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Бургаското езеро известно още като езеро Вая е най-голямото естествено езеро
в България. Дължината му е 9,6 км, ширината му е средно 4,5 км, а дълбочината
достига едва 1,3 м. То е плитък лиман, свързано естествено с морето чрез канал,
отварящ се с шлюз. От Черно море го отделя широко ивица пясъчна коса, която е
застроена днес индустриалния квартал на град Бургас.

В своя южен край езерото се образува плитък залив, който в миналото е имал
връзка с Мандренското езеро.
Водите на езерото са слабо солени, с годишни и сезонни колебания на
солеността от 4 до 11 %о.
В езерото се вливат три реки – Айтоска, Чукарска и Сандърдере.
Дъното на Бургаското езеро е покрито с глинести наноси. До североизточната
част на езерото има няколко малко блатни водоема, а в северозападната му част са
изградени рибарници. Бреговете му са обрасли с водолюбива растителност, главно
тръстика, която в западната му част образува плътен масив.
Преди замърсяването във втората половина на ХХ век от фенола на "Нефтохим"
само едно от трите бургаски езера - Вая, даваше 3000 тона улов на риба.
Основаването и животът на нашето населено място – Долно Езерово, днес
квартал на Бургас, е тясно свързано с езерото.
„Блатото” е било наричано и в миналото, а така също е известно и днес сред
местните хора.
Ето какво научаваме от откъси от книгата за историята на нашето населено
място „Ваякьой – Долно Езерово – летопис”, изд. . 2000 год.:
„На юг се намира езерото Вая. Хората от селото го наричат „Гьола”.
Повърхнината му е 28 кв. км., а дълбочината – около 1 метър. В него се влива р.
Айтоска, като чрез канал езерото се свързва с морето. /Из „Енциклопедия на Братя

Данчови”, т. 1, стр. 204/. Сега езерото е силно замърсено, но до 1960 г. водата му е
чиста, с жълтеникав цвят. През лятото децата, а и възрастните се къпят в езерото и
ловят риба – кефал, шаран и сулка.
В спомените си Руси Йорданов разказва, че в езерото ловят големи количества
риба с лодки и мрежи и с каруци я откарват на борсата в Бургас. Това извършват
рибари-руснаци, чиито колиби се намират до чифликчийските лозя, понастоящем
Помпената станция. Това става до около 1925 г. Езерото почти не се охранява и всяко
семейство лови малки количества риба за изхранването си. Те използват кошове
серкмета и савкъни /триноги вили/. Много риба се лови, когато през пролетта ниските
места край езерото се заливат с прииждащата вода. А през зимата, когато езерото
замръзва, в леда се пробиват дупки и задушаващата се риба изскача нагоре, откъдето я
събират.
Бежанците от Тракия наричат бялата риба „акбалъ”, шарана – „сезан”, а
дребната риба – „караджа балъ”.
Езерото е място за игри на децата и за развлечение на младежите. Ето какво
вразказва Стоянка Николова-Тяна: „Помня, че през зимата при големи студове, Гьолът
замръзваше и по леда ходехме до Горно Езерово /Мугрис/. Това беше приятно, но
опасно приключение. В средата на езерото ледът беше много тънък, защото там
минаваха водите на Айтоска река. Те се движеха към морето, затова в този район
езерото трудно замръзваше. Но това не ни спираше. Бяхме млади и не мислехме за
рисковете и опасностите. Момчетата от селото обичаха да ходят да се пързалят върху
леда съм самоделно направени кънки.”
Около езерото, в по-плитките води край брега, расте тръстика /”саз”/. Първите
заселници я използват за покриване на кирпичените си колиби – къщи. На брега на
езерото, в местността „Пералото”, има жълта пръст, която те омесват с плява и с
дървени калъпи „секат” кирпич. Това става рез лятото, за да може кирпичът да изсъхне
на слънцето и с него зидат къщите си.
Между езерото и селото минава ж.п. линията Ямбол-Бургас,. Строежът й
започва през 1892 година от правителството на Стефан Стамболов.”/край на цитата/
Заради изграждането на тази ж.п. линия в близост до брега на езерото е
направен висок насип от чакъл, за да се стабилизира релсовия път.
Какво означава „серкме”? По произход думата е турска /,sürütme „тралови
мрежи“/ и означава „кръгла рибарска мрежа, която се хвърля във водата”. В края на
мрежата има малки тежести и за нейното правилно изхвърляне е нужно майсторство и
доста опит.
Какво представлява кошът за риболов? Нарича се още „винтер”, „сляп кош за
риба”, „даул” и в миналото се е правел от здрави клонки, майсторски изплетени, така
че позволяват на рибата да влезе отдолу нагоре в него и след това да не може сама да
излезе. Кошът се поставя във водата на плитчини, след известно време се вади и
уловът се прибира.
На следващата снимка от тридесетте години на 20 в. /фиг. 2/ местен рибар
поставя с лодка своите кошове в близост до крайбрежната тръстика.
За изключително дебелият слой тиня се носят легенди – хората говорят за
десетки метри от тинест слой. Една от най-популярните местни легенди е за потъналия
през шестдесетте години на 20 век военен самолет. Не е имало голяма гласност по
въпроса в онези времена, но местните хора разказват, че е имало опити са изваждане
на машината от дъното, правели са се проучвания, но се оказало абсолютно

невъзможно преодоляването на близо двадесетте метра тиня. За щастие пилотът на
бойната машина е оцелял, тогавашните деца са наблюдавали с интерес спасителната
акция и после всичко било доукрасено от местния фолклор.
фиг. 2

През лятото често местните момчета и
младежи прекосявали езерото, газейки във
вода до кръста или до гърдите и само в
средата, където се усеща течението на
Айтоска река била дълбока и се налагало да
преплуват. Това забавление също е било
доста опасно, както и пързалянето с кънки
през зимата. Носели дрехите си в една ръка,
високо над главата и плували само с една
ръка. Под босите си крака усещали гладката и
мека тинеста покривка и се страхували да не
потънат в нея. Поради това е имало точно
определена „пътека”, по която може да се достигне до отсрещния бряг.
До 1960 година Бургаското и Мандренското езеро са били основните места за
риболов на кефалови риби. Те са давали над 50 % от улова на кефал по цялото
Черноморие, включително и самото море. След превръщането на Мандра в язовир и
замърсяването на Вая, двете езера напълно губят своето значение за кефаловия
риболов и формират съвсем различна сладководна ихтиофауна.
Ловили са се още шаран, червеноперка, каракуда, бяла риба, раци.
След построяването на Нефтохимическия комбинат край Бургас езерото Вая
загубва в голяма степен стопанското си значение. Промишлените отпадъчни води в
края на осемдесетте години на 20 в. водят до екологична катастрофа в Бургаското
езеро. Животинският свят в най-богатото на риба езеро на България е почти напълно
унищожен. Териториите около езерото се замърсяват и непрекъснато застрояват със
различни стопански постройки, а източният бряг е напълно укрепен и заскален.
Водоемите в североизточната част на езерото се запълват постепенно със земни маси и
на този етап около 80 % от тях за изцяло унищожени. Отпадъчните води на северната и
южната промишлена зона на Бургас се вливат в езерото след преминаване през
пречиствателна станция. Значителни количества отпадъчни води постъпват в езерото и
от кварталите Горно и Долно Езерово, както и от някои предприятия на град Бургас.
Международният път към южното Черноморие по източният бряг води до силно
замърсяване с отпадъци и прекомерен шум.
Каналът, свързващ езерото с Черно море в продължение на десетилетия е почти
напълно затлачен.
През 90-те години на 20 в. в града се провеждат протести срещу тази екологична
обстановка.
През 2001 година с финансовата помощ на Българо-швейцарската програма е
почистен канала между езерото Вая и Черно море. Това позволи навлизане на големи
количества морски кефал и други видове, като това значително увеличи риболовната
стойност на езерото и даде препитание на много от местните рибари.
„Има много дебел тинест слой на дъното, който задържа дълги години
нефтопродукти, но слава Богу в последните 10-15 години състоянието на езерото доста

се подобри, включително и броят на видовете риби, които могат да се видят
там”. /http://news.burgas24.bg//477994.html/
През 2001 година при улов на кефал са преобладавали двегодишни риби със
средно тегло 350 гр. и средна дължина 32,4 см.
През 1911 г. въпросът „за пресушаването на блатото Вая занимава много
жителите на Бургас и околните села, даже и по-далечните - около Карнобат и Ямбол”.
Годишните санитарни отчети обясняват маларичността на Бургаската околия с
наличността на блатата около града, а Бургаският общински съвет се занимава главно с
това как да се премахне източникът на придобилата вече епидемичен характер
малария. Пресушаването на блато като Вая не е било по силите на общината, която
търси помощ от държавата. Тя възнамерява да използва опита на Холандия и Южна
Италия. Във в-к „Бургаска вечерна поща” от 1941 г. четем: „При една обиколка из
селата на Черновръхска община имахме възможност да видим как е извършено
пресушаването на най-големите блата в Бургаска област – Мандренското и
Язеклийското (Вая) и как голяма част е засята със слънчоглед и царевица, но другата
неизползвана част е все още във вода.
През 1946 г. за укрепване и заскаляване на брега на езерото Вая общината и
бургаски интелектуалци отпускат 5 млн. лв. Министерство на народното здраве отпуска
същата сума и предоставя вагони и машини за превозването на чакъл и пясък.
/http://www.factor-bs.com/news-11525.html/
Маларията в България е била ендемично заболяване от дълбока древност.
Първите сведения за изучаване на кръвосмучещите комари датират от началните
години на ХХ в.древност. В публикуваната си през 1907 г. статия "Маларията и
комарите в Бургас и околностите" бургаският лекар д-р С. Манолов посочва три големи
блата край Бургас- Атанаскьойско (днес Атанасовско езеро), Валкьойско (днес ез. Вая) и
Мандренско (днес яз. Мандра) като нейни причинители.
Всички проучвания говорят, че най-зловредно е езерото Вая.
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С МАЛАРИЯТА: В Европа гамбузията е внесена през
1921 година за борба с маларийните комари в Италия, а в България – три години покъсно (Миков, 2005). Успешни опити за развъждането и са провеждани в продължение
на 3 години в Казанлъшко край река Тунджа от Сливенски (Миков, 2005). След това
рибката е разселвана и размножавана масово в езера и блата главно в района на
Бургас като помощно средство за борба с маларията за ограничаване числеността на
ларвите на маларийните комари от род Anopheles (Майген, 1818).
Днес езерото Вая е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Замърсяването на
езерото е ограничено и почти преустановено. Наблюдава се вече постепенно
увеличаване на рибната фауна и на дивеча.
То е най-важното място за нас, жителите на квартал Долно Езерово. Животът на
местните хора е бил свързан с „Гьола” и в бъдеще ще бъде свързан с „Екозона Вая”.
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