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 „Опазване на къдроглавия 
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НА ПЕЛИКАНА"
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Къдроглавият  пеликан е критично застрашен вид от 
Червената книга на България. Изключително уязвим 
в целия си ареал, той е класифициран като „Почти 
застрашен“ в Червения списък на Международния съюз 
за защита на природата (IUCN). Основните заплахи 
за вида са: загубата на местообитания, сблъсъци с 
въздушни проводници, безпокойство, пряко преследване 
от бракониери и липса на осведоменост сред местните 
общности. В България къдроглавият пеликан гнезди в 
езерото Сребърна, както и в блато Песчина и в Мъртво 
блато, разположени на остров Персин.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

ЖИВОТЪТ НА ПЕЛИКАНА е най-мащабният проект 
за опазване на къдроглавия пеликан (Pelecanus 
crispus) в световен мащаб. Целта на проекта е 
опазването на вида на Балканите чрез редуциране 
на застрашаващите го фактори по време на 
гнездене, миграция и зимуване, както и подобряване 
на гнездовите местообитания на вида в 27 
защитени зони в България, Румъния, Гърция и Украйна, 
разположени по черноморско-средиземноморския 
прелетен път. 

С размах на крилете от 3 метра и 
тегло над 10 кг., къдроглавият пеликан 
е една от най-впечатляващите птици, 
гнездящи в Европа. Видът е индикатор 
за екологичното състояние на влажните 
зони, в които се среща.

ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОЕКТА

МОНИТОРИНГ
В рамките на проекта 
ще бъдат мониторирани 
различни показатели, 
свързани с въздействието 
и ефективността на 
проектните дейности. Ще 
бъде анализирано и социално-
икономическото въздействие 
на проекта и неговото влияние 
върху екосистемните услуги.

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Информационните и образователни 
кампании и разработването на уебсайт ще 
увеличат подкрепата на заинтересованите 
страни и ще повишат обществената 
осведоменост относно нуждата от 
опазването на къдроглавия пеликан. Ще 
бъдат положени усилия и за насърчаване на 
природосъобразния туризъм с акцент върху 
опазването на пеликаните.

ЕМБЛЕМАТИЧЕН ВИД В ОПАСНОСТ

КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Ограничаване на риска от сблъсък с 
въздушни проводници
Сигнализиращи светлоотразяващи пластини 
(дивертори) за птици ще бъдат поставени на 
опасни за пеликаните въздушни проводници 
в ключови влажни зони в България, Румъния и 
Гърция.
Повишаване на гнездовия успех
Изкуствени платформи, с цел привличане към 
гнездене на вида, ще бъдат изградени или 
разширени в ключови места в европейския 
ареал на къдроглавия пеликан.
Намаляване на безпокойството
Нови схеми за патрулиране ще бъдат 
създадени в седем зони в сътрудничество с 
държавните институции, ловно-рибарските 
сдружения и други заинтересовани страни.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Научните изследвания ще се провеждат 
в ключовите за къдроглавите пеликани влажни 
зони с помощта на сателитно проследяване 
и цветно опръстеняване. Всички събрани 
данни ще бъдат обработени чрез Географска 
информационна система. Ще бъдат изготвени 
оценки на риска от сблъсъци с въздушни 
проводници и ще се проучи отношението на 
местните общности към рибоядните птици.


