
Завръщането на  
къдроглавия пеликан

„Животът на пеликана“ е инициатива, която цели да се увеличи популацията 
на къдроглавия пеликан в Европа чрез намаляване на заплахите, подобряване на 

гнездовите му местообитания и опазване на влажните зони.

The comeback of  
the Dalmatian pelican
The “Pelican Way of LIFE” initiative aims to boost populations of the Dalmatian pelicans 
in Europe, by reducing threats, improving breeding habitats, protecting wetlands and 
connecting waterways.
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България
В България къдроглавият 
пеликан е гнездящ, 
мигриращ и зимуващ вид. 
Оценката на гнездовата 
му популация е 70–130 
двойки. Видът гнезди в 
езерото Сребърна, в блато 
Песчина и Мъртво блато, 
намиращи се на остров 
Персин и в Защитена 
местност „Калимок-
Бръшлен“.

Bulgaria
In Bulgaria the Dalmatian 
Pelican is a breeding, 
migrating and wintering 
species, with the total 
national population 
estimated at between 
70 and 120 pairs. The 
species breeds regularly in 
Srebarna Lake.

Индикатор на 
влажните зони

Къдроглавият пеликан е индикатор за 
екологичното състояние на влажните 

зони, в които се среща. С размах на 
крилата от почти 3 метра и тежащ над 10 

кг, къдроглавият пеликан е една от най-
внушителните птици, гнездящи в Европа. 

Гледката на ято от тези огромни рибоядни 
птици, летящи във въздуха, е невероятен 

спектакъл.

Healthy wetlands 
ambassador

The Dalmatian pelican is an ambassador 
for healthy and well-connected 

wetlands in Europe. With a wingspan of 
almost three meters and weighing in at 
over 10kg, the Dalmatian pelican is one 

of the most impressive breeding birds 
in Europe. The sight of a group of these 

massive fish eaters taking to the air is an 
awe-inspiring avian spectacle.

Обхват
Дейности по проекта ще бъдат  

проведени на 27 проектни зони в Румъния, 
България, Гърция, както и в Украйна. Те обхващат 

различни по вид места и райони като езера, 
острови, влажни зони, пасища, мочурища и блата.

Focus area
Project activities will be carried out at 27 project 

sites in Romania, Bulgaria, Greece, as well as 
two in Ukraine. These encompass a wide range 

of landscapes, including lakes, islands, wetlands, 
pastures, marshes and bogs.
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RESEARCH to improve knowledge of 
specific threats, sites and migration 

ecology, thereby enabling better 
management and conservation 

action decision making.

ПРОВЕЖДАМЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ,  
за да разширим знанията 

си за специфичните 
заплахи, местообитанията и 

поведението на  птиците като 
по този начин осигуряваме 

по-добро управление на 
природозащитните дейности 

и вземане на решения за 
опазване на  

околната среда.

PROTECT by reducing collision 
risk with powerlines, disturbance 

at key sites along the fly way 
and persecution.

ЗАЩИТАВАМЕ като 
намаляваме риска от: 

сблъсък с електропроводите, 
преследване и безпокойство 

на птиците в ключови за 
тях места по пътя им на 

миграция.

ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ 
ЕСТЕСТВЕНАТА ИМ СРЕДА,  

така че да се подобрят гнездовите 
местообитания по протежение на 

миграционния им път.

RESTORING  
NATURE  

to improve habitat 
and nesting 

conditions along  
the flyway.

ПОДПОМАГАМЕ  
защитата на къдроглавия 

пеликан и местата от Натура 
2000 като повишаваме 

информираността и 
ангажираността на  

местните общности.

CREATE SUPPORT  
for the conservation of 

the Dalmatian pelican and 
Nature 2000 sites by raising 

awareness and engaging 
with local stakeholders  

and communities.


