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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Настоящият план се изготвя във връзка с изпълнение на Дейност D2
„Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта на биоразнообразието
(ключови растителни и животински видове, обитаващи лагуната, размножаване и
почивка)“ по проект „Солта на живота”/LIFE 11 NAT BG 000362, финансиран от програма
LIFE+ на ЕС. Докладът е в помощ за изпълнение на консервационна дейност С4
„Създаване на места за нощувка за ключовите видове птици в лагуната, за да се
гарантира благоприятния им природозащитен статус”.
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1. Наземните хищници като заплаха за благоприятното екологично състояние на
в Атанасовско езеро
Атанасовско езеро е изцяло променен от антропогенна дейност водоем. Поради
липсата на достатъчно подходящи естествени гнездови местообитания, натиска от
инвазивни хищници и постоянната човешка дейност, гнездовата успеваемост на
наземно гнездящите видове птици в езерото е много ниска.
Данните от мониторинга на ключови видове птици в поддържан резерват
„Атанасовско езеро“ и защитена местност „Бургаски солници“ определят
хищничеството от наземни хищници като най-значимото отрицателно въздействие
след резките повишавания на водното ниво на езерото и свързаното с това
наводнение на гнездовите колонии и гнездата на птиците. При това хищничеството
действа с постоянна във времето честота и висока интензивност. Потенциално
въздействието може да компрометира цялото гнездене през сезона. По този начин не
могат да се постигат целите за обявяване на защитените територии и зоните по Натура
2000, оперативните цели и задачи по План за управление и се компрометират в голяма
степен консервационните дейности, които се провеждат в Атанасовско езеро.
Влошават се структурите (възрастови и пространствени) на популациите и се очертава
дълготрайна негативна динамика в орнитоценозата на езерото.
Хищничеството предизвиква преки щети, изразяващи се в директно изяждане на
яйца и малки, тяхното стъпкване или индиректно – безпокойство върху птиците, които
излитат и инкубацията на яйцата се нарушава, птиците изразходват енергия, която или
приоритетно възстановяват преди грижата за гнездата и малките, или не успяват да
възстановят, тъй като се връщат в гнездата. Индиректно хищниците влияят върху
качеството
на
местообитанията,
разрушавайки
ги,
компрометирайки
възстановителните и ремонтните работи по дигите и валовете или унищожавайки
подходящи за укрития на малките естествени елементи от тях.
Градиент на натиска от хищници по видове (групи) – от висока към ниска
интензивност
Чакал > скитащи кучета > дива свиня > порови (белка, невестулка, черен пор) >
видра- скитащи котки > други хищници
В определени години натискът е толкова голям, че е възможно да
компрометира целия размножителен период. Това рефлектира върху състоянието на
популациите на приоритетните видове птици и като цяло на орнитоценозата на
Атанасовско езеро. До настоящия момент липсват проучвания и конкретни данни
относно хищничеството от наземни хищници в Атанасовско езеро. Липсва информация
за видовия състав, числеността, времето и подходите за навлизане на хищниците в
колониите, видов състав на жертвите, начин на ловуване, относителен дял на натиска
на отделните видове хищници върху орнитоценозата.

2. Използване на фотокапани за мониторинг на хищничеството
Един от съвременните методи за събиране на част от тази информация е c
прилагането на наблюдение с фотокапани. По този начин могат да се установят
видовият състав и числеността на хищниците, времето и подходите за навлизане в
колониите, времето на излизане от колониите, начините за преодоляване на
съоръженията за пасивна защита от хищници – преградни мрежи, кучегони, звукови и
светлинни дразнители и др.
Фотокапаните не са подходящи за установяване на видовия състав и
числеността на жертвите, понеже разполагането им в гнездови колонии ще
предизвиква постоянното им задействане от птиците и натрупване на голямо
количество кадри без информация. Събиране на данните от фотокапаните през
размножителния период при разполагането им в колонии ще предизвика и
безпокойство върху гнездящите птици.
3. Използване на фотокапани за мониторинг на хищничеството в Атанасовско
езеро през 2015
В периода 01 -30 август бяха поставени две устройства на дигите с най-големи
гнездови колонии в езерото (фиг. 1). Те бяха предоставени за временно ползване от
Поввик АД, за което им благодарим. Местоположението на фотокапаните е избрано с
цел локализиране на подходите на хищниците за навлизане в колонията и
механизмите за преодоляване на пасивните защити срещу тях.

Фиг. 1 – разположение на фотокапаните в Атанасовско езеро

Фиг. 2 – изглед от Фотокапан
№1

Фиг. 3 – чакал при фотокапан
№1

Фиг. 4 - речен дъждосвирец
при фотокапан № 1

Фиг. 5 – изглед от фотокапан
№2

Фиг. 6 - Чакал при фотокапан
№2

Фиг. 7 – голяма бяла чапла и
чайки при фотокапан № 2

Фиг. 8 – млади бели ангъчи
при фотокапан № 2

Фиг. 9 – фотокапан № 2

Фиг. 10 – чайки при фотокапан
№2

Фиг. 11 – фотокапан № 2

Фиг. 12 чакал на фотокапан №
2

Фиг. 13 – чакал на фотокапан
№2
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Фиг. 14 – калугерица на
фотокапан № 2

Фиг. 15 – чакал на фотокапан
№1

Фиг. 16 – голям свирец при
фотокапан № 2
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4. Изводи и препоръки
След анализ на получените данни могат да се направят следните изводи и препоръки:
 Броят, разположението и периодът на използване на фотокапаните не е
подходящ за генериране на необходимата информация;
 В местата на колониите навлизат 1 или 2 чакала, винаги през нощта и от
едно и също място. Вероятно става въпрос за едно и също животно;
 Животните навлизат в дълбочина на дигата, преплуват прекъсната й част и
след известно време се връщат обратно по същия маршрут;
 Не са засечени други видове хищници;
 Ниската численост и видово разнообразие вероятно се дължат на
преминалия гнездови перитод и липсата на яйца и малки. Вече отраснали
малките са почти невъзможна плячка за хищниците и последните нямат
интерес към преследването им, свързано със загуба на значителна енергия;
 Мястото на фотокапан № 2 се използва от различни видове птици за търсене
на храна и почивка;
 Позиционирането на фотокапаните следва да бъде такова, че да не улавят
движението на вълната, която ги задейства;
 Фотокапаните не трябва да се разполагат в места с постоянно присъствие на
птици;
 Периодът на мониторинг следва да съвпада с размножителния период на
птиците.
С цел преодоляване на недостатъците на метода и събиране на достатъчно по
количество и качество информация за изготвяне на експертен анализ за въздействието
на хищничеството върху птиците в Атанасовско езеро е необходимо през следващия
размножителен период (2016 г.) е необходимо:
 Разполагане на 4-6 фотокапани на различните подходи на гнездовите
колонии и местата на заграждения против хищници на дигите;
 Периодът за мониторинг следва да съвпада с гнездовия период на птиците;
 Фотокапаните следва да бъдат поставени в локализациите си не по-късно от
31 март;
 Фотокапаните следва да дават информация за начина на навлизане на
хищниците в колониите и методите им за преодоляване на пасивните
системи за защита – заграждения, звукови и визуални дразнители.
Необходими материали и средства:
 4-6 фотокапана;
 4-6 карти памет – мин 16 ГБ;
 4-6 комплекта алкални батерии 2 АА (общо 32 -48 бр.);
 Устройство за събиране на информация – 1 бр.;
 Период за събиране на генерираната информация – 10 – 14 дни.
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