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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЗЕРОТО ВАЯ:

Фиг. 1. Карта на Защитена зона
„Бургаско езеро”
Езерото Вая /Бургаското
езеро/ е крайбрежно бракично
езеро с площ 3092,02 ха То
представлява открит лиман със
слаба
връзка
с
морето.
Солеността е около 10,56 %о с
известни сезонни колебания.
Връзката с морето е чрез канал с
шлюз, през който преминава
прясна морска вода. Езерото
събира водите си от три реки –
Айтоска,
Съндърдере
и
Чакърлийка.
Разположено е западно от град Бургас, като източната му част граничи с
промишлените и жилищни квартали Горно и Долно Езерово.
Езерото е най-голямото по площ естествено езеро в България. Дължината му е
9,6 км, ширината е средно около 2,8 км /в най-широката му западна част достига 4,5
км/.
То се намира на морското равнище – на запад от 0,2 м надморска височина, до
15 - 20 м надморска височина на север и юг.
В него преобладава откритата водна площ с малка дълбочина на водата – до 1,3 метра.
Бреговете му са обрасли с ивица водолюбива растителност, главно от тръстика
/Phragmites australis/, теснолистен папур /Typha angustifolia/, широколистен папур
/typha latifolia/ Самото езеро и прилежащите му заблатени терени представляват найголемият тръстиков масив в страната.
До североизточната му част има няколко малки блатни водоема, а в
северозападната му част са изградени рибарници.
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ:
В миналото езерото е било най-продуктивното в България. Тук са описани 91
вида растения, много от които редки и включени в Червената книга, 5 вида от водната
безгръбначна фауна, 23 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги, бозайници.
Орнитофауната е много богата – включва 245 вида птици, от които 9 вида в
SPEC1, 26 вида в SPEC2, 69 вида в SPEC3, 89 вида от Приложение 2 на Закона за
биологичното разнообразие, за които се и изискват специални мерки за защита, 42
вида от Националната Червена книга, 80 от Приложение 1 на Директива 79/409/ЕИС.

Част от птиците са гнездящи в езерото Вая, за друга част то представлява важно
място за почивка по време на миграцията им към техните зимовища, а за трети е място
за зимуване.
Бургаското езеро е от международно значение за зимуването на значителен
брой водолюбиви птици, главно на малкия корморан, пойния лебед, голямата
белочела гъска, кафявоглавата потапница, качулатата потапница, световно застранетата
червеногуша гъска, къдроглавия пеликан.
То е единствената влажна зона в България където може да се наблюдава и то в
доста голяма концентрация на тръноопашатата потаптица. / 7 % от цялата ѝ
Черноморска популация/.
ОПИСАНИЕ НА ТРЪНООПАШАТАТА ПОТАПНИЦА:
Тръноопашатата потапница /Oxyura
leucocephala/, позната и като белоглава
патопница или белоглава патица, е дребна
патица от Семейство Патицови /Anatidae/,
Разред Гъскоподобни/Anseriformes/.
Има късо и набито тяло с дължина
около 43 см, къса и дебела шия. Крилете
също са малки и несъразмерно къси, с
размах 70см. Тежи от 400 до 900 грама. Найудивителната ѝ особеност е човката –
масивна, удебелена в основата и с ярък
гълъбовосин цвят.
Има изразен полов диморфизъм.
Плува и се гмурка добре, може да задържа тялото си под водата, докато главата
й е отвън. Има силно изнесени назад крака, които й помагат да бъде по-ловка във
водата,но на сушата излиза рядко и се движи доста непохватно.
Биологията ѝ не е добре изучена, тъй като е много предпазлива и потайна.
Храни се в сумрак призори и вечер със храна от смесен произход – дребни
ракообразни, насекоми, мекотели, водни растения, семена, водорасли.
Гнезди поединично в близост до соленоводни езера, в зоната на степите и
пустините. Гнездото ѝ е от различни изсъхнали растения и тръстика и покрито с пух, но
винаги в може да се гмурне във водата от него. Снася от 5 до 15 яйца със синкав цвят,
който се променя при мътенето в жълтеникав. Мъти само женската до 25 дни. Малките
могат да летят след около 2 – 2,5 месеца.
Тръноопашатата потапница се среща редовно в 26 държави, а в 22 като вагрант.
Девет държави поддържат значителен брой гнездящи двойки, но повечето са
концентрирани в само четири страни (Монголия, Казахстан, Руската федерация и
Испания). По време на миграция видът се среща обикновено в десет страни, а през
зимата (декември до февруари) – в тринадесет. Най-важните „страни на зимуване” на
вида през последните години с над 1000 индивида са Азербайджан, България,
Гърция, Иран, Израел, Казахстан, Русия, Испания, Турция и Узбекистан.
Разпространение
на
тръноопашатата
потапница (Oxyura leucocephala) в Западна
Палеарктика (по Scott & Rose 1996/.
У нас долита през ноември/декември и
остава до март/април.В миналото се е

срещала и във водоемите във вътрешността на страната, но днес това е изключение.
Основните зимовища са
Бургаските езера и най-вече езерото Вая.
ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС НА ТРЪНООПАШАТАТА ПОТАПНИЦА:
Видът е категоризиран като „Застрашен /EN/ съгласно Червената книга на
България /Димитров, 2011/. Видовете отнасящи се към тази категория, е много
вероятно да преминат към категорията „Критично застрашен” /CR/, ако
неблагоприятните фактори продължат да действат.
Числеността на размножаващата се европейска популация е оценена средно на
около 550 – 1 400 двойки, което е около 5 – 24 % от световната популация на вида.
Числеността на зимуващата популация в Европа е оценена на около 5 700 индивида и
представлява 75 – 94 % от световната популация на зимуващи птици от вида.
Според последната публикувана оценка на зимуващата популация в страната
сочи численост 130 – 958 индивида /Костадинова, Граматиков, 20007/.
Според законодателството на ЕС и това на Р България тръноопашатата
потапница е включена в Приложение № 2 от ЗБР, като вид, чиито местообитания са
обект на опазване чрез защитени зони от Националната екологична мрежа, в
Приложение № 3 от ЗБР като защитен вид за цялата страна, в Приложение 1 на
Директива 2009/147/ЕС за птиците.
Числеността на световната популация през 2000 година се оценява от
на
2 500 – 10 000 индивида.
Според международното законодателство видът е включен в Приложение II на
Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания /Бернската конвенция/, в Приложение II
на Конвенцията по
международно търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /CITES/, в
Приложение на Конвенцията за защита на мигриращите видове животни и в АфроЕвразийското споразумение за опазване на мигриращите видове към Бонската
конвенция.
Опазването на този вид произтича и от Рамсарската конвенция, ратифицирана
от България през 1976 г.
ТРЪНООПАШАТАТА ПОТАПНИЦА И ЕЗЕРОТО ВАЯ:
Международно /световно/ значими струпвания на вида според Костадинова и
Граматиков, 2007 год. са установени в Бургаските езера и най-вече в езерото Вая: с
численост по време на миграция 12 – 2 260 индивида и с численост по време на
зимуване 43 – 958 индивида. Това означава, че езерото Вая е единственото място в
България, където се концентрира до 7 % от черноморската популация на
Тръноопашатата потапница /Янков и кол, 2007а/.
Табл. Общ брой наблюдения във влажните зони в България/ брой наблюдения в
езерото Вая за периода 2003 – 2011 година
ГОДИНА
ОБЩ БРОЙ УСТАНОВЕНИ ТП ВЪВ БРОЙ УСТАНОВЕНИ ТП В
ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ
ЕЗЕРОТО ВАЯ
2003
681
667
2004
164
137
2005
271
271
2006
384
372
2007
127
127
2008
152
152

2009
2010
2011

8
651
272

4
635
267

ЗАЩО ЕЗЕРОТО ВАЯ?
В България тръноопашатата потапница предпочита плитки, обширни водоеми с
бедна придънна и плаваща растителност, без хигрофилна растителност. Те да са богати
на бентосни организми. Придържа се предимно към откритите водни площи на
сладководни или бракични водоеми и рядко на свръхсолени водоеми.
Най-често и в най-големи количества тръноопашатите потапници се срещат в
естествени крайморски езера със стоящи пресни и полусолени води.
Друг чувствителен момент на вида е характерното само за него двукратно
линеене през годината /A. Green/, при което тя е изключително уязвима поради
високите си енергийни нужди и значителна роля има фактора безпокойство, т.е.
наличие на добри места за укритие.
ЗАПЛАХИ
В световен аспект ключовите заплахи са пресушаване или намаляване на
водното ниво във влажните зони, незаконният лов в повечето страни от ареала му.
В България основните заплахи за вида са загубата на метообитания –
пресушаване и унищожаване на влажни зони /особено по Дунавското крайбрежие/,
замърсяването на природните води с пестициди, застрояване на крайморските
райони, отравяне с олово при поглъщане на ловни сачми, безпокойство на птиците .
Заплахи за тръноопашатата потапница на езерото Вая също има: замърсяването
с нефтопродукти води до липса на ларви в западната част на езерото, където
потапниците не могат да се хранят, някои инвестиционни намерения около ЗМ „Вая”
като например идеята за построяване на фотоволтаичен парк, отравяне с олово от
сачмите при поглъщане, удавяне в незаконни рибарски мрежи, безпокойство от ловци
и риболовни съдове.
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ОПАЗВАНЕ НА ТРЪНООПАШАТАТА ПОТАПНИЦА
Езерото Вая също трябва да има План за управление, в който да се посочват
забрани за риболов, забранени дейности на човека, ограничаване на замърсяването от
отпадъчни води на нефтената рафинерия и битовите отпадъчни води.
Да се отдаде нужното значение на факторът безпокойство и да се осигури
спокойствие на птиците в тяхното зимовище.
Местните хора да научат повече за този вид, да осмислят необходимостта от
опазването зимовищата му, за да го има и да се завръща всяка зима при нас с все поголяма численост.
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