Обикновено птиците нощуват във
водоемите, а през деня се хранят в полето,
използвайки посевите на различни житни култури.
Ловът на този вид е строго забранен според
българското законодателство. Въпреки това,
червеногушите гъски често стават жертва.
Когато в ранните утринни часове гъските
излитат от водоемите в смесени ята, наред с
ловните обекти като големите белочели гъски,
простреляни падат и червеногуши гъски. Често
ятата гъски биват преследвани и обстрелвани и
през целия ден по местата за хранене.
Така много птици загиват вследствие на
постоянното безпокойство и преследване, което
не им дава възможност за пълноценно
хранене и почивка.

В глобалната екосистема видовете си
взаимодействат непрестанно и имат значение
така, както имат значение всички органи в
човешкото тяло. Ето защо, опазването на
биологичното разнообразие е отговорност на
всеки от нас.
Сдружение „Зелени Балкани“ извършва ежегоден
мониторнинг на зимуващите гъски, провежда
образователни мероприятия и мероприятия
за превенция на бракониерството, издава
информационни материали и поддържа уебсайт
за червеногушата гъска. В района на Приморска
Добруджа са закупени над 100 ха земи за запазване
на зимовните хабитати на вида и осигурявяне на
„зона за сигурност“, където птиците да могат да
почиват и необезпокоявани да се хранят.

ОПАЗВАНЕ
на
червеногушите
гъски

Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е
световно застрашен вид, чиято популация
към момента се оценява на около 50-60 000
птици. Това са много тревожни данни.

Птиците от този вид гнездят в тундрата
на Западен Сибир, на полуостровите Таймир,
Ямал и Гидан. Всяка есен червеногушите гъски
предприемат дълъг и изтощителен миграционен
прелет до България и Румъния. Когато зимата в
Европа е по-сурова, близо 80 % от червеногушите
гъски зимуват на територията на България –
предимно в района на езерата Дуранкулак и Шабла,
в Бургаските влажни зони, както и по значимите
водоеми в Горнотракийската низина.
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Снимки: Е. Енчев, Архив Зелени Балкани; Полиграфическа реализация: Нео АРТ – Силистра

За да помогнете за опазването на
червеногушата гъска, можете:
• Да научите повече от уебсайта:
http://greenbalkans.org/branta
• Да дарите средства за опазването
на вида
• Да сигнализирате за забелязано
бракониерство
• Да изпращате ранени птици
в Спасителния център за диви животни
в Стара Загора
• Да разпространявате информационни
материали за вида
• Да бъдете отговорни в ежедневието си
към околната среда като цяло

ЗА КОНТАКТ:
СНЦ „Зелени Балкани“
Пловдив, ул. Скопие 1, тел.: 032 626977,
http://www.greenbalkans.org
СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ
Стара Загора, тел.: 042 607741,
http://www.greenbalkans-wrbc.org
Издава се от Сдружение „Зелени Балкани“
в рамките на проект „Дългосрочна програма за
опазване на червеногушата гъска”, подкрепен от
EECONET Action Fund (Холандия),
Фондация EuroNatur,
Франкфуртско Зоологическо Дружество (Германия)
Комитет против убийството на птици (Германия).

