В БРОЙ # 2/2014:

Фестивал на солта
Второто издание на фестивала беше на тема „Сол и
птици“. Ключовото събитие на проекта за привличане
интереса на различни граждани, туристи, деца и
студенти към лагуната се случи на 29 август – в края на
сезона за къпане в лугата и в края на
природозащитната бригада Атанасовско езеро. По
време на Фестивала на солта над 1500 човека
посетиха разнообразните ателиета и събития и
преоткриха солта като елемент за изкуство, кулинария и лечебна сила.
Най-голяма атракция се оказа възможността да станеш Солничар за един ден и да се докоснеш до
камарите със сол, да натовариш дървената количка и да напълниш солничрска лопата с дупки.
Лежерна атмосфера, добро настроение, хубава музика, залез и готини хора … единствено комарите
разваляха пълната идилия, но пък без тях как щяхме да разберем, че сме на езерото като се
стъмни.

Трета среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро
Тя се проведе на 11 юни и бе посветена на солодобива в
Атанасовско езеро. Дияна Костовска представи кратка
информация за солниците и за морския солодобив в
Европа, а Деян Томов, главен технолог в „Черноморски
солници“ АД - технологията на традиционния солодобив,
както и нуждата от компенсаторни механизми за
пропуснати ползи поради статута на резервата. Особен
интерес предизвика представянето на новия продукт
т.нар. Фльор де сел („Цвете на солта“), като участниците се обединиха около идеята тя да се
регистрира като натурален продукт, а не като трапезна сол, за да не се налага йодиране по БДС. По
този начин тя ще се запази като изцяло природен продукт, добит без допълнителна обработка.
Експертът на проекта по Агроекология - Едита Дифова представи първи резултати от проучването на
възможностите за подкрепа на традиционно производство на морска сол в средиземноморските
страни и в България. От една страна морският солодобив е минна дейност, а от друга - солта не е
селскостопански продукт. В допълнение Атанасовско езеро не е „селски район“, което значително
стеснява възможностите за компенсации, предвидени от Програмата за развитие на селските
райони, но е в Натура 2000 зона. От направения анализ се установи, че вероятно най-подходящия
вариант за солниците ще бъде да се регистрира черноморската сол като селскостопански продукт

със специфични характеристики, свързани с географския му произход, и да се насочат усилията ни в
посока да поискаме изключение за България по отношение мярка “Плащания по Натура 2000“.

Природозащитна бригада в помощ на обитателите на
езерото
При много добра организация премина природозащитната
бригада, проведена тази година за пръв път в рамките на
проект „Солта на живота“. „Старият“ комендант Тодор и
„новият“ организатор Волен получиха висока оценка както
от ръководството на БФБ и БДЗП, така и от самите
участници (82 % от анкетираните са дали отлична оценка
по отношение на организацията и изпълнението на
дейностите). Една платформа и огромен насипен остров успяха да направят доброволците за
гнездене и почивка на птиците в Атанасовско езеро. Обучението за наблюдение на миграция също
е оценено с отличен от 86 % от младите хора, които най-вече акцентират върху експерта, който е
водил дейността - д-р Петър Янков.
Над 70 момичета и момчета работиха усилено в продължение на 10 дни и създадоха чудесна
атмосфера в палатковия лагер, около огъня вечер и по време на увлекателните и образователни
лекции. На най-голям интерес се радваха лекциите за правите раци и опазването на египетския
лешояд, както и тези за Царския орел и Туркменистан.
За съжаление обаче един висок % от участниците - 27, 6 са останали много недоволни …. от
комарите.
Благодарим на бригадирите, които активно помогнаха за провеждането на Фестивала на солта и се
включиха във всички събития.

Пътека на солта
След няколкомесечна подготовка на концепции за двете
пътеки в Южната част на езерото от екипа на
„Хамалогика“ и след дискусии с партньорите от
Черноморски солници АД, в края на август бе изградена
първата част на Пътеката на солта, която включва 3
табели във форма на куб (подобно на кристала на солта),
които се въртят и съдържат информация за езерото,
солодобива, лечебната луга и кал, както и голяма
дървена решетка с информация и снимки, атрактивни
графити със солница с море, кални хора и птици.
За съжаление силните дъждове в началото на месеца разрушиха решетката на солта. Пътеката ще
бъде завършена през новия туристически сезон – пролетта на 2015 г.

Рекордни валежи през май и септември
През май месец бяха измерени рекордни за района на езерото
валежи. Откакто се правят подобни замервания от Черноморски
солници - 1937 г. подобни количества не са установявани – 155
л/месец.
Началото на септември също не се размина с традиционните
силни валежи, като този път до ранните часове на 6 септември
2014 над Атанасовско езеро се изляха рекордните 101 литра за
денонощие. Както в целия Бургаски регион, така и на езерото
паднаха огромни количества валежи, които на места покриха и
някои от валовете между отделните басейни.

Нови попълнения в екипа на проект "Солта на живота"
Спас Узунов е новият отговорник за Консервационните
дейности по проекта, който ще координира работата на всички
експерти извършващи мониторинг в лагуната и ще следи как
дейностите, осъществявани в рамките на проекта повлияват
обитателите на езерото.
Диана Павлова е най-новият член на екипа на проект „Солта на
живота“. На нея се пада нелеката задача да създаде атрактивна
изложба за Атанасовско езеро, в която да бъдат представени по интересен начин обитателите на
лагуната, солодобива и връзката между двете.

НАКРАТКО:
Включи града и езерото
Тази година атрактивният градски фестивал се случи през юни и за пръв
път Атанасовското езеро, което реално си е част от града официално се
присъедини към „Включи града“.
Десетки граждани с велосипеди, пеша и с автомобили посетиха района
на Укритието и наблюдаваха птиците, срещащи се в момента в езерото.
Голяма атракция бяха гнездещите рибарки, почиващите пеликани и
изложбата на въже, посветена на езерото. По-арт настроените участници имаха възможност да си
направят рамка за снимка от езерото с естествени материали – канап, тръстика и др.

Празниците на Атанасовско езеро
Няма друго езеро, което да празнува и имен и рожден ден . Само
Атанасовско езеро, носещо името на бившето село, разположено по
бреговете му вече няколко години отбелязва зимен празник на 18

януари – тази година повече от 70 човека се включиха в празника в Културен център „Морско
казино“, посветен на птиците, участваха в птичи викторини, а малките играха вълнуващи игри,
свързани с птиците.
За рождения ден на резервата бяхме наблегнали на спортните събития, тъй като вярваме, че
езерото и околностите му са много подходящи за различни видове спорт – бягане, колоездене,
каране на ролери и тротинетки и др. На поляна в парк Езеро организирахме надпреварата „Бързи,
зелени, солени“, а в забавните игри, свързани с езерото и птиците се включиха и малки и големи.
Получи се луда веселба, а накрая за най-активните участници имаше традиционните подаръци и
скромна, но изтънчена почерпка. Като за рожден ден...

Моделът на управление на Атанасовско езеро представен в Румъния
Представители на проекта участваха в международен симпозиум на
тема „Опазването на природното богатство и пейзажа – предпоставка за
устойчиво развитие“. В Екотуристическият музеен център на Дунавската
делта се събраха представители на администрации на защитени
територии, университети и музейни дейци, екипи на различни проекти
за консервация, проучване и образование в сферата на
биоразнообразието.
Нашият екип участва в симпозиума с презентация и постер на тема „Мерки за възстановяване и
поддържане на дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро“ и представя
езерото като успешен модел за устойчиво управление на биоразнообразието чрез комплекс от
консервационни и популяризаторски дейности.

Приключи още един вълнуващ и ползотворен мониторингов сезон на
Атанасовско езеро
Мониторинговото лято 2014 отбеляза рекорди по паднали валежи в
района на езерото. Като една от най-важните дейности по проекта,
даваща ценна информация за състоянието на компонентите на
биоразнообразието и околната среда, мониторингът е от изключително
значение за правилното планиране на природозащитната дейност, резултатът от приложените
консервационни мерки и бързата реакция при заплахи.
И през този сезон продължи наблюдението на основните хидрологични и хидрохимични
показатели, хидробиология – фитопланктон, макрофити, макрозообентос, местообитания и
растителност, ихтиологичен и орнитологичен мониторинг. По график до края на годината ще
продължат мониторинговите сесии за хидрохимия и хидрология, както и тези на птиците.
Наблюденията, събирането и обработката на информацията се извършват по специално
разработените методики от цялостната схема за мониторинг на Атанасовско езеро, която очакваме
в края на проекта да бъде официален комплексен документ за мониторинг на свръхсолени езера в
България.

Готви се актуализация на Плана за управление на резервата
Фирма „П Юнайтед“ спечели обществените поръчки за актуализиране и
разработване на всички планове за управление на резервати в района на
РИОСВ Бургас. Таню Мичев и неговият екип ще актуализират Плана за
управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро“ до края на
годината и ще го предложат на широката общественост за обсъждане.
Като един от основните инструменти за съвременно управление на
защитените територии очакваме това издание на плана да даде основните
насоки за поддържане и възстановяване на богатото биологично
разнообразие на езерото, да начертае адекватни и приложими
природозащитни и консервационни мерки за опазването му, да анализира и оцени заплахите и
другите отрицателни въздействия върху територията и обитателите на лагуната. Този стратегически
документ е от изключителна важност за бъдещето на резерват „Атанасовско езеро“. БФБ като
заинтересована страна по управлението на „Атанасовско езеро“ ще се включи активно в анализа на
изготвения план и ще предложи мерки, за да бъде гарантирано съхраняването на това неоценимо
природно богатство.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:
Фотопленер "Един солен ден в Атанасовско езеро"
Бургаска Фотографска Общност и Проект „Солта на живота” организират
фотопленер в Атанасовско езеро – Северен и Южен солник за заснемане
на птици, солничари и солници на 11 октомври

Четвърта среща на Обществения съвет
В края на годината ще се проведе поредната среща на Общественият
съвет, който се събира два пъти годишно за да обсъжда състоянието,
проблемите и възможностите в Атанасовско езеро.
Този път темата ще е посветена на 2015 – Година на Атанасовско езеро.

2015 - година на Атанасовско езеро
Всяка година БФБ обявява Година на определен вид или група
организми. Десетгодишната традиция ще бъде нарушена и 2015 ще
бъде обявена за Година на Атанасовско езеро.
Това означава, че симпатичният календар на Фондацията ще бъде
посветен на езерото, ще бъдат организирани различни интересни
прояви, а интерактивната изложба, която ще бъде разработена от проекта ще започне собствен
живот, като тръгне на пътешествие из страната, за да разказва сама за уникалната лагуна.

Интерактивна пътуваща изложба за Атанасовско езеро
Изложбата ще съчетае вижданията и уменията на различни бургаски
творци, които ще въплътят духа на езерото в материален облик.
Зрителите ще се запознаят с птиците, бозайниците, растенията, солта
и другите солени особености на лагуната. Специално изработено пано
ще събере свързаните със солта суеверия, поговорки и различните
рецепти за ползването й.
Посетителите ще научат за чудото миграция, за специфичната анатомия на соленолюбивите птици,
за лечебните свойства на лугата и още много други. Разходката им ще завърши с игра на
интерактивен пъзел, чрез който ще проследят каналите навлизащи от морето в Атанасовско езеро.
Очаквайте скоро и във вашия град!

