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„В природата никога не виждаме нищо изолирано,

а всичко във връзка с нещо друго,

което е преди него, до него, под него и над него“.

Йохан Волфганг Гьоте
     Колективен пътеводител: от хора за хора

Тази книга е колективен пътеводител до автентични български
консервационни ваканции свързани с наблюдението на птици. Думата
„колективен“ означава, че тя е била създадена заедно с десетки
учасници на консервационните проекти от различни български региони
- моите съотборници. По принцип, заедно работим и почиваме, заедно
и споделяме нашите преживяването за да привлечем повече
съмишленици.

    Всъщност, този пътеводител е финалният етап на моето двегодишно
проучване „Картографиране на устойчиви ваканции в България:

комбинирайте доброволчеството и почивката!“, на дейностите,

свързани с наблюдението на птици в България. На последния етап, от
юли 2021 г. до януари 2022 г., получих финансова подкрепа от
Български фонд за жените. Проектът беше реализиран в рамките на
социо семиотичната етнография и изследванията на действията.

Изследването включва интервюта, уъркшопи по комуникации,

подготвянето на статии и видеоклипове. Повече детайли на
методологията са в ГЛАВА 1.

   Целите на моят проект бяха популяризирането на постиженията на
най-силната доброволческа мрежа в България  и обучението на
доброволците да представляват техните дейности пред обществеността,

и, в същият момент, да ги отразяват в автобиографиите си. Например,

един от акцентите в моето изследване беше едноседмичен
комуникационен семинар за доброволци от консервационна бригада на
Поморийско езеро за подобряване на дигиталните умения в контекста
на екологични проекти; С моята интерактивна игра, информирахме за
нашите дейности над 500 души в 5 държави (ГЛАВА 4).

Защо да се представлява консервационни дейности в рамките на
изследванията на действията? Някои от проектите имат 30-ти
годишната историята. 

ВЪВЕДЕНИЕ
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И те са станали многофункционални платформи за съвместна работа
фокусирана на грижата за местообитанията на птиците. Например,

възстановяване на колонията на пеликани на Атанасовско езеро (ГЛАВА
3). 

Най-поразителното откритие от моето изследване е, че България има
много добри социални практики, не много голяма, но силна
доброволческа мрежа. Тези проекти имат много голям културен и
социален потенциал за обединяването в нови инициативи на хора от
различни социални групи и поколения. Но за съжаление, тези практики
не са валидни за по-голямата част от българското общество.

Необходима е по-скоро някаква културна дипломация, специална рамка,

чрез която хората да приемат постиженията един на друг и да
организират преговори по-нататъшните планове.

Интересното е, че тези ваканции са вдъхновени от българското
екологично движение от 80-те години и в хода на своето развитие през
последните три десетилетия са разработили практически инструменти
за сътрудничество и решаване на местни екологични проблеми чрез
обща работа. И в този контекст устойчивите проекти, които проучих, и
техните доброволчески мрежи трябва да инициират нов обществен
диалог, както направиха преди повече от 30 години.

Всички участници, които споделиха своите преживяванията в тази
книга, са от различните социални и професионални среди: ученици,

еколози, икономисти, академици и просто любителите на природата от
цяла България. Обаче, те имат една обща черта – тези хора са пазители
на автентичната българска устойчива традиция с 30-годишната история
– опазването на местообитанията на птиците.

Островите на надеждата за птиците и хората

В България може да се вижда повече от 400 видове птици, четвертина
от зарегистрирани в Европа. Естественно, че дейностите свързани с
наблюдение на птиците са станали характерна черта на съвременната
българска култура. И автентичните консервационни ваканции в
резерватите, свързани с опазването на птиците, са нейният най-ярък
израз.

ВЪВЕДЕНИЕ
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Инициативите са обединили силна общност на ентусиасти, които имат
желание да сътрудничат, учат и да подпомагат за добри каузи.

През пост-пандемичното възстановяване на общностите е важно да се
намерят ефективни местни ресурси за по-нататъшното развитие.

Така че, трябва да започнем от преразглеждането на значенията на
социалните практики, които вече имаме, но които са малко неоценени
от мнозинството. Като, например, доброволчески ваканции, които са
базирани на местно ниво и предлагат възможности за регенерация на
индивиди и общности.

Освен това те имат голям икономически потенциал за развитие на нови
еко-туристически и обществени съвместни проекти, базирани на
популярния бизнес инструмент плейсмекинг, т.н. създаването на място.

Желанието ми да напиша тази книга по толкова необичаен начин -

заедно с моите съотборници - произтича от интереса ми към
наблюдението на птици и потенциала на тази дейност за общностите.

Този ентусиазъм е двоен – личен и професионален. Живея на
популярното място за наблюдение на птици в България - вторият най-

големият маршрут за миграция на птици в Европа Виа Понтика
(Бургаска област) - и активно участвам в много дейности, свързани с
птици: от образователен курс за идентификация на птиците до
консервационни проекти. Освен това изследвам значението на птиците
за хората, когато пиша постове за моя блог и подготвям различни
комуникационни работилници за доброволци в сътрудничество с
екологични организации.

А любимите ми задачи са свързани с изкуствените острови за птици на
Поморийско и Атанасовско езера. Всяка година ги реконструираме, за да
подготвим места за новия гнездови сезон на птици. Островите са част от
оживените международни курорти но са извън утъпканите пътища, така
че много малко хора знаят за тяхното съществуване и цели. И все пак е
голямо удоволствие да се прекара известно време там и да се
наблюдава градовете и живота от различни гледни точки. Тези малки
парченца земя са признаци на надежда за птиците и хората.

    

ВЪВЕДЕНИЕ
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Необходимостта от редовни грижи за островите предполага работа на
пресечната точка на урбанизацията и опазването на природата. Това
насърчава човек да преосмисли ролята си и в двата процеса. Ето защо,

би било ценно за цялото общество поне понякога да се ангажира с
такава работа.

Разбира се, че всеки има различните мотивации и очаквания на такъви
доста специфични ваканции. За да се съдейства на тяхното разбиране,

разнообразните примери на този пътеводител предлага десетки
полезни съвети и идеи. Как читателят може да извлича полза от този
разнообразието? Е полезно да се взема предвид една мъдра забележка
на Петър Янков, орнитолог, един от основателите на природозащитния
лагер на Атанасовско езеро: „...това е подход да не дадем на хората
рибата да си хапнат, а да ги научим да ловят рибата“ (ГЛАВА 3).

От своята страна, искам да добавя – има смисъл да се смята всеки от
представените проекти като игра, в която може да се спечели по-малко
или повече, но никога няма да се загуби. Някакви от възможните бонуси
са работата върху добра кауза със съмишленици и изучаването на
природата чрез наблюдение на птици.

Тази книга може да е интересна за обикновени хора, които търсят
интересни и образователни екологични дейности и за специалисти по
опазване на околната среда, които се занимават с доброволци.

 

Структурата на книгата

Всяка глава е посветена на един консервационен проект и аз го
представям с една, най-ярката идея, която изразява неговата същност. 

 За най-старата българска устойчива ваканция Природозащитен лагер
"Атанасовско езеро" централната идея е „Колаборации”; основната
движеща сила за цялата му 33-годишна история. Консервационна
бригада на Поморийско езеро е представена с ключовата дума
„Избори“, защото е най-трудоемкият проект. Концепцията „Имена“ се
използва за представяне на Спасителен център за диви животни в Стара

ВЪВЕДЕНИЕ
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Загора, тъй като екипът му се занимава с много птици с увреждания и
някои от тях след излекуването остават в центъра и получават имена. И
„Изгревите“ са поразителната характеристика на Лагера за
опръстеняване на птици на Дуранкулашко езеро, където орнитолози и
доброволци адаптират работните си дни към времето на птиците, за да
намалят стреса за уловените птици и да гарантират качеството на
изследванията.

Умишлено използвам съществителни за множествено число – те
отразяват разнообразието на представените преживявания. И този
подход също така ще помогне да се донесат ценните български
съвместни практики до повече хора и да се им покажат разнообразието
и гъвкавостта на устойчивия избор. Така всеки може да приспособи
избраната доброволческа ваканция според своите възможности за
обучение и лични интереси. Освен това завършвам всеки раздел с
„Допълнителни Прозрения“, които предоставят повече практическа
информация за други дейности или полезни източници, свързани с
птици.

ГЛАВА 1 Дешифриране на „зелени наративи“. Главата хвърля повече
светлина върху методологията (социо семиотична етнография и
изследване с участието) и основните концепции на анализираните
доброволчески проекти за опазване на природата – „ценности“ и
„разказване на истории“. Освен това представям някои примери за
подобни проучвания в общността и предлагам преглед на българския
контекст и неговите перспективи.

ГЛАВА 2 Български съвместни практики: исторически преглед.

Разделът представя три автентични български социални инициативи,

които подхранват устойчивото развитие на българските общности след
Освобождението – читалищата, работническите бригади и
екологичното движение от 80-те години на миналия век. Без съмнение
те са повлияли на анализираните консервационни проекти, които от
своя страна са се превърнали в истински културни феномени в
България. И когато се анализира всеки културен феномен, от
съществено значение е да се изследват неговите корени. 

ГЛАВА 3 Природозащитен лагер "Атанасовско езеро": Колаборации.

Разделът очертава историята и дейностите на Природозащитен лагер
"Атанасовско езеро" от Българското дружество за защита на птиците
(БДЗП). Това е най-старата българска ваканция за наблюдението на 
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птици, започнала като научно теренно изследване преди повече от 30

години. Сега Природозащитен лагер "Атанасовско езеро" обединява
различни поколения природолюбители. Постепенно инициативата се
превърна в отправна точка в кариерата на много български еколози,

започнали там като доброволци. „Допълнителни Прозрения“ представят
казус по друг важен проект за гражданска наука на БДЗП – курс за
идентифициране на птици, който се организира ежегодно в различни
български градове.

ГЛАВА 4 Консервационна бригада на Поморийско езеро: Избори.

Разделът представя втората най-стара българска ваканция за
наблюдение на птици - Консервационна бригада на Поморийско езеро
от Зелени Балкани. Фокусът му е върху символичния за Поморие вид
птица – гривестите рибарки – и дейностите, които доброволците
извършват в подкрепа на местообитанието на птиците. Участниците
споделят някои прозрения по въпросите на джендър стереотипи в
професиите, свързани с опазването на околната среда и уникална
българска инициатива за гражданска наука, която подкрепя
изследователската дейност на българските екологични организации.

„Допълнителни Прозрения“ предлагат казус, базиран на практически
едноседмичен комуникационен уъркшоп, който създадох и проведох
специално за доброволците от Консервационна бригада на Поморийско
езеро.

ГЛАВА 5 Спасителен център за диви животни в Стара Загора: Имена.

Главата се фокусира върху образователните дейности, работата със
застрашени видове и лечението на ранени птици. Разказвам за живота
на птиците с увреждания в Центъра въз основа на моя опит -

осиновяването на четири птици и посещението им през пролетта на
2021 г. Друго мое преживяване – посещение на Природен парк „Сините
камъни“ – подхранва „Допълнителни Прозрения“ за възстановяването
на видовете в България, а именно реинтродукцията на четирите вида
лешояди.

ГЛАВА 6 Лагер за опръстеняване на птици на Дуранкулашкото
езеро: Изгреви. Последният раздел представя най-големия български
проект за гражданска наука - 5-годишно изследване, посветено на
наблюдението на птици на Дуранкулашкото езеро. Всичко започва 30

минути преди изгрев. Тази необходимост насърчава всеки да бъде по-

точен и внимателен при работа с уловени птици, за да се предотврати
преждевременната смърт и да се осъществят успешно планираните
научни действия.
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ГЛАВА 1 Дешифриране
на „зелени наративи“.

Културни прозрения в
доброволчески ваканции в
България: 

Не само за птиците

Татяна Гаркавая
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Въведение
 

В този раздел хвърлям повече светлина върху методологията на моето
изследване - социо семиотична етнография с изследване с участието на
действие. В контекста на доброволческите природозащитни ваканции,

свързани с опазването на околната среда, концепцията за ценности и
„зелени наративи“ са отправните точки за сътрудничество. Това се
дължи на практическата им стойност в обединяването на различни хора
чрез различни работилници, обща работа и общи празненства в
рамките на проучване с изследването с участието.

Допълнително очертавам българския контекст – съществуващ, но не
широко признат положителен социален опит, разработен от
природозащитни ваканции в цяла България - и бъдещият потенциал за
Българските общности да изградят споделено бъдеще чрез нови
инициативи.

1.1 Ценности, доброволчеството и общо обучение
 

Да се   включат в сътрудничество по екологични проблеми различни
социални групи, важно е да се разпространяват знания и да се
интегрират със съществуващите преживявания.

И за ефективно решаване на местни екологични проблеми, важно е да
се разберат драматичните различия в комуникационни умения. Тъй
като критичният разделителен фактор между различните социални
групи е често различни ниви на образование, има смисъл да се
активират някои обединяващи фактори за идентифициране и запълване
на пропуски в знанията на някои социални групи.

Доброволческите инициативи са най-удобната среда за сътрудничество,

защото обединяват различни хора въз основа на общи интереси или
мотиви.

За екологичните доброволчески проекти ценностите са основният
двигател. В резултат на това по-задълбочено разбиране на мотивите и 
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целите на другите се дължи на общото запознаване с „наративите“, че
оформят реалността за сътрудниците.

Как работи в контекста на това изследване? За изследване на уникален
културен феномен – българските доброволчески природозащитни
ваканции – важно е да се установи обратна връзка между концептуални
въпроси и емпирично изследване. Ето защо е важно да се помогне на
всички участници в проекта да разберат своите роли и взаимно
влияние.

Това от своя страна ще позволи получаването на нови прозрения,

изразени в нови конструирани наративи, които обединяват различни
гледни точки. Но, нищо не е смислено само по себе си; концепцията за
значение е по същество споделена стойност (Лакоф 1988). 

Очевидно е, че символизацията в този случай е практически
инструмент, който превръща субективния опит в обективна същност.
Постепенно субективното преживяване ще се превърне в колективен
споделен обект и ще промени различни контексти и светогледи. И
комуникационните семинари са най-добрата рамка за разработване на
такива нови преживявания и социални практики. Важно е текстовете,

които всеки създава, да се разглеждат като материален еквивалент на
производителността на авторите в процеса на комуникация – социален
обмен на мисли (Кристева 1969).

Несъмнено социо семиотичната етнография е отлична платформа за
екологични проекти, защото предоставя полезни методологии за
подпомагане на хората да преразгледат символите, с които се
занимават, допълнително ги споделят наблюдения и ги трансформира в
ценна информация за вземане на решения на различни социални групи. 

Едно от предимствата на използването на етнографията е свързано с
факта, че този социологически метод е първата стъпка в изследването
на неизследвани социални явления. Показателно е, че културните
ценности на българските доброволчески ваканции и техните социални
приложения никога не са били обект на научно изследване.
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1.2 Социосемиотична етнография
 

Социо семиотичната етнография е „рефлексивна, критична, аналитична,

интерпретативна и конструктивистка етнография, която изследва как
хората използват семиотични ресурси на практика“ (Ванини 2007). За
това изследване методът позволява адресиране върху значението на
визуални символи и комуникационни елементи в доброволческите
природозащитни ваканции свързани с наблюдението на птици и
мотивация на доброволците за участие в проектите. Освен това методът
е полезен за намиране на нови начини за разширяване на
доброволческите мрежи чрез изграждане на „зелени наративи“ около
символичните за мястото видове птици.

Ярка илюстрация е Консервационна бригада на Поморийско езеро,

чиито доброволци вече над две десетилетия заедно с еколози успяха да
възстановят колония от рибарки, символите на езерото (ГЛАВА 4).

Като отправна точка за дискусия по тези въпроси, това изследване
приема основни принципи на екологичната семиотика. Поради
основната й роля да очертае сравнения между хората и други живи
системи, между създадени от културата и създадени от природата неща
и прави разграничения между различни видове знакови процеси (Кул,

Тороп 2003). Следователно, еко семиотиката позволява разбиране на
колективните знакови системи.

Всички анализирани проекти в тази книга представляват сложен набор
от житейски принципи и вярвания възникнали на пресечната точка на
човешкия и птичия светове. Един от най-добрите пример е Спасителен
център за диви животни в Стара Загора, където диви птици, след
живеейки дълго време близо до хората, възприемат някои човешки
навици и дори изпълняват някои дипломатически мисии, участвайки в
публични тържества (ГЛАВА 5).

Както показа моята работилница с доброволците на Консервационна
бригада на Поморийско езеро, конструираните наративи в социалните
медии са мощни фасилитатори на взаимодействие между различни
социални групи (ГЛАВА 4).
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Споделяйки своя опит, участниците подкрепиха своите сътрудници и
разпространиха информацията за добрата кауза - грижа за
местообитанието на рибарките - с цел да привлекат повече хора за
участие в проекта.

Значението на такова комуникационно обучение е двойно. Първо,

доброволците систематично подобряват комуникационните си умения
информирайки публиката. Второ, те извършват анализ на общественото
мнение което може да подхранва изследванията за подкрепата на добри
каузи. Това е начинът, по който хората взаимно се овластяват на базата
на доброволчески проекти.

1.3 Изследвания на действие
 

Симптоматично за последното десетилетие на 20-ти век, тенденцията
към общностно ориентирани изследвания на действие се прояви като
ефективен инструмент за интердисциплинарни изследвания „отдолу
нагоре“ (Матон 2006). Възникващите инициативи по света бяха
насочени към значима промяна на условия на живот в местните
общности и интегрирането на множество гледни точки.

Тази сложна форма на управление на знанието има за цел да включи
различни социални групи и да ги овласти чрез създаването на общности
на практика и учене. По същество промените се постигат с помощта на
споделеното обучение, а не проектираното от теоретични или
експертни знания (Стейн 2002).

По същество, за да се избегне появата на „гета на възрастта“, е важно да
се включва в съвременните съвместни практики хора на различна
възраст и социални групи.

Полученият капацитет на различни групи да се сливат едновременно
множество гледни точки набляга на семиозиса - създаване и
комуникация на значението – присъщо за производството на знание,

което може да надхвърли конвенционалния диапазон от подходи
„отгоре надолу“, процесът на дефиниране и решаване на проблеми“

(Макинтайър-Милс 2008 г.).
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В България изследвания на действие се прилагат основно в сферата на
образование (Върбанова 2019) или социална работа с маргинализирани
групи (Центърът за изследване на демокрацията 2014). За разлика,

някои Европейски страни широко използват методологиите и за
решаване на екологични проблеми. Например, в Швеция проектът,
който се основаваше на изследвания на действие се превърна в
успешна улесняваща стратегия на конструктивната дискусия за залесени
ландшафти между местните заинтересовани страни и националните
политически групи (Уолин 2016).

1.4 Перспективите пред България

Интересното е, че най-старата българска доброволческа ваканция
Природозащитен лагер "Атанасовско езеро" от БДЗП беше организирана
преди повече от 30 години с принципи, подобни на изследвания на
действие.

По-конкретно, сътрудничеството на учени с обществеността за
събиране на наблюдения на птици и подобряване на местообитанията
на птиците. В началото българските орнитолози от БДЗП поканиха
няколко приятели да им помагат в сезонните изследователски работи в
резервати. След това всяка година броят на заинтересованите
природолюбители, желаещи да участват в проекта, се разшири
значително (ГЛАВА 3).

Следователно е логично да се опита изследвания на действие с тях
които по същество развиват подобни ефективни социални практики в
България от десетилетия. Сега те могат да бъдат адаптирани към
различни региони в България.

Това от своя страна ще подпомогне регенерацията на общностите след
пандемия в цялата страна (ГЛАВА 2).

И в този процес работилници за развитие на комуникативни умения за
общностите е от решаващо значение, защото те ще помогнат на хората
от различни възрасти и поколения за да се учат един от друг и да
изследват заедно местни екологични теми, свързани със социални
проблеми.
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В цяла Европа много държави прилагат проекти, основани на
изследвания на действие и наративни практики за овластяване на
общностите чрез културни инициативи. Един от най-добрите примери е
положителният опит на 27 държави обединена от дигиталната
платформа „Европейската мрежа за културни центрове“ (ENCC). 

Техните многостепенни програми поддържат много общности.

Например в Полша, където много хора се местят от градовете, подобни
програми имат за цел да създадат нови пост пандемични пространства в
селските райони и да намерят нови възможности в предизвикателства
(Stiftung Genshagen 2021). За да се насърчи иновациите сред
партньорите, ENCC разработи документа „Културен манифест за
краудсорсинг за споделени, интелигентни, иновативни Територии
2020“. Документът служи като рамка на културните дипломатически
практики, необходими за прилагане и адаптиране към различни
общности.

България също има подобни инициативи, насочени към екологичния
контекст. Екологична дипломация и екологичен манифест от ManEco

(Митев 2019). Те създават основата за устойчив живот на хората в
различни сфери на живота. Сега проектите на ManEco подхранват
развитие на доброволците на Young Caritas София. Тази основа е много
обещаваща за нови бъдещи български инициативи. В съчетание с
научния труд по Екологичната Дипломация (Митев 2019),

впечатляващият доброволчески опит, разработен за десетилетия на
колективни усилия в рамките на Българските природозащитни
доброволчески инициативи, може да подхранва много социални
проекти и да възроди българските общности.

Заключения

В тази глава обясних приложението на избраната методология –

съчетаването на социо семиотична етнография и изследвания на
действие – и обсъдих ползите за България.

Както ще видим в следващите глави, българските екологични активисти
подготвиха почвата за иновативни демократични практики.
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И за постигането на нови амбициозни цели, основният фокус трябва да
бъде на комуникационни дейности. Този тип обучение може да
предложи на хора с различни ниви на знание, но обединени от общи
ценности удобен начин на проучване и решаване на екологични
проблеми. Освен това, комуникационните практики ще създадат
жизненоважни връзки, които ще обединят обществото с нови
инициативи, основани на равенство, доверие и подкрепа.
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ГЛАВА 2 Български
съвместни практики:
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България: 
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Уникалния български културен феномен читалища;

Бригадирското движение в България;

Съвременните екологични инициативи, които се занимават с птици.

Въведение
 

България има уникални дългогодишни традиции на сътрудничество в
общности. Във всеки исторически период инициативите за
сътрудничество отразяват нуждите на
обществото и изпълняват някои практически задачи.

Тази глава предлага преглед на трите български социални инициативи
характеризиращи се с ефективно партньорство с различни социални
групи и обществена ангажираност от 1860-те години до момента:

Те предизвикват различни чувства, но всички играят важна роля в
българската история.

Показателно е, че всеки от тях е повлиял и на Българските доброволчески
ваканции за опазване на природата, анализирани в тази книга.

„Допълнителни Прозрения“ предоставят списък на оригиналните
български онлайн общности, посветени на птици.

 

2.1 Читалищата в България и ученето през целия живот

Създадени като многофункционални културни институции по времето на
Българското възраждане през 1856 г., читалищата са станали част от
„Списъкът на нематериалното културно наследство ЮНЕСКО“ (ЮНЕСКО).

Важното е, те са запазили особения дух, който все още подхранва
развитието на общности.

От самото начало системата на читалищата еволюира като най-

уважаваната културна институция в България поради тяхната
прогресивност и националния дух, който въплъщава истинските
граждански ценности, уважението към националния произход,

сплотеност и единството в мислите и делата (Маринова и Йонева 2021).

Първите читалища отвориха вратите им в Свищов, Лом и Шумен, и всяко
от тези читалища може да се похвали с уникални артефакти.
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културни центрове за социализационни практики;

места за библиотечното обслужване;

курсове по изкуство и чужди езици;

институции за театрални представления.

Например библиотеката в Свищов има над 2000 тома (това е рекорд!); в
Лом е представена първата българска театрална пиеса – адаптираната
„Многострадалната Геновева“; а в Шумен се пази най-старата и уникална
библия от 15 век с тегло 3 кг и първата българска театрална завеса
(Колева 2018).

Читалището беше първото обществено заведение в съвременната
българска култура, гарантираше равнопоставеност в участие и достъп до
културни и образователни услуги. В резултат на това допринесе за
формирането на българската нация и стабилната основа за развитието на
социалните взаимоотношения.

Всяко село и град имаше свои читалища. Техните цели зависеха от
географията, историята и интересите на общностите.

Основните функции на читалищата:

Поради широката си популярност мрежата на читалищата се разшири
извън България. Най-силните духовни центрове извън страната се
развиват в Македония и Истанбул.

Интересното е, че читалищата от 19 век отразяват общата Европейска
тенденция към неформалното образование и учене от връстници.

Например, в същото време се появява мрежа от народни гимназии в
Австрия, Германия, Франция, Швейцария и скандинавските страни.

За 165 години от съществуването си мрежата от читалищата продължава
да бъде ефективна културна институция, която съхранява и развива
традиционните български ценности. Тяхната дълбока взаимовръзка с
миналото, традициите, образованието, културата и благотворителни
дейности печелят доверието на общността и насочват социалните
промени.
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Най-емблематичният градски проект на Бригадирското движение е
град Димитровград в Южна България. Наричан „младия“ град на
социализма“, Димитровград беше построен от 1947 до 1950 г. от 50

000 бригадири от близо 1000 български общности (Везенков 2014).

Работеха безплатно. По-късно някои от тях се преместиха в
новопостроения град и допринесоха за по-нататъшното му развитие.

Най-значимите екологични постижения на Бригадирското движение
са документирани в Брезник, област Перник.

2.2 Бригадирското движение в България и културната
"колонизация" на обществото

Първата българска работна бригада – младежката организация
„Бранник“ се появи през 40-те години на миналия век и беше свързана с
подкрепата на земеделските дейности (Везенков 2014). „Бранник“ до
голяма степен определи основните цели на бъдещето Бригадирско
движение.

Тази формация беше създадена за развитието на плановата
социалистическа икономика в страната; сезонни групи, включващи
предимно млади хора, извършваха известна работа без заплащане или
срещу малки такси.

За 60 години от съществуването си държавата използваше безплатен
труд на Бригадирското движение за изграждане на главни пътища и
железопътни линии, язовири, електроцентрали, промишлени
предприятия, обществени сгради и проекти за залесяване.

Въпреки че първоначално доброволците разглеждаха инициативата с
ентусиазъм, постепенно, настроенията им се промениха драстично, и
нарастващото разочарование доведе до изключване на бригадите от
обществото. Принудителният начин на работата през втория етап,

ниската квалификация на доброволчески лидери, а символичното
заплащане бяха основните демотивиращи фактори за участниците.

2 символични постижения на Бригадирското движение в България
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Бюлетин, посветен на 35-годишнината на бригадирското движение,

съобщава, че „над 1 000 000 дка гори в Горско стопанство Брезник са
създадени от поколения на синьоризи (бригадисти) млади мъже и жени,

всяка година хиляди от тях даряват техен труд за селското стопанство“

(Методически Бюлетин 1981 г.).

Ролята на бригадите в „предписания туризъм“

Без съмнение бригадирското движение беше едно от изключителните
прояви на обществения живот в Нова България (Димов 1982), и
дейностите на бригадирите повлияха на моделите на потребление на
много поколения.

В рамките на този пътеводител особено проницателни са
преживяванията, които преоформиха националното пространство –

„предписаните отдих и туризъм – като инструменти за колонизирането
на обществото и изграждането на нови обекти, които обуславят също и
„новата социалистическа личност”” (Колева 2020).

За да се разбере по-добре същността на социалистическия туризъм в
Източна Европа, има смисъл да се го сравни с туризма в Западна Европа.

Докато последният включваше смесица от удоволствие и консумация,

първият беше представен от напрежението между идеологическото
приоритизиране на индустриалното производство и нуждата от
легитимирането на потреблението и свободното време.

Социалното инженерство беше приложено за създаването на нови типове
граждани - пространството и жителите му трябва да бъдат преоформени
според идеала. Това означаваше контрол над свободното време и
регулирането на нерегламентираното свободно време (Вердери 1996). В
практика, това се прояви в наредбите относно присъствието на хора в
определени места за определен период от време (срещи, паради, опашки
и др.).

По отношение на одобрените интереси за пътуване в България
приоритет беше националното минало, за разлика от оценяването на
културното многообразие на различни места и народи, популярни в
Западна Европа.
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фокусът върху националното минало и романтичния национализъм; 

диалектика за контрол на времето и телата на хората легитимирането
на наративите на режима с организирани екскурзии;

подсилването на патриотичните чувства с откритията на българската
природа популяризирането на местата на паметта (Винтер 2012).

Основни характеристики на туризма при социализма
 

2.3 Съвременни еко инициативи и алтернативен туризъм

След упадъка на бригадирското движение, българската културна и
туристическа индустрия преживя безпрецедентна криза, която донесе
непланирано застрояване и „новото” туристическо райониране”

(Станкова 2010).

Постепенно, през първото десетилетие на новия век, селското стопанство
и туризъм в България стана сред най-силните сектори в икономиката
наред с такива сегменти като енергетика, минно дело, металургия и
машиностроене (Списък на основните експортни стоки 2011 г.).

Постепенно, през първото десетилетие на новия век, селското стопанство
и туризъм в България станаха сред най-силните сектори в икономиката
наред с такива сегменти като енергетика, минно дело, металургия и
машиностроене (Списък на основните експортни стоки 2011).

В резултат на това туристическият бум предизвика бурен обществен дебат
относно най-устойчивите начини за балансиране на развитието на
туризма и екологичен отпечатък. Най-ярката концептуализация на тази
дискусията е дихотомията „екотуризъм-масов туризъм” – двете
крайности на развитието на туризма (Иванов и Иванова 2013). Важната
разлика между тях е броят на туристите и тяхното въздействие върху
околната среда.

За разлика от масовия туризъм, дефиниран от традиционната формула
„море, слънце, пясък през лятото и ски през зимата", екотуризмът
(Buckley, 1994) е считан за по-напреднал.
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Опазване на биологичното разнообразие;

Възстановяване на местообитанията на птиците;

Устойчиво управление на природните ресурси;

Подобряване на екологичната политика и законодателство;

Екологично образование.

Това се дължи на присъщите му устойчиви характеристики:

комбинацията от оценяване и научаване на природната среда или някои
специфични еко елементи (Уивър 2001). Така екотуризмът се счита за по-

приемливият и желания избор за развитие на всяка туристическа
дестинация. Обаче прекомерни маркетингови усилия за привличане на
нови туристите (Сиракая 1999) поставят под въпрос неговото
превъзходство.

Естествено, подобни противоречия са допринесли за появата на различни
туристически хибридни форми и нови играчи в туристическата индустрия.

Наред с туристическите организации, българските екологични
организации също разработиха туристически продукти, които включваха
учебни компоненти. Лидерите бяха Българско дружество за защита на
птиците и Зелени Балкани. Те успяха да съберат поддръжници около
важни каузи – грижата за местообитанията на птиците на Атанасовско и
Поморийско езера.

За повече от две десетилетия проектите се превърнаха в уникални
платформи за сътрудничество, които обединяват различни поколения в
контекста на алтернативни доброволчески ваканции, фокусирани върху
природозащитни дейности.

Основните природозащитни дейности на българските екологични
организации:

Заключения

Тази глава представи критичен анализ на трите значими Българските
инициативи фокусирани върху сътрудничеството между различни
социални групи: читалищата, Бригадирското движение в България и
съвременни екологични организации. Прегледът е полезен за
разбирането на стойността на доброволчески ваканции, представени в
ГЛАВИ 3-6.
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Богатото разнообразие от природозащитни дейности включва някои
елементи на читалищата и бригадирското движение (напр. творчески
работилници, лекции, създаване и поддръжка на изкуствени острови и
платформи за птици). И все пак, тяхната отличителна черта е фокусът на
дейностите наоколо символични за всеки проект видове птици и
природни забележителности. В конструирането на специфични
мирогледи, изпъкналост и смисленост са предефинирани от повтарящи се
индивидуални и колективни взаимодействия.

В следващите глави ще хвърля повече светлина върху тези процеси в
контекст на българските природозащитни ваканции. Който и да ви проект
изберете, полезно е да допълните обучението си с оригинални онлайн
ресурси, създадени от български ентусиасти и природолюбители.

Разгледайте „Допълнителни Прозрения“ по-долу!
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„Допълнителни Прозрения“: 3 най-добри български
онлайн ресурса за наблюдатели на птици

 

1 Птици в България www.birdsinbulgaria.org е награден Български
образователен проект за наблюдението на птиците, състоящ се от уебсайт
и Фейсбук група. С над 400 вида птици, уебсайтът предлага тонове
полезна информация на три езика, български, английски и испански. Той
има изчерпателно ръководство за видове птици, снимки, видео, записи на
пеене на птици, места за птици и контакти на хора, които могат да дадат
повече информация.

2 Sofia Bird Walks www.sofiabirdwalks.com е уникална българска
инициатива (уебсайт, Facebook група и разходки с водач), предлагаща
безплатно разходки с птици в и около София. В радиус на 30 км от София
могат да се видят повече от 270 вида птици! Основатели на Sofia Bird
Walks са двама запалени птичари Страхил и Жоро.
Повечето от услугите им са безплатни, но има опция за поддръжка
проекта чрез даряване на пари. До момента Sofia Bird Walks организира
12 разходки с над 200 участници. Екскурзиите са подходящи за деца и
възрастни, за опитни птичари и любители на природата. Водачите
предоставят на участниците бинокли и полеви пътеводители.

3 SmartBirds www.smartbirds.org е приложение за идентифициране на
птици разработено от Българско дружество за защита на птиците.
Цифровият инструмент е лесен за използване както за специалисти по
околна среда, така и за любителите на природата. И е добър за
дълготраен мониторинг на птиците и за единични наблюдения.
Наблюденията могат да бъдат записани на уебсайта SmartBirds или чрез
приложението Android SmartBirds Pro. 

По същество SmartBirds е електронна база данни за събиране на записи
от наблюдения на различни видове: птици, бозайници, земноводни,
влечуги и други безгръбначни. Процесът на споделянето на наблюдения
от много хора подпомага природозащитните дейности в България.
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Insights into Volunteer
Conservation Bird Watching
Vacations in Bulgaria: 

It's Not Only About Birds

Tatyana Garkavaya

Природозащитният лагер "Атанасовско езеро"

Къде: Атанасавско езеро, Бургас.
Кога: август.
Основни характеристики: къмпинг, есенно наблюдение на
птиците, поддръжка на островите за пеликани, наблюдение на
птици.
За кого: подходящо за семейства с деца.
Как да се абонира: точните дати обикновено се обявяват през
юли във Фейсбук и уебсайта на Българско дружество за защита
на птиците (БДЗП).
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Въведение

Природозащитният лагер "Атанасовско езеро" е най-старата българска
доброволческа еко ваканция, основана през 1988 г. от български
орнитолози от БДЗП. Bсичко започна като 3-месечен терен проект за
професионалисти в областта на околната среда които събраха данни за
наблюдения на птици. След това обикновени любители на природата
започнаха да се присъединяват към проекта, за да помогнат на учените
и да прекарат повече време сред природата. По това време
инициативата нямаше никакви забавления, просто работа и
наблюдение на природата.

Сега с разнообразни едноседмични дейности, проектът предлага на
своите участници да изживеят устойчив начин на живот, живеейки на
палатка, посещавайки различни семинари и лекции и участвайки в
научни дейности – наблюдение на птиците (крайъгълният камък на
лагера!).

Атанасовското езеро е национален резерват и част от втория по
големина в Европа път за миграция на птици Виа Понтика, който
ежегодно е домакин на хиляди птици.

„Допълнителни Прозрения“ представят курс по идентификацията на
птиците, основният проект за гражданска наука от БДЗП и отправна
точка за тези, които се интересуват от птици. Дейностите на курса и
лагера се припокриват и има смисъл да ги се комбинира.

3.1 Най-старата българска еко ваканция

„Преди 33 години, когато ентусиазирано създавахме Българско
дружество за защита на птиците бяхме пълни с идеи, вдъхновение, но
не се давахме сметка, какво точно правихме, - призна Петър Янков,
българският орнитолог, един от основателите на БДЗП при срещата с
доброволци на Природозащитният лагер "Атанасовско езеро - 2021". -
Bсичко започна да се оформя, когато влязохме в контакт с подобни
природозащитни организации, като Кралското дружество за защита на
птиците (Обединеното кралство) и привлякохме различни видове
подкрепа, финансова и информационна. По време на многобройни 
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партньорства, ние създадохме единствената ефективна формула за
опазване на птиците и природата в България – единението на
единомишленици“.

За разлика от партньорствата с подобни международни организации,
където контекстът е точно определен, форматите за съвместните
взаимодействия с общностите отнеха повече време. За първите
години, участниците в летния лагер бяха само роднини и приятели на
учените.

Нарастващото обществено любопитство към необичайните за
България научни дейности постепенно увеличи броя на участниците.
Нямаше забавна програма като е сега. Но хората охотно дариха
времето си за работа в резервата.

Сега лагерът се смята за инкубатор за обучение на много български
екоактивисти и екологични специалисти. Обикновено те започват като
доброволци и прекарват време, опитвайки се да изследват интересите
си в природни теми. Тази стратегия е полезна при избора на бъдеща
кариера.

За 33 години от своето съществуване Природозащитният лагер
„Атанасовско езеро” стана най-старата българска доброволческа
ваканция за любители на природата. Това е смесица от учене, работа и
наблюдението на птиците. Присъединих се към инициативата през
август 2021 г. За мен това беше най-утопичният проект, в който някога
съм участвала.

Лагерът представлява свят, в който всички са равни и трябва да
подкрепят като доброволческа общност, така и местообитанията на
птиците.

И беше много вдъхновяващо да бъда част от една страхотна традиция,
родена от мечти, които създават нови реалности и значения в живота.
За последните 10 години проектът разработи множество
образователни практики.

Основните цели на Природозащитния лагер „Атанасовско езеро“
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подпомагане на природния резерват, който е домакин на хиляди
птици;
повишаване на обществената осведоменост за предизвикателствата
пред опазването на птиците;
обучение на доброволци да си сътрудничат чрез природозащитни
дейности.

3.2 Преброяване на птици: природата е книга, а видовете
са нейните азбуки

‘Kакво е лагерът? Това е комбинация от почивка, полезна работа,
забавление… В същото време тук се намират и семена за научаване на
нови неща’, – определя проекта Николай Кацаров, участник в лагера от
2011 г.

Миналата година над 40 участници се присъединиха към
консервационният лагер ‘Атанасовско езеро’, и две трети бяха редовни
участници.

‘Чрез инициативите за гражданска наука, като този, искаме да покажем,
че сътрудничеството между природозащитници и обикновени хора
може да бъде взаимноизгодно’, – посочва Ирина Матеева, отговорник
по европейските политики.

Основната дейност, чрез която доброволците изживяват света на
птиците е наблюдението на птиците по време на есенната миграция,
която започва през август.

„Ако възприемаме природата като книга, то видовете са нейните
азбуки и ние не искаме да загубим нито една буква от азбуката и затова
опазването всеки от видовете от нашата фауна е една от нашите
първостепените цели“, – по този начин Стойчо Стойчев, орнитолог от
БДЗП, чиято специализация е орлите, определя значението на защита
на видовете. - Един застрашен вид за да опазим, трябва да намалим
смъртността и да повишим раждаемостта. За съжаление от нашата
фауна сме загубили някои видове. Нямаме вече брадат лешояд,
символът на природозащитата в България, и голямата дропла... Сега
работим по тяхното възстановяване. Опитваме се да включим 
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възможно най-много хора за да се предотврати по-нататъшните
загуби“.

Защитата на птиците предполага такива мерки като реконструкцията
на техните местообитания, изолирането на стълбове, редовен
мониторинг на птиците, и т.н. Орнитолозите смятат, че обикновените
граждани могат да подкрепят професионалисти в областта на околната
среда чрез активиране на интереса им към природата чрез
инструменти за гражданска наука (уебсайтове, съвместни проекти и
др.).

„Опитните и неопитните правят еднакъв брой грешки, първите от
изобилието от увереност, а вторите от липсата на опит, - мъдро
отбеляза Стойчо. - Ето защо няма смисъл да се страхува от грешките в
гражданската наука. Колкото повече имаме наблюдения, толкова по-
надеждни са данните“.

3.3 Къмпингът за преосмисляне на жизнените ценности

В природозащитния лагер „Атанасовско езеро” бях впечатлена от една
необичайна среда, основана на равенство и подкрепа. Малко е
необичайно за нашето време, особено за идеята на ваканции.

Въпреки това проектът е вдъхновен от ценностите на хипи: любов към
природата, целенасочен живот, доброта, откритост и равенство.

‘Определено има смисъл да се впусне в подобно приключение и да се
наслади на резултатите му, – смята доброволец Теодор Трифонов. –
Защото винаги е лесно да се намери какво не е наред и какво не е
перфектно, но тук всички работят за една голяма кауза, която намирам
за полезна. И е истинско удоволствие да се работи със съмишленици!’.

Всеки ден се абонирахме за различни екипни задачи, свързани с
поддръжката на лагера и резервата.

Сервиране на ястия, ремонтни дейности, възстановяване на изкуствен
остров, изграждане на дървени платформи, рязане на тръстика,
мониторинг на птици. Това бяха само част от нашите отговорности.
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По време на работа научихме много за резервата и птиците, които
могат да бъдат забелязани там. Поддържахме изкуствен остров за
пеликани, почиствахме ‘Пътеката на саблеклюна’, засаждахме
водорасли от Атанасовското езеро до Поморийското езеро и помагахме
на орнитолозите да се регистрира миграцията на птици.

‘Има магия в такива събития, които разбива сивотата на забързания
градски живот, и ни кара да се замислим за смисъла на живота, –
забелязва доброволец Владимир Терзиев, Бургас. – И тази магия е в
докосване до природата. За мен такива преживявания от хората, които
са на една вълна, помагат да преоткривам себе си’.

‘Образованието е основната цел на проекта, – казва Владимир
Младенов, организатор на лагера. – В сегашния си формат проектът
съществува от 1995 г. Ние създаваме за нашите доброволци среда за
обмен на опит и взаимно обучение. За някои хора това е голямо
приключение, с което могат да изпробват нови неща: живот на
палатка, работа с орнитолози…’

Доброволците научават много не само за птиците. Има и много
забавление поради някои импровизирани събития, като търг с тениски
в подкрепа на птиците.

‘Лагерът е много специален проект с кауза, който няма аналогии, –
смята Адриана Тодорова, доброволец от 2013 г. – Ако има ноне малък
интерес към природата, тук има много възможности да го се развие.
Тук има страхотен лекционен курс и практически дейности. През тези
години научих много за уникалното Атанасовско езеро и неговата
история’.

В същото време участниците признават, че трябва да да се бъде малко
авантюрист, за да се наслади на проекта на 100 процента.
‘Харесва ми превъзходната комбинация от забавление, работа и учене!
Това е силно препоръчително преживяване за тези, които искат да
развият интереса си към природата и обичат да пробват нови неща, –
казва доброволец Александър Петков. – Разбира се, къмпингът
предполага някои неудобства, условията тук не са перфектни, но
преживяването и готини хора компенсират всичко това!’.
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3.4 Развивайки любопитството към птиците

‘Всички сме обединени чрез нашата любов и любопитство към птиците
и е много полезно да развием това любопитство’, – казва Вяра
Маринова, една от новите доброволци.

Наблюдението на птици заедно с орнитолози беше най-любимият вид
‘работа’ за всички. Но не беше възможно да го избираме всеки ден,
защото това беше привилегирована задача, награда за упорита работа.
Орнитолозите ни научиха да наблюдаваме и записваме наблюденията
си, използвайки подходящи методологии.

‘Наблюдението на птици е моето хоби и аз съм тук, за да се възползвам
от практическо обучение и комуникация с професионалисти’, – казва
Цонка Желязкова, доброволец и мой съратник от курса Bird ID. –
Освен полезни методи, научих много и за интересни проекти, по които
БДЗП работи’.

През този сезон небето над Атанасовското езеро е живописен
калейдоскоп. С разнообразните мигриращи ята може да се види много
различни птици – орли, пеликани, фламинго – и да се научи за тях от
професионалистите.

И все пак най-дълго чаканият пърформанс за всички беше ято
щъркели. След викането: ‘Щъркели!’, всички напуснаха работата си и с
очарование насочиха погледа си към отлетялото ято.

Щъркелите се събират на ята, които често достигат до хиляди
индивида, маневриращи грациозно във въздушните потоци. Така че
всяко ято мигриращи щъркели е приказно представление.

Не е изненадващо, че дори идеалистичните идеи се превърнат в
практичен проект чрез повтарянето от 32 години на същата
ваканционна рамка, основана на любовта към природата. Това от своя
страна подхрани легендарната ваканция, която обединява много
поколения българи чрез уникалнoтo преживяване – консервационният
лагер ‘Атанасовско езеро’.
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Заключения

Главата представи легендарната българска ваканция -
природозащитния лагер „Атанасовско езеро”. За трите десетилетия от
съществуването си, инициативата направи забележителен преход от
малък научен проект към многостранна мащабна ваканция.
Показателно е, че успя да обедини различни хора в рамките на един
вълнуващ изследователски проект, където всеки може да допринесе и
да учи едновременно.

Сътрудничеството винаги е било ключова характеристика на лагера
инициирана основно от учредителите на БДЗП. В днешно време,
доброволците могат да подкрепят инициативата чрез
разпространението на информация за нея. 

Hапример, чрез публикуване на кратки репортажи в социалните мрежи
за техния опит с хаштаговете, използвани от БДЗП. Защото въпреки
значителната си история, проектът е малко известен. И много малко
може да се намери за постиженията му в интернет. И все пак този вид
опит, който се превърна в добра традиция, заслужава разпространение
поради многоизмерни цели.
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Идентифициране на птици по от един индивид и ято; както и по звук
и външен вид;
Извършване на наблюдение на птици с приложения;
Рисуване на птици като задача за седмични предизвикателства;
Анализиране на предизвикателствата пред местните птици.

„Допълнителни Прозрения“: Курс за идентифициране на
птици от БДЗП

  Курсът „Идентификация на птиците“ от БДЗП, базиран на
инициативата „Наука за гражданите в полза на местните общности и
природата“, подпомогната от Фонд Активни граждани България, е
чудесно място за да ce започне изучаването на птиците. Информацията
за записване е на сайта на БДЗП и във Фейсбук групата.

Курсът е безплатен и се провежда в няколко български града. Състои се
от онлайн лекции и екскурзии. Обединява 15-20 участници с различни
ниви на знанията за птиците. Този факт прави ученето по-завладяващо
и приятно, защото всеки се учи един от друг.

Занятията продължават от март до септември и обхващат пролетната и
есенната миграция. Следователно участниците имат възможност да
сравнят наблюденията си през различните сезони.

Основните дейности на курса

Освен това написах статии за птици и направих видеоклипове. Помага
да ce запомни повече видове. И също беше полезно за
разпространяването на информация за дейностите на нашата група
„Курс за идентифициране на птици, Бургас“. Групите в други градове
също направиха видеоклипове за техния учебен опит.

С учебната програма, подходяща за любителите на природата от
различни възрасти може да ce опитва нови дейности: образователни
екскурзии, интерактивни занятия, срещи с орнитолози и др.
Основната географска област, където участниците научават за птиците
е техният роден регион. 

Освен това групи от различни български градове се посещават взаимно
и изследват фауната на нови места. Например в Бургаския регион,
научихме за водолюбивите птици. A c една от нашите екскурзии до 

ГЛАВА  3  ПРИРОДОЗАЩИТЕН  ЛАГЕР  "АТАНАСОВСКО  ЕЗЕРО " :  КОЛАБОРАЦИИ .

34 www.insight-oriented.com

https://bspb.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1
https://insight-oriented.com/


Природен парк „Сините камъни“ (Сливен), научихме за планинските
птици.

Като цяло от март до септември нашата група „Курс за идентифициране
на птици, Бургас“ записа и научи над 250 вида птици.
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ГЛАВА 4 Консервационна
бригада на Поморийско

езеро: Избори.

 

Културни прозрения в
доброволчески ваканции в
България: 

Не само за птиците
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Консервационна бригада на Поморийско езеро
Къде: Поморийско езеро, област Бургас.
Кога: първата седмица на септември.
Основни характеристики: практически семинари с учени и
ветеринари, поддръжка на островите за рибарки, наблюдение
на птици.
За кого: подходящо за семейства с деца.
Как да се абонира: точните дати обикновено се обявяват в
август във Facebook и сайта на Зелени Балкани.

 

www.insight-oriented.com

https://greenbalkans.org/en/
https://insight-oriented.com/


Въведение

Консервационна бригада на Поморийско езеро е част от природозащитна
инициатива на Зелени Балкани. Посветена е на символичните за града птици
гривестите рибарки и грижата за тяхното местообитание. От 1996 г. проектът
обединява любителите на природата в септемврийската ваканция край
Поморийското езеро.

Наред с Атанасовското езеро, Поморийското езеро също е част от втория по
големина в Европа път за миграция на птици Виа Понтика.

Доброволческата бригада на Поморийското езеро е част от проект LIFE19

NAT/BG/000804 Живот за Поморийска лагуна. Проектът има над 25-

годишна традиция и представлява смесица от работа, учене и отдих. И
винаги гарантира смислени забавления.

Участвах в проекта два пъти, през 2020 и 2021 г. B тази глава представя най-

вълнуващите преживявания от двете издания.

„Допълнителни Прозрения“ предлагат казус, базиран на практически
едноседмичен комуникационен уъркшоп, който създадох и проведох
специално за доброволците от Консервационна бригада на Поморийско
езеро.

Такива комуникационни сесии за доброволците са популярни в много страни
(Полша, Германия, Испания, Холандия и др.), но за България те са нови.

Наистина вярвам, че за разпространението на знанията за доброволчеството
и природозащитни дейности, такова обучение е много полезно, защото
позволява на хора от различни социални групи да си сътрудничат и в същото
време да подобряват своите дигитални умения.

4.1 Символът на Консервационната бригада на Поморийско
езеро

„Вече е 11.00 часа, времето е за почивка! С какво е по-добре да си починем в
това време: с кроасан или бира?“, - шеговито обявява нова пауза на
Консервационната бригада на Поморийско езеро - 2020 Стефан Иванов,

"ветеран" на проекта с над 25 години на доброволческия опит.
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Предложеният малко необичаен избор беше посрещнат с мълчание от
повечето млади доброволци, а други щедро избраха сладки кроасани
разпространявани се от Стефан. Бирата беше прибрана за още една почивка.

Изборите са основна характеристика на бригадата, която е по-трудоемка, за
разлика от останалите проекти на тази книга.

Дейностите й се провеждат в центъра на оживен курорт в края на летен
сезон. Така че всеки участник има много съблазни за бягството от тежка
работа или намаляването на работното си време.

И все пак доброволците-ветерани (30 на сто от екипа) са доказали, че това е
лесно да се балансират работа и свободно време. Въпреки че живеят в
различни страни, всяка година те планират колективната почивка в Поморие
за първата седмица на септември, обичайно време на бригадата. Това се
превърна в добра традиция за доброволците-ветерани да работят с пики до
езерото сутрин и да се отпуснат с бира до морето следобед.

Стефан Иванов обръща специално внимание на символите в живота: „Роден
съм на 22 април, Денят на Земята, така че е много символично и логично, че
аз трябва да бъда постоянно свързан с природата и да подкрепям каузи,

свързани с околната среда“.

Така че не е чудно, че такъв човек успя да намери бъдещия символ на
Бригадата в... боклука, който събирахме. Устойчив избор! Това беше през
септември 2020 г.

След като извади пластмасово хвърчило от купчина боклук, Стефан веднага
пусна го и ентусиазирано прокламира: „Той е абсолютно функционален! Нека
бъде символ на 25-та бригада!“.

Тази впечатляваща находка вдъхнови и логото на моя блог „Културни
Прозрения“ – човек, който пуска хвърчило. Важно е, че идеално отразява
мотото на блога – „Споделяйте идеи и вдъхновявайте промените!“.

4.2 Почивката на половин работен ден със забавление на
пълен работен ден

Поморийското езеро е едно от най-добрите места за наблюдение на птици в
Европа с над 250 вида птици. Консервационната бригада на Поморийско 
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езеро е идеална възможност да се проучи това орнитологично разнообразие
по време на работа и участие в интересни събития от проекта.

Всяка година се предлагат различни дейности (консервационни работи,

работилници, лекции, изложби, граждански научни инициативи и т.н.) и
всеки може да персонализира почивката си според интересите си.

Вярвам, че има смисъл да се опита колкото възможно повече, защото е рядка
възможност да се запознаят с модерните социални тенденции и да се учат с и
от различни поколения.

Този тип почивка е по-приятна от стандартните ваканции, защото е по-

наситен със събития. За да го се направи правилно, е важно да се разбере
структурата и принципите на бригадата. Има задължителни задачи сутрин и
доброволни следобед.

Например в четири сутрешни часа работихме по три задачи: прехвърляне на
пясък от брега на езерото върху изкуствен остров, премахване на плевели и
събиране на отпадъци. Целта беше да се създават за птиците удобни условия
за гнездене и почивка по време на миграцията.

Ръчният труд е единственото възможно решение в природните резервати
където използването на химикали и масивни машини е забранено.

Следобед, около три часа прекарахме в образователни дейности:

опръстеняване на птици, лекции за биоразнообразието на Поморийското
езеро, китоподобни в Черно море и лешояди в България.

Най-много ми хареса семинар за гражданската наука с използването на
приложението iNaturalist от Станимира Делева, биолог, пещерен
изследовател и докторант от Университета на Коста Рика. Тя подчерта, че
гражданската наука набира популярност по време на пандемията и ни
насърчи да се присъединим към движението.

Заради ограниченията за пътуване и карантините учените не могат да се
движат свободно и да продължат своите изследвания. Обикновените хора
могат да подкрепят много изследователски дейности. Всичко, което трябва да
се направи, е да се качи снимки на природата в уебсайтове или приложения,

като iNaturalist.
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След това учените идентифицират видовете и ги използват за различни
изследвания. В процеса на такова сътрудничество авторите на
изображенията също могат да научат много за природните чудеса около тях.

4.3 Документиране на сензация

Наблюдението на птици е основният бонус за участниците на
Консервационната бригада на Поморийско езеро. Понякога обаче е трудно да
се разбере разнообразието на птиците.

Ето защо е страхотно да го се направи с опитни наблюдатели на птици като
Николай Колев, известен български екоактивист, чиито редовни
наблюдения са част от проучвания на много български екологични
организации (Зелени Балкани, Българско дружество за защита на птиците и
др.).

Работата му в енергетиката не е свързана с околната среда. Заснемане на
природата и наблюдение на различни видове са само увлекателни хобита. Но
неговите систематични и разнообразни наблюдения са му спечелили
уважението като на професионални еколози, така и на обикновени
природолюбители.

Николай беше сред първите български наблюдатели на птици, които преди
години повишиха квалификацията си и изкараха онлайн курс Bird ID от Норд
университет (Норвегия). И сега неговият опит е полезен за много български
екологични инициативи. Повече от осем години, Николай събира данни и
допринася за такива мащабни български проекти като национален атлас на
птиците от БДЗП.

С впечатляващи добре систематизирани колекции от птици, пеперуди и
растения, неговият профил във Facebook, подобен на енциклопедия. Така че
албумите са страхотни пътеводители за българските природни богатства.

Едно от наблюденията на Николай се превърна в истинска сензация и
предизвика многобройни дискусии в групите за наблюдение на птици в
социалните мрежи. Той снима и сподели снимки на тънкоклюн брегобегач
(Calidris tenuirostris).

 Преди това видът никога не е бил регистриран в страната; гнезди в Сибир и 
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мигрира към Австралия, Югоизточна Азия и Арабския полуостров. Очевидно
е, че откритието на Николай Колев хвърля повече светлина върху промяната
на схемите за миграция на птици и обещава повече орнитологични открития.

Промените в моделите на миграция на птиците са критични природни
явления, които сигнализират за климатични кризи.

4.4 Предизвикване на джендър стереотипи

Основната рамка на бригадата е разработена от Зелени Балкани, но
управлението на комуникацията и някои дейности бяха споделени с
доброволци, които координират някои задачи.

Основният доброволец, който улесни комуникацията за различните
поколения участници, беше 19-годишна Мина Попова, участничка в три
бригади. Студентка по екология и опазването на околната среда в
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Мина цели да премахва на
джендър стереотипи в България и да овладява на професията резервен
рейнджър, която е считана за мъжки в България. С различни доброволчески
дейности тя се стреми да научи за задълженията на рейнджърите от
различни страни. В родния си град Пловдив тя се опитва да издигне
информираността на обществеността по екологичните проблеми чрез
доброволчеството с местните музеи и екологични НПО.

Друг ключов доброволец, който документира с фотоапарата си повечето от
нашите дейности, беше Александър Петков. Учи ландшафтна екология и
опазване на околната среда в Германия, но иска да работи в България,

защото там има повече природно разнообразие. Той участваше в бригадата
за втори път и третира проекта като практически курс, който допълни
основното обучение.

Нашите най-малки доброволци - седем ученици от София - инициираха
играта „Счупен телефон“. По този начин те се опитаха да забавляват живата
верига от доброволци, които стояха в кална вода и пренасяха пясък.

...Независимо от възрастта и професиите, участниците се отнасяха към
доброволческата ваканция като мотивационна терапия, чудесна възможност
за установяването на нови връзки между себе си и природата, като се
подкрепят местообитанията на птиците. Това преживяване не е за 
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еднократна почивка, това е нещо, което човек иска да направи естествена
част от живота. В края на проекта екипът се съгласи да подържи връзките и
да повтори терапията с птици следващата година.

Заключения

Главата представя различни ползотворни съвместни практики на бригадата
(учене от връстници, консервационни работи и др.). Тези преживявания
представляват значителна социална стойност и те също са от взаимна полза
както за организаторите, така и за доброволците. 

Поради редовното надграждане и усъвършенстване на бригадата в хода на
над две десетилетия много дейности се превърнаха в практически
инструменти за конструктивно ангажиране, подобряване на екологичната
грамотност и смислено забавление за много участници. Важно е, че хора от
различни възрасти и социални групи може да намерят най-удобния начин на
учене и почивка. 

За по-нататъшно развитие на проекта, Зелени Балкани с подкрепата на
доброволците, трябва да привлекат повече хора, наблягайки на практическа
стойност на бригадата за лично и професионално развитие и нейния
социален престиж.
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да се запознае доброволците един с друг и да се улесни работата в
мрежа;

да се научи участниците за новите социални тенденции и
комуникационни цифрови практики, полезни за работа с
екологични теми;

да се инструктира участниците за важността на използването на
хаштагове с техните публикации в социалните медии като основни
инструменти за търсене на цифрови платформи;

да се помогне на доброволците да отразят опита от участието си в
бригадата на CV;

да се повиши осведомеността на широката общественост за
постиженията на доброволците и самия проект;
да се популяризира ценностите и символите на Бригадата.

„Допълнителни Прозрения“: Казус: Интерактивна
онлайн комуникация за екологични проекти

 

   С цел разработване на практическа рамка за по-ефективно
сътрудничество в рамките на доброволческата мрежа на
Консервационната бригада на Поморийско езеро, през септември 2021

г. организирах едноседмичен семинар за 20 доброволци. Състои се от
две презентации („Интерактивна комуникация за екологични проекти“

и „Укрепване на доброволческата мрежа“), конкурс с награди и
ежедневни комуникационни дейности на доброволците във Facebook и
Instagram.

Основните цели на комуникационната работилница #рибарки2021:

 

Общо осем доброволци участваха в играта #рибарка2021. Споделихме
около 40 публикации онлайн и за една седмица достигнахме до над
500 души в 5 страни (България, Италия, Унгария, Турция и Украйна).

Накрая избрах победителите в 3 категории: „Най-креативната
кампания“ – Мария Миткова, „Най-подкрепящата кампания“ –

Николай Колев и „Най-всеобхватната кампания” – Стефан Иванов.

Всеки победителят избра своя стил на разпространение на информация
в социалните медии. Докато Мария всеки ден подготвяше доклад от
ежедневните събития, Николай и Стефан отразяваха акцентите на
проекта. Например, юбилейната 150-та пръчка на новата ограда.
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Установяване на връзки с еколози и художници
Всички участници в играта #рибарки2021 получиха хубави награди – значки
с птици и специално създадени юбилейни магнити, посветени на символа на
бригадата - човекът, който пуска хвърчило. Значките бяха от магазина на
БДЗП. По този начин подкрепихме тази екологична организация.

Освен това се насладихме на сътрудничеството с двете художнички Жана
Иванова, дизайнер и производител на котленски килими, и Ярослава Бикова,
илюстратор и производител на кукл, които ни помогнаха да създавам
дизайнът на магнитите.

Използвах идеята за пощенската марка за магнитите, за да подчертая ценния
принос на Стефан към историята на бригадата. Пощенските марки добавят
стойност към всяко съобщение. Освен това само значими исторически
събития украсяват ги.

И вдъхновяващи примери, като този на Стефан Иванов, трябва да се славят и
да се напомнят винаги. Например, би било добра идея да се създаде
благодарствени грамоти за доброволци и други сувенири със символа на
бригадата.

Вярвам, че толкова разнообразни творчески гласове и преживявания,
обединени в общи усилия с образователната игра #рибарки2021 са мощна
сила за сътрудничество на различни социални групи с различни дигитални
умения.
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ГЛАВА 5 Спасителен център
за диви животни в Стара

Загора: Имена.

 

Културни прозрения в
доброволчески ваканции в
България: 

Не само за птиците

Татяна Гаркавая
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Спасителен център за диви животни в Стара
Загора

Къде: Стара Загора.
Кога: през цялата година.
Основни характеристики: обиколки с екскурзовод,
доброволчество, освобождаване на птици обратно в дивата
природа след излекуване.
За кого: подходящо за семейства с деца.
Как да се абонира: екскурзии - според разписанието на
посетителския център; пускане на птици – според планираните
събития във Facebook и уебсайта на центъра.
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Въведение
 

Създадена преди около 30 години, Спасителен център за диви животни
в Стара Загора е една от най-уникалните организации в България и
Европа, занимаващи се с редки видове птици.

Третирането на диви птици, отглеждането и реинтродукцията на
застрашените видове, разработването на образователни екологични
програми са само част от дейностите им.

Центърът е постоянен дом на стотици диви птици и хора могат да
видят това богато биоразнообразие според работно време на центъра.

Главата предлага поглед върху живота на забележителни пернати
обитатели на центъра – пеликанът Груйо и гарванът Черно Ало. Освен
това ще споделя някои подробности за моя опит от осиновяването на
четири птици и последващо посещение на центъра, когато неочаквано
станах свидетел на операции с птици.

Концепцията за имена за тази глава е избрана да се подчертае
драматичната разлика между „нормалния“ начин на живот на дивите
птици и новият начин на живот след увреждане. Разделът завършва с
„Допълнителни Прозрения“ за възстановяване на видовете в България.

Базиран е на моето посещение в едно от уникалните местообитания на
лешояди в България - Природен парк „Сините камъни“ в Котел.

5.1 Птици с увреждания на специални мисии

Огромният розов пеликан, който любопитно се разхожда зад мрежата
пред входа е първото нещо, което привлича вниманието на всеки
посетител на Спасителен център за диви животни. Груйо е най-
забавното и най-интерактивното същество в центъра, защото обича
да се среща и да общува с нови хора.  

В резултат на срещата му с бракониери, той загуби част от крилото и
загуби способността си да лети. Той ще остане в центъра завинаги
поради необходимостта от медицинско наблюдение и специално
лечение. 
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Изразявайки емоциите си със забавни звуци и движения, Груйо
усилено се приближава до всеки човек, влизащ в неговата територия.

Ежедневното взаимодействие с доброволец Стилиян Атанасов е едно от
любимите занимания на птицата. Пеликанът харесва да яде от ръцете
на момчето и да играе с него. Стилиян работи като доброволец в
центъра повече от три години.

 Връстник на пеликана, 17-годишният доброволец завършва училище и
мисли да посвети бъдещата си кариера на животните. Със своето
доброволчество той иска подкрепи птиците и в същото време да
призове хората да бъдат внимателни на видовете, в близост до които
живеят. Груйо е най-изтъкнатият фаворит и при гостите на центъра и с
осиновителите на птиците. За разлика от него, обикновеният гарван с
оригиналното име Черно Ало е най-малко популярен обитател на
центъра.

Все пак това е още една оригинална птица там. Това се дължи на
нейната изключителна дружелюбност. Докато изумен посетител
наблюдава Груйо, внезапният силен поздрав „Ало!“ го очарова със
своята особена звучност. По този начин черният гарван привлича
вниманието и предизвиква приятелски разговор.

Птицата веднага привлича интереса и докато гостът го разглежда, той
произвежда думата "Ало" по много различни начини, променяйки
интонация и лъкове.

Подобно на Черно Ало, още трима постоянни жители на центъра –

совите Чара и Блага, и обикновен мишелов Мишо също обичат да
общуват с хората. Въпреки техните разнообразни увреждания,

пернатите домакини често участват в и извън центъра и с удоволствие
общуват с деца.

Една от последните специални мисии за тримата беше по време
събитията на Международния ден на младежта през август 2021 г. За
един ден те общуваха с десетки хора в центъра на града. Някои птици
дори пътуват из България.

С три секции – зона за посещение, рехабилитация и развъждане –

Центърът е дом на над 500 диви птици, представени от 35 вида.
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1000+ - средният брой пернати пациенти, получавани годишно за
лечение;

30 – 40 % от тях в крайна сметка ще бъдат успешно върнати в
техните естествени местообитания;

4 най-изчезнали вида в центъра: различни видове орли, лешояди,

соколи и пеликани.

Някои от тях са временно там и след лечението ще бъдат освободени, а
други ще останат там завинаги поради тежки наранявания причинени
от токови удари от електропроводи, сблъсъци с превозни средства,

загубата на местообитания и бракониерство.

Всички постоянни обитатели на центъра имат имена. В резултат на
постоянното взаимодействие с хората, моделите на поведение на
птиците са се променили значително. Птиците развиха голямо
любопитство към дейности на хората. Розовият пеликан Груйо е най-

ярък пример.

Основните факти за рехабилитацията на птици в Центъра:

„Ще изпратим част от нашите птици в зоологически градини в цяла
Европа, – казва Христина Клисурова, PR мениджър и ветеринар. -

Много от нашите пеликани, лебеди, щъркели и соколи вече са
намерили новите си домове в български, британски и чешки
зоологически градини. А някои европейски зоологически градини
изпращат други птици в България в рамките на реставрационни
програми. По този начин международното сътрудничество помага за
повторното въвеждане на изчезнали видове“.

5.2 Как осинових 4 диви птици

След като се запознах с двете забавни птици (пеликанът и гарванът),
попитах персонала за четирите птици, които бях осиновила на сайта на
центъра. За да наблюдавам „моите птици“ имах една впечатляваща
обиколка с екскурзовод из центъра.

Двете от моите осиновени птици, сови, живеят в клетки, а други две,

щъркел и чапла, обикалят оградена площ.
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Докато совите са много спокойни, щъркелът има доста свадлив
характер. Птицата е често участва в спорове с други щъркели или
чапли.

Чаплата, за разлика от тях, е много срамежлива и обикновено се крие
някъде и нейните случайни изяви са много кратки.

Избраните птици са любимите ми видове и ги избрах от списъка на
програмата за осиновяване. Схемата за осиновяване е а проект за
набиране на средства за лечение на болни животни и извършване на
консервационна дейност за запазване на дивите видове птици.

Такова символично осиновяване помага да се осигури на птиците
необходимата подкрепа в резултат на загуба на местообитание. И това
е взаимно полезна форма на ангажиране с дивата природа. Птиците
получават помощ и техните поддръжници намират безкрайно
удоволствие и вдъхновение.

В продължение на три дни наблюдавах натоварените дейности и на
трите секции на Спасителен център за диви животни от Зелени
Балкани в Стара Загора. В секцията за развъждане и посетителският
център са в една и съща зона, както и отделение за рехабилитация е на
около 200 м.

В програмата за осиновяване на центъра са участвали стотици хора от
различни страни. Интересно е, че първите осиновители са били
обитатели на Дом за деца лишени от родителска грижа "Мария
Терезия" (Стара Загора).

Последните осиновители на белошипата ветрушка са деца на детска
градина от Поморие (Бургаска област), които посетиха птицата в края
на 2021г.

Децата дариха средства за подпомагане на отглеждането на
осиновената птица и я кръстиха Детелина, името на детската градина,

която посещават.

5.3 Наблюдаване на операции с птици
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На пръв поглед центърът напомня смесица от лаборатория и зоопарк.

Там има много хора в медицински униформи, заети с помагането на
птици в клетки и заграждения.

Пазителят на птици Димитър Тодоров започва работния си ден с
внимателен анализ на видео данните.

С над 120 видеокамери в клетките и на територията, дейностите на
птиците се наблюдават редовно.

Работният ден в отделението за рехабилитация започва с медицински
преглед на пациенти или операции на ранени птици, доставени от
хора, които са ги намерили в цялата страна.

При посещението ми станах свидетел на две операции. Първата беше
ампутация на крило на сокол. Международният екип от ветеринари от
България, Русия и Португалия прекара два часа в лечението на
птицата.

Този ден завърши с приемането на нов пациент, полския блатар,

доставен от Варна. Диагнозата за него е изкълчване на ставата на
крилото, този вид нараняване изисква три седмици в превръзката.

Студентката по ветеринарна медицина Деница Петкова е един от най-

младите и най-активните помощници на птиците.

Тя извършва повечето операции с различни екипи. Момичето оценява
всяка възможност да помага на птиците и научава много чрез
сътрудничество с чуждестранни колеги.

Според д-р Руско Петров, оперативен мениджър на Спасителен център
за диви животни, персоналът редовно приема ранени птици от цялата
страна, които хората често намират. Често много от тях се опитват да
окажат първа помощ на птиците. И храненето често се счита за първа
помощ. Често такава "грижа" е фатална. Това, което е важно да се
направи първо щом бъде забелязана наранена птица, е да се затопли.

След това е важно да се свърже с Центъра. И специалистите ще окажат
необходимата помощ.
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Заключения

Главата очертава важни дейности, които позволяват подкрепа видове
птици в България – програма за осиновяване и образователна
дейности на Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Всеки може да допринесе за опазването на българското
биоразнообразие чрез просто посещение на това уникално място и
доброволчество.

За предотвратяване на бъдещи загуби на видове от българската фауна
е много полезно да разберем как се случва и какво може да се направи,

за да го се избегне в бъдещето.

Каквото и да е нивото ви на познания за птиците, помислете за
посещение центъра и се подгответе за едно незабравимо изживяване!
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„Допълнителни Прозрения“: Възстановяване на видовете.

Лешояди в природен парк "Сините камъни"
 
 

   „За да се възстанови отново изчезнал вид във флората, са необходими
средно 20 години, защото процесът се състои от възстановяването на
цялата екосистема, - казва Ивелин Иванов, координатор на проекта
„Светлото бъдеще за черния лешояд“ в България. - Освен това, бавното
възпроизвеждане на птиците са друг важен фактор“. Лешоядите обикновено
снасят едно-две яйца годишно, а понякога „пропускат“ годината.

Проектът „Светлото бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649 е
съвместна инициатива на петима партньори от четири държави – Зелени
Балкани – Спасителен център за диви животни, Стара Загора и „Фонд за
дивата флора и фауна“ (България), Фондация за опазване на лешоядите
(Холандия), Хунта де Естремадура (Испания) и Евронатур (Германия).

Черните лешояди се внасят в България от Испания. Възстановяването на
вида в България включва подобряване на условията за гнездене и
хранителни източници, подкрепата на местните животновъди и
ограничаването на заплахите.

В България има четири вида лешояди: черният лешояд (Aegypius

monachus), белоглавият лешояд (Gyps fulvus), египетския лешояд
(Neophron percnopterus) и брадатия лешояд (Gypaetus barbatus). Те играят
жизненоважна роля в природата чрез почистване на мърша и
предотвратяване на разпространението на инфекция.

В България птиците най-често могат да бъдат забелязани в Източните
Родопи, Природен парк Врачански Балкан и Природен парк „Сините
камъни“.

В Природния парк „Сините камъни“ посетители могат да видят лешояди,

реещи се в небето и живеещи в огромни клетки. Клетките служат като
инкубатори и дом за пенсионери. Някои птици ще бъдат пуснати, когато
пораснат, други ще останат в парка поради трайна инвалидност.
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Масови убийства на птици
Двете десетилетия на 70-80-те години бележат пълното изчезване на
лешоядите в България. Хората от различни възрасти се занимаваха с
ликвидирането на птиците, от деца до възрастни.

„Баща ми каза, когато той беше ученик, заедно със съучениците си след
уроци те се събраха на групи и организираха куест за разрушаване на гнезда
на грабливи птици – врани, лешояди, – разказва Ивелин Иванов.- Но най-

трагичните човешки действия за птиците се оказа масовото използване на
стрихнинови примамки, разпространявани безплатно сред фермерите“.

Лешоядите са общителни птици и когато забележат храна, те първо събират
голяма компания от различни видове лешояди в радиус от 50 км и чак след
това започват да ядат. Ето как ги избиваха масово и как ние загубихме
големи популации на лешояди в цялата страна“.

Причините за подобни зверства бяха стереотипите, че орлите, лешояди и
други хищни птици нападнаха овце и други говеда.

Въпреки това, за разлика от орлите, лешоядите никога не ловуват жив
добитък; те предпочитат мърша.

Успехите във възстановяването на лешоядите в България
Новият етап на реинтродукция на лешоядите в българската фауна започна
през 2009 г., когато българските орнитолози донесоха първата двойка
птици за страната. За да се направи това важно събитие случи се, екипът
беше прекарал повече от десет години в подготовката на документация и
екосистемата (повторно въвеждане на лалугери, овце и развитие на
пасищата).

Белоглавият лешояд: С над 100 гнездящи двойки, белоглавият лешояд е
най-популярният вид лешояд в България. И популацията на птиците в
България продължава да расте благодарение на подкрепата на
европейските партньори. През ноември 2021 г. Зелени Балкани получиха
три белоглави лешояди като дарение от холандските зоологически градини.

След карантината птиците ще бъдат транспортирани до волиера за
адаптация в Природен парк „Сините камъни“.
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Брадатият лешояд: Видът се счита за изчезнал от България. За първи път
двойка брадати лешояди излюпи яйце в България през 2016 г. В началото на
2022 г. една от трите двойки в Спасителен център за диви животни в Стара
Загора излюпи две яйца, което е уникално явление. Обикновено птиците
снасят едно яйце годишно. От 15 години България е в списъка на чакащите
за внос видове за масово възстановяване от Испания. Това време позволи
да се подготви цялата екосистема.

Египетският лешояд: С регистрираните 25 двойки египетски лешояди,

България е домакин на половината от балканската популация на вида
(Северна Македония – 12, Албания – 5, и Гърция – 3). През 2019 г. две
двойки за първи път от повече от две десетилетия имаха четири
излюпвания в България, две от които бяха пуснати в природата. Видът се
въвежда в България благодарение на зоопарка в Прага.

Черният лешояд: Това е изчезнал вид. България започна повторно
възстановяване на черния лешояд преди около две години. През 2021 г. в
България за първи път от 28 години се излюпи бебе лешояд. Този вид
лешояд е най-редкият вид лешояди в България.
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ГЛАВА 6 Лагер за
опръстеняване на птици на
Дуранкулашкото езеро:

Изгреви.

 

Културни прозрения в
доброволчески ваканции в
България: 

Не само за птиците

Татяна Гаркавая
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Лагер за опръстеняване на птици на
Дуранкулашкото езеро

Къде: Дуранкулашкото езеро, Североизточна България

Кога: от август до октомври.

Основни характеристики: къмпинг, доброволчество,

опръстеняване на птици.

За кого: подходящо за семейства с деца.

Как да се абонира: точните дати са налични от юли във

Facebook на лагера.

www.insight-oriented.com

https://www.facebook.com/Durankulak.Bird.Ringing.Camp/
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Въведение

Лагер за опръстеняване на птици на Дуранкулашкото езеро е 5-годишно
научно изследване, най-големия проект за гражданска наука в България.

Българската страна е представена от четиримата партньори, а именно
Националният природонаучен музей и Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания (и двете са от Българска академия на науките),

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Branta Birding Lodge Branta

Birding Lodge. Освен това, международният партньор е холандският
наблюдател на птици Патрик Бергкамп, който предостави оборудването за
изследването.

Проектът стартира през 2019 г. Целта му е да се изследва есенната
миграция на птиците край Дуранкулашкото езеро в продължение на пет
години, за да се получи надеждна информация за видовете птици и
техните миграционни схеми.

Изследователската станция се намира в североизточната част на България
в близост до гр. Шабла, на около 6 км от българо-румънската граница.

Лагерът функционира от 15 август и 31 октомври. През това време
доброволците могат да се абонират за кратки или дълги смени, за да се
помогнат на орнитолозите.

В тази глава споделям своя доброволчески опит на Дуранкулак 2021 през
август 2021 г. и примери за мои съотборници. Предоставените прозрения
показват разнообразието от възможности за обучение в оригинален
проект, където хората могат взаимодействат с птици.

Използвах идеята за изгревите в този раздел, за да подчертая важността
на разбирането на ежедневието на птиците, което представлява важен
аспект на това изследване.

За разлика от другите проекти на тази книга, Лагер за опръстеняване на
птици на Дуранкулашкото езеро се намира доста далече от населените
места.

„Допълнителни прозрения“ предлагат два полезни цифрови инструмента 
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за идентифициране на птиците по външен вид и звук. Една от най-

сложните задачи за доброволците е записване на видовете птици на
латински език. Така че ще бъде много полезно да се учи наизуст поне ТОП
10 на най-популярните птици, преди да се дойде в лагера. Повече
подробности за всички видове има във фейсбук групата на лагера.

6.1 Уловени птици, фотосесии и етика

„Птицата не бива да се прехвърля от ръка на ръка, за да бъде държана от
всеки. Не повече от двама човека трябва да си я разменят. Времетраенето
на манипулациите за всяка птица трябва да се ограничи до минимум“, -

посочва Наръчник по опръстеняване на птиците на „Дуранкулак - 2021“.

Всички доброволци получават ръководството няколко седмици преди да
дойдат на мястото. По този начин един от регламентите налага
ограничения на най-харесваната за доброволците дейност – дълготрайно
забавление с уловените птици.

Обикновено това е последвано от фотосесия на всички етапи на процеса
от извличането на птиците от мрежите до освобождаването.

„Искаме нашите доброволци да осъзнаят сериозността на дейностите, в
които участват, така че ние им предоставяме подробни указания и
очакваме, че те изследват сериозно всички 83 правила на Наръчника“, -

подчертава важността на указания Петър Шурулинков, координатор на
проекта.

Когато се държи уловена птица в дланта, това е абсолютно естествено
желание да я се изследва. Всяка птица е абсолютно сладка! Това обаче е
голям шок за уловените птици, който може да причини наранявания или
внезапна смърт. Естествено, манипулациите с пернати предмети на
изследване трябва да се ограничат до съществените научни манипулации.

Записването на вида, извършването на измервания, претеглянето,

поставянето на пръстен с номер и освобождаването на птицата са
основни процедури.

Така всеки доброволец постепенно развива някаква неписана етика за
работа с птиците.
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6.2 Отложен полет

Всичко започва с изгрев. Орнитолозите с доброволци поставят мрежи в
две различни места, близо до морето и езерото. За да се примами повече
видове, екипите оставят записано пеене на птици.

Наръчникът предписва два улова на ден, от изгрев слънце до 11.30 ч.

сутринта и от 18 ч. до здрач. Важно е да се придържат към тези срокове и
никога не трябва да се оставят птици в мрежите през най-горещите
часове или през нощта. Тези правила помагат за намаляване на
смъртността на птиците. Средно през август улавяхме по 200 птици на
ден (през най-активния етап на есенната миграция, броят може дори да
се увеличи два пъти).

След това те се преместват в памучни торби или дървени кутии, където
изчакват реда им да бъдат анализирани и опръстенени.

Въпреки повтарящата се последователност от действия,

изследователският процес предполага богато разнообразие от поведения
на птиците, които зависят от вида.

Някои птици след освобождаването не бързат да отлетят от дланта и седят
върху нея още няколко секунди, други, най-любопитните, прекарват цял   

следобед на най-близкото дърво, наблюдавайки процеса на изследването
с други птици. И такива видове като чапли представляват реална заплаха
за хората.

Когато бъдат хванати, с остър клюн, те се целят право в очите на човека.

Най-сръчните и най-големите нападатели по време на моята смяна бяха
малки водни бикове. За разлика от много други видове, те никога не се
отказват от опитите да се освободят и умело сменят тактиката.

В края на 5-годишното проучване на Лагера за опръстеняване на птици
на Дуранкулашкото езеро изследователите ще имат страхотно количество
надеждни данни за видовете птици, които те могат да използват за други
научноизследователски проекти по опазване на природата. За всякакви
нови научни данни да са надеждни и одобрени от професионалисти, те
трябва да бъдат събрани в рамките на 3-5 години минимум.
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6.3 Жени и деца в орнитологичния свят

„Продължителният характер на нашата дейност и необходимостта да
работим тук в полеви условия сериозно ограничават участието на жените
в лагера”, - посочва Гиргина Даскалова, учителка и орнитолог.
Обикновено жените наблюдатели на птици и децата прекарват около една
седмица в изследователска станция Дуранкулак.

За разлика от тях, участниците от мъжки пол може да прекарат там
няколко месеца. Гиргина прави изключение от правилото, защото
издържа съпруга си Петър Шурулинков във всичките му дейности. И за 11-

годишната им дъщеря Антония, орнитологичните ваканции се
превърнаха в интересно забавление.

Изненадващо е, но в български орнитологичен регистър няма жени
орнитолози. Основната пречка е доста строго изискване - преди теста те
трябва да прекарат целия сезон, работейки в лагера или да съберат тези
дни през няколко сезона.

„Отнасям се към това място като към специална лаборатория за обучение,

– казва учителят по биология Красимира Колева. - И е много полезно да
се прекарат тук поне няколко дни. Доведох със себе си 9-годишна дъщеря
и 7-годишен син за един уикенд. Искам да им покажа добри примери на
хората, които работят с птици. Научаваме много за местните птици. И ето,

децата вече са освободили няколко вида, които познават“.

Другите двама млади доброволци бяха тийнейджъри и опитни
наблюдатели на птици Михаил (11) и Александър (15) Кахаркови.

Момчетата вече са участвали в подобни проекти в Германия и Канада.

Придружен от баща си Антон, мъдро съчета плажа и дейности с
опръстеняване на птици на „Дуранкулак - 2021“. Техният опит позволи да
участват във всички (!) дейности в изследователската станция, от
извличане на птиците от мрежите до записването на данните. Много
малко възрастни доброволци можеха да се похвалят с такива умения и
ерудиция.

Само за първите пет дни от нашата смяна в средата на август ние
уловихме и регистрирахме над 1000 птици, представени от 40 вида.  
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В най-често срещаните са жълтата стърчиопашка и блатното шаварче.

Докато най-редките видове бяха сокол орко (Falco subbuteo), мустакато
шаварче(Acrocephalus melanopogon), жалобната мухоловка (Ficedula

hypoleuca), градинският присмехулник (Hippolais icterina), воден
дърдавец (Rallus aquaticus) и малък маслинов присмехулник (Hippolais

pallida).

Научихме за това разнообразие с помощта на нашите най-професионални
придружители, като доброволец Найден Чакъров, професор, който
преподава екология в Германия. По време на опръстеняването на птици
той взе кръвни проби от някои видове за по-нататъшен анализ в
Германия и събра информация за генетиката на различните видове. В
същото време ни каза интересни факти за птиците. Той от детството
прекарва ваканции в такива лагери.

„Участието в лагера има за цел на първо място да подпомогне
изграждането на лагера и дългосрочното установяване на проекта чрез
физическо участие, обмен с колеги и любители; на второ място връзка с
природата; на трето място научни цели“, - по този начин Найден обяснява
мотивите си за участието в лагера.

Заключения

Този раздел очерта спецификата на новите за България научни
изследвания в орнитологията. Това е добър шанс за български учени да
събират важни данни, полезни за много изследователи глобално. За
обикновените граждани проектът също обещава незабравимо
преживяване – учене чрез взаимодействието с птици.

Безплатният достъп позволява на широката публика да се присъедини
към екипа от учени за учене и доброволчеството. Всеки може да избере
най-добрия формат за такова сътрудничество. Въпреки че условията на
работа на терен могат да се считат за неблагоприятни за участие в
проекта, предимствата на проекта определено надвишават
недостатъците. Дори тези, които нямат предишен опит в работа с птици,

могат да изследват ново забавление - наблюдение на птици - като се
включат доброволно в проекта. 

ГЛАВА  6  ЛАГЕР  ЗА  ОПРЪСТЕНЯВАНЕ  НА  ПТИЦИ  НА  ДУРАНКУЛАШКОТО  ЕЗЕРО :
ИЗГРЕВИ .
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 И необходимостта от ставане по изгрев слънце предлага допълнителен
бонус - наслаждаване на прекрасни гледки.

Каквито и познания за света на птиците да се има, винаги е полезно да се
разшири опита си, като се обменя идеи с професионални и любители
наблюдатели на птици. Разгледайте допълнителните прозрения за повече
подробности за онлайн ресурси за идентифициране на птиците по
външен вид и по звук!

ГЛАВА  6  ЛАГЕР  ЗА  ОПРЪСТЕНЯВАНЕ  НА  ПТИЦИ  НА  ДУРАНКУЛАШКОТО  ЕЗЕРО :
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„Допълнителни Прозрения“: Два полезни онлайн
инструмента за идентифициране на птици

 

   За всеки, който се стреми към непрекъснато развитие на лични знания
и умения за опознаване на природата, е полезно да получават редовно
експертна подкрепа за проверка на естествените наблюдения. В тази
кутия представям два цифрови инструмента, полезни за любители на
птици, природа любители, пътешественици и тези, които искат да знаят
какви птици са срещали.

1 Merlin Bird ID www.merlin.allaboutbirds.org е безплатен и най-

големият в света идентификатор на птици за всички ниви на наблюдатели
на птици от CornellLab. Принципът е прост - да се идентифицират
видовете птици, се качва изображение и се отговаря само на три прости
въпроса относно външен вид на птицата. След това ресурсът ще
предложи списък с възможни подходящи опции. Може да се избере най-

подходящата. Освен това може да се намери безплатен пътеводител за за
идентифициране на птици. За подобряване на уменията си,

наблюдателите на птици също трябва да проучат уебсайта
www.allaboutbirds.org/. Там има много статии, видеоклипове и много
практически материали за птици.

2 xeno-canto www.xeno-canto.org е онлайн ресурс, посветен на
птичи звуци. Събраните записи се споделят в платформата с естетически,

образователни, консервационни и научни цели. Потребители може да
слушат различни звуци, разделени в различни категории, и да изтеглят
или качват звукови файлове. В същото време уебсайтът функционира
като добър инструмент за тренировка. С дискусии във форумите
потребителите могат да обучават и подобряват своите способност за
разпознаване на птици чрез звуци. Ресурсът има колекция от почти 675

000 записа от над 10 000 вида.

CHAPTER 6 DURANKULAK BIRD RINGING CAMP:  SUNRISES 
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Заключения
 

Културни прозрения в
доброволчески ваканции в
България: 

Не само за птиците

Татяна Гаркавая
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„Ако наистина обичате природата,

ще намерите красота навсякъде“.

Винсент Ван Гог

Според Хипократ природата е най-добрият лечител. И чрез свързване на
нейните лечебни способности с още една идея за цялостност от гръцкият
лекар, можем да се лекуваме сами и след това да разширим това
лечение на общностите.

Това, което отличава хората от другите живи организми, е техния
символичен капацитет, отговорен за конструирането на социални
правила и ценностни системи и дефинирането на културни и социални
рамки. Значението и значимостта се дефинират според конкретния
социален и културен контекст.

По този начин може да се възползваме повече от лечебните свойства на
природата, когато изследваме значението на символичните видове и
направим процеса част от нашето обучение и забавление. Удобният
формат на консервационни ваканции предлага страхотна възможност за
подкрепата на местни видове и местообитанията им.

Както е показано в представените примери на десетките участници във
ваканциите, съвместното обучение е важен компонент за личностно
развитие и грижа за природата. Българските екоактивисти за три
десетилетия вече са създали силни доброволчески мрежи в рамките на
консервационните ваканции. 

Тези проекти са много перспективи за регенериране на общностите. С
много функции (работа, учене, забавление), смислено сътрудничество се
съсредоточава около важни символи, които представят местата.

Освен това, доброволческата общност има добри шансове да разшири
мрежите си и да намери повече поддръжници. Това може да се случи
чрез споделянето на опит и от общото обучение и работа, включвайки
повече хора в консервационни проекти и въвеждайки нови учебни
проекти, базирани на методологията за изследването с участието. 

От своя страна тези подходи ще дадат възможност на повече хора да 
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решават местни проблеми с подходите „отдолу нагоре“ и
разпространяването на проучвания, които потенциално могат да
повлияят на нови решения „отгоре надолу“ на местните власти.

За да се случи това, различни социални групи трябва да допринесат за
разработването на нова рамка за културна дипломация, в рамките на
която обществото ще приеме съществуващите добри практики от
доброволците и ще преговаря за нови планове.

В същото време е важно да се подкрепят и доброволците чрез
систематични действия:

За екологичните организации е от съществено значение да започнат
да посочват имената и приносът на доброволците в техните новини и по
време на промоционални събития. Правейки това, те ще предоставят на
своите поддръжници безценен социален капитал, който ще позволи
значително на доброволците да подсилят своите портфейли.

Работодателите обикновено правят своя избор след търсене на
информация за кандидати в интернет. Екологична организациите трябва
да вземат предвид този аспект и да помогнат на доброволците да
изградят положителен имидж и добра репутация. Има нужда и от повече
комуникационни работилници за доброволци, които ще им позволят да
подобрят техните дигитални умения и да повишат екологичната
осведоменост.

За доброволците ще бъде много полезно да развият новите умения,

придобити по време на консервационни ваканции. Важно е да ги се
свърже с други компетенции. Специалният акцент трябва да бъде върху
работа в мрежа и взаимна подкрепа онлайн и офлайн. По този начин,

доброволческата мрежа ще се разраства въз основа на качествените
възли. Следователно, ще бъде от полза за организациите да предоставят
повече възможности за работа в мрежа на доброволците. Това е най-

много мощен промоционален инструмент за всяка дейност.

За НПО/малкия бизнес би било много изгодно да развиват повече
сътрудничество с доброволци на лична основа. Например, да ги поканят
за организиране на лекции или за консултации по екологични въпроси.

Тези нови практики ще помогнат за укрепването на престижа на
доброволчеството в България. За установяване по-добри стандарти, 
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предприятията могат да се включат в доброволчески ваканции заедно с
техния персонал. на почивки на доброволци за опазване на природата,

за да учат и да си почиват заедно. Тези практики са се доказали като
ефективни в много страни и позволяват да се подкрепи човека и
природата.
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