1.

Местоположение, вид и големина на острова

1.1. Избор на местоположение
Много важна стъпка за постигане на успешен резултат бе доброто първоначално
планиране и анализ на местоположението на заплахите и факторите, които пречат на
къдроглавия пеликан да загнезди в Атанасовско езеро. В тази връзка потенциалния басейн, за
да се изгради острова, трябваше да отговаря на следните изисквания:
-

Да е с поодходяща големина, осигуряваща най-малко 500 м отдалеченост във всички
посоки от човешко присъствие и дейности, както и за ограничаване на достъпа на
хищници

-

Да е до 500 м от традиционните нощувки на къдроглавия пеликан

-

Да има данни за присъствие на вида в числености над 100 екз., вкл. ивъзрастни
екземпляри.

-

Да е с дълбочина повече от 30 см, умерена соленост (15-25%о) и наличие на
хранителен ресурс (риба).

-

Да не е традиционно използван от розов пеликан (като конкурент).

-

Да има максимални флуктуации на водното ниво от 20-40 см, без възможност за
рязко повишаване или намаляване.

СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ
УСЛОВИЯ ЗА КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН
- Да предлага подходящи условия за транспортиране на материали за строеж на
острова и да има електрическо захранване в близост за осигуряване работата на Wi(PELECANUS CRISPUS) В
Fi камерата.
Бяха анализирани данните от
досегашния мониторинг наЕЗЕРО
къдроглавия пеликан в
АТАНАСОВСКО

Атанасовско езеро и лимитиращите фактори, оказващи влияние на популацията на пеликана. На
тяхна база се установи, че на всички тези изисквания отговаря един басейн в Южната част на
Атанасовско езеро (фиг.2). Той бе допълнително проучен на място и действително се оказа
подходящ за изграждане на островите.
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да загнезди в Атанасовско езеро. В тази връзка потенциалния басейн, за да се изгради острова,
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Да има данни за присъствие на вида в числености над 100 екз., вкл. ивъзрастни
екземпляри.
Да е с дълбочина повече от 30 см, умерена соленост (15-25%о) и наличие на хранителен
ресурс (риба).
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Да не е традиционно използван от розов пеликан (като конкурент).

Да има максимални флуктуации на водното ниво от 20-40 см, без възможност за рязко
повишаване или намаляване.
Да предлага подходящи условия за транспортиране на материали за строеж на острова
и да има електрическо захранване в близост за осигуряване работата на Wi-Fi камерата.
Бяха анализирани данните от досегашния мониторинг на къдроглавия пеликан в
Атанасовско езеро и лимитиращите фактори, оказващи влияние на популацията на пеликана. На
тяхна база се установи, че на всички тези изисквания отговаря един басейн в Южната част на
Атанасовско езеро (фиг.1). Той бе допълнително проучен на място и действително се оказа
подходящ за изграждане на островите.

Фиг.1 Басейн, отговарящ на изискванията и избрано местоположение на изкуствения остров

1.2. Избор на площ и тип на конструкцията
За устойчиво загнездване на къдроглав пеликан е необходимо създаване на относително
многочислена колония. Приема се, че такава е минимум 50 двойки при гнездова площ ок. 2 м 2
за гнездо. Ето защо планирахме островът да бъде с площ минимум 100 м2 (фиг 3)
Избрахме видът на острова да е дървена наколна платформа, заради безспорните им
предимства на този вид изкуствени острови и опитът, който имаме в изграждането и
поддържането им в Атанасовско езеро. Такива платформи в условията на Атанасовско езеро се
ползват средно 10 години, ако се правят поддържат. Тези платформи са лесни и бързи за
изграждане и поддръжка, осигуряват защита от хищници и елиминират заплахата от заливане
на гнездата при резки колебания на водното ниво.
1.3.

Определяне на техническите характеристики на платформата

Стандартната височина на платформите, използвани на други места е от 250 до 300 см, в
Атанасовско езеро тя е 1,5 над водното ниво м поради слабата флуктуация на водното ниво.
На базата на анализите в т.1.1. и 1.2. бе решено да се изградят 3 стандартни наколни
платформи (с площ 32 м2), на отстояние 3 м една от друга, които да бъдат съединени в единна
конструкция с обща площ 144 м2 и капацитет 100-150 гнезда.
Така избраният за изграждане на изкуствен остров е с размери 18 Х 8 м, площ 144 м2 и и
височина над водата 1,5 м.
Поставянето на предпазен борд на конструкцията е иновативно решение и има 3 основни
функции:
Задържа гнездовия субстрат и възпрепятства разпиляването му от вятъра или
избутването му от птиците.
-

Не позволява на яйцата да се изтърколят от платформата.

-

Усложнява покатерването на потенциални хищници на платформата.

Предпазният борд е с височина 12 см
2.

Изграждане на острова

За направа на острова използвахме опита на колегите в ПП Персина. Проучен бе и опита в
Дунавската делта в Румъния и Гърция, на база на който адаптирахме собствена технология за
изграждане на остров с площ 144 м2, съобразена с конкретните условия на Атанасовско езеро.
Процесът на изграждане включва:
•

избор, поръчка и закупуване на дървен материал,

•

вторична обработка на дървения материал

•

транспорт до подходите на избрания басейн

•

транспорт до мястото на изграждане на платформата

•

самото изграждане

•

косене на тръстика като гнездови субстрат,

•

транспортирането на тръстиката и полагането ѝ

•

довършителни дейности

През първият етап на изграждане през ноември 2016 г. бяха построени 2 платформи с
площ 64 м2 и покрити частично с тръстика. В изграждането участваха общо 12 доброволци.
През м. март 2017 г. бяха поставени макетите на птиците и Wi-Fi камера за наблюдение.
Тръстиката, необходима за гнездови субстрат беше окосена от територия с площ 0,4 ха
около Северен солник на Атанасовско езеро.Тръстиката се навързва на снопи и транспортира
до избрания басейн. Тук, с помощта на големи салове от надуваеми гуми и дъски се
транспортира до острова, където се оформя подходящ на дебелина слой и форма,
наподобяваща естествените гнездилища на пеликаните.
3.

Подобрения за привличане на пеликаните

•

Имитация на пеликански екскременти

За привличане на пеликаните към острова използвахме варно мляко, с което
напръскахме тръстиковите снопи. Така се наподобяват пеликански екскременти, което показва
на пеликаните, че платформата е посещаема и безопасна.
•

Монтиране на макети на 2 гнездящи птици

2 макета на лежащ и стоящ пеликан бяха изработени в реален размер от художник –
скулптор. Макетите трудно се различават от живи птици дори от тренираните очи на
орнитолозите, които наблюдават платформите (фиг 17). Те са прикрепени в единия край на
острова и наподобяват мътеща двойка пеликани. По този начин привличат вниманието на
останалите птици, които ги наблюдават отдалече, прелитат или кацат около тях за повече
информация. Доказано е с различни изследвания, че подобни макети помагат на птици (и
други животни) да преценят безопасността на дадена територия. В много случаи активират или
благоприятстват активиране на различни поведенчески реакции. Например - засилване на
териториалната привързаност, защита на територия, демонстрация на сила, брачни игри, както
и активиране на размножителни инстинкти на хормонално и физиологическо ниво.
4. Мониторинг
Двукратно в месеца (около 1-во и 15-то число), басейнът с острова е обект на
орнитологичен мониторинг. Данните са представени в табл. 1. и фиг. 2
Date

count speciesStatus

behaviour

4.1.2017

250

Perched

4.3.2017

4

Perched

31.5.2017

65

Non breeding

Perched

31.5.2017

24

Non breeding

Perched

21.6.2017

9

Non breeding

Perched

15.7.2017

1

Non breeding

Perched

4.8.2017

58

Non breeding

Perched

14.8.2017

26

Migrating

Perched

14.8.2017

1

Migrating

Perched

3.9.2017

20

Migrating

Perched

3.9.2017

30

Migrating

Perched

11.9.2017

21

Migrating

Perched

11.9.2017

8

Migrating

Perched

3.10.2017

18

Migrating

Feeding / hunting

2.11.2017

3

Migrating

Perched

Табл. 1 Мониторинг на численост на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) в Атанасовско езеро
2017 г.

Фиг. 2 Разпространение на струпванията на къдроглав пеликан в Атанасовско езеро 2017 г. и
басейна с изградения остров
Мониторинг на платформата се провежда чрез монтираната 24/7 Wi-Fi камера. Тя дава
допълнително информация в реално време, която е принос към данните от традиционния
мониторинг.
Поставянето на камера на разстояние 600 м беше истинско предизвикателство – от
полагането на 600 м кабел до предаването и приемането на сигнала. Затруднение оказва
водната повърхност, която отразява голяма част от предавания сигнал. Камерата излъчва 24
часа/ 7дни и е достъпна през IP адрес. Поради технически затруднения сигналът не може да
бъде предаван директно и споделян в социални мрежи, но се обработват кратки клипове с
интересни моменти, които се радват на голям интерес от широката общественост.
5. Резултати

В резултат на проекта е изграден изкуствен остров за къдроглави пеликани с площ 144 м2. Само
няколко месеца след построяването островът бе припознат и използван за почивка и нощувка
от до 120 индивида. Използването му в периода на размножаването на вида, голямата
численост птици и наблюденията върху поведението на птиците при присъствието им върху
острова показват значителния потенциал за заселване на острова и формиране на гнездова
колония в бъдеще.
Данните от наблюденията на къдроглав пеликан, числеността и поведението върху изкуствения
остров са представени в табл. 2
Дата
18.03.2017
12.05.2017
16.05.2017
26.05. 2017

час
11,00

активност
почиващ

забележка

16,00

брой
1
15 -20

почиващи

27.05.2017

8,00

17

27.05.2017
28.05.2017

17,00
8,00

100-120
3

28.05.2017
29.05.2017
30.05.2017

17,00
18,00
18,00

80
70
100

Почиващи, хранещи
се
Почиващи
Почиващи, хранещи
се
почиващи
почиващи
почиващи

31.05.2017
01.06.2017
02.06.2017

18,00
18,00
17,00

20-30
70
12

Териториални борби,
Излетели ок 21,00 ч.
Хранят се около
платформата
Нощувка на платформата
Отлетели за хранене ок.
7,30
Нощувка на платформата
Нощувка
Териториални борби, 15
екз. P. onocrotalus, нощувка
Излетели ок. 20,30
Излетели ок. 21,00
нощувка

06.06.2017
08.06.2017
26.06.2017
26.06.2017

6,30
18,00
6,30
18,00

1
12-15
1
1

почиващи
Почиващи
Почиващи, хранещи
се
почиващ
почиващи
почиващ
почиващ

Излетял ок. 10,30
нощувка
Игра с гнездови субстрат
Нощувка, излетял на 27.06.
ок 7,00
нощуващ

28.06.2017
1,00
1
почиващ
28.06.2017
6,30
1
почиващ
Табл. 2 Наблюдения на къдроглав пеликан на изкуствен остров в Атанасовско езеро (визуално
и с Wi-Fi камера)
Първите масови посещения на вида започнаха на 26.05. 2017. Първата нощувка бе
наблюдавана на 27.05.2017. Максимална численост бе постигната на 27 май 2017 г., когато
едновременно на платформата имаше около 100 - 120 птици. След дневната си хранителна
миграция до ез. Вая пеликаните се завърнаха на платформата и прекараха нощта върху нея.
Последното документирано използване на платформата е на 28.06.2017 г.
Около 90% от използващите острова пеликани са млади птици Част от тях обаче демонстрират
поведение, характерно за размножаващи се птици - териториалност и защита на територията,
подреждане на гнездови субстрат. Присъствието на птици на острова по време на
размножителния период на вида е добър индикатор за потенциално използване на мястото за
размножаване.

На 28.05. 2017 г на островът бяха наблюдавани да почиват ок. 10-12 розови пеликани. Това
наблюдение бе единично и в следващите дни розовият пеликан не бе отбелязан тук.
През някои дни рано сутрин нощувалите на острова пеликани бяха наблюдавани да се хранят в
басейна. Той осигурява известно количество риба, но не достатъчно и птиците извършват
редовните си хранителни миграции до ез. Вая.
Така избраното местоположение, типа на острова и подобренията, които направихме създават
подходящо и сигурно място за почивка на къдроглавия пеликан в Атанасовско езеро.
Създадените предпоставки за стимулиране и активиране на размножителни инстиктни и
елиминираните лимитиращи фактори са още едни от факторите за създаване на гнездова
колония в следващите 5 години. За целта трябва да продължат усилията за смекчаване и
елиминиране на въздействията на новопоявили се заплахи, да се поддържа в добро състояние
платформата (подмяна на евентуално повредени през зимата елементи, допълване с дъски,
гнездови субстрат, поддръжка на видеокамерата)
Пеликаните бързо опознаха острова и го приеха за безопасно и сигурно място за почивка.
Задържането им в района е важна стъпка за дългосрочното използване на острова. С течение
на времето и половото съзряване на птиците може да се очаква все по-засилени териториални
зависимости на птиците, демонстрация на брачно поведение, мнима копулация и др.
През 2018 г. очакваме пеликаните да посещават острова в и извън размножителния период за
вида, да се задържат все по-дълго и с големи числености (над 100 индивида) на него и да
нощуват все по-често. Очакваме да продължи демонстрацията на териториална зависимост и
елементи на брачно поведение при някои от птиците.
В периода 2019 – 2021 г. очакваме едни и същи птици да се завръщат в Атанасовско езеро след
сезонните си миграции. С напредване на половото им съзряване се очаква засилване на
размножителните им инстинкти и опити за сформиране на двойка, мнима или реална
копулация, изграждане на гнезда и снасяне на яйца. Загнездването на няколко двойки (3-5)
може да е добър стимул за останалите птици да обособят собствена размножителна двойка.
При елиминиране на всички лимитиращи фактори, възпрепятстване на възникването на нови,
както и редовно обслужване и поддръжка на изградения остров може да се очаква след 2021 г.
върху изкуственото съоръжение да се формира нова размножаваща се колония на къдроглав
пеликан с около 20-30 гнездещи двойки и постепенното им увеличаване до постигане на
оптималната за площта на острова гъстота на гнездата (50- 60).
Продължение на настоящия проект намира отражение в изготвяне на проектно предложение
по програма LIFE+ за къдроглавия пеликан в България, което е представено на ЕК за оценка.
6.

Препоръки

Строежът на острови е една първоначална крачка към създаване на нова гнездова колония на
къдроглав пеликан в Атанасовско езеро. Но тя няма да се увенчае с успех, ако не бъдат сведени
до минимум лимитиращите фактори и ако се позволи да възникнат нови заплахи за
пеликаните. БФБ и БДЗП ще продължат дейностите за създаване на благоприятни условия за
къдроглавия пеликан като част от отговорностите им за опазване на Атанасовско езеро. В
бъдеще усилията трябва да бъдат насочени към:
ограничаване до минимум достъпа на работници от солниците в близост до острова в
периода на размножаване и отглеждане на малките.

-

разширяване на местата за почивка и нощувка на пеликаните върху валовете.

трайно решаване на проблема с наземните хищници и превантивни мерки срещу
достъпа им до местата за почивка.
Продължаване на мониторинга на вида и предприемане на мерки срещу потенциални
нови заплахи
наблюдаване на състоянието на изградения остров и своевременно ремонтиране при
нужда – подмяна на дъски и носещи елементи, допълване с тръстика, поддържа на камерата

