Една година след старта на проект „Солта на живота“ започва „издаването“ на електронен
бюлетин за живота на проекта и за всичко по-интересно, което се случва около Атанасовско
езеро.
В брой #1/2013:

БАГЕР ДРАГЛАЙН ГАРАНТИРА ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ
НАВОДНЕНИЯ И ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЛАГУНАТА АТАНАСОВСКО
ЕЗЕРО
През март бе дадено началото на почистването на обходния
канал на Атанасовско езеро. Бaгepът, тип „Драглайн”
(еднокофов, въжен с дължина на стрелата 13.7 м и обем на
кофата 0.8 м3), бе закупен по Проект “Солта на живота”, като
50% от стойността му бе осигурена от донора, а останалите
50% от партньора по проекта - „Черноморски солници” АД.
Това е една дългосрочна инвестиция, която ще позволи ежегодната поддръжка на канала и
след края на проекта. Повече тук.

НОВА СРЕЩА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА АТАНАСОВСКО
ЕЗЕРО
На 26 ноември 2013 г. от 10.00 часа в залата на Областна
администрация Бургас ще се проведе Втората среща на
Обществения съвет за Атанасовско езеро. Тя ще бъде на тема:
„Основни постижения на първия LIFE+ проект за района на
Бургас - „Живот за Бургаските езера“ – природозащитни,
образователни и комуникационни“.

ФЕСТИВАЛ НА СОЛТА В ЛАГУНАТА СЪБРА ПОЧИТАТЕЛИ НА
СОЛ, ЛУГА, ЛЕЧЕБНА КАЛ … И МЕРУДИЯ
Първото издание на Фестивала през 2013 г. бе посветено на
основния продукт, който се добива в лагуната - солта,
различното ѝ приложение за храна, здраве, забавление,
козметика, изкуство. Какво представлява солта и от какво е
съставена, защо е важно да продължи да се добива в
Атанасовско езеро научиха участниците. Повече тук.

ОКЕАНАРИУМ В БУРГАС – ИЛИ ВСЪЩНОСТ АКВА-ПАРК И
ХОТЕЛ НА БРЕГА НА ЕЗЕРОТО
Приморският парк малко по малко се застроява, облечен в
удобни проекти и все с мисъл за добруването на гражданите
През януари в Бургас се заговори за изграждането на
океанариум и делфинариум, но едва в края на август се
проведе обществено обсъждане и се представи как
„заблатената територия ще придобие красив и облагороден
вид“ според инвеститорите от „Уотърс атракшънс къмпани плюс”, които спечелиха 35
годишната концесия. Повече тук.

Накратко:

Мониторинг на посетителите на басейните с луга и кал в
Южни солници се проведе в края на август със съдействието на
младежите, участващи в природозащитната бригада на БДЗП.
Установи се, че близо 3000 души посещават басейните всеки
ден и цифрите показват че има много сериозен натиск за
територията. Въпрос на допълнителни анализи от страна на
стопанина на басейните „Черноморски солници“ АД е
решението за бъдещето на това място и нач ина му на
функциониране през следващите години. Повече тук.

Хидробиология и хидрология - от 12 точки в езерото, канала и
морското заустване се взимат проби и се следят основните
биологични елементи за качество, фитопланктон,
макрозообонтос, макрофити и рибна фауна с подкрепящи
физикохимични данни за разтворен кислород, насищане,
соленост, pH, температура и органични вещества, амониев
азот, нитрати, нитрити, фосфор и допълнителни (плътност и
водни нива). Анализът на данните ще е от значение за
гарантиране природозащитния статус на лагуната и влиянието
на преките природозащитни дейности, извършени по проекта.

Необикновен 33-ти рожден ден на резерват Атанасовско
езеро с велосипеди на 12 август от Морската градина до
Точката. 50 човека се включиха във вело-пътешествието и в
намирането на 33 открития, свързани с резервата. Повече тук.

За да остане Бургас градът на езерата и птиците вече помагат и автобусните
спирки в града. БДЗП и БФБ получиха съдействие от медийна агенция „Пиеро
97“, която подкрепи проектите „Живот за Бургаските езера” и „Солта на
живота”, изпълнявани към програма LIFE+ на ЕС в усилията им да накарат
жителите на Бургас да се гордеят с природата, която имат в своя град. Повече
тук.

Проектът се включи във Фестивала на науката, който Община Бургас
организира за пръв път и на 26 септември на Укритието на Атанасовско езеро
се представиха видовете, които се срещат в соленото езеро. Но този път
акцента бе не върху птиците, а върху .... рибите. Високата соленост на водите е
причина там да се срещат малко, но специфични видове, които са
приспособени към тези трудни за оцеляване условия като кавказко попче,
атерина, гамбузия. Повече тук.

