Инвестиране в устойчиво рибарство
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аршрутът води до екопарк „Еника“, разположен на
едноименната река, където има неголям язовир – отлично
място за спортен риболов и пикник в близката гора
Продължителността на маршрута е около два и половина часа пеш
като мястото е достъпно и с автомобил с висока проходимост.
Преминава по черен път през крайградска селскостопанска зона с
обработваеми земи и лозя, изкачва се до върха на хълм с гледка към
залива на Бяла и морето и след това се насочва към близките
гористи дерета с реката и язовира. Районът е част от ниските
крайбрежните дялове на Камчийска планина.
Камчийска планина
Камчийска планина е дял в североизточния край на Източна Стара
планина, разположен по посока изток – запад с дължина около 55 км и
ширина 10–15 км. На изток достига Черно море при Черни нос и н.
Свети Атанас, а на запад и северозапад проломът на Луда Камчия я
отделя от Върбишка планина. На юг граничи с Еминска планина по
долината на река Двойница, а на север се простира до
Долнокамчийската низина. Планината е ниска с широко и плоско
било, с най-висока точка връх Каменяк (627 м) в западния є край и
постепенно се снижава на изток, докато достигне морското
равнище. Северните є склонове са по-дълги, покрити с дъбови гори
и смесени широколистни гори. Южните склонове са по-къси,

стръмни и обезлесени. Големи части, особено в ниските пояси, са
заети от обработваеми земи. Поради малката надморска височина в
планината има доста населени места.
В крайбрежната си част Камчийска планина се разделя на три от
долините на реките Фъндъклийска и Перперидере, които се вливат
в Черно море. По-големите реки в района са Луда Камчия, Двойница и
Елешница. На река Луда Камчия е построен язовир Цонево с водна
площ около 300 ха, а на река Елешница – едноименен язовир с площ
около 100 ха.
В този участък на българското черноморско крайбрежие са
разположени едни от най-дългите плажни ивици – между нос Св.
Атанас и нос Кочан и при Карадере. Крайбрежието под Бяла е
известно и с природната забележителност „Белите скали“.
Екопарк „Еника“
Екопарк „Еника“, разположен на едноименната река, е привлекателно
място за отдих на местните рибари и гостите на Бяла. Той предлага
отлични условия за риболов и почивка сред спокойствието и
красотата на заобикалящата го природа. Гората със своето
многообразие на живот е привлекателна за ловците и любителите
на фотолова. За птичия свят е характерно голямо многообразие. В
района на Камчийска планина са установени 189 вида птици. От тях
81 вида са от европейско природозащитно значение, а в

Еника – язовир и екопарк

категорията на световно застрашени са включени 9 вида. Паркът
се развива като използва предимствата на реката и язовира.
Река Еника е ляв приток на Перперидере, която се влива в Черно
море на границата между община Бяла и Несебър. Перперидере е
къса река с водосбор от 59 кв. км и дължина 15 км. Еника събира
водите си от няколко силно всечени дерета на запад от връх
Панайот кору (192 м) и обхваща област от около 15 кв. км. Водите на
разположените източно и югоизточно от гр. Бяла Турпадере и
Дълбокото дере също попадат в р. Еника Общата є дължина е 6,5 км
и се слива с Перперидере на около 1200 м от устието на реката в
морето. Изграденият язовир в горното течение на реката е с
приблизителна площ от 2,7 декара, дълъг е 100 м и в най-широката си
част е около 40 м. В сладководните басейни в района могат да
бъдат открити каракуда, червеноперка и шаранови риби.
Каракудата, позната и като таранка, е част от голямото
семейство на сладководните шаранови риби. В България се срещат
два вида – сребриста и златиста каракуда. И двата вида обитават
застояли или не много бързи води и издържат много ниско
съдържание на разтворен кислород във водата. Основната и найотличителна черта на каракудата от шарана е, че при нея липсват
мустачки. Златистата каракуда достига до 40 см дължина, а
сребристата – до 45 см. На тегло могат да достигнат до 3 кг, като
Златистата каракуда е по-дребният вид. И двата вида са обичаен

Златиста каракуда
(Carassius auratus gibelio)

обект на спортния риболов.
Друг често срещан представител на шарановите риби е
бабушката, която често погрешно се приема за червеноперка.
Бабушката е оцветено предимно в светлосиви тонове, по гърба є
преобладават сиво-зелени цветове, опашката и гръбните перки
също са в сиво-зелено, но се срещат оцветени и в червено. За
долните плавници са характерни червени цветове, а задната перка е
оранжево-червена. При по-възрастните екземпляри се открояват
червените тонове. Очите на бабушката са оранжеви с червени
петна в горната част, докато тези на червеноперките са жълти,
което се използва като отличителен белег. Обичайната дължина на
рибата е до 14 – 18 см при тегло 120 – 200 г.
Горите и техните обитатели
Основните местообитания в Камчийска планина са горските,
представени от чисти дъбови и букови гори и смесени
широколистни гори с преобладаване на цер, благун, горун, източен
бук, мизийски бук и сребролистна липа. Около 40% от горите са
издънкови. Продукт на залесяване са иглолистните видове дървета,
предимно от черен бор, по-рядко от ела и смърч. Има още и
изкуствени насаждения от бреза, кестен и др.
От храстите по-добре са представени леска, дрян, глог, шипка,
смрадлика, люляк. Храсталаците в повечето случаи са образувани на

Жълт кантарион
(Hypericum perforatum)

Шипоопашатата сухоземна костенурка
(Testudo hermanni)

мястото на изсечени гори. Сред горските масиви, главно около
селищата са разпръснати обработваеми земи и ливади със
сухолюбиви тревни съобщества. Тревите и тревните площи,
както и храстовата растителност, най-често са на местата на
гори от габър, горун, мизийски бук и др. Във видовия състав на
тревите най-широко разпространение имат обикновената
полевица, садина, белизма, луковична ливадина валезиева власатка и
други.
В Камчийска планина могат да бъдат срещнати и двата вида
сухоземни костенурки, които живеят в България: шипоопашатата и
шипобедрената. Шипоопашатата сухоземна костенурка (Testudo
hermanni) обитава най-често хълмисти райони, обрасли с храсти и
разредени гори, докато шипобедрената (Testudo graeca) предпочита
открити пространства с тревиста растителност. И двата вида
са изцяло дневни, хранят се с основно с растителна храна.
Различават се по формата и разположението на роговите щитчета
на гърба, особено на средния надлъжен ред от пет щитчета.
Шипоопашатата и шипобедрената костенурка са застрашени и са
включени в Червената книга, поради разпокъсване и унищожаване на
местообитанията им. Защитени са от Закона за биологичното
разнообразие и обезпокояването, уловът и събирането на яйцата
им са забранени.
Камчийска планина, известна с птичето си богатство, е едно от

Градинска овесарка
(Emberiza hortulana)

Черен кълвач
(Dryocopus martius)

най-значимите места в страната за осояда (Pernis apivorus), малкия
креслив орел (Aquila pomarina), малкия орел (Hieraaetus pennatus),
горската чучулига (Lullula arborea), козодоя (Caprimulgus europaeus),
градинската овесарка (Emberiza hortulana), полубеловратата
мухоловка (Ficedula semitorquata), както и за четири вида кълвачи:
средния пъстър (Dendrocopos medius), сирийския (Dendrocopos
syriacus), черния (Dryocopus martius) и сивия (Picus canus).
Известни като „санитарите на гората“, кълвачите прочистват
дърветата от редица вредни за тях организми – най-вече личинки на
насекоми, различни бръмбари – корояди, дървояди, пеперуди и др.,
които могат да доведат до смъртта на дърветата. Четирите
вида, както и техните местообитания, са защитени от Закона за
биологичното разнообразие. Животът им зависи както от
наличието на стари хралупести дървета, където да гнездят, така и
от достатъчното количество мъртва изгнила дървесина, която
служи за храна и убежище на различни видове насекоми и техните
ларви. За да се осигурят нормални условия за живот на тези птици в
горите, не трябва да се отсичат старите изгнили дървета.
От едрите бозайници характерни обитатели на горите са сърна,
дива свиня, благороден елен, вълк, лисица и др.

Див заек
(Lepus europaeus)

Дива свиня
(Sus scrofa)

Виа Понтика
Виа Понтика е названието на западночерноморския прелетен път,
по който всяка година преминават стотици хиляди мигриращи
птици. Името му произлиза от античен римски път, преминаващ по
крайбрежието, от Босфора до делтата на Дунав.
Виа Понтика е вторият по значимост миграционен коридор на
прелетни птици в Европа, които се размножават в източните и
северните части на континента и зимуват в Африка. В България
прелетният път се простира от брега на Черно море до линията
Русе – Айтос – Малко Търново на запад. Съвременни оценки сочат,
че през пролетта на север прелитат около половин милион птици, а
по време на есенната миграция на юг преминават общо над 800
хиляди реещи се птици – щъркели, пеликани, грабливи птици, както и
хиляди блатни и врабчови птици.
В района на Камчийска планина са установени 189 вида птици – 81
вида са от европейско природозащитно значение, 9 са в
категорията на световно застрашените видове, а 72 са в
категории на видове застрашени в Европа. Камчийска планина е
разположена на прелетния път Виа Понтика и има международно
значение като типично място с тесен фронт на миграция за
прелитащите над нея реещи се птици. Мигриращите птици се
концентрират при преминаването на Стара планина именно в тази
част, поради това че е най-ниската и лесна за преминаване преграда.
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Kъдроглав пеликан
(Pelecanus crispus)

Граници на Виа Понтика

Гористата част се използва главно от мигриращите грабливи
птици, за хранене и нощуване.
По време на миграция и зимуване в язовирите на Камчийска
планина се струпват значителни количества водолюбиви птици,
които спират там по пътя си към влажните зони на юг от Стара
планина. Там е установен да зимува също и световно застрашеният
къдроглав пеликан (Pelecanus crispus).
За опазването на многообразието от птици е обявена защитена
зона по Директива за птиците – Камчийска планина BG0002044,
която припокрива защитена зона по Директива за
местообитанията – Камчийска и Еминска планина BG0000133.
Общата площ на защитената зона е 888 837,60 декара. Разположена е
в Черноморския и континенталния биогеографски регион.
Винарство и традиции
Лозарството и винарството в района на Бяла имат хилядолетна
история и уважавани традиции.
В много райони на черноморското крайбрежие има естествени
местообитания на дивата лоза. От археологическите находки и
запазени класически литературни източници е известно, че
траките са произвеждали вино по тези земи още през II
хилядолетие пр. Хр. Отглеждането на лозя и винопроизводството
получават нов тласък в цяла Европа с разширяването на Римската

Лозови масиви край Бяла

империя, като римляните систематично развиват найподходящите за отглеждане на лозя райони. Важно значение имат и
достъпът до близки пазари, и възможността за транспортиране на
виното по море. Лозарството дължи на римляните създаването на
по-устойчиви сортове, адаптирани към разположени по на север
области, както и подобряването на селскостопанските методи за
отглеждането на лозя.
В археологическия комплекс на нос Св. Атанас при Бяла има
пластове от различни епохи, включително от тракийския и римския
период. Най-показателни за местните традиции са трите винарни
от късноантичната епоха, които насочват към извода, че
отглеждането на лозя и производството на вино е било едно от
основните занимания на населението в крепостта и околностите.
Намерените на морското дъно и на други места в района неголеми
амфори от различни периоди, някои за транспорт на вино, говорят
красноречиво за оживена морска търговия с района на Черно море и
Средиземноморието. Лозарството и винарството продължават да
оформят облика на местната икономика на Бяла и региона. Винарски
изби привличат туристи и гости с подбрани сортове бели и
червени вина от типични за Черноморския регион сортове – Димят,
Мерло, Варненски мискет, Шардоне.

Винарна с реконструирана лостово-винтова преса в
археологическия комплекс на н. Св. Атанас при Бяла
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