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УВОД 
 
 
Настоящият доклад отразява резултатите от ежемесечния мониторинг на 
целевите видове птици в Атанасовското езеро през 2021 г. Мониторингът се 
осъществява от Българското дружество за защита на птиците – BirdLife България 
(БДЗП) в рамките на Дейност D1: Monitoring of the impact of the project activities 
on the Great Bittern and other species of conservation concern като част от проект 
„Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове 
и местообитания“ („Лагуната на живота“ – LIFE17 NAT/BG/000558). Както и през 
предишните години, тази дейност е провеждана съгласно предварително 
разработени методики за общата орнитофауна на мястото (Янков, 2019) и 
специално за големия воден бик Botaurus stellaris (Янков, 2019а). През 2021 г. 
първата методика е прилагана с незначително изменение, при което са взети 
мерки това да не повлияе на стандартността на събиране на данните. Целта на 
приложените методики е установяване на състоянието на целевите видове и на 
останалите видове от орнитофауната в Атанасовското езеро, както и на промените 
в проследяваните параметри (основно численост, пространствено разпределение 
и разпределение във времето по сезони) по отношение на предишни периоди и в 
резултат от осъществяваните по проекта природозащитни дейности в езерото. 
 
Поради характера на отчитаната дейност (повтаряемост на еднотипно действие) 
настоящият доклад на пръв поглед не се отличава значително от тези за 
предходните години. В действителност, това е вярно преди всичко за формата му, 
докато съдържанието отразява присъщата за 2021 г. численост и разпространение 
на целевите видове, които неизбежно се различават от тези през 2019 и 2020 г. 
Очаквано, различен ще е окончателният доклад след приключването на 
мониторинга, който ще обобщи цялостната картина на всяка от отчитаните досега 
години. 
 
 

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 
Основните цели на продължавания и през 2021 г. мониторинг на птиците в 
Атанасовското езеро остават както през предишните години: 
 
1) Установяване на числеността на целевите видове в езерната част от защитената 
зона през всеки месец; 
 
2) Установяване на пространственото разпределение на птиците в пределите на 
езерната част; 
 
3) Установяване на промените и тенденциите в числеността и пространственото 
разпределение на птиците в езерната част на Атанасовското езеро чрез 
съпоставяне на тези параметри със същите от предишни периоди; 
 
4) Създаване на възможност за търсене на връзки и зависимости между 
състоянието на орнитофауната и това на други компоненти на средата, както и за 
изясняване въздействието на провежданите природозащитни действия 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 на ЕС за дивите птици, обитаващи ЗЗ „Атанасовско 
езеро“ и в частност езерната част на защитената зона. Тези 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 данни за числеността и териториалното 
разпределение и на всички останали наблюдавани видове (гнездящи, мигриращи, 
зимуващи и случайни), независимо от това, че не са целеви за проекта. 
Информацията за тях е въведена и се съхранява в електронната база данни на 
БДЗП. 

Преброяванията през 2019, 2020 и 2021 г. показаха ясно, че заложените в проекта 
референтни числености се отличават значително от получените на терена реални 
числа за отделните видове. Това наложи да направим критичен преглед на този 
въпрос и в резултат се оказа, че за референтни числености са били използвани 
единични максимални числености от предишни години или суми от 
средномесечните числености, което обяснява много по-високите им стойности от 
реалните средномесечни (респективно – средногодишни) числености. 

Затова предложихме корекция на референтните стойности, както следва:  
 
 
 
 
 
 
 



Гнездящи видове: 
 

Вид Досегашна 
референтна стойност 

Предложена 
референтна стойност 

Botaurus stellaris 4 1 
Recurvirostra avosetta 400 320 
Himantopus himantopus 60 50 
Charadrius alexandrinus 40 20 
Gelochelidon nilotica 40 10 

 
При гнездящите целеви видове корекцията е направена на базата на реалните 
числености през периода 1996-2018 г., за да се избегне повлияване от 
численостите през изследвания при настоящия проект период (2019-2021 г.). 
 
 
Мигриращи и зимуващи целеви видове: 
 

Вид Досегашна 
референтна стойност 

Предложена 
референтна стойност 

Botaurus stellaris 5 2 
Tadorna tadorna 17000 1300 
Recurvirostra avosetta 7000 700 
Himantopus himantopus 1200 150 
Charadrius alexandrinus 120 30 
Larus genei 1200 180 
Larus melanocephalus 500 500 
Gelochelidon nilotica 120 40 

 
 
Предлаганите числености при мигриращите и зимуващи видове съответстват на 
начина, по който ги проследяваме от началото на проекта - базирано на 
средномесечните числености (както е правено и през периода 1996-2002 г., така 
че да може данните да се сравняват за целия период от 1996 г. насам). 
 
 
 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА 
 
Състоянието на целевите видове птици в езерната част на защитена зона (ЗЗ) 
„Атанасовско езеро“ през 2021 г. е проучвано с прилагане на апробираните през 
предходните години методики за общ мониторинг на птиците (Янков, 2019) и за 
мониторинг на големия воден бик Botaurus stellaris (Янков, 2019а). 
 
 
Териториален обхват 
 
Аналогично на предишните години, с помощта на стандартни наблюдателни точки 
и трансекти е обхваната цялата водна площ на Атанасовското езеро, без някои от 
най-периферните й части, особено в северната част на влажната зона (Фиг. 1). 
 



 
 
Фиг. 1. Наблюдателни точки и трансекти за мониторинга на птиците в 
Атанасовското езеро (в зелено – автомобилни трансекти, в синьо – пешеходни 
трансекти). 
 
Освен по време на стандартния мониторинг на птиците, големият воден бик е бил 
предмет и на специалното проучване чрез допълнителен трансект, наблюдателни 
точки и точки на прослушване. 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). 
Както и през 2019 и 2020 г., и през 2021 г. бяха използвани и 3 стационарни 
звукозаписващи устройства, любезно предоставени от екипа на проект „Сигурен 
прелетен път за червеногушата гъска“ (LIFE 16 NAT/BG/000847) (Янков, 2019а). 
 



 
 
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 нощували в 
езерото диви гъски през периода декември 2020 – март 2021 г. (Фиг. 1). 
 
 
Времеви обхват 
 
Стандартното проучване е провеждано ежемесечно, еднократно в рамките на 
един ден около средата на всеки месец (+/- 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) и е продължавало най-често между 6.45 и 8.30 ч., след което се е 
пристъпвало към преброяването на птиците в цялото езеро. 
 
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 целенасочено 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 през 2021 г. са вземали участие от 1 до 3 наблюдатели, като са 
били предприети мерки различният брой на хората да не влияе на степента на 
обхват на видовете или изследваната територия. Изследователите са се 
придвижвали по трансекта и са регистрирали птиците пряко или с помощта на 
бинокъл. За по-отдалечените участъци преброяването е извършвано с помощта на 



далекогледна тръба. По този начин са определяни и някои от видовете птици, 
намиращи се на по-голямо разстояние. По подобен начин е осъществявано 
преброяването и от стационарните точки. Между отделните точки и маршрути 
придвижването е ставало с автомобил, като са били записвани и всички 
установени през това време птици. Използвани са бинокли Nikon Monarch 10.5x45 
и зрителни тръби Leica 25-50x80. 
 
Както и през предишните години, проучването е проведено така, че при 
преминаването 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, като дигите и валовете са използвани 
за ориентири с оглед избягване повторно преброяване на едни и същи птици. За 
избягване на дублиране на данни е служило и въвеждането на място на данните 
в мобилното приложение SmartBirds Pro, което позволява не само да се провери 
въведени ли са съответните птици в дадената локация, но и да се коригира 
тяхната численост, ако това е необходимо. Последователността на посещаване на 
отделните басейни е съгласно методиката (Янков, 2019). 
 
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. През гнездовия период е 
отчитан броят на двойките, заетите гнезда или семейни групи (възрастни с 
малки), както и отделните индивиди с поведение на гнездящи. Поради това, че 
не е предмет на настоящото проучване, гнездовият успех не е оценяван (както и 
през 2019 и 2020 г.). 
 
Не са отчитани цялостно и прелитащите мигриращи реещи се птици, тъй като не 
са предмет на настоящото проучване и поради изискването за специфична 
методика за преброяването им. Въпреки това, въвеждани са били всички 
регистрирани случаи на прелитащи индивиди. 
 
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 или в различен ден (в зависимост от националния 
график на мониторинг на дивите гъски). Регистрираните диви гъски в друг, 
различен от деня на мониторинга ден, не са отчитани към данните от самия 
мониторинг. 
 
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 през 
2021 г. са прослушани 147 часа (45, 49 и 53 часа за всяко от устройствата) във 
времевия интервал между 19.00 ч. и 05.00 ч. (астрономическо време). Извършено 
е проучване и на други източници на информация (основно Observado, eBird, 
Facebook и други) за случаи на регистриране на голям воден бик в Атанасовското 
езеро от други наблюдатели. 
 
При посещенията са събирани и данни за заплахи в района на Атанасовското 
езеро, които са съхранявани отделно. 



 
И през 2021 г. бяха положени всички усилия методиката на преброяването да бъде 
приложена по начин, максимално близък до този на предишните проучвания на 
Атанасовското езеро (Dimitrov et al, 2005; Младенов, Георгиева, 2014, 2015, 2016; 
Георгиева, Младенов, 2017, 2018), което да позволи сравняване на резултатите от 
различните периоди. 
 
В настоящия доклад при сравняване на данните с тези от предходни периоди на 
мониторинг 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. са използвани изчислените за доклада през 2019 
г. такива стойности (Янков, 2019b). 
 
Представените в настоящия доклад данни за състоянието на целевите видове 
птици са по-пълни в сравнение с тези от предишните години. Посоченото се 
дължи на използването на средномесечни числености, поради което се явяват 
неизбежни разлики в тези числености в таблиците за 2021 г. в сравнение с тези в 
докладите за 2019 и 2020 г. Разлики има и в графиките за числеността на целевите 
видове, като и в двата случая са меродавни данните от 2021 г.  
 
 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
Основните данни за състоянието на целевите видове в Атанасовското езеро през 
2021 г. са посочени в следващия текст. 
 
Гнездящи целеви видове 
 
Голям воден бик (Botaurus stellaris) 
 
И през 2021 г. големия воден бик не бе установен през гнездовия сезон в 
Атанасовското езеро. Не бяха намерени сведения за наблюдаването на вида в 
езерото и от други орнитолози, въпреки интензивното присъствие на десетки 
български и чуждестранни наблюдатели на различни места в района на 
Атанасовското езеро. Същевременно, в края на лятото-началото на есента на 2021 
г. в самия град Бургас е фотографиран възрастен голям воден бик, вероятно 
скитаща птица или подранил мигрант (лич. съобщ. Спас Узунов). 
 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) 
 
Разпространението на гнездящите саблеклюни е представено на Фиг. 3. В 
Приложение 1 картата за 2021 г. е представена в пълен размер. 
 
Запазва се тенденцията към известно разширяване на заетата от гнездящите 
саблеклюни територия в южната част на езерото (главно в района на 
изпарителните басейни, където след гнездовия период на 2019 г. бяха създадени 
нови минидиги), но има известно редуциране на гнездовото присъствие на вида в 
северната чест на Атанасовското езеро. 
 
 



 
    2021 г. 

  
   2019 г.   2020 г. 
 
Фиг. 3. Териториално разпределение на гнездящите саблеклюни (Recurvirostra 
avosetta) в Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано 
разпространението на вида и през 2019 и 2020 г.). 
 
Изменението на гнездовата численост на саблеклюна в Атанасовското езеро през 
годините е представено на Фиг. 4. През 2021 г. средногодишната численост на 



гнездящите двойки е близка до средната за периода 2010-2020 г. 
 

 
 
Фиг. 4. Средногодишна численост на гнездящите двойки саблеклюни 
(Recurvirostra avosetta) в Атанасовското езеро по години. 
 
През 2021 г. броят на двойките е 244 (при 271 през 2019 г. и 256 през 2020 г.). Той 
е по-малък както от средногодишния брой двойки през 2010-2018 г. – 284 
(Младенов, Георгиева, 2014, 2015, 2016; Георгиева, Младенов, 2017, 2018), така 
и значително по-малък от този през периода 1996-2002 г. - 326 двойки (Dimitrov et 
al, 2005). Трендът на числеността за периода 2010-2021 г. бележи постепенно 
понижение в границите на близо 300 двойки. 
 
 
Кокилобегач (Himantopus himantopus) 
 
Гнездовото разпространението на кокилобегача е представено на Фиг. 5. През 
2021 г. се наблюдава относителна стабилност на заетата за гнездене територия от 
2020 г. Известно редуциране се вижда в плътността на заетата територия в Южни 
солници, докато в южната част на Северни солници двойките са повече от 
предишната година. В сравнение с 2019 и 2020 г. се наблюдава увеличаване 
присъствието на вида в северозападната чест и в изпарителните басейни на 
Северни солници. Трудно е да се прецени със сигурност какви са причините за 
тези промени. 
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Фиг. 5. Териториално разпределение на гнездящите кокилобегачи (Himantopus 
himantopus) в Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано 
разпространението на вида през 2019 и 2020 г.). 



 
През 2021 г. числеността на вида Атанасовското езеро продължава да се 
повишава, при това - значително (Фиг. 6). 
 

 
 
Фиг. 6. Средногодишна численост на гнездящите двойки кокилобегачи 
(Himantopus himantopus) в Атанасовското езеро по години. 
 
Гнездящите през 2021 г. в езерото двойки са 203 (при 83 двойки през 2019 и 93 
двойки през 2020 г.). Това е максималната установена досега гнездова численост 
на кокилобегача от 2010 г. насам и тя е почти пет пъти по-голяма от 
средногодишната за периода 2010-2018 г. – 42 двойки (Младенов, Георгиева, 2014, 
2015, 2016; Георгиева, Младенов, 2017, 2018). Тя е почти четири пъти по-висока 
и от броя на вида през 1996-2002 г. - 54 двойки (Dimitrov et al, 2005). Трендът на 
числеността за периода 2010-2020 г. при кокилобегача бележи относително 
стръмно повишение, надминавайки през 2021 г. стойността от 120 двойки. 
 
 
Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) 
 
Гнездовото разпространение на морския дъждосвирец е представено на Фиг. 7. 
 
При морския дъждосвирец се наблюдава съществена разлика в 
разпространението, макар като цяло то да обхваща приблизително едни и същи 
участъци от Атанасовското езеро. И през 2021 г. видът се среща през гнездовия 
период главно в Южни солници, но заема както източната, така и западната им 
част. Основната част от двойките му е отбелязана в изпарителните басейни и в 
районите с най-много новоизградени минидиги. Същевременно, продължава да 
намалява количеството на вида в изпарителните басейни на Северни солници, 
където през предишните години е регистрирана част от гнездящите в езерото 
морски дъждосвирци. 
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Фиг. 7. Териториално разпределение на гнездящите морски дъждосвирци 
(Charadrius alexandrinus) в Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е 
показано разпространението на вида през 2019 и 2020 г.). 
 



И през 2021 г. продължава тенденцията на нарастване на гнездовата численост на 
вида (29 двойки), като през последната година броят им е близък до 
максималните стойности през 2018 г. – 33 двойки и 2016 г. - 32 двойки (Фиг. 8). 
 

 
 
Фиг. 8. Средногодишна численост на гнездящите двойки морски дъждосвирци 
(Charadrius alexandrinus) в Атанасовското езеро по години. 
 
Независимо от това, гнездовата численост на вида е подложена на значителни 
колебания през целия период след 2010 г., което може да се тълкува като признак 
на неустойчивост и на екосистемата и елементите й, от които зависи състоянието 
на този вид. 
 
 
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) 
 
Разпространението на вида през гнездовия период е представено на Фиг. 9. 
 
И през 2021 г. гнезденето на дебелоклюната рибарка в Атанасовското езеро не е 
категорично потвърдено, но има основания да се допусне с голяма вероятност. И 
през настоящата година през размножителния период видът обитава с 
предпочитание практически същите части на езерото, както и през предходните 
години. Прави впечатление по-малкия брой наблюдения през гнездовия сезон на 
2021 г. в сравнение с тези на 2019 и 2020 г. Това може да се дължи както на 
флуктуации в популацията на самия вид, така и на някои съществени промени в 
местообитанията на тази птица, особено в северозападната част на Северни 
солници, където през годината се осъществяваше изграждане на диги в 
предпочитания от вида район. 
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Фиг. 9. Териториално разпределение на гнездящите дебелоклюни рибарки 
(Gelochelidon nilotica) в Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано 
разпространението на вида и през 2019 и 2020 г.). 
 
Събраните данни указват на наличие на около 7 двойки в Атанасовското езеро, 



което е максималната численост извън двата големи максимума през 2016 г. (100 
двойки) и 2014 г. (54 двойки) (Младенов, Георгиева, 2014, 2016). Трендът е към 
много леко покачване на гнездовата численост от 2010 г. насам (Фиг. 10). 
 

 

 
 
Фиг. 10. Средногодишна численост на гнездящите двойки дебелоклюни рибарки 
(Gelochelidon nilotica) в Атанасовското езеро по години. 
 
 
Мигриращи и зимуващи целеви видове: 
 
Голям воден бик (Botaurus stellaris) 
 
И през 2021 г. големият воден бик не бе установен при провеждания от нас 
мониторинг нито веднъж на територията на Атанасовското езеро през периода на 
миграцията и зимуването. Един екз. обаче е наблюдаван в най-северната част на 
Северни солници на 09.03.2021 г. (И. Димчев, SmartBirds Pro), вероятно 
мигрираща птица (Фиг. 11). Наблюдението е както извън районите на 
провеждания мониторинг, така и извън предвидения участък за възстановяване 
местообитанието на големия воден бик в северозападната част на езерото. 

 

 
 

Фиг. 11. Място на наблюдение на голям воден бик (Botaurus stellaris) в 
Атанасовското езеро през 2021 г. (Ивайло Димчев, SmartBirds Pro). 
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Бял ангъч (Tadorna tadorna) 
 
Териториалното разпределение на белия ангъч в Атанасовското езеро през 2021 
г. е представено на Фиг. 12. 
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Фиг. 12. Териториално разпределение на белия ангъч (Tadorna tadorna) в 



Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано разпространението на 
вида през 2019 и 2021 г.). 
 
През 2021 г. белият ангъч е установен в Атанасовското езеро в приблизително 
същите участъци и със същата дисперсия, както и през предишните години. 
Сходни през годината са и избягваните от този вид басейни в езерото. 
 
Числеността на белия ангъч и през 2020 г. в общи линии следва кривата на 
средномесечните числености на вида през периодите 1996-2002 г. и 2014-2018 г. 
Запазват се наблюдаваните през предишните години по-високи стойности през 
юли, както и по-ниските през октомври и ноември. За първи път от началото на 
мониторинга декемврийската стойност е по-висока от тази на периода 1996-2002 
г., като почти достига тази за периода 2014-2018 г. Характерен е изразеният пик 
през февруари, който достига този през периода 2014-2018 г. (значително по-
висок от стойността за месеца през 1996-2002 г.). Януарските стойности при 
настоящото проучване са вече много по-близки до тези от периода 2014-2018 г. и 
съществено се различават (почти два пъти по-високи) от тези през 1996-2002 г. 
(Фиг. 13). 
 

 
 
Фиг. 13. Съотношение на средномесечната численост на белия ангъч (Tadorna 
tadorna) в Атанасовското езеро през 2019-2021 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). 
 
 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) 
 
Териториалното разпределение на саблеклюна в Атанасовското езеро е 
представено от Фиг. 14. 
 
И през 2021 г. се наблюдава значително съвпадение на участъците с 
извънгнездово присъствие на вида в сравнение с двете предишни години на  
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Фиг. 14. Териториално разпределение на саблеклюна (Recurvirostra avosetta) в 
Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано разпространението на 
вида през 2019 и 2020 г.). 
 
 



мониторинг. 
 
Числеността на саблеклюна е представена на Фиг. 15. Кривата на броя птици по 
месеци при настоящото проучване е сходна с тези през всеки от двата предходни 
периоди. Числеността през 2019-2021 г. е с чувствително по-малък пик през август 
и от двата предишни периода, но с по-високи стойности през месеците октомври 
- декември (Фиг. 15). 
 

 
 
Фиг. 15. Съотношение на средномесечната численост на саблеклюна 
(Recurvirostra avosetta) в Атанасовското езеро през 2019-2020 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). 
 
Пролетният пик при настоящото проучване и този от периода 2014-2018 г. запазват 
изместването си от април към март, т.е., по посока на зимните месеци, в 
сравнение с този от периода 1996-2002 г. 
 
 
Кокилобегач (Himantopus himantopus) 
 
Разпространението на кокилобегача в Атанасовското езеро през 2020 г. е 
представено на Фиг. 16. 
 
През 2021 г. заетата от вида територия през периодите на миграция и зимуване е 
близка или дори малко по-голяма от тази през 2019 г. и е чувствително по-голяма 
от тази през 2020 г. Предпочитаните от вида участъци през този период са 
предимно в изпарителните басейни на Южни солници и югозападните басейни на 
Северни солници, където са установени преобладаващата част от наблюдаваните 
струпвания на кокилобегачите. 
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Фиг. 16. Териториално разпределение на кокилобегача (Himantopus himantopus) 
в Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано разпространението 
на вида през 2019 и 2020 г.). 
 
На Фиг. 17 е представена кривата на средномесечната численост на вида, 



сравнена с тази през предходните периоди на мониторинг. 
 
През 2019-2021 г. годишната крива се отличава от тези през предишните периоди 
с наличието на съществени колебания, изразени в значителни пикове през май и 
юли със спад през юни и отсъствие на вида в началото и края на годината, докато 
той е регистриран през тези месеци и при двата предходни периода. Освен това, 
затвърждава се изместването на максимума в числеността от август (при 
мониторинга през 1996-2002 г.) към юли (какъвто е и при мониторинга през 2014-
2018 г.). 
 
Данните и през 2021 г. не позволяват ясно становище относно евентуално 
изместване на пролетния пик по посока на зимните месеци и при настоящото 
проучване (каквото изместване има при мониторинга през 2014-2018 спрямо този 
през 1996-2002 г.)), но е от голям интерес да се анализират и бъдещите данни от 
следващите години, които да хвърлят повече светлина по този въпрос. 
 
 

 
 
Фиг. 17. Съотношение на средномесечната численост на кокилобегача 
(Himantopus himantopus) в Атанасовското езеро през 2019-2021 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) 
 
Териториалното разпределение на морския дъждосвирец е представено на Фиг. 
18. 
 
Разпространението на морския дъждосвирец и през трите последователни години 
е много сходно. Предпочитани остават районите на изпарителните басейни и в 
Северни, и в Южни солници, като през 2021 г. има по-изразено присъствие на 
вида и в югозападната част на Южни солници, традиционно място на присъствие  
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Фиг. 18. Териториално разпределение на морския дъждосвирец (Charadrius 
alexandrinus) в Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано 
разпространението на вида през 2019 и 2020 г.). 



и през предишните периоди на проучване на езерото. 
 
На Фиг. 19 е представена годишната крива на числеността на морския 
дъждосвирец през различните периоди. През 2021 г. тя донякъде съвпада с тези 
на средномесечните числености на вида през предходните периоди. Сред най-
съществените отлики е по-високата й стойност през май и септември, когато е и 
вторият пик в годишната численост на вида при периода 2014-2018 г. През периода 
1996-2002 г. пиковите числености са през юни и август, докато при проучването 
2014-2018 г. има пикови стойности през март, юни, август и септември (Фиг. 19). 
 

 
 
Фиг. 19. Съотношение на средномесечната численост на морския дъждосвирец 
(Charadrius alexandrinus) в Атанасовското езеро през 2019-2021 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 морския дъждосвирец се вижда изместване, макар и слабо, по посока на 
зимните месеци на пролетните пикове както при настоящото изследване, така и 
при това от 2014-2018 г., в сравнение с „пролетния“ пик от мониторинга през 1996-
2002 г. 
 
 
Тънкоклюна чайка (Larus genei) 
 
През 2021 г. териториалното разпределение на тънкоклюната чайка е в 
значителна степен сходно с това през 2020 г. (Фиг. 20). Освен това, чеслеността 
на вида е по-висока от тази през предходната година, и значително по-голяма от 
тази през 2019 г. 
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Фиг. 20. Териториално разпределение на тънкоклюната чайка (Larus genei) в 
Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано разпространението на 
вида през 2019 и 2020 г.). 
 



Кривата на числеността на вида през настоящото проучване в сравнение с тези 
през предишните периоди на мониторинг е представена на Фиг. 21. 
 
 

 
 
Фиг. 21. Съотношение на средномесечната численост на тънкоклюната чайка 
(Larus genei) в Атанасовското езеро през 2019-2021 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 през 2021 г. видът като цяло проявява както различия, така и сходство през 
определени месеци в сравнение с двата предишни периоди на мониторинг. За 
периода февруари-август и за м. ноември кривата от 2019-2021 г. е сходна с тази 
от мониторинга през 2014-2018 г., за месеците август-септември – с кривата от 
мониторинга през 1996-2002 г. Прави впечатление значителния спад в 
числеността на вида през октомври, когато и при двата предходни периода е 
имало пикови стойности на броя на птиците. 
 
 
Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) 
 
Териториалното разпределение на малката черноглава чайка през времето на 
настоящото изследване е представено на Фиг. 22. 
 
Заетата от вида територия през 2021 г. е по-малка от през от тази през 2020 г., но 
по-голяма от през 2019 г., макар птиците да са наблюдавани в сходни участъци от 
езерото. Аналогично е състоянието и на числеността на вида през съответните 
години. 
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Фиг. 22. Териториално разпределение на малката черноглава чайка (Larus 
melanocephalus) в Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано 
разпространението на вида през 2019 и 2020 г.). 
 



Кривата на числеността на вида при настоящия мониторинг в значителна степен 
съвпада с тези от предходните периоди, макар и при по-ниски стойности спрямо 
този от 1996-2002 г., но значително по-високи от през 2014-2018 г. И през трите 
периоди на мониторинг пиковете в числеността на вида са през август (Фиг. 23). 
 

 
 
Фиг. 23. Съотношение на средномесечната численост на малката черноглава 
чайка (Larus melanocephalus) в Атанасовското езеро през 2019-2021 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) 
 
Териториалното разпределение на вида е представено на Фиг. 24. 
 
Както се вижда, видът няма ясно обособени предпочитани райони на езерото, към 
които да се придържа през различните години. Въпреки това, може да се очертаят 
някои участъци, където вероятността да бъде срещнат, е по-висока. Това са 
централната западна част на Северни солници и изпарителните басейни на Южни 
солници, където птиците са отбелязани при мониторинга и през трите години. 
Несъмнено причина за това е и ниската численост на дебелоклюната рибарка през 
всички години на проучването. През извънгнездовия период на 2021 г. 
дебелоклюната рибарка е установена в численост, малко по-висока от тази през 
2020 г. 
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Фиг. 24. Териториално разпределение на дебелоклюната рибарка (Gelochelidon 
nilotica) в Атанасовското езеро през 2021 г. (за сравнение е показано 
разпространението на вида през 2019 и 2020 г.). 
 



Кривата на числеността на вида (Фиг. 25) през трите години на настоящото 
проучване показва както сходство, така и известни различия с тези от 
предходните периоди. По отношение броя на индивидите (по-малко от 20 птици) 
при настоящото изследване се наблюдава сходство с периода 1996-2002 г., докато 
при мониторинга 2014-2018 г. има стойности, доближаващи се до 100 индивида. 
Освен това, пиковете в трите периода са през различни месеци – септември през 
1996-2002 г., юни през периода 2014-2018 г. и май при настоящото проучване. 
Прави впечатление, че при настоящия мониторинг видът отсъства през 
септември, докато именно през този месец е максималната му численост при 
проучването през 1996-2002 г. 
 

 
 
Фиг. 25. Съотношение на средномесечната численост на дебелоклюната рибарка 
(Gelochelidon nilotica) в Атанасовското езеро през 2019-2021 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 
 
 
Настоящият доклад представя състоянието на целевите видове птици в 
Атанасовското езеро само през първите три години на проучването (2019, 2020 и 
2021 г.), което дава възможност да се правят изводи само за този период. Тези 
изводи не могат да се разглеждат като окончателни, каквито биха били на 
основата на по-продължителен период, както е предвидено в проекта. Както беше 
отбелязано и при предишните доклади, данните от следващите години във всички 
случаи ще доведат до промени при някои от тенденциите на числеността или в 
териториалното разпределение на птиците. Поради това посочените по-долу 
изводи следва да се разглеждат с известна условност, тъй като отразяват 
състоянието на целевите видове само за посочените три години от мониторинга. 
Въпреки всичко, налице са някои основания за следните заключения: 
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1) При саблеклюна и морския дъждосвирец и през 2021 г. се запазва отбелязаното 
през предишните години изместване на пролетните пикове към зимните месеци, 
каквото бе отбелязано и за периода 2014-2018 г. Ако посочената тенденция се 
запази и през следващите години, ще може да се търси причината в промените в 
климата, свързани през последните десетилетия с по-топли и меки зими. 
Същевременно, тази тенденция, отбелязана през първите две години и при 
кокилобегача, през 2021 г. не бе отбелязана, като пролетният пик съмпадна с този 
от проучването през 1996-2002 г. 
 
2) Отбелязаното и през 2021 г. отсъствие в езерото на големия воден бик 
(практически през цялата година) затвърждава извода, че въпреки наличието на 
видимо подходящи местообитания, мястото не може да се окачестви като такова 
с редовно присъствие на вида. Това не само повишава значимостта на 
предвидената мярка за възстановяване на гнездовото местообитание на големия 
воден бик в северозападната част на езерото, но и показва, че възстановяването 
на вида може да се окаже сериозно предизвикателство. 
 
3) И през 2021 г. се наблюдава положителния ефект от новоизградените мини-
диги в рамките на проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на 
европейско значими видове и местообитания“ („Лагуна на живота“ – LIFE17 
NAT/BG/000558) върху морския дъждосвирец, саблеклюна и някои други видове. 
Изградените през 2021 г. големи диги в северозападната част на Атанасовското 
езеро потвърждаватдопускането, че разширяването на мрежа от нови диги, 
валове и мини-диги ще е има по-добър ефект за снижаване отрицателното 
въздействие на наземните хищници върху гнездящите видове, както беше 
посочено в предишния доклад. 
 
4) При повечето от целевите видове (с изключение на някои от най-малобройните) 
се наблюдава значителна стабилност в пространственото им разпределение. Това 
е свидетелство за известна стабилност в екологичните условия в различните части 
на узерото, въпреки, че това не следва да се абсолютизира предвид 
адаптационните възможности на видовете. Несъмнено, извършваните по проекта 
технически дейности (интензивни през 2021 г. в северозападната част на езерото) 
неизбежно се отразяват и на разпространението на птиците. 
 
5) И през 2021 г. се запазва положителният тренд на числеността при повечето от 
гнездящите целеви видове (с изключение на саблеклюна), макар в различна 
степен при отделните видове. 
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Приложение 1. Карти на разпространението на целевите видове през 2021 г. 
 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) – гнездови сезон 

 



 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) – миграция и зимуване 
 

 



 
Кокилобегач (Himantopus himantopus) – гнездови сезон 
 

 



Кокилобегач (Himantopus himantopus) – миграция и зимуване 
 

 
 



Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) – гнездови сезон 
 

 
 



Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) – миграция и зимуване 
 

 
 



 
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) – гнездови сезон 
 

 



 
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) – миграция и зимуване 
 

 



 
Тънкоклюна чайка (Larus genei) – миграция и зимуване 
 

 



 
Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) – миграция и зимуване 
 

 



 
Бял ангъч (Tadorna tadorna) – миграция и зимуване 
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