Първа ученическа конференция „Живот за Бургаските езера”
Направление 1: Биоразнообразие на Бургаските езера
Брошура ,,Лагуната Атанасовско езеро”
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С настоящата разработка се представя идеята за изготвяне на брошура за лагуната
Атанасовско езеро, предназначена за учениците с цел популяризиране богатствата и
биоразнообразието му, за да получат досег до природата на родния край.
Дейността която представяме е осъществена през учебната 2012/2013 година в
клуб ,,Млад Природолюбител” при ОУ,,Братя Миладинови”- Бургас.
Задачите ни бяха да проучим историята на Атанасовското езеро, да съберем
информация за него като лагуна, солодобивът през вековете, лечебната кал и
лугата. Да проучим обща информация за видовете ( животни и растения ) и техния
брой. Да представим някой от видовете с рисунки и текст, да съставим игри и
занимателни пъзели.
Методите на работа бяха свързани преди всичко с проучване на литература,
запознаване с видове описани в Червената книга, събиране на интересна и ценна
информация за езерото, изработване на рисунки, забавни игри и пъзели, които да
привлекат вниманието и интереса на нашите съученици. Искахме да създадем свой
постер за Атанасовското езеро, който да бъде атрактивен за малки и големи и да
поднесем цялата информация в ,,Зелен коридор” в нашето училище.
Етапите през които премина работата ни бяха интересни и вълнуващи- от
посещение в природозащитен център Пода, през укритието за наблюдение на птици на
Атанасовско езеро, в природонаучния музей и резервата Атанасовско езеро и часове
прекарани в кабинета по биология.
Научихме, че Атанасовското езеро е част от комплекса на Бургаските езера. Намира
се на север от Бургас , като част от южната му половина дори е в рамките на самия
град. Пътят Бургас- Варна разделя езерото на две половини, но те се различават и по
своите характеристики. Северната част е с лиманен характер, а южната е с белези на
лагуна.Общата площ на езерото е 7 200ха, дълго е близо 9 км., широко 4,3 км. Езерото
е плитко и не надхвърля 1 метър в дълбочина, а средната му дълбочина е едва 0,30 м.
То е крайбрежна свръх солена лагуна, заобиколена от малки водоеми и система от
канали, обрасли с блатна растителност.
Естествените крайбрежни местообитания са превърнати в солници през 1906 г.
Водното огледало е разделено на басейни с различна големина с помощта на диги и
валове. Добивът на сол се извършва по традиционен начин, който е щадящ за околната
среда и не се отразява негативно на обитателите на резервата.Това е един добър
пример как стопанската дейност може да не вреди, а напротив да подпомага и пази
благоприятните условия за съществуването на голямото биоразнообразие в района.
Тук се срещат кокилобегачите, саблеклюните и морските дъждосвирци, речните и
белочели рибарки. Само в много студените зими плитките свръх солени води на
лагуната замръзват, затова тя е предпочитано място за нощуване на зимуващите
къдроглави пеликани, големи белочели, сиви и червеногуши гъски.Тук е най-важното
място за размножаването и зимуването на белите ангъчи.

През 1980 г. северната половина на езерото е обявена за резерват. Следващата
година южната половина и територията покрай бреговете на езерото са обявени за
буферна зона. През 1984 г. Атанасовското езеро е обявено за Влажна зона с
международно значение съгласно Рамсарската Конвенция,
като през 2003 г.
територията на Рамсарското място е разширена. През 1989 г. територията е обявена
от BirdLife international за Орнитологично важно място.
Атанасовското езеро е птичият рай на България- в района се наблюдават 320 вида
птици от общо 450 за страната ни, 250 вида висши растения. Поради голямата соленост
на водите, растителността е специфична- европейска солянка, морска суеда, гърлица,
морски пелин. Шест вида висши растения са Червената книга на България. Тук е найголямото находище на саликорния и елегантна орхидея в България.
В тази свръх солена лагуна е единственото местообитание на солничното раче –
артемия, а на него се дължи специфичния розов цвят на водата на езерото.
В резервата се срещат и 17 вида риби, голяма част от които са в Червената книга на
България. Най-характерни са бодливката, гамбузията и кавказкото попче.
Има 7 вида земноводни и 8 вида влечуги, от които жълтокоремник и смок мишкар
са включени като застрашени в Червената книга.
Бозайниците са представени от 12 вида гризачи, 5 вида насекомоядни и 6 вида
прилепи. Много интересен е и факта, че тук се среща най-малкият бозайник за страната
ни- етруската земеровка ( с маса 2 грама ). В България видът е установен едва през
1985 г., като е установен около езерата и крайбрежните райони в Бургаско. Смята се за
рядък и е защитен. Активен е през цялото денонощие, храни се с насекоми, изгражда
си подземни убежища приплетени с множество тунели. Ражда по четири пъти
годишно, а малките кърми по 20 дни.
Срещат се също полевката на Гюнтер, европейския лалугер, видрата и дивата
котка.
Над Атанасовското езеро минава втората по големина небесна магистрала ,,Виа
Понтика”, а блатната лястовица е избрана за символ на езерото.
Лугата е продукт на солодобива и съдържа само неорганични вещества, заедно с
лечебната кал, която е утаечен продукт на затвореното солено езеро и имат лечебно
действие.
Атанасовското езеро е интересен и любопитен пример за директните ползи от
природата- от една страна лечебни, от друга- добивът на сол и връзката на
солодобивът с привличането и наличието на птиците.
След проучване на богатствата на Атанасовското езеро, събрания материал
подредихме в брошура, направихме рисунки на проучените видове и изработихме
игри и пъзели. Участвахме в конкурс на Природонаучния музей, посветен на Световния
ден на влажните зони и спечелихме първо място.
Създадохме ,,Зелен коридор” в училището, където оживяха Бургаските влажни зони
и техните обитатели. Идеята ни се оказа много добра, защото и малки, и големи
ученици могат да прочетат и да научат това, което ги интересува, а в училищната
библиотека подарихме нашата брошура ,,Лагуната Атанасовско езеро”, за да се ползва
от всички.
В навечерието на Световния ден на влажните зони, ние заедно с ученици от клуба
посетихме и тази учебна година учениците от 4 клас, за да им представим нашата
брошура и да им разкажем за нашите влажни зони и техните обитатели. Тази наша
идея се оказа много полезна и срещнахме голям интерес от ученици и учители.

В заключение можем да кажем, че брошурата е ценно помагало за учениците от
начален и прогимназиален етап и формира правилно екологично поведение и
мислене. Тя е интересно четиво и за нашите родители.
Отпечатването й стана възможно със средства от училището, но интересът към нея е
толкова голям, че ако можем да осигурим финансиране за издаването й, ще бъде
ценна книжка за правилно екологично възпитание и поведение на нашите връстници.
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