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Солта на
живота
е-бюлетин

ВСИЧКО НАЙ-ИНТЕРЕСНО ЗА ЛАГУНАТА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО
В края на август завършва проект „Солта
на живота“, който 6 години работи за
опазване и възстановяване на
крайбрежната лагуна Атанасовско езеро.
По време на 12-та среща на Обществения
съвет за езерото на 30.08.2018 г. бяха
представени най-важните резултати от
проекта, които получиха много висока
оценка от участниците в съвета. РИОСВ
Бургас връчи специален Поздравителен
адрес на екипа на проекта за
всеотдайната и компетентна реализация
на консервационните, поддържащи и
комуникационни дейности.
Партньорите по проекта (Българска
фондация Биоразнообразие, Българско
дружество за защита на птиците и
Черноморски солници АД) извършиха
сериозна природозащитна работа, която
гарантира опазването на лагуната от
наводнение и възстановяването на това
рядко за Европа местообитание.
Със закупения по проекта багер тип
драглайн са почистени всички 23 км от
канала, който обгражда езерото, и така е
предпазено от навлизане на нежеланите
сладки води, които променят
екосистемата. Ремонтирани са 20,5 км от
разрушените от наводненията диги и
валове, които са от най-голямо значение

за нормалното движение на водата за
поддържане на Лагуната и традиционния
солодобив.
Построени са 5 нови изкуствени острова и
са ремонтирани всички стари за гнездене
и почивка на ключовите видове птици в
Атанасовско езеро – безопасни и сигурни
територии, защитени от наводнения и
хищници.
Благодарение на работата по проекта и
включването на висококвалифицирани
експерти, сега по-добре се познава
езерото и се разбират сложните процеси,
които протичат в него.
Особено впечатляващи са
комуникационните успехи на този
консервационен проект. Освен, че бе
номиниран сред 5-те най-добри проекта в
Европа за 2018 за наградите Натура 2000
(в категория Комуникация), екипът
предложи иновативни и оригинални
решения, за да привлече хората не само от
Бургас, но и от страната и да ги свърже
емоционално с езерото.
Пътуващата изложба „симБиотично“ и
едноименното пространство на
солниците, Пътеката на солта и Пътеката
на саблеклюна са само част от усилията на

екипа да предизвика интереса към
цветното езеро на птиците и солта.
Превръщайки се в любимо място на
бургазлии и гости, днес Пътеката на солта
се посещава общо от 4727 души на ден
през август, от които 3384 са посетителите
на басейните с луга и кал, 1007 са
велосипедистите и 336 пешеходците. Това
са данните, според мониторинга на
посетителите, който се извършва в
рамките на природозащитната бригада
„Атанасовско езеро“ от 2013 г. (за
сравнение през 2013 г. отново в делничен
ден броят им е бил 2383 човека).
Проектът ще се запомни с емблематичния
Фестивал на солта, който за 6 години се
разви и се превърна в очаквано и любимо
арт събитие на много бургазлии, с
рождения ден на резервата през лятото и
с полумаратона „Атанасовско езеро“ през
зимата, с десетки събития, акции и
изложби.
Най-добрата новина обаче е, че
Европейската комисия наистина високо
оценява Атанасовско езеро и нуждата от
природозащитни мерки за опазването на
тази крехка и важна екосистема, затова в
края на годината ще стартира нов проект
за езерото, финансиран от Програма LIFE
– наречен „Лагуната на Живота“.
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ФЕСТИВАЛ НА СОЛТА

за шести път на Атанасовско езеро
Може би защото се случи с много любов и
подкрепа, може би защото натрупахме
много опит или пък, защото вероятно е
последното му издание в точно този
формат, но Фестивалът на солта тази
година беше … вълшебен.
С най-много събития (общо 28), с наймного посетители, с най-много
настроение и забавление, тазгодишното
издание от 10 август още дълго ще се
помни.
Производственото хале се наложи като
най-подходящата фестивална територия и
събра голяма част от събитията под свое
покрив, но пространството „симБиотично“
също не му отстъпваше, както и басейните
с луга и кал.
Тази година наистина имаше по нещо за
всеки – дегустация на шоколад с морска
сол от Атанасовско езеро, разнообразни
ателиета за деца и големи, здравна
лекция, спортни игри, конкурс Мис и
Мистър Солена кал, йога за деца и т.н.
Имахме късмет в халето да има
достатъчно сол, за да могат най-вече
децата да се почувстват като истински
солничари (макар и за един ден), а
Базарът на солта осигури храна за тялото
и за душата с вкус на сол и симпатия.
Пет изложби бяха показани в халето –
„Чайки“ на ДАФНИ, „Оранжево и синьо“
на Сияна Георгиева, „Пернати
фотострации“ на Павилион, картини на
децата от „ФРЕНЕ“ и репортажната
изложба „Солта на живота“ (2012-2018).
Имаше специален Инфо пункт за
Фестивала, който беше от голяма полза за
всички гости и особено за участниците в
играта „познаваш ли Атанасовско езеро?“.
Доброволците от Time Heroes раздаваха
листите за играта, а накрая и наградите за
тези, които отлично са се справили. Така
благодарение на партньорството ни с
РИОСВ Бургас (стопаните на резервата),
успяхме да организираме интересно и
забавно празнуване на рождения ден на
езерото и се надяваме че тези повече от
150 човека, които участваха в играта са
научили някои нови и любопитни факти за
лагуната.
Особено забавен беше конкурсът „Мис и
Мистър Солена кал“, където с
оригиналните корони със сол се окичиха
11 годишно момиче и 60 годишен мъж. За

призовите места имаше ленти
като в истински конкурс, а
подаръците бяха разбира се
торби със сол.
Голямо очакване се създаде
около концерта на Фестивала
тази година – до последния
момент не беше ясно кой ще
излезе на сцената в Халето и
ще бъде ли многобройната
публика доволна от избора на
екипа на „Солта на живота“.
В крайна сметка появата на Стефан
Вълдобрев и Миро Иванов оправда
очакванията и създаде невероятно
празнично настроение за всички,
които бяха дошли, а много от тях бяха
истински фенове – и деца и възрастни.
След концерта ни очакваше огромна и
красива 3D торта в розово с езерото и
бохори сол. Но това още не беше края,
защото всички желаещи можаха да
изпълнят най-смелите си творчески
желания и да се обрисуват в светлина,
благодарение на ателието „Светлина
около хората“ (по-рано екипът на център
АЛОС изненада и с фотоколажна
работилница „Стари снимки с нови хора“,
където желаещите можеха да си изберат
автентичен бургаски или солничарски
пейзаж и да се „вмъкнат“ в него).
Благодарим на всички, които ни
помогнаха това вълшебно издание на
Фестивала да се случи и заедно
да бъдем част от магията на
лагуната, от блестящия залез,
розовите води, черните тела и
усмихнатите хора.
Надяваме се да се видим отново
догодина по същото време и на
същото място, но в какъв точно
формат, само времето ще
покаже.
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30 години природозащитна
бригада „Атанасовско езеро“
Връщайки се назад във времето д-р Петър
Янков споделя още „Това е мястото, на
което преди 30 години, ние младите
тогава ентусиасти разбрахме за
проблемите, с които се сблъскват
птиците в района“.

За 30-та поредна година се проведе найстарата природозащитна бригада в
България - „Атанасовско езеро‘ 2018“.
Оттук в далечната 1988 г. се създава БДЗП
и започват да се събират хора от цялата
страна, които се включват в различни
дейности за подобряване на местата за
гнездене и почивка на птиците, участват в
теренни обучения за разпознаване и
преброяване на птици и се запознават с
най-важните принципи на

Така се заражда идеята за
природозащитната бригада – като
естествен стремеж да се помогне на
птиците и природата. И така вече 30
години!

природозащитата.

За седем дни 70 доброволци укрепиха и
поправиха два насипни острова и пет
наколни платформи, на които гнездят
редките обитатели на Атанасовско езеро гривести и речни рибарки, саблеклюни,
кокилобегачи и други. Повредени
сериозно от тазгодишните дъждове,
благодарение на доброволния труд на
младите хора, събрали се от цялата
страна, островите и платформите вече са
готови напролет да приемат новите си
обитатели.

“Бригадата е привлекателна и устойчива
във времето, защото е най-добрата
форма участниците в нея да почувстват
и видят резултатите от своя труд, да
бъдат заедно в незабравимата
атмосфера, която възниква само сред
хора с еднакви ценности. Времето не е
случайно избрано, а е свързано с
проследяването на есенната миграция по
„Виа Понтика“, споделя д-р Петър Янков,
един от основателите на БДЗП.

Поточно предаване
на живо от Българска
Фондация
Биоразнообразие
Системата за видеонаблюдение в
реално време в Атанасовско езеро
излъчва 24/7. Вижте обитателите на
лагуната, промените в състава и
поведението им чрез наблюдение на
80% от площта на Южния солник.
Модерната ни PTZ камера излъчва в HD
формат и има 32-кратно приближение, а
така покрива периметър с радиус
повече от 1000 м.
Сега вече сигналът е достъпен на
интернет страницата на проект „Солта
на живота“, LIFE+ , Facebook страницата
Солта на живота, както и през youtube
каналът на Българска фондация
Биоразнообразие.

Бригадирите помогнаха на защитена
местност „Пода“ и разчистиха района на
Пътеката на саблеклюна.
Всяка вечер интересни лектори
разказваха за важни природозащитни
теми не само от България, но и от света.
Работата по нашия проект също бе
предмет на две лекции.

Изложбата Солта на живота 2012 – 2018 бе
представена на участниците в бригадата,
тъй като те също са част от главните
действащи лица в нея. Природозащитен
лагер „Атанасовско езеро‘2018“ се
организира от БДЗП и провежда в
рамките на проект „Солта на живота“.

Може да гледате по всяко време и чрез
всякакви устройства – смартфони,
таблети, компютри, смарт телевизори.
Ако установите проблем в системата пишете ни във фейсбук, за да го
отстраним!
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AFTER-LIFE план на проекта

.

КАРНАВАЛ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО‘ 2018 на тема „Любовта в природата“
събра стотици деца на сцена „Охлюва“ на 28 май.
Празникът бе организиран от БФБ, РИОСВ Бургас и Община Бургас с вкусната
подкрепа на „Победа“ АД.
,

БФБ и партньорите изготвиха Плана за действие
след приключването на проекта (After-Life
Conservation Plan), който обхваща периода 2018 –
2023 г. За добра основа на Плана послужи
работната среща, организирана със всички
заинтересовани страни през април, на която се
дискутираха различни проблеми, генерираха се
идеи, препоръки и предложения за продължение
на настоящите консервационни дейности за
управление на Атанасовско езеро.
Планът може да се изтегли оттук.

Изложбата Миграции гостува на Немска езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас и в СУ
„Св.св. Кирил и Методий“ през май и юни.
Спечелихме наградата #ВМУЗЕЯСМЕ
Спечелихме наградата на фондация "Америка за
България" за нашето пространство за Атанасовско
езеро, наречено "симБиотично". беше наградено
с голямата награда в категория Партньорство, за
съвместните ни усилия с нашите колеги от
"Черноморски солници" АД.

ЛЕНДАРТ ИНСТАЛАЦИИТЕ НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО, създадени по време на арт
пленера в края на април, разшириха обхвата на Пътеката на саблеклюна. Мащабни
художествени конструкции от клони и тръстика бяха инсталирани непосредствено
до
езерото,на
които
се движат
под въздействие
лагодарим
козметична
компания
LUSH, на вятъра и бе създадена нова
наблюдателница
„Яйцето“
със
стари
солничарски дъски. Резултат от работата на
която подкрепи нашата идея и финансира
и
учениците
от НУМСИ „Панчо Владигеров“ – Бургас.
художниците
от
център
АЛОС
част от проекта.
ЛАГУНА КЛИЙН ДЖАМБУРЕ‘ 4

Денят на Натура 2000 в Бургас – 21 май северно Атанасовско езеро

В мащабна доброволческа акция с участие на
деца и родители от ЧУ „Мария Монтесори“ и
много приятели се превърна пролетната акция в
на 15 април 2018 г. в южната част на Атанасовско
езеро. Косене на трева, почистване на отпадъци,
монтаж и бетониране на счупените табели бяха
само част от дейностите по време на акцията.
Благодарим на всички, които се включиха и
помогнаха за подобряване състоянието на
Пътеката на саблеклюна преди новия активен
сезон.
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Обществен съвет за Атанасовско
езеро – един успешен инструмент
за съвместна работа в защитена
територия
През 2018 се проведоха последните две
срещи на Обществения съвет за
Атанасовско езеро.

Дванадесетата последна среща бе в
самия край на проекта – на 30 август в
нашето пространство „симБиотично“.
Този път всеки от експертите по проекта
представи постиженията в своята област
на работа – консервационни,

5
както и останалите заинтересовани
страни, които участват в работата на
Съвета. Изложбата „Солта на живота“ 2012
– 2018 бе представена пред
„симБиотично“, тъй като голяма част от
постиженията, които представяме са се
осъществили с подкрепата на нашите
партньори от Обществения съвет.
Срещата бе особено емоционална и
вълнуваща – особено за екипа на „Солта
на живота“.
Екипът на проекта подготви публикация с
научените уроци от работата на Съвета,
които може да изтеглите оттук

Откриване на сезона
в „симБиотично“
Единадесетата среща на 21 май се
проведе в Експозиционен център Флора и
бе на тема „Атанасовско езеро - нашето
общо културно и природно наследство“
и е във връзка с 2018 - Европейска
година на културното наследство.
Нашите млади приятели от еко клуб
„Капитан Планета“, ОУ „Ал.Г.
Коджакафалията“ представиха своя
успешен ученически проект „Моето
Атанасовско езеро“, чрез който
записаха аудио турове за езерото и ги
разпространиха с помощта на QR
кодове из града.

След съвета организирахме специален
тур с Влакчето на солта от Солници север
до границата на резерват „Атанасовско
езеро“. Видяхме отблизо кристалите сол,
артемията и много птици в резервата. Покъсно имаше и още един тур за
гражданите на Бургас.

Тази година БФБ реши официално да
даде начало на езерно-морските
удоволствия в пространството
„симБиотично“ с концерт на
Таралежков и приятели.
Организаторите поканиха всички
желаещ заедно да открият сезона на
15 юни (петък) от 19.30 часа пред
"симБиотично". Въпреки дъждът,
който накара озвучителите три пъти
да преместят техниката, купонът беше
незабравим, а настроението много
високо с любимите на всички песни
"Нефтохим", "Комините", „Лятото е
само наужким".

Съвсем не наужким Пространството на
Атанасовско езеро това лято работи
всеки ден от 1 юни до 10 септември
(без понеделник) от 11 до 19 часа, а
входът бе свободен.
комуникационни и интерпретационни.
Специално за последната среща на Съвета
беше дошла и директорката на БФБ, която
поздрави екипа за добрата работа и за
успешните резултати, осъществени в хода
на 6-годишния проект „Солта на живота“.
Поздравителен адрес връчиха и колегите
от РИОСВ Бургас за добрата съвместна
работа за тази ценна природна територия.
Висока оценка даде и Община Бургас,

След успешния сезон тази година, се
надяваме да се видим отново
догодина по същото време.
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Европейски награди НАТУРА 2000 за 2018 г.
Екипът на проект „Солта на живота“ получи покана „да вдъхнови“ гостите в официалната
церемония по връчване на Европейските награди Натура 2000 на 17 май 2018 в зала
„Берлемон“. Разнообразните артисти от различни сфери на изкуството и на различна възраст,
включени в раздела Вдъхновени от езерото в страница на проекта са впечатлили
организаторите. Така на престижната церемония, където Европейската комисия бе поканила
всички 25 финалисти, а Комисарят по околна среда Кармену Вела, заедно с членовете на журито
обявиха победителите, на сцената със своя невероятен танц „Езерото“, излязоха танцьорите
от танцова компания ДЮН.
Танцът е вдъхновен от уникалната българска природа и "Натура 2000" зоните в Бургаски регион.
Черноморският град е богат със своите три езера, които го обграждат и с миграционния път на
птиците „Виа Понтика“. Изпълнителите са впечатлени и от забележителните усилия на
Българска фондация Биоразнообразие и Българско дружество за защита на птиците да опазват
природата и да я популяризират. Хореографията е на Петя Стойкова, а музиката е по песента
„Момина молитва“ на Иван Шопов и и вокална група „Авигея“ от техния албум „Канатица“.
Танцът „Езерото“ бе изпълнен на фона на вълнуващия видеоклип на БФБ за Атанасовско езеро „Солта на живота - приказка за езерото, солта, птиците и хората“, изработен от Слави
Георгиев.

ОБЩОДОСТЪПНИЯТ ДОКЛАД С ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И
ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА
ПРОЕКТ „СОЛТА НА ЖИВОТА“, ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО
LAYMAN’S REPORT МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ оттук.

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, тел. 056/987959 или 0896/798908
saltoflife@biodiversity.bg

Благодарим на всички, които ни
помогнаха да осъществим нашият
шестгодишен проект и да постигнем
всички тези успехи и постижения,
свързани с възстановяването и
опазването на крайбрежната лагуна
Атанасовско езеро, но и с
комуникацията и интерпретацията на
всичко важно и интересно за това
езеро.

В уютното и зареждащо пространство
на читалище Хамалогика се проведе
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС НА ТЕМА
"ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА
ВЛАЖНИ ЗОНИ", което се организира от
БДЗП в рамките на проект Солта на
живота, LIFE+.
Участваха студентите от Бургаския
университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ и
ученици от 11 клас от биологическата
паралелка на ППМГ "Акад.Н.Обрешков" Бургас. Лектор беше дългогодишният
изследовател и експерт по влажни зони в
България - д-р Тихомир Стефанов от
Националния природонаучен музей при
БАН – София. Обучението беше разделено
на два модула – теоретичен и
практически.
През първия ден се обсъдиха темите
„Управление на влажни зони“,
„Законодателство“ и „Мониторинг“, а
втория ден премина в практически
занимания в ПР „Атанасовско езеро“
(орнитологичен мониторинг, мониторинг
на физико-химичните и хидрологични
показатели за оценка на състоянието на
местообитание 1150* Крайбрежни лагуни
и др.)

