Инвестиране в устойчиво рибарство

С въдица и пушка

Тематичен разказ за интерпретативен маршрут „Еника“
– екопарк, пикник и риболов

М

аршрутът води до екопарк „Еника“, разположен на едноименната река, където има
неголям язовир, прекрасно място за спортен риболов и пикник в гориста
местност. Вид на маршрута: пешеходен или с автомобил с висока проходимост.
Продължителност на маршрута: около два и половина часа пеш. 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 крайбрежни дялове на 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 край и
постепенно се снижава на изток, докато достигне морското равнище. В крайбрежната
си част 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.
В този участък на българското черноморско крайбрежие са разположени едни от найдългите 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“, 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 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 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. Язовирът е
зарибен с шаран, толстолоб и бял амур.
Предмет: Реката и близката гора източник на живот и привлекателно място за
спорт и развлечение
Тема: Реките и горите изпълняват много ценни функции за елементи като въздуха,
климата, почвите и живите същества в природата, затова трябва да се опазват и
съхраняват за радост и отмора на туристи, ловци и риболовци.
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Целева публика: природолюбители, туристи, ловци и риболовци, ученици, студенти и
други посетители, групи между 8 и 12 души.
Разказът събира интересни факти и истории, свързани с обектите и особеностите
на маршрута. Той има за цел да забавлява и развлича посетителите, но освен това
внушава посланието, че природата е уникално богатство, което не бива да бъде
унищожавано и оставяно без грижа от хората. Повествованието се води от измислен
герой – любител на спортния риболов, който търси разтуха и храна за богатото си
въображение в опитите си да хване шаран, но по-голям от този, с който се хвали
съседът му. При персонализираното повествование се изискват известни артистични
умения. Разказът може да се използва успешно и без персонализиращите моменти,
описващи самия герой, с подбор на предпочитаните теми за интерпретация.
С въдица и пушка щом ме видят днес,
тръпнат не наужким водоем и лес
Тръгвам от центъра на Бяла към близките гористи дерета – целта ми е язовирчето на
река Еника. Аз съм трето поколение рибар, а тази отдавнашна песничка все по често ми
се върти в главата когато поема за пореден път на риболов. Нося само въдица, захранка
за шаран и стръв. Не съм бил на Еника, може би там ще ми се усмихне късметът. Хубаво е
да има човек цел в живота и дори в своето хоби. Аз съм любител на спортния риболов и
мечтая да хвана шаран по-тежък от двадесет и два килограма. Защо точно толкова ли?
Защото съседът Петров има снимка с такъв един чудесен екземпляр и си я държи на
стената и на страницата във фейсбук. Всички познати естествено я харесват,
прослави се веднага. Има и снимка с колата си – и нея всички я харесват. Сега обаче съм
поел към язовирчето пеш, по черния път. Ще разгледам наоколо и денят ми ще мине поинтересно. Може дори да хвана шаран, кой знае...

2

Поглед към картата
Да направя първо справка с географската карта. Обичам да си припомням как още в
ученическите години проследявах с пръст очертанията на реките и търсех на тях
сините петънца на язовирите. Представях си как ще отида там и ще видя как изглеждат
наистина. Малките язовири ги няма на всички карти, но рибарите ги знаят и си разменят
новини за тях. Не са много по писането моите колеги въдичари, но форумите вършат
добра работа.
Не е трудно да се ориентирам по картата. Намирам се в Камчийска планина, найсевероизточния край на Източна Стара планина. Разположена е по посока изток – запад и
на изток достига Черно море. Ето ги и най-характерните носовете по крайбрежието –
Черни нос, Бели нос и нос Св. Атанас. Любителите на черноморския риболов сигурно са
чували за рибарското пристанище на град Бяла. От там излизат в морето за риба малки и
по-големи лодки, има и яхти за разходка. Трябва да признаем, че тази част от
черноморското крайбрежие е прочута с хубавите си плажове с пясъчни дюни – между
нос Св. Атанас и нос Кочан и при Карадере.
Помощни интерпретативни средства – карта и изображения от обекти на маршрута
Под Бяла, на самия бряг има известна природна забележителност – „Белите скали“.
Геолозите и палеоархеолозите открили в скалите на това място следи от страшни
катаклизми, настъпили преди цели 66 милиона години. Вероятно тогава Земята се е
сблъскала с метеорит и това станало причина от лицето напълно да изчезнат редица
групи животни, типични за мезозойската ера като динозаврите, морските влечуги,
множество морски безгръбначни. Мястото на изчезналите видове било заето от
бозайниците в последвалата най-нова геоложка ера (неозой), в която живеем и днес. Ето
един възможен отговор на въпроса защо са изчезнали динозаврите, който се задава
толкова често. Ние хората навярно трябва да се замислим дали сме толкова неуязвими
колкото си представяме понякога. Динозаврите също са били върховни господари на
Земята. След удара нещо се променило безвъзвратно в средата им за живот и те
изчезнали напълно. Ние пък сами увреждаме средата, в която живеем, последователно и
безразсъдно, затова може да ни се случи същото.
Помощни интерпретативни средства – вкаменелости, изображения на динозаври и др.
Отново поглеждам картата. На запад и северозапад от планината е проломът на Луда
Камчия, отделя я от Върбишка планина. На юг е Еминската планина, отвъд долината на
река Двойница, а на север се простира Долнокамчийската низина. Планината е ниска с
широко и плоско било, а най-високият връх Каменяк е само 627 м. Реки с хубава риба има
няколко, има и два големи язовира – Цонево и Елешница. Ето я и река Еника, ляв приток на
Перперидере, която се влива в Черно море на границата между община Бяла и Несебър.
Реката събира водите си от няколко дълбоки 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.
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Рибарски мечти
Язовирчето на река Еника е в горното течение и е зарибено от местната ловнорибарска дружина с шаран, толстолоб и бял амур. Така казват познати рибари. Мястото
било тихо и приятно, с хижа, мост и четири беседки. Разпитвах и за шараните и кой как
ги лови – на плувка, на косъм или по някакъв друг начин. Не съм фен на риболова на капан,
например, той си пада направо бракониерски – много често наранява и похабява млади
риби и трофейни екземпляри като моя мечтан шаран. Удоволствието е да се научиш на
разни видове шаранджийски монтажи и да ги правиш и подбираш според водоема.
Тънкостта е на място да прецениш кой от тях да използваш и как най-добре да си
предложиш стръвта. А когато рибата я вземе и се закачи и сигнализаторът ти изпищи...
няма такъв адреналин, вярвайте ми! Затова залягам и уча монтажите и съм се убеден, че
всеки труд се възнаграждава.
Повечето колеги с въдици са хора на място и мислят за природата, не оставят след
себе си боклуци, спазват забраните и не похабяват труда на тези, които зарибяват
водоемите. Друго е вече отношението към рибите и риболова, но има и такива
„рибари“, които мятат по няколко дънарки, „на пружина“ и „чепаре“ с долна тежест и
никак не се интересуват какво става с рибата после. Ако има едри екземпляри, откъсват
се с част от такъмите. Всяко второ засичане, дори повече, е с късане, защото куките и
пружините са вързани направо за основното влакно. Случва се, хванеш някой екземпляр, а
на него пружина или оловна тежест. Жестоко е, не е красиво някак, така мисля аз. Ако
хвана моя шаран, ще се снимам с него и ще го пусна обратно във водата.
Помощни интерпретативни средства – пояснителен материал с рисунки и снимки
Птици над нас
Ето че над главата ми премина ято прелетни птици, приличат на щъркели. Настъпва
вече есента и започват да отлитат на юг. Камчийската планина е важна за птиците,
защото точно тук е най-ниската част на Балкана, естествената преграда на пътя им, и
могат лесно да прелитат над нея без да хабят много от силите си. Тъкмо от тук
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преминават всички ята от птици, които се размножават в северните и източни части
на Европа, а зимуват в Африка – щъркели, пеликани, грабливи птици, хиляди блатни и
врабчови птици. Това е известната Виа Понтика или Черноморският път. Древните
римляни са наричали така истински античен път, който вървял по крайбрежието от
Босфора до делтата на река Дунав. Минавал е по нашите земи, през старопланинските
проходи в ниската част на планината, покрай тогавашните пристанища и крепости по
брега на Понта. Имената на много от тях не са достигнали до нас, но тук-там е
останало по нещо в историята. Стари морски карти портулани с очертания на брега и
имена на селища, трасета на древни пътища, землени валове из влажните мочурливи
места... Сега учени и природолюбители наричат със същото име голямата въздушна
„магистрала“ на прелетните птици. Тя се простира от брега на Черно море до линията
Русе – Айтос – Малко Търново на запад. Стотици хиляди прелитат по нея – веднъж през
пролетната миграция и втори път през есенната. Птиците търсят границата между
морето и сушата, защото тъкмо там поради разликата в температурите възникват
вертикални въздушни течения. Те ги подхващат като асансьор и пернатите
пътешественици поемат нагоре с много малко усилие, пестят силите си и стигат до
топлите страни.
Много се говори напоследък за Натура 2000, за птици и животните, за природата и за
това как от Европа ни задължавали да я пазим. Жалко е, че сами не умеем да си спазваме
правилата. Стигаме до санкции, опитваме да ги избегнем и пак да постигнем каквото са
си намислили някои. Този район е важен за европейската мрежа, защото има много места
със запазена природа, птици и животни.
Ето и малко данни, които събрах когато се подготвях за похода до Еника. 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. 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.
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.
Помощни интерпретативни средства – пояснителен материал с карта и снимки
Добре е, че по северните склонове на планината са останали повече гори, дъбови и
смесени широколистни. Южните склонове са по-къси, стръмни и обезлесени. Големи
части, особено в ниските пояси, са заети от обработваеми земи. Пътят ми минава през
тях, вървя бавно и имам време да мисля и разсъждавам. Важно е да знаем как се замърсява
въздухът и водата, защо има толкова наводнения и свлачища и защо рибата става все
по-малко, а доматите са твърди и безвкусни. Кой допуска това, прави ли се нещо и какво
точно се прави, за да се предотвратят тези пакости. Разбира се промените няма да
настъпят само с мислене и приказки. Опазването на природата е държавен, даже
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европейски въпрос. Ако ние вървим с достатъчно бързи темпове, може да направим
нещичко, само нещичко, за не по-малко от двадесет години. Но се питам тръгнали ли сме
вече и дали някой мисли толкова години напред. И ако се съставят актове за избита
риба, отровени води, изсечени гори или някакво друго нарушение, дори много голямо,
винаги се търсят начини тези наказания да се избегнат и оправдаят. Трябва по-добре да
разбираме природата и да се научим да я пазим. Това е самата истина.
Лозовите масиви
Продължавам по черния път през селскостопанския район. Наблизо и по-далеч се
зеленеят лозя, Бяла е много известна с лозята и виното си. Сега е модерно да се строят
винарски комплекси с изба и част за дегустация и посещения на гости. Наричат ги с
френската дума „шато“. Гроздето съвсем скоро ще стане за бране. В Бяла дори
историческите паметници говорят за това колко тясно е свързан районът с
лозарството и винарството.
В археологическия комплекс на нос Св. Атанас при Бяла има запазени три винарни от
късноантичната епоха, които показват, че отглеждането на лозя и производството на
вино е било едно от основните занимания на населението в крепостта и околностите.
Сред най-интересните възстановени обекти там е дървена лостово-винтова преса за
мелене на грозди или „гръцка преса“, както я нарича Плиний Стари, знаменитият римски
учен, който приписва изобретението на древните гърци. Винтът задвижва лост,
прикрепен към механичната конструкция с тежък камък, който притиска и мели
гроздето. Зиданото корито е наклонено, така че гроздовата мъст да може да се стича
по улей в голям глинен съд, наречен питос. Едната от винарните е много голяма, с навес и
пристройки. Това е цял винарски комплекс, едно от важните средища на местната
икономика – в центъра на крепостта до самата базилика.
Как точно са приготвяли виното през Късната античност, периода на разцвет на
селището на носа и свързаното с него пристанище не знаем, но е известно, че са го
разреждали с вода и мед. Често сгъстявали гроздовата мъст като я изпарявали и
опушвали на огъня. Виното явно е било добра стока за търговия, търсена и с бързи
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обороти, защото на морското дъно и на други места в района са намерени неголеми
амфори от различни периоди, някои за транспорт на вино. Те са свидетелство за
оживена морска търговия с района на Черно море и Средиземноморието. Известно е, че
още през II хилядолетие пр. Хр. траките са произвеждали вино по нашето крайбрежие, а
след това римляните систематично развивали най-подходящите за отглеждане на лозя
райони. Важно значение имал и достъпът до близки пазари, и възможността за
транспортиране на виното по море.
Сега правенето на вино и съхраняването му са нещо средно между изкуство и наука, а
лозарството и винарството продължават да оформят облика на местната икономика
на Бяла и региона. Винарските изби привличат туристи и гости с подбрани сортове бели
и червени вина от типични за Черноморския регион сортове – димят, мерло, варненски
мискет, шардоне. По пътя срещам стопаните на лозята, отиват да ги наглеждат и се
готвят за гроздобер.
Помощни интерпретативни средства – пояснителен материал с рисунки и снимки
Към връх Панайот кору
Ето ме неусетно в подножието на хълма с връх Панайот кору. Не е висок, пътят плавно
се изкачва до него. Встрани се вижда борова горичка, която сигурно е засадена преди
двадесет-тридесет години. В Камчийска планина горите са чисти дъбови и букови гори
или смесени широколистни гори с преобладаване на цер, благун , горун, източен бук,
мизийски бук и сребролистна липа. Около 40% от горите са издънкови. Тези гори са
резултат от вегетативното размножаване и възстановяване на широколистните
видове. Те са продукт на т.нар. спящи пъпки, които се намират на пъна и на корените на
отсеченото или наранено стъбло. Сечта на дървесината и използването за рудодобив
е било застъпено от дълбока древност. В новата история до 40-те години на миналия
век сечта на дъбови гори е била застъпена за производство на дървени въглища. Найважни са старите естествени гори, които са с най-богато биоразнообразие, най-ценни
екосистеми и най-добри екологични функции.
Продукт на залесяване са иглолистните видове дървета, предимно от черен бор, порядко 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 мястото на изсечени гори. Много са
тези места наоколо и в планината. Горите ги няма, а ние доживяхме времето, когато не
хлябът, а чистият въздух се превръща в проблем номер едно. Моята обич към гората,
към природата ми е още от детството – може би съвсем несъзнателно съм привикнал
към нея когато ходех с баща ми за риба. Бродил съм по цели дни в гората, Хубаво и
спокойно ми е там. Бил съм на много красиви места и трябва човек да е без очи и без
душа, ако не ги запомни и заобича.
От върха на хълма се вижда заливът на Бяла с града и морето. В ниското в югозападна
посока за моя радост съзирам язовирчето на река Еника. На брега са спрели две коли, но
хора не се забелязват. Гледката ме радва и ми вдъхва ентусиазъм. Ех, може би голям шаран
като моя мечтан трофей няма да мога да хвана, но ще ми остане разходката и хубавото
преживяване... Тъкмо е дошло време да похапна. Поглеждам в раницата и виждам, че съм
забравил сандвичите си за деня. Ето ти изненада. Какво да правя – взел съм само
захранката за шаран и продукти за няколко нови вида стръв за опит. Тъкмо тази стръв
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ще ми помогне да си залъжа глада. Тя не е каква да е, а особена и дори екзотична: цели пет
вида сладки за примамки с корнфлейкс, фъстъчено масло, желе, конфитюр и още няколко
подобни вкусни неща. Шаранът произхожда от Азия и там е свикнал да яде сладки
плодове, паднали във водата от дърветата. Затова нося толкова вкусни неща. Имам
хляб с ягодов конфитюр и фъстъчено масло, дори не съм го направил на топчета за
куката. Колко добре стана. Много е вкусен, повярвайте ми.
Право към язовира
Слизам от хълма, връщам се малко назад до разклонението на пътя и поемам право към
Еника. Наоколо – още лозя и поляни. Сред горските масиви, главно около селищата са
разпръснати обработваеми земи и ливади със сухолюбиви треви. Тревите и тревните
площи, както и храстите, най-често са на местата на гори от габър, горун и мизийски
бук. Сред тревите най-широко разпространение имат обикновената полевица, садина,
белизма, луковична ливадина валезиева власатка и други.
Далече съм още от гората, тук има само насекоми, чува се квакане на жаби от едно
мочурище наблизо. Пробягват гущерчета. В храстите мярнах и заек. 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.
Помощни интерпретативни средства – изсушени растения и клонки от дървета, класове
от треви и др.
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Санитарите на гората
Гората вече е близо, виждат се гористите склонове на дерето. Чуват се птичи гласове,
нещо ритмично почуква и отеква в дола. Ето какво още научих от книгите за птиците в
гората. Камчийска планина, известна с птичето си богатство, е едно от 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).
Сигурно тъкмо кълвачите почукват така усърдно в тишината.
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 в планината са дивата свиня,
сърната, благородният елен, вълкът, лисицата и др. От тях се интересуват колегите с
пушки, но аз съм рибар и не мога да кажа много за техния спорт. Зная обаче, че през
август се открива ловният сезон за пернат дивеч. Местните ловци разселват двойки
яребица и фазан, изучават популациите, но смятат, че още не стават за ловуване. От
пернатия дивеч отстрелват пъдпъдък, гургулица, гривек и бекас. Питам се спорт ли е
фотоловът. Трофеите му са красиви снимки и приятни спомени.
При водоема
Ето го най-после язовирчето, като малко водно огледало сред тръстиките. Почистено
и зарибено, само трима рибари далече един от друг седят на брега. Поздравявам ги,
разбирам, че и те са излезли да ловят шаран. Както е известно шаранът е много
разпространена сладководна риба, която достига до 120 см на дължина и до 35 кг на
тегло. Той е всеяден, като в ранна възраст се храни с планктон и с увеличаване на
теглото, преминава към консумиране на различни бентосни организми. По-големите риби
ядат и малки рибки поради неспособността да си осигуряват необходимото количество
храна. Размножава се през пролетта. В нашите води той намира отлични условия за
размножаване и живот. Днес шаранът се отглежда често в язовирни и други водоеми –
както тук в Еника.
Високогърбестият шаран има дълги ъглести гръбни перки и четири мустака около
устата, с които търси по дъното растения и дребни животинки. Чрез развъждане и
селекциониране в продължение на столетия от него са създадени многобройни раси.
Особено известни са унгарските шарани, които отстрани имат съвсем малко едри
люспи (едролюспест шаран), както и огледалните (голи) шарани. През май и юни по камъни
и водни растения женските шарани хвърлят хайвера си –до 500 000 хайверни зрънца.
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Малките рибки се отглеждат в плитки, обрасли с растителност басейни. През есента
се преместват в по-дълбоки басейни за презимуване. Тук, заровени в тинята са
защитени от студа. Теглото на един две-тригодишен шаран достига средно три
килограма. По цял свят шаранът украсява празничната трапеза по различни поводи и при
много народи е символ на благоденствие, богатство и успех.
Помощни интерпретативни средства – пояснителен материал с рисунки и снимки
Моят мечтан трофей едва ли ще може да бъде хванат тук. Ще му трябва време, за да
се отхрани и по-голям водоем. Язовирчето е истинска радост за окото, а тръстиката
по брега му сигурно е хубава храна за белия амур. Поглеждам в раницата – от специалната
стръв е останало малко. Вече е минало обед и е време да започвам със захранването.
Хвърлям царевица, смесена с ароматни гранули и поглеждам колко е часът. Времето
напредва и като че ли ще завали – идеално време за шаран, той взема добре в такива
мрачни дни. Захранвам петното с още материал и подавам кукичката на пет-десет
сантиметра над дъното. Неочаквано нещо сякаш я засмуква и след като нагазвам набързо
във водата измъквам толстолоб. От семейството на шарановите риби е, но доста се
отличава от тях. Името си е получил от широкото изпъкнало чело. Друга е формата на
главата му, и очите са разположени ниско, отстрани под средата на височината .
Толстолобът може доста лесно да се различи от родствениците си от семейството.
При това е пелагична риба , живее във водния стълб и не се рие в дъното. Как ли се е
закачил на куката ми? Сигурно е била привлечен от аромата на захранката. Не е повече
от три килограма, затова го откачам от куката и го връщам обратно във водата. Не
става за снимка на трофей и фейсбук. Нека се отхранва. Най-хубавото на мечтата е, че
можеш дълго да я преследваш и очакваш да се сбъдне.

*********************************
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Допълнителни интерпретативни материали
Брегът и заливът
Крайбрежните скали при нос Св. Атанас под Бяла оформят стръмен бряг, който затваря
неголям залив. Носът представлява крайна източна точка на дял от Камчийска планина.
Заливът, образуван от южната страна на носа, е удобно място за пристан на
плавателни съдове и в него има рибарско пристанище. Късноантичната крепост, обект
на археологически проучвания и реставрация, е разположена на няколко тераси в
източния край на издигащия се около 30 – 40 м над морското равнище нос. Брегът е от
клифов тип, със сравнително високи вертикални скали, които са обект на морска
абразия. Подкопавани системно от прибоя, скалите се срутват и брегът постепенно
отстъпва към сушата. Видимите подводни скали източно и южно пред самия връх на нос
Св. Атанас дават основания да се предполага, че в античната епоха в тази си част
брегът е бил вдаден с няколко десетки метра повече в морето. Разположението на
крепостта на нос, който е свързан непосредствено с малък морски залив, определя
характера на селището като малък пристанищен град. Без съмнение заливът е бил
удобен за акостиране на малки плавателни съдове, за търговия и за убежище от лошото
време. За това има сведения от Античността през Средновековието и османски период
до наши дни. Късноантичната крепост (IV – началото на VII век) е обхващала площ от 35
дка, а населението е наброявало около хиляда души. В нея са се развивали търговия,
занаяти и винопроизводство. Важен момент в обществения живот било приемането и
утвърждаването на християнството, за което говорят останките на
раннохристиянския център с базилика, кръщелни, дом на главния свещеник, хранилище на
дарове и кладенец за светена вода. Природният феномен геотоп „Белите скали“ под Бяла
обхваща скални разкрития, даващи информация за катаклизми от преди 66 млн. години,
вероятно сблъсък с метеорит. На границата креда/терциер изчезват напълно от
лицето на Земята редица типични за мезозойската ера групи като динозаврите,
морските влечуги, големи групи от мидите, охлювите и др.
Дейността на морската вода
Дейността на морската вода може да се причисли към външните земни сили, които имат
значителен дял за промяната на релефа. Тази вода разрушава своите брегове, пренася и
отлага разрушения материал. За нейната дейност главна роля играят вълните. Найчести са ветровите вълни, които могат да достигнат височина до 9 – 10 и повече
метра. Океанската и морската вода се намира в постоянно движение. Показател за това
е временната граница между сушата и водата, наречена брегова линия. Непрекъснато
променящата се брегова линия или настъпва към сушата, или се отдръпва към водата.
Особено контрастно изменение в положението на бреговата линия се наблюдава при
много силни вълнения.
Дейността на морската вода е най-добре изразена в бреговата зона от двете страни
на бреговата линия. Тя зависи от наклона и дълбочината на дъното. Дейността е пряко
свързана и с характера на бреговете. При стръмен висок бряг преобладава
разрушителната работа на вълните. Обратно, при полегат нисък бряг се засилва
тяхната съзидателна работа. Водите на Черно море моделират нашите брегове на
разстояние 378 км.
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Разрушаването на брега се дължи на прибоя на вълните. Силата на прибоя е най-голяма
в основата на стръмните брегове. Скалистите брегове се разрушават и подкопават от
вълните. В основата им се образуват много прибойни ниши. От силните удари на
морските вълни в бреговете прибойните ниши все повече се удълбават и над тях се
образуват специфични скални корнизи. Идва момент, когато подкопаните скали не
издържат собствената си тежест и се срутват. Една част от надробените скални
материали се доразрушават от водата. С другата част вълните работят като с
инструмент за моделиране на нова прибойна ниша. Бреговете отстъпват към сушата и
оставят след себе си слабо наклонена към морето повърхнина, наречена абразионна
повърхнина (от латинската дума abrasio – изстъргвам). По-нататък този процес се
повтаря. Брегът продължава да се руши. Той все повече отстъпва, а абразионната повърхнина става все по-широка. Тя постепенно се разширява и по този начин вълните
намаляват своята сила. Ширината на абразионната повърхнина нараства дотолкова, че
идва момент, когато и при най-бурно вълнение бреговите откоси стават трудно
достижими за водата.
По-голяма част от площта на абразионната повърхнина, образувана в бреговата зона,
е скрита под морската вода. Останалата сравнително тясна ивица, която опира до
скалния брегови откос, се залива периодично. Това е ивицата, позната като плажна ивица
или както обикновено се нарича плаж. Плажът е развит по ниските брегове. Той е
покрит с различни материали, оставени от морската вода – огладени скални късове и
пясък. Понякога плажната ивица се заема и от огладени скални блокове, които в отделни
случаи имат диаметър до 1 м. Плажове с фин пясък като тези по крайбрежието на района
при Камчийска планина са особено ценени от туристи и природолюбители
Морски тераси
На различна височина по крайбрежията се наблюдават заравнени площадки разположени
една над друга, обикновено успоредно на брега. Върху тях има пясъчни отложения и
огладени скални късове. Те представляват издигнати абразионни повърхнини от
бреговата зона на океаните и моретата. Това са морските тераси. Възникнали са във
връзка с етапното издигане на сушата. По броя на терасите може да се разбере колко
пъти е ставало изменение на брега под влияние на вътрешните земни сили. Най-високо
лежащата тераса е най-стара, а най-ниската – най-млада. По нашето черноморско
крайбрежие има 6 – 7 морски тераси, най-високата от които лежи на повече от 100 м над
съвременното морско равнище
Риби и риболов
От кея на рибарското пристанище в Бяла се разкрива гледка към залива и морето.
Ежедневието на рибарите и уловът им привличат любителите на местния колорит.
Прясно уловена риба може да бъде закупена в новоизградената рибна борса. Все попопулярни стават и излетите с лодка, които дават възможност за непосредствен
контакт с морските обитатели.
Рибата е един от най-важните ресурси на Черно море. В българските крайбрежни води
са известни около 140 вида риба, като не повече от десет от тях са със стопанско
значение.
Рибите със стопанско значение са или трайни обитатели на българските води, или
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мигрират през пролетта от Мраморно море или анадолското крайбрежие на север към
делтата на Дунав, за да хвърлят хайвер. Основните местни видове са трицоната и
калканът, а най-важен от мигриращите видове е черноморският сафрид. Рибните
ресурси на България се базират на най-масовите видове с добив над сто тона: трицона,
сафрид, черноморска акула, попчета, кефалови риби, калкан, лефер, паламуд и рапан. Найголемите улови в България са от местните видове – трицона, попче, черноморска акула
и калкан. За някои видове се въвеждат квоти за риболов и годишни забрани за улов през
размножителния им период.
Видовете, включени в регионалната Червена книга за Черно море, са обект на
специална защита, която в България се осъществява от Министерството на околната
среда и водите.
Риболовът – древна практика
Риболовът е древна практика, която датира най-малко до началото на епохата на
палеолита, период преди около 40 000 години. Изотопният анализ на скелетните
останки на Тянюанският човек от Източна Азия, е показал, че той редовно е консумирал
сладководна риба. Археологическите находки, доказващи използването на мидени
черупки, рибени кости и кожа в бита на човека, както и пещерните рисунки показват, че
морските храни са важни за оцеляването на човека и са консумирани в значителни
количества. През този период повечето хора са живели като ловци, добиващи, а не
отглеждащи храната си, постоянно странстващи и търсещи.
Въпреки това, ранните останки от древни постоянни селища показват, че те почти
винаги са свързани с риболова като основен източник на храна. Древната река Нил е била
пребогата на риба, а пресни и сушени риби са основна храна за голяма част от
населението. Египтяните са имали инструменти и методи за риболов и са илюстрирали
в гробниците и върху папируси цели сцени. Някои сведения показват, че освен за поминък
риболовът се е практикувал и като забавление.
Риболовните сцени рядко са представени в древногръцката култура, което е
отражение на ниския социален статус на риболова. Въпреки това Опиан пише основен
трактат за морския риболов, Halieulica, съставен между 177 и 180 г. сл. Хр. Това е найранната такава работа, която е оцеляла до наши дни. В изобразителното изкуство
значението на морето и рибарството е представено от тризъбеца на Нептун, а в
религиозно отношение – в професията на един от най-важните христови апостоли –
Св. Петър, който е бил рибар.
Един от най-древните и традиционни методи за улов на риба по нашето Черноморие
е талянът (или далян). Думата произлиза от турски, където методът също се
практикува от векове. Талянът представлява рибарско съоръжение – система,
съставена от мрежи и колове. Изгражда се най-често в заливи и около скални носове –
местата, които трасират движението на рибата. Талянът представлява мрежа,
състояща се от „авлия“ (хавлия) и „къща“ (колиба), която се крепи от отвесно
разположени в морето палузи (дървени стълбове). Авлията започва от брега и се насочва
перпендикулярно навътре в морето, като нейната дължина зависи от дълбочината на
водата. В края на авлията се намира „входът“ към „къщата“, който винаги трябва да е
насочен срещу движението на рибата. Мрежите са разположени под формата на
квадрат или правоъгълник и завършват с торба, която в долния си край има катастима

13

(дюшаме) с мрежесто дъно, а отворът се затваря с мрежест капак – „ципа“. Цялата
мрежеста конструкция се държи от палузите, закрепени отвесно посредством
привързване към спуснати на дъното тежки каменни блокове, при което разстоянието
между тях е 25 колача.
Авлията се крепи от 5, а някъде и от повече палузи, но най-много до 7, които се
разполагат в една редица. Свързват се с дебело въже – енгьоз, което с единия си край е
здраво закрепено за брега, а с другия – за „майката“, който е последният, откъм морето
на авлията, и същевременно е и основният палуз на „къщата“. Броят на нейните опорни
палузи също варира , но не надвишава 12 . Те се нареждат в два срещуположни реда, които
могат да бъдат напречни или надлъжни на авлията. Всеки палуз има определено
наименование: „бащата“ е срещуположният на „майката“; капакови – държащи капака и
торбата; кефаломати – крайните палузи. Всички те се свързват с въжета, които
минават на 1 – 2 колача над водната повърхност, като тези, които свързват
надлъжните редове се наричат „паратии“, а напречните „карашлъци“.
Така рибата като се движи по крайбрежието, стига до авлията, следва нейната
посока влиза в „къщата“, по чиито стени се озовава в торбата и където се затваря от
спускащия се след нея капак. В зависимост от начина на постройка, разположение на
палузите и броя на торбите, таляните биват няколко вида. Те са също летни и есенни.
Обикновено рано сутрин или привечер рибарите правят „воля“ – проверка на мрежите и
вадят уловената риба. Иначе „воля“ се нарича частта от брега и прилежащото му море,
в което се извършва риболовът с талян. Може да има дължина от 100 до над 450 м.
С таляни се лови риба от движещите се край брега рибни пасажи – цаца (копърка,
трицона), сафрид или хамсия. До втората половина на XX век таляните са ловели също
скумрия и паламуд. Днес методът е по-слабо застъпен, поради развиващия се корабен
риболов и морския туризъм. Но все пак риболовът с талян е запазил очарованието и
традициите на онези отдавна отминали времена, в които морето беше на морските
хора…
Морски бозайници
По време на разходка с лодка или от високата тераса на носа могат да бъдат забелязани
и делфини. В Черно море се срещат три вида китоподобни бозайници: обикновен делфин,
афала и морска свиня (муткур), представени от характерни подвидове.
Опазването на китоподобните бозайници е голямо предизвикателство за
съвременността. Те се нуждаят от защита, тъй като са особено уязвими на различни
заплахи, свързани с човешката дейност – инциденти при улов в рибарски мрежи,
намаляване на рибните запаси и хранителния им ресурс поради свръхулов, химическо
замърсяване, високи нива на шум, сблъскване с плавателни съдове и други смущаващи
животните дейности в морето. Заплахите за съществуването им са особено сериозни
в затворените морета.
Китоподобните са високоразвити и интелигентни бозайници, които живеят дълго,
имат ниска размножителна способност и са от съществено значение за морската
екосистема. Те са в категорията на застрашените видове в Черно море според списъка
на Международния съюз за защита на природата (IUCN).
Едва ли има по-интелигентни, любознателни и красиви морски обитатели.
Представители на морските бозайници, днес те са единствените от тях в Черно море.
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Появили се първоначално на сушата преди около 10 млн. години по време на миоцена, те
придобили нови белези, които им дали предимство за живот в океана – предните
крайници се превърнали в перки, а задните съвсем изчезнали, тялото се удължило в
рибоподобна форма, опашката се развила в плосък хоризонтален плавник (за разлика от
рибите, при които е вертикален). Козината също изчезнала и се заменила от гладка кожа
за съвършена хидродинамика, окото се пригодило за подводно гледане – с плоска
роговица и кръгла леща. Имат силно развити бели дробове. Името им произлиза от
гръцката дума „делфис“, което значи „с утроба“.
Делфините са социални животни, живеят на стада и имат сложни начини за общуване
по между си. Когато се роди малко делфинче, майката с побутване на муцуната го
принуждава да се изкачи на повърхността и да погълне първата си глътка въздух, иначе
малкото е заплашено от удавяне. Понякога в тази особено важна първа стъпка в живота
на делфина помагат и други членове на стадото. Делфините издават много и различни
звуци, които са уникални за всеки индивид. Така те общуват по между си, разпознават се
в стадото, обменят информация за заобикалящата ги среда и заплахите, комуникират по
време на лов или просто си говорят едни с други.
Благодарение на хидродинамичното си тяло делфините могат да развиват
невероятни скорости под вода – до 40 км/ч. Само за справка – олимпийският шампион
Майкъл Фелпс плува с около 8 км/ч. По този начин дори и най-бързите риби стават лесна
плячка за бозайниците. Освен да ловуват делфините обичат да се забавляват и играят.
Могат да правят различни акробатични номера – салта, пируети, скокове, да следват
дирите на плавателните съдове десетки километри, да скачат пред носовете на
корабите с голяма скорост.
Виа Понтика
На крайбрежието при пещта за строителна керамика около устието на река
Перперидере има райони с влаголюбива растителност в близост до пясъчния плаж.
Мястото е част от Камчийска планина, известна с многообразието си от птици и
ключовото си разположение на прелетния път 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
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тази част, поради това че е най-ниската и лесна за преминаване преграда. Гористата
част се използва главно от мигриращите грабливи птици, за хранене и нощуване.
Районът на язовир Цонево, разположен на около 40 км по права линия от Бяла, е един
от малкото в страната, където гнезди орелът рибар (Pandion haliaetus). Камчийска
планина е сред най-значимите у нас места 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.
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).
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