Зимно преброяване на водолюбиви птици 2011

Между 15 и 16.01.2011 учени от фондация "Йолука" Иля Акоста и Енцо Гарсия, имаха
възможността да сътрудничат в зимното преброяване на водолюбиви птици,
провеждано от екип от експерти от Сдружение за Дива Природа "Балкани",
Изпълнителна Агенция по Околна Среда и Българска фондация "ЕкоОбщност ".
Дейността бе извършена в рамките на Международното Преброяване на Водолюбиви
Птици , което се извършва вече повече от 15 години по българските влажни зони.
В събитието участват повече от 100 страни където ежегодно се преброяват милиони
птици.
Този прокет дава възможност за:
-

наблюдаване на промените в броя и разпределението на водолюбивите птици

-

подобряване на познанията в сферата на малко познати видове водолюбиви
птици както и във влажни места.

-

идентифициране и наблюдение на обекти, които се класифицират като влажни
зони с международно значение по Рамсарската конвенция за влажните зони

-

предоставяне на информация за състоянието на опазването на водолюбивите
птици

-

повишаване на информираността за значението на водолюбивите птици и
тяхното местообитание във влажните зони на местно, национално и
международно ниво

През тези два дни птицепреброяването се реализира в района на Силистра, която
обхваща бреговете на Дунав и на невероятния природен резерват Сребърна.
Сребърна e природен резерват и важна влажна зона от Западното Палеарктическо
миграционно трасе на прелетните птици. Площта на тази екосистема е 638 хектара,
намира се до село Сребърна - на западния бряг на река Дунав. В Резерват Сребърна
гнездят около 90 вида птици и е сезонно местообитание за 80 мигриращи вида птици.
Опазването но някои от обитаващите птичи популации се счита за критично важно за
оцеляването на вида. Тук гнезди единствената колония къдроглав пеликан в България
(Dalmatian Pelican - Pelecanus crispus), както и най-големите размножаващи се
популации от още четири световно застрашени видове: малък корморан (Pygmy
Cormorant - Phalacrocorax pygmeus), белоока потапница (Ferruginous Duck-Aythya nyroc),
морския орел (White-tailed Eagle-Haliaeetus albicilla) и ливаден дърдавец (Corncrake Crex crex).
По време на това зимно преброяване на водните птици, в близост до с. Попина бяха
видяни над 2400 патици от видовете Anas crecca и Anas platyrhynchos и бе открита нова
нощувка на малък корморан (P. Pygmeus) близо до град Силистра, където около 121

малки корморана бяха забелязани да кацат на залез слънце в заснежена върбова гора.
В резултат Сдружение за Дива Природа Балкани ще внесе предложение РИОСВ Русе да
изготви предписание и констативен протокол да се опазят дърветата до град Силистра,
където нощуват птиците. Фондация „Йолука“ благодари на организаторите на
Среднозимното преброяване за предоставената възможност за участие в този проект,
както и за ценния обмен на опит с активни групи по опазване на околната среда.
За повече информация и справки, моля посетете следните страници:
http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/index.html
http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/index.html

http://www.srebarnabirding.blogspot.com/
www.bepf-bg.orgwww.bepf-bg.or
www.balkani.orgwww.balkani.org

