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Солта на
живота
е-бюлетин

ВСИЧКО НАЙ-ИНТЕРЕСНО ЗА ЛАГУНАТА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

В ТОЗИ БРОЙ

Какво се случи през 2016?
Измина една година изпълнена с много
работа, но и с много добри резултати за
Атанасовско езеро, за забележителната
лагуна, за обитателите на влажната зона и
за гражданите на Бургас.
Година, в която нямаше големи
катаклизми, нямаше наводнения и суши,
макар че имаше голям пожар. Една добра
година за солодобива, но и за гнездещите
по дигите и валовете птици.
През 2016 се отвориха нови възможности
за близки срещи със солената лагуна, за
снимки на огнени изгреви и пламтящи
залези по новата вело алея от Морската
градина и по Пътеката на солта. Само за
ден през август близо 4000 души минават
покрай езерото и морето, за да карат
велосипед (над 800 човека) или да се
потопят в басейните с луга и кал (3200
души).
Хиляди хора от града ни, но и от цялата
страна се запознаха със саблеклюна
Атанас и останаха очаровани от
многолюдното му семейство и влажния му
квартал.
Десетки доброволци дадоха своя труд за
да строят острови, да слагат системи за
пасивна защита, да косят и подготвят

терена около езерото, за да е по-сигурно и
приятно на птиците, но и на хората.
Няколко изложби разнесоха славата на
Атанасовско езеро из страната, а найновата ни - „Миграции“ алармира за малко
познатите мигранти, свързани с климата.
Фестивалът на солта се случи за 4-ти път
на брега на лагуната, благодарение на
специалната подкрепа, която получихме.
Гостуваха ни младежи от България,
Франция, Белгия и т.н. Посетиха ни други
LIFE проекти, участвахме във важни срещи
за Бургас и района.

LIFE публикация за лагуните
Програма LIFE подготвя специална публикация за
лагуните. Важно място в нея ще заема и
крайбрежната лагуна Атанасовско езеро. През
септември журналист от комуникационния екип на
LIFE посети района на проекта и се срещна с екипа.
Очаквайте скоро публикацията на нашия уебсайт.

Рекорден брой дебелоклюни рибарки
загнездиха по изчистените диги в
резервата, а скоро се надяваме новите
квартири, които построихме в Южен
солник пак с помощта на доброволци, да
се харесат на пеликаните и да ги
привлекат най-сетне да загнездят и по
нашите езера.
Благодарение на нашите партньори и
приятели продължихме да работим
активно за опазването и възстановяването
на една от най-важните екосистеми в
България – крайбрежната лагуна
Атанасовско езеро.

Грижи за гнездящите птици
За да предпазят наземногнездящите птици в
Атанасовско езеро, доброволците на БДЗП
изградиха система за пасивна защита, която бе
монтирана преди началото на гнездовия сезон и
отстранена след края му - по време на бригадата.
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Полумаратон
Атанасовско езеро
Вече няколко години Българска фондация
Биоразнообразие организира
празнуването на Атанасовден на един
необикновен именик – Атанасовско езеро,
но през 2016 променихме традицията и
празнувахме на 17 януари (неделя) с голям
спортен празник – полумаратон
„Атанасовско езеро“.Той бе организиран
от сдружение "Зелена Странджа", БФБ и
Община Бургас с цел популяризиране на
спорта, физическата активност,
значението на Атанасовско езеро като
природозащитен обект на регионално и
световно ниво и нуждата от неговото
опазване. Въпреки лошото време в трите
спортни дисциплини – бягане 20 км,
колоездене 20 км и бягане 8 км, се
включиха 80 човека на различна възраст и

от различни градове в страната.
Повече подробности за състезанието тук
За изданието на полумаратона през 2017 г.
четете в www.saltoflife.biodiversity.bg тук.

Рекорден брой пеликани и нови
платформи за тях
Дигите на Атанасовско езеро са
предпочитано място за почивка и нощувка
на къдроглавите пеликани през зимните
месеци. През февруари по време на
редовния мониторинг на състоянието на
езерото са наблюдавани рекорден брой
къдроглави пеликани - 685, които се
подготвят да нощуват на ремонтираните в
рамките на проект „Солта на живота“
валове в Атанасовско езеро.
Характерно за тези големи птици е, че не
могат да нощуват директно във водата, а
имат нужда от спокойни места на брега,
където да почиват необезпокоявани.
Атанасовско езеро и окислителните
басейни на Лукойл Нефтохим са двете
основни места в Бургаските езера, където
видът нощува. Обикновено в езерото са
наблюдавани до около 500 птици и броят
им в края на януари е рекорден за
езерото.
Къдроглавият пеликан е световно
застрашен вид като популацията му е
оценена на 10 – 14 хиляди индивида. В
Бургаските езера зимуват редовно 10% от

световната популация на този изчезващ
вид.
За осигуряване на благоприятни условия
за почивка и нощуване в началото на тази
зима в Южен солник бяха изградени две
дървени платформи, покрити с подходящ
субстрат – тръстика, като се предвижда в
началото на февруари 2017 г. върху тях да
бъдат поставени и макети на 1 стояща и 1
гнездяща птица, за да се стимулират
размножителните инстинкти на вида.
Чрез създаване на тези изкуствени
местообитания с труда на доброволци в
студено време и при силен вятър и дъжд,
заплахите за вида в голяма степен се
елиминират и очакваме в рамките на 3-5
години пеликанът да направи опит за
загнездване.
Благодарим на компания LUSH, която
подкрепи нашата идея и финансира
проекта, както и на Ралица, Влади,
Евгени, Ивайло, Милен, Спас, Краси,
Стефан, Поля и др., които помогнаха
платформите да бъдат изградени.
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Последната среща на
съвета за 2016 бе на 2
ноември в читалище
Хамалогика

ОСТРОВИ НА НАДЕЖДАТА

Един проект, подкрепен от Телус
На специална церемония в София на 9
февруари 2016 г. Общественият борд на
Telus International връчи наградите на
избраните проекти в сферата на
образование, здравеопазване и опазване
на околната среда.
От подадените 150 проектни
предложения, 20 са одобрени за
финансиране с различни суми – от 2 до 6
хиляди канадски долара.
БФБ също бе сред наградените за своя
малък проект “Острови на надеждата“,
свързан с пасивната защита от хищници
на гнездящите птици в Атанасовско езеро
и включването на доброволци в акциите
по опазването им.

Обществен съвет за
Атанасовско езеро през 2016

На 16 февруари 2016 г. в едно ново за
Бургас пространство – “Зелената къща”,
на ул. Патриарх Евтимий 9 се проведе
шестата среща на Обществения съвет за
Атанасовско езеро.

екипа да се привлекат посетители около
Атанасовско езеро също бяха обсъдени.

Темата този път бе: „Създаване на
подходящи места за гнездящите видове
в лагуната“. Лектори бяха Владимир
Младенов – орнитолог от Българско
дружество за защита на птиците и Спас
Узунов от проект „Солта на живота“.
Една от най-важните консервационни
задачи в Атанасовско езеро е да се
осигурят достатъчно и сигурни места за
гнездене на птичите обитатели, които
изграждат гнездата си и излюпват яйцата
директно на земята по валове, диги или
изкуствени острови.

Един от най-значимите отрицателни
фактори за птиците в Атанасовско езеро
са наземните хищници - най-вече чакали и
скитащи кучета.
Чрез проекта, подкрепен от Telus са
закупени два широкоъгълни фотокапана, с
които се събира ценна информация за
вида и числеността на хищниците в
колониите, подходите и времето за
навлизане, тяхното поведение и
механизмите за преодоляване на
защитните съоръжения.

Седмата среща на Обществения съвет за
Атанасовско езеро се проведе на 28 юни
2016 г. в района на Укритието за
наблюдение на птици. Темата на срещата
бе „Интерпретация за лагуната“, затова
всички участници заедно откриха
официално вече готовата Пътека на
саблеклюна.

http://saltoflife.biodiversity.bg/bg/Fotokapan
i_sledyat_za_sigurnostta_na_ptitsite_po_dig
ite_na_rezervat_Atanasovsko_ezero-p690

Обсъди се Плана за интерпретация на
лагуната, който бе представен накратко от
отговорника по интерпретация Диана
Павлова. Програмата за интерпретация,
творческите работилници и усилията на

Осмата среща на Обществения съвет се
проведе на 2 ноември 2016 г., за да обсъди
различните предизвикателства, свързани
с режима на защитените територии.
Основен лектор бе Детелина Иванова от
РИОСВ Бургас. Един от поводите е
възникналият казус с неотразяването на
границите на защитена местност (ЗМ)
„Бургаски солници“ в Ловоустройствения
план на ДГС Бургас, което създава
затруднения при прилагането на
заповедта на ЗМ и съответно
осъществяване на ловна практика от
ловците, които ползват околните терени.
Надяваме се конструктивният диалог
между институциите да доведе в найскоро време до окончателно разрешаване
на казуса. Предстои приемането на
актуализирания План за управление на
резерват Атанасовско езеро, който трябва
да отрази внесените становища на
заинтересованите страни.
В срещата се включи и народния
представител Румен Желев, който добре
познава ловната тематика и проблемите
на защитените територии в района на
Бургас и също взе отношение по
въпросите с отразяването на границите на
защитените територии.
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Пътеката на саблеклюна,
ракитовата наблюдателница
"Гнездото" и беседката пред
Укритието за наблюдение на
птици бяха притегателни за
млади рожденици, които търсят
нови и различни преживявания
за тях и за гостите си.

Рожден ден на резервата
На 12 август 2016 г. БФБ и Регионалната
инспекция по околна среда и води –
Бургас организираха специално
велосъбитие „На колела покрай брега“.

КАРНАВАЛ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Въпреки, че това се оказа единственият
дъждовен ден за това лято, над 80 човека
се включиха във велопътешествието от
Укритието за наблюдение на птици и
Пътеката на саблеклюна през Парк Езеро
до Пътеката на солта покрай морето.

92 деца на различна възраст от 3 до
11 години представиха на 27 май
своите костюми на растения и
животни от Бургаските езера –
земеродно рибарче, пеликани,
лопатарка, речна рибарка, солнично
раче, лястовица, тръстики. Имаше
композиции на цели езерни
екосистеми – Вая и лагуната
Атанасовско езеро и даже на морски
обитатели – две рециклирани медузи.

На кафето до басейните с луга ги
очакваше почерпка по случай 36-тия
рожден ден на резервата и голяма
тематична торта.
Оказа се, че освен "рожденик", езерото е
особено подходящо да предостави терен
за празнуване на рожден ден. През август

Тази година за първи път
дъждът не се размина и
Карнавалът се премести от открита
сцена „Охлюва“ вътре в зала „Петя
Дубарова“ на Морското казино. Това
не попречи на участниците да се
включат в дефилето и не помрачи
празничното настроение на патетата,
пчели, калинки и морски вълни и над
200 гости и участници.

Най-тематично подготвени и найартистично дефилираха децата от ОДЗ
№5 "Иглика“, които получиха голяма
палатка за двора на детската градина.

БФБ, в партньорство с Община Бургас,
РИОСВ Бургас и Победа АД създаде един
истински природозащитен празник.

Спасителни акции в резерват Атанасовско езеро
Наземните хищници са един от най-значимите отрицателни фактори за птиците в
Атанасовско езеро. Най-голямо въздействие оказват чакалите и скитащите и изоставени
от стопаните си кучета, чиято численост непрекъснато се увеличава.
Доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект
Солта на живота изградиха нови защитни системи, които включват метална мрежа,
опъната на дървени колове по протежение на дигата, която се ползва за гнездене,
включително и по два метра навътре във водата. Пред мрежите бяха монтирани и
електропастири със слънчеви батерии, плашила, различни светлинни, звукови и шумови
дразнители.
Инсталирането на системата от пасивна защита е консервационна дейност, която е в
полза на застрашени видове птици като дебелоклюни рибарки, кокилобегачи,
саблеклюни и др. Създаването на добри и безопасни условия за гнездене на птиците са
гаранция, че това са местата, в които ще се съхранят гнездовите колонии на тези птици.
Екипът на проект „Солта на живота“ изказва своята благодарност на всички доброволци,
които се включиха в акциите, както и на партньорите от „Черноморски солници“ АД за
помощта и съдействието за осигуряване на дървен материал за загражденията.
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Пътека на саблеклюна
Готова е вече Пътеката на саблеклюна,
която е разположена в района около
Укритието за наблюдение на птици в
Атанасовско езеро. Тя разказва историята
на саблеклюна Атанас и по увлекателен
начин представя най-важните особености
на тази красива и елегантна птица и
нейните роднини.
Какъв е гардеробът, клюнът и краката, с
какво се хранят и как живеят
саблеклюните може да се научи от
атрактивните табели, разположени по
протежение на Пътеката. „Пейки“ от
пънчета осигуряват възможност за
почивка на посетителите, а класната стая
на открито предоставя чудесна
възможност за обучение и забавление на
малчуганите.

ПО ПЪТЕКАТА

Тук могат да се наблюдават птиците на езерото,
благодарение на специализираната техника,
осигурена по проект Солта на живота

Експериментът „симБиотично“
продължава да разказва из страната
за Атанасовско езеро
Изложбата „симБиотично” на Българска
фондация Биоразнообразие, която е
посветена на Атанасовско езеро,
продължава своето дълго и вълнуващо
пътуване из България.
След Банско и гостуването на Национален
парк Пирин, през юни изложбата бе
монтирана в Регионалния исторически
музей в Благоевград, където остана до 10
юли.
От 15 юли до 30 октомври 2016 домакин бе
Дирекцията на Национален парк „Рила“, а
мястото, където бе инсталирана
изложбата бе Посетителския център на
ДНП Рила „Паничище“.

По покана на Община Бургас изложбата
бе представена в Експозиционен център
Флора по време на Международното
честване на Деня на Черно море 31
октомври.
Пътеката е кратка и много приятна за
разходка. На бетоновия постамент в
средата й е оплетено „Гнездото“ –
наблюдателница за птици от леска и
ракита.

Десет табели на български и английски език
разказват за саблеклюна Атанас и неговото
семейство.

Най-големите опасения за Пътеката са
свързани с проявите на вандализъм, които
се случват в района, но и в самия център
на града, затова призоваваме гражданите
да я посещават все по-често, за да я
оживят, а ако забележат нарушения да ни
се обаждат.
Покана с образователната програма за
Атанасовско езеро е изпратена до
директорите на всички училища и детски
градини в Бургас още в началото на
учебната 2015/2016 година и резултатът
до края на 2016 г. е 1,259 посещения (1,165
деца и 93 учители) по Пътеката. Отделно
бяха организирани редица събития, които
да привличат посетители, като детски
рождени дни, Петъчно с хамаци,
рождения ден на резерват Атанасовско
езеро - На колела покрай брега, Нощна
миграция и др., в които се включиха
повече от 400 души.
Общо за 15 месеца са минали 2 800
посетители на Пътеката на саблеклюна.

„Гнездото“ е особено атрактивно за децата.

Пътеката е подходяща и за хора с увреждания,
които могат безпроблемно да достигнат до
Укритието чрез новата рампа или да се разходят по
първата част на самата пътека.

От 15 ноември 2016 гостува на Бургаския
университет „Проф.д-р Асен Златаров“ по
покана на катедра “Екология и опазване
на околната среда” и е експонирана във
фоайето на Неорганичния корпус на
първия етаж и може да се разгледа всеки
делничен ден. Ще остане там до края на
февруари 2017.
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Пожар в защитената зони през юли
Пожарът засегна повече от 820 ха терени в
ЗЗ „Атанасовско езеро“ (повече от 11 % от
нея) и още 540 ха в ЗЗ „Айтоска планина“.
За щастие нямаше пострадали, но
изгоряха имущество и трайни
насаждения, а загубите за
биоразнообразието са значителни.

Те се изразяват в опожаряване на големи
площи от едни от най-ценните сухоземни
местообитания и унищожаване на
живеещите в тях растения и животни. Найзасегнати са местообитанията
Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик и силикатни
скали с пионерна растителност с по 32% от
площта им в зоната, а също и
приоритетното за опазване
местообитание псевдостепи с житни и
едногодишни растения с 22% засегната
площ и панонски степи и блата с 15 %.
Освен прякото унищожаване на видове –
растения, земноводни, влечуги, дребни
бозайници и гнездящи на земята и в
храстите птици и техните малки, пожарите
влияят негативно и върху целостта и
функциите на екосистемата, водят до
нейното фрагментиране и изолират
помежду им местообитанията и техните
обитатели. Повечето засегнати площи са
тревни местообитания, а разположените в
близост обработваеми земи и
урбанизирани територии могат да
доведат до нежелано развитие на
плевели, бурени, рудерални и инвазивни
видове, които да попречат на правилното
естествено възстановяване на терените и
трайно да влошат условията в тях.

Възстановяване
на лагуната
Нови 1700 линейни метра дървени валове
и 2300 л.м. земни диги са възстановени и
ремонтирани през 2016 г. Така общата
възстановена площ от началото на

Продължава почистването на обходния
канал на Атанасовско езеро – основната
водна артерия, осигуряваща водооборота
на лагуната и бариера срещу наводнения
и замърсявания. През 2016 с багера са
почистени от наноси 1900 м от канала (от
началото на проекта 13 000 м).
По този начин се увеличава
проходимостта на канала при интензивни
валежи и се гарантира безопасното
отвеждане на водите към морето. От
проекта достигна повече от 76 дка, което
е 7% от площта на важното
местообитание саликорния и и други
едногодишни растения, колонизиращи
тинести и пясъчни терени, което е
предпочитано от птиците за правене на
гнезда и отглеждане на малките. Освен
прякото възстановяване и подобряване на
условията за гнездене върху дигите и
валовете, дейността оказва влияние и
върху качеството на водите в
прилежащите басейни, спомага за подобрия кръговрат и намалява
пораженията при потенциални
наводнения.

През 2016 г. за пръв път бе приложена
пилотно т.нар. технология на
възстановяване на дървено земни
валове с мини диги. Със закупения от
„Черноморски солници“ АД мини-багер се
изграждат съоръжения, съчетаващи
характеристиките на диги и валове. По
своите технически специфики - профил,
пропорции и повърхностен субстрат
притежават характеристика на дига, а по
размерите си се доближават до вал.
Предимството им е бързината на
изграждане, ниската себестойност, поголямата полезна площ за гнездене и подобрите условия за малките птици да
навлизат в басейните за хранене и да се
връщат обратно на сушата. Така през 2016
са изградени първите 1100 м мини диги,
които осигуряват 4 пъти по-голяма
гнездова площ в сравнение с дървеноземлените валове.

друга страна с изгребаните от канала
наноси се укрепва защитната дига на
канала, с което се подобрява нейната
устойчивост на водния напор и се
намалява риска от скъсването ѝ, което
може да доведе до наводнения и
поражения върху инфраструктурата и
биоразнообразието на Атанасовско езеро.
Увеличава се отворената водна площ и се
подобряват екологичните условия в това
специфично и важно водно
местообитание.
Благодарение на закупените минибагер и
Драглайн през годината бяха почистени и
около 1800 л.м. вътрешни канали. Това са
съоръжения между отделните басейни в
езерото, които осигуряват оптималното
движение на водите между тях. Досега,
поради

липсата на специализирана техника тези
канали не са почиствани редовно. Сега се
осигурява по-добър водооборот,
подобряват се екологичните условия в
басейните и се осигурява възможност за
рибите и другите водни организми да
мигрират между отделните басейни.
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Пътека на солта: трансформиране
Нова трансформация прие „Пътеката на
солта“ в южната част на Атанасовско езеро,
близо до администрацията на Черноморски
солници АД и Черно море, благодарение
съдействието на Община Бургас.

представят решетката на солта, бяха
ремонтирани,обновени и монтирани на нови
места по Пътеката. Ново място намери „Кът
на солничаря“, който представя древната
професия и някои от характерните пособия,
които ползват в работата си.

ПЪТЕКАТА НА СОЛТА е изградена от БФБ, в
рамките на проект „СОЛТА НА ЖИВОТА“,
финансиран от Програма LIFE+ на
Европейската комисия. Настоящото й
трансформиране става възможно
благодарение съдействието на Община
Бургас и проект "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ ЗА БУРГАС", разработен с
подкрепата на програма JASPERS и
финансиран по ОП "Регионално развитие"
2007 – 2013 г.
След като две години представяше
информация за езерото и ползването на
неговите ресурси, днес след голямата
трансформация на района и изграждането
на новата велоалея, която свързва Морската
градина и солниците, екипът на проект
„Солта на живота“ актуализира Пътеката на
солта с информация, достъпна за
велосипедистите и пешеходците, които
активно използват велоалеята.

Благодарение на талантливите художници
от „Pavilion” бяха изработени атрактивни
илюстрации, които представят някои от
особеностите на Атанасовско езеро, както и
най-характерните му обитатели.
Саблеклюни, кръстосващи саби, рибарка,
която мята въдица, кокилобегач на високи
токове, солница, солничар, апликирани с кал
хора, слънцето и вятъра, които са „виновни“
за създаването на солта са само част от
елегантните илюстрации,аранжирани на
асфалта.
Голямо ято мигриращи щъркели насочва
към басейните с луга и кал.
Трите информационни куба, които

Успешен проект с дрон
демонстрираха ученици

Ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“ Бургас,
заедно с екипа на проекта участваха в
разработване на методика за наблюдение
на растителни съобщества с дрон.
Използването на тази технология е
иновативно при мониторинга на
биоразнообразие и вероятно е част от
бъдещето. Проектът бе представен на XV
Национално състезание по природни
науки и екология в Сопот и бе оценен
високо от авторитетното жури.

Специални поздравления за техния
преподавател, който ги обучава и води г-жа Десислава Маринова.

Изложби за
Атанасовско езеро
през 2016
НАТУРА МЯСТО – АТАНАСОВСКО
ЕЗЕРО ИДВА В ЦЕНТЪРА НА БУРГАС

Големи пана със снимки от Атанасовско
езеро радват бургазлии и гости вече
няколко месеца в центъра на Бургас на
площад Тройката. Изложбата „Птиците,
хората и солта на Бургас“ е посветена на
едно от емблематичните Натура места не
само в района, но и в цяла България –
Атанасовско езеро и бе открита на 21 май
– Деня на Натура 2000 в Европа.
ПЕРА И ЕЗЕРА ПО МОСТА НА
ВЛЮБЕНИТЕ

Фотоизложбата „Пера и Езера” пренесе
лятната атмосфера от брега на Черно
море върху Моста на влюбените в София
от 1 до 14 август.

С пакетче морска сол, добита от езерото
бяха посрещани всички посетители в деня
на нейното откриване – 1 август 2016 г.
Представени са 58-те фотоси на
фотографи, участвали във фотопленерите
по Бургаските езера.
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През годината продължи редовния
мониторинг на Атанасовско езеро в
рамките на проекта
Бяха проведени сесии за събиране на
информация за физико-химичните и
хидробиологичните условия в лагуната,
състоянието на дънните безгръбначни,
планктона, рибите, растителността и
местообитанията, и естествено на
птиците. Резултатите са обнадеждаващи и
ни показват, че дейностите по проекта
оказват благоприятно въздействие върху
езерото и неговото биоразнообразие,

запазвайки го като най-важното за
птиците място в България.
Досегашната работа на
хидробиологичния екип бе представена
на Международна научна конференция презентацията предизвика голям интерес
в научните среди и предстои публикуване
на статия в престижно научно списание.
Забележителни бяха наблюденията на
находището на елегантната орхидея –
най-многочисленото в страната, критично
застрашените растения петросимония,
разнолистна суеда и влакнеста басия. За
пръв път бе проведен мониторинг на
сухоземната част на зоната от Натура 2000
и бяха събрани данни за гнездящите
видове в тях.
Рекордна численост на гнездящи
дебелоклюни рибарки в историята на
Атанасовско езеро установиха
орнитолозите. Между 90-110 двойки
загнездиха на обезопасените диги в
резервата. Най-голямата численост преди
това е наблюдавана през 1979, когато са
загнездили 65 двойки. Само преди две
години орнитолозите обявиха радостната
новина от завръщането на вида като
гнездещ за езерото след дългогодишно
отсъствие, а през 2016 новините са повече
от положителни и показват значението на
извършваните в рамките на проекта
природозащитни дейности.
През годината имахме и редките за
България рифова чапла и шипокрила
калугерица. Ключовите видове птици
бележат рекордни числености, а някои от
тях – за цялата история на
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орнитологичния мониторинг на езерото.
За съжаление бе потвърдено
присъствието на чуждоземната
червенобуза костенурка в обходния канал
на езерото, която може да предизвика
значителни щети на екосистемата при
едно бъдещо разпространение.
АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО:
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ – с нови хора, нови
острови, но с малко щъркели

Каква е равносметката – за осем дни през
лагера преминаха 80 доброволци, които
изградиха две нови наколни платформи за
гнездене и подобриха подходящите места
за гнездене на птиците, обитаващи
езерото.

изцяло с доброволния труд на
участниците, добавяме разчистените от
тръстика басейни в защитена местност
„Пода”, както и изцяло почистения терен
около кулата за наблюдение на птици.
Доброволците помогнаха за
организирането и провеждането на
Фестивала на солта и бяха найентусиазираните по време на концерта на
“Paraplanner” в халето на Солниците.
Съвсем заслужена беше и наградата за
всички участници – екскурзия до Иракли и
посещение на защитена местност
Поморийско езеро и страхотни тениски с
лого, измислено от Димо Шехларски.
Природозащитната бригада „Атанасовско
езеро: Презареждане“ създаде и много
нови приятелства и остави следа в живота
на всеки един от участниците в нея, за да
се завръща отново и отново на същото
място и по същото време – през август на
брега на лагуната.

Четвърто издание на
Фестивала на солта
На 26 август се проведе четвъртото
издание на Фестивала на солта на брега на
лагуната Атанасовско езеро. Тази година
той бе на тема Миграция – на птици, на
животни, на хора.

Една от групите в бригадата се погрижи за
прибирането на защитните съоръжения,
изградени срещу хищници през пролетта,
които ще пречат сега на ремонта на
дигите.
Миграцията като порив в търсене на подобро място за живот, скритата сила,
която кара милиони индивиди да
изминават огромни разстояния, за да
намерят по-благоприятен климат, обилна
храна и сигурност.

Най-сръчните и опитните хора от
бригадата пък изградиха нова беседка за
наблюдение на птици на „Точката“. Тук по
време на цялата бригада младите хора се
учеха да разпознават птици в полет и по
формата на ятата, както и да броят ятата
на щъркели, пеликани, осояди и др.
прелитащи над Бургас. За съжаление по
време на бригадата така и не се случи
пикът на щъркелите.
Към резултатите от бригадата, постигнати

Въпреки неочаквано силния вятър, който
наложи пълна промяна в организацията и

събра всички събития заедно под покрива
на производственото хале, в крайна
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сметка дефектът се превърна в ефект и
всички участници останаха особено
доволни. Детските ателиета, посветени на
миграцията, арт работилници за пера,
татуировки с мигриращи ята, изработване
на мандали, модулите „Родени да
пътуват“ и „Аз съм мигрант“ и др.
привлякоха гостите. Специална изложба
представи „Миграции“-те на животни и
хора, а фото изложбата „Пътуване с
птиците“ на български и тайвански
фотографи украси стената до халето.
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Изложба МИГРАЦИИ
Изложбата е създадена специално за
Фестивала на солта и съдържа 22 табла с
интересна информация за чудото на
миграцията, което се практикува от
различни животински видове, но също и
за малко известните климатични
мигранти, които напускат домовете си, за
да избягат от наводнения, суши и други
климатични бедствия.
Изложбата има 2 части - първата част е
посветена на животните, втората част е за
хората, които мигрират заради промените
в климата.
Изложбата за първи път бе представена на
Фестивала и след това бе поканена на
различни места, като:
•

Отново се случиха „Солничар за един
ден“, „Базар на солта“ и вечерно къпане в
лугата и калта, а фестивалният ден
завърши с музиката на Paraplanner и
техния хит, писан като че ли специално за
Атанасовско езеро – „Комари“.
Тазгодишното издание на Фестивала се
случи с подкрепата на “Черноморски
риболов Бургас“ АД и „Ротари клуб
Бургас – Пиргос“, както и със
съдействието на „Релакс Би“ - Sea Stars.

Ако искате и през 2017 да има
Фестивал на солта – подкрепете
ни или ни помогнете да
намерим спонсори и дарители,
които биха застанали зад
идеята.

"Цветето на солта" акцент в първия
брой на "Ловци на храна"

•
•

Читалище Хамалогика в Бургас (1
септември 2016) по време на
официалното откриване на центъра;
ОУ "Христо Смирненски", Карнобат –
10-21 октомври 2016
СУ "Никола Вапцаров", Царево - 1
декември 2016 – 31 януари 2017

бТВ започна ново кулинарно предаване "Ловци на храна". Шеф Андре Токев и
Събин Ранков, участник от Master Chef,
посещават различни региони в страната в
търсене на традиционните продукти,
вкусове, рецепти и природни богатства.
В първият брой бе представен най-новият
продукт, добиван от солниците - цвете на
солта.
Как се добива солта, съдържа ли йод, как
се вади новият атрактивен продукт "Цвете
на солта" и много ли е трудоемко това
бяха част от въпросите на шеф готвачите.
http://www.btv.bg/video/shows/lovci-nahrana/videos/lovci-na-hrana-1-epizod-chast1.html
Солодобивът бе представен на
голямо изложение в Тирана като
бизнес, опазващ биоразнообразието
на крайбрежната лагуна

Очакваме вашите покани за гостуване –
достатъчно е да имате стативи или
подходящо място, където елегантните
табла да бъдат окачени.

Солта, произвеждана по традиционна
технология в уникалната екосистема на
Атанасовско езеро се превърна в истински
хит на изложението за фермерски и
традиционни продукти и занаяти Терра
Мадре – Балкани 2016, което тази година
имаше своето четвърто издание и се
състоя в Тирана, Албания.

ПРОЕКТ „СОЛТА НА ЖИВОТА“
се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие, в партньорство с
Българско дружество за защита на птиците и Черноморски солници АД.
Финансиран е от програма LIFE+ на Европейския съюз и ще продължи до
август 2018 г.

www.saltoflife.biodiversity.bg
facebook Солта на живота / Salt of Life
Бургас, ул.Гурко 53, бл.1, ет.1
saltoflife@biodiversity.bg

В рамките на изложението, наред с
познати и търсени продукти от България
за първи път бе представена и солта като
натурален и ценен природен дар.

