева, 2014, 
2015, 2016; Георгиева, Младенов, 2017, 2018), която е 284 двойки. В сравнение с 
периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) със средно 326 двойки годишно, 
стойността през 2019 г. е по-малка. 
 
Кокилобегач (Himantopus himantopus) 
 
Редовно се размножава в Атанасовското езеро с известни колебания в 
числеността през годините (Фиг. 5). 
 

 
 
Фиг. 5. Средногодишна численост на гнездящите двойки кокилобегачи 
(Himantopus himantopus) в Атанасовското езеро по години 
 
Гнездовото разпространението на кокилобегача е представено на Фиг. 6. 
 
През 2019 г. в езерото са установени 83 двойки, което е двойно по-висок брой от 
средногодишния за периода 2010-2018 г. – 42 двойки (Младенов, Георгиева, 
2014, 2015, 2016; Георгиева, Младенов, 2017, 2018), по-висок е и от този през 
периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005), който е 54 двойки. 
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Фиг. 6. Териториално разпределение на гнездящите кокилобегачи (Himantopus 
himantopus) в Атанасовското езеро през 2019 г. 
 
Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) 
 
Гнезди ежегодно с известни колебания в числеността на двойките през годините 
(Фиг. 7). 
 

 
 
Фиг. 7. Средногодишна численост на гнездящите двойки морски дъждосвирци 
(Charadrius alexandrinus) в Атанасовското езеро по години 
 
Разпространението на гнездящите птици е представено на Фиг. 8. 
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Фиг. 8. Териториално разпределение на гнездящите морски дъждосвирци 
(Charadrius alexandrinus) в Атанасовското езеро през 2019 г. 
 
През 2019 г. в езерото е установено размножаването на 5 двойки, което е близко 
до най-ниските стойности в сравнение и с двата предишни периоди на 
изследване. Средногодишната стойност за периода 2010-2018 г. (Младенов, 
Георгиева, 2014, 2015, 2016; Георгиева, Младенов, 2017, 2018) е 18 двойки, а за 
периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) - 23 двойки. 
 
Възможна причина за ниската численост е извършваната през 2019 г. работа по 
възстановяване на минидигите, които са един от основните гнездови места на 
вида. 
 
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) 
 
Гнезди нередовно в Атанасовското езеро с известни колебания в числеността на 
двойките (Фиг. 9). 
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Фиг. 9. Средногодишна численост на гнездящите двойки дебелоклюни рибарки 
(Gelochelidon nilotica) в Атанасовското езеро по години 
 
Разпространението на вида през гнездовия период е представено на Фиг. 10. 
 

 
Фиг. 10. Териториално разпределение на гнездящите дебелоклюни рибарки 
(Gelochelidon nilotica) в Атанасовското езеро през 2019 г. 
 
През 2019 г. в езерото е установено гнезденето на 4 двойки (същите са 
регистрирани на място, въпреки, че не са отбелязани на картата), което е 
повече от 4 пъти по-нисък брой от средния за периода 2010-2018 г. – 17 двойки 
(Младенов, Георгиева, 2014, 2015, 2016; Георгиева, Младенов, 2017, 2018), но и 
4 пъти по-висок от този за периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005), който е 1 
двойка. 
 
 
Мигриращи и зимуващи целеви видове: 
 
Голям воден бик (Botaurus stellaris) 
 
Досега за вида има много ограничен брой сведения от района на Атанасовското 
езеро. Единични екземпляри са наблюдавани на 22.03.1987 г., 09.02.1990 г., 
06.01.1998 г. и 20.12.1998 г., без да са указани конкретните места на 
отбелязаните птици (Michev et al, 1999). Има и наблюдение на 1 зимуващ екз. в 
южната част на Северни солници (до Точката) на 20.01.1998 г. от Ю. Муравеев  
(https://ebird.org/map/grebit1?neg=true&env.minX=&env.minY=&env.maxX=&env.
maxY=&zh=false&gp=false&ev=Z&mr=1-

https://ebird.org/map/grebit1?neg=true&env.minX=&env.minY=&env.maxX=&env.maxY=&zh=false&gp=false&ev=Z&mr=1-12&bmo=1&emo=12&yr=all&byr=1900&eyr=2020)
https://ebird.org/map/grebit1?neg=true&env.minX=&env.minY=&env.maxX=&env.maxY=&zh=false&gp=false&ev=Z&mr=1-12&bmo=1&emo=12&yr=all&byr=1900&eyr=2020)


 

12&bmo=1&emo=12&yr=all&byr=1900&eyr=2020)1. 
 
Както по времето на предишните периоди с мониторинг (1996-2002 г. и 2010-2018 
г.), и при проучването през 2019 г. не бе установено присъствие на вида в 
Атанасовското езеро, без това да го изключва. 
 
Бял ангъч (Tadorna tadorna) 
 
Видът се среща целогодишно в Атанасовското езеро. Териториалното му 
разпределение през периода юни-декември 2019 г. е представено на Фиг. 11. 
 

 
Фиг. 11. Териториално разпределение на белия ангъч (Tadorna tadorna) в 
Атанасовското езеро през 2019 г. 
 
Установената през 2019 г. численост на белите ангъчи като цяло съответства на 
средномесечните числености на вида през периодите 1996-2002 г. и 2014-2018 г. 
Наблюдават се по-високи стойности през юли, но до два-три пъти по-ниски през 
ноември и декември (Фиг. 12). 
 

                                                
1 Втората локация за вида в Северозападната част на Атанасовското езеро в eBird се отнася за защитената 
местност „Пода“ край Бургас (бел. авт.) 

https://ebird.org/map/grebit1?neg=true&env.minX=&env.minY=&env.maxX=&env.maxY=&zh=false&gp=false&ev=Z&mr=1-12&bmo=1&emo=12&yr=all&byr=1900&eyr=2020)


 

 
 
Фиг. 12. Съотношение на числеността на белия ангъч (Tadorna tadorna) в 
Атанасовското езеро през 2019 г. към средномесечните числености на вида през 
периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) и периода 2014-2018 г. (Вл. Младенов, 
Р. Георгиева, непубл. данни). 
 
Стойността на абсолютния максимум отбелязани бели ангъчи през 2019 г. не 
може да се сравнява с тази през предишните периоди поради това, че 
преброяванията през последната година обхващат само 7 месеца, сред които не 
са тези с най-високите регистрирани досега числености на вида. 
 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) 
 
Среща се целогодишно в Атанасовското езеро, макар и с различна численост 
(Фиг. 14). Териториалното му разпределение през периода юни-декември 2019 
г. е представено на Фиг. 13. 
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Фиг. 13. Териториално разпределение на саблеклюна (Recurvirostra avosetta) в 
Атанасовското езеро през 2019 г. 
 
Кривата на числеността на саблеклюна през 2019 г. е сходна с тези през всеки 
от двата предходни периоди на мониторинг. Числеността през 2019 г. е с по-
малък пик около месеците юли-септември, но с по-висока стойност през 
декември (Фиг. 14). 
 

 
 
Фиг. 14. Съотношение на числеността на саблеклюна (Recurvirostra avosetta) в 
Атанасовското езеро през 2019 г. към средномесечните числености на вида през 
периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) и периода 2014-2018 г. (Вл. Младенов, 
Р. Георгиева, непубл. данни). 
 
Прави впечатление изместването на пролетния пик на числеността от периода 
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2014-2018 г. по посока на зимните месеци в сравнение с този от периода 1996-
2002 г. 
 
Кокилобегач (Himantopus himantopus) 
 
В Атанасовското езеро се среща освен през гнездовия период и по време на 
миграция, а по изключение единични екземпляри остават и през зимата. 
Териториалното му разпределение през периода юни-декември 2019 г. е 
представено на Фиг. 15. 
 

 
Фиг. 15. Териториално разпределение на кокилобегача (Himantopus himantopus) 
в Атанасовското езеро през 2019 г. 
 
Кривата на числеността му през 2019 г. е сходна с тези на средномесечните 
числености на вида през предходните периоди, но се наблюдава изместване на 
пика й към юни, вместо през август, както е бил през 1996-2002 г. или през юли, 
както е бил през 2014-2018 г. (Фиг. 16). 
 
И при кокилобегача е видно изместване на пролетния пик на числеността през 
периода 2014-2018 г. по посока на зимните месеци в сравнение с този от 
мониторинга през 1996-2002 г. Реално това означава, че видът присъства в 
Атанасовското езеро с по-голяма численост по-рано през годината, отколкото е 
бил преди 10-15 години. Това може да се тълкува като индикация за влияние на 
климатичните промени, свързани с по-топли и безснежни зими през последните 
години, макар за категорично твърдение да са необходими повече данни и по-
задълбочен анализ. 
 



 

 
 
Фиг. 16. Съотношение на числеността на кокилобегача (Himantopus himantopus) 
в Атанасовското езеро през 2019 г. към средномесечните числености на вида 
през периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) и периода 2014-2018 г. (Вл. 
Младенов, Р. Георгиева, непубл. данни). 
 
Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) 
 
Видът се среща в Атанасовското езеро през гнездовия период, по време на 
миграция и в неголям брой – и като зимуващ. Териториалното му разпределение 
през периода юни-декември 2019 г. е представено на Фиг. 17. 
 

 
Фиг. 17. Териториално разпределение на морския дъждосвирец (Charadrius 
alexandrinus) в Атанасовското езеро през 2019 г. 
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Кривата на числеността на морския дъждосвирец през 2019 г. в общи линии 
съвпада с тези на средномесечните числености на вида през предходните 
периоди, но е с по-висока стойност през септември, когато е и пикът в 
годишната численост на вида. През периода 2014-2018 г. пиковите числености са 
през август и септември, докато през 1996-2002 г. пикова е стойността през юни 
(Фиг. 18). 
 

 
 
Фиг. 18. Съотношение на числеността на морския дъждосвирец (Charadrius 
alexandrinus) в Атанасовското езеро през 2019 г. към средномесечните 
числености на вида през периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) и периода 
2014-2018 г. (Вл. Младенов, Р. Георгиева, непубл. данни). 
 
И при този вид може да се отбележи ясно нарастване на числеността през 
периода 2014-2018 г. по-рано през годината от през предишния период на 
мониторинг (1996-2002 г.). 
 
Тънкоклюна чайка (Larus genei) 
 
Видът се среща в Атанасовското езеро през цялата година. Териториалното му 
разпределение през периода юни-декември 2019 г. е представено на Фиг. 19. 
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Фиг. 19. Териториално разпределение на тънкоклюната чайка (Larus genei) в 
Атанасовското езеро през 2019 г. 
 
Кривата на числеността на вида през 2019 г. се отличава от тази през 
предишните периоди на мониторинг. Като цяло видът проявява значителни 
различия на средномесечните си числености и между двата предишни периоди 
на мониторинг. Най-съществената разлика освен много по-ниските числености 
през 2019 г. е и наличието на пикове през септември и декември, когато през 
предходните периоди са регистрирани минимуми (Фиг. 20). 
 

 
 
Фиг. 20. Съотношение на числеността на тънкоклюната чайка (Larus genei) в 
Атанасовското езеро през 2019 г. към средномесечните числености на вида през 
периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) и периода 2014-2018 г. (Вл. Младенов, 
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Р. Георгиева, непубл. данни). 
 
Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) 
 
Видът се среща в Атанасовското езеро основно през периодите на пролетна и 
есенна миграция. Териториалното му разпределение през периода юни-
декември 2019 г. е представено на Фиг. 21. 
 

 
Фиг. 21. Териториално разпределение на малката черноглава чайка (Larus 
melanocephalus) в Атанасовското езеро през 2019 г. 
 
Кривата на числеността на вида през 2019 г. като цяло съвпада с тези от 
предходните периоди, макар и при значително по-ниски стойности спрямо този 
от 1996-2002 г., но твърде близки до този през 2014-2018 г. Същевременно 
отбелязаният пик е през септември, докато през предходните периоди той е бил 
през август (Фиг. 22). 
 



 

 
 
Фиг. 22. Съотношение на числеността на малката черноглава чайка (Larus 
melanocephalus) в Атанасовското езеро през 2019 г. към средномесечните 
числености на вида през периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) и периода 
2014-2018 г. (Вл. Младенов, Р. Георгиева, непубл. данни). 
 
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) 
 
Видът се среща в Атанасовското езеро основно през гнездовия период и с малка 
численост – през периодите на пролетна и есенна миграция. Териториалното му 
разпределение през периода юни-декември 2019 г. е представено на Фиг. 23. 
 

 
Фиг. 23. Териториално разпределение на дебелоклюната рибарка (Gelochelidon 
nilotica) в Атанасовското езеро през 2019 г. 
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Кривата на числеността на дебелоклюната рибарка през 2019 г. показва известни 
различия с тези от предходните периоди, изразени в пик през юли, докато пикът 
през периода 1996-2002 г. е през септември, а през 2014-2018 г. – през юни (Фиг. 
24). Числеността на вида при настоящия мониторинг е близка до тази през 
периода 1996-2002 г. и в пъти по-ниска от тази през 2014-2018 г. (Фиг. 24). 
 

 
 
Фиг. 24. Съотношение на числеността на дебелоклюната рибарка (Gelochelidon 
nilotica) в Атанасовското езеро през 2019 г. към средномесечните числености на 
вида през периода 1996-2002 г. (Dimitrov et al, 2005) и периода 2014-2018 г. (Вл. 
Младенов, Р. Георгиева, непубл. данни). 

 
 

ИЗВОДИ 
 
 

Предвид обстоятелството, че представените резултати отразяват състоянието на 
целевите видове през първата година на мониторинга, при това – за само 7 
месеца от нея, всякакви изводи биха били преждевременни. Не може да не се 
отбележи обаче, че като трето поред системно проучване на числеността на тези 
видове за последните 25 години вече е създадена възможност за по-обосновано 
търсене на трендове в дългосрочен план, както и за причините за тях. 
Естествено, това ще бъде възможно след натрупването на повече данни и през 
следващите години на проекта. 

 

Същевременно, не може да не се отбележи обстоятелството, че при няколко 
вида (саблеклюн, кокилобегач и морски дъждосвирец) през периода 2014-2018 
г. се наблюдава ясно изместване на пролетните пикове по посока на зимните 
месеци в сравнение с пиковете през периода 1996-2002 г. Може да се 
предположи, че причина за това са промените в климата през последните 
десетилетия, свързани с по-топли и меки зими, но за изясняване на въпроса са 
необходими допълнителни проучвания и анализи. Посоченото прави настоящото 
изследване особено ценно, тъй като бъдещите данни ще са именно тези, които 
ще могат да хвърлят допълнителна светлина по проблема. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 
 
 

При проучването ни бе оказана всестранна помощ от страна на различни хора и 
институции, което значително улесни работата ни. Преди всичко благодарим на 
екипа на проект „Лагуна на живота“ (LIFE17 NAT/BG/000558) в лицето на Дияна 
Костовска и Спас Узунов, на ангажираните с проекта колеги от БДЗП Нада 
Тошева, Стойчо Стойчев и Ваня Георгиева, на Стефка Полонова от „Заедно 
2011“, както и на ръководството на „Черноморски солници АД“, без 
съдействието на които работата ни би била невъзможна. Благодарни сме на 
доброволците, които ни помогнаха при самата теренна работа и особено на 
Хайме Толедо и Димитър Русев, които взеха участие в някои от преброяванията. 
Изразяваме благодарността си и на екипа на проект „Сигурен прелетен път за 
червеногушата гъска“ (LIFE 16 NAT/BG/000847) и особено на д-р Николай Петков, 
Радослав Молдовански и Михаил Илиев за предоставените за ползване 
звукозаписващи устройства и за помощта при подготовката им за работа и 
обработката на събраната с тях информация. Особено благодарни сме на д-р 
Георги Попгеоргиев от БДЗП за помощта в систематизирането и анализирането 
на данните, както и в генерирането на картите с разпространението на птиците в 
Атанасовското езеро. 
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