Инвестиране в устойчиво рибарство

Пътуване във времето

Тематичен разказ за интерпретативен маршрут „Камчийски пясъци“

И

нтерпретативният маршрут „Камчийски пясъци“ се намира в район с изключително
красива и разнообразна природа, в буферната зона на резерват „Камчия“ – защитена
местност „Лонгоза” с площ от 2300 дка. Видът на маршрута е пешеходен с два лъча в
северна и южна посока по протежение на морския бряг с пясъчните дюни. Същинската
част на маршрута започва от разклонението на пътя Ново Оряхово – Шкорпиловци,
водещо към брега при бившия къмпинг „Изгрев“. До паркинга може да се стигне с
автомобил или велосипед. Разстоянието до с. Шкорпиловци и курортния комплекс е 3,5
км, до Старо Оряхово – 7,5 км, а до общинския център Долни чифлик – 12,5 км. Използва се
разклонението на главен път Варна – Бургас (Е 87) при Старо Оряхово.
Лонгозната гора при устието на река Камчия е обявена за резерват през 1951 г., а след
двукратно разширяване площта му е 8497,5 дка. Резерват „Камчия“ и защитената
местност „Лонгоза“ са включени в списъка на биосферните резервати към програма
„Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. Плажът е част от най-хубавата 12-килoметрова плажна
ивица на българското Черноморие с добре запазени дюни и растителност по тях. За
опазване на разнообразните местообитания и видовете в тях, в района са обявени две
защитени зони по Директива за местообитанията – Плаж Шкорпиловци BG0000100 и
Камчия BG0000116, които припокриват защитена зона по Директива за птиците Комплекс
Камчия BG0002045. Разположена е в Черноморския биогеографски регион. Защитената
зона с площ 129 199.37 дка обхваща лонгозните гори в долното течение на най- голямата
българска черноморска река Камчия, крайбрежните дюни и залива пред тях. Зоната опазва
5 типа дюнни местообитания, 4 типа горски местообитания, естуар и три типа морски
местообитания.
Предмет: Уникалната природа на морето, плажа с пясъчните дюни, реките и
прилежащите лонгозни гори
Тема: Уникалната морска и крайбрежна природа и нейните обитатели няма да оцелеят
без грижа и помощ от страна на хората.
Целева публика: природолюбители, ученици, студенти, туристи и други посетители,
групи между 8 и 12 души.
Разказът предлага сведения за геоложкото минало и някои феномени на района, за
природата и нейните обитатели, за типичните за тях растения, птици и животни. Той
представлява своеобразна разходка във времето, която започва в далечните геоложки
епохи, минава през съвременността и поглежда в бъдещето с ясното послание, че
човекът е отговорен за състоянието на околната среда и бъдещето на живота на
земята. Може да се използват различни части от тематичния разказ според интересите
и възрастта на посетителите, сезона и специфичните обстоятелства.
Най-разпространеното име на носа и на местността е св. Атанас. Вероятно това
име е свързано със св. Атанасий Велики (293 – 373), известен и като Атанасий I Велики,
патриарх Александрийски – един от най-видните богослови и радетели за чистотата на
вярата. Археологическият обект съдържа находки от различни исторически епохи. Найдобре са проучени сгради и съоръжения от късната античност (края на IV – началото на
VII в.). Запазени са останки от каменна крепостна стена и плочи от улична настилка,
очертаваща т.нар. „средна улица“ – месе. Покрай нея са били разположени търговски и
производствени зони, питейни заведения и приюти за гости. Разкрити са три винарни, а
в най-добре запазената е реконструирана дървена лостово-винтова преса за мелене на
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грозде. Раннохристиянският комплекс включва базилика, жилище на главния свещеник,
кръщелни, хранилище за даровете и кладенец за светена вода. Художествени
възстановки допълват представата за живота в малкия пристанищен град.
От кея на рибарското пристанище се разкрива гледка към залива и морето.
Ежедневието на рибарите и улова им привличат любителите на местния колорит, а
възможностите за разходка с лодка стават все по-популярни.
Пътешествието започва
След прехода през смесената лонгозна гора пътят води до усамотеното място на
паркинга с високите дървета, а отвъд тях се виждат обраслите с растителност дюни
и морето. Широкият плаж със ситен бял пясък се простира далече, докъдето стига
погледа в северна и южна посока. Две реки, Камчия и Фъндъклийска се вливат в морето в
крайните точки на маршрута, който предлага разходка по брега и във времето.
Разказът за пътуването във времето започва с Черно море, уникалният воден басейн,
който свързва два континента и много земи и народи. Черно море запълва падина,
разположена между днешните планини на Балканите, Кавказ и Мала Азия. Тя се е
образувала преди около 15 милиона години, през миоцена, в процеса на активно
планинообразуване. Така древният океан Тетис се е разделил на няколко отделни морета
– Черно, Азовско, Аралско и Каспийско море. Следи от геоложкото минало на морето
могат да бъдат открити във вида и строежа на скалите по крайбрежието и в самата му
акватория.
Недалеч от крайната южна точка на маршрута, при Белите скали съществува друг
природен феномен, свързан с още по-далечното минало. Този геотоп под гр. Бяла обхваща
скални разкрития, даващи информация за катаклизми от преди 65,5 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. Мястото на изчезналите видове се заема от
бозайниците в последвалата най-нова геоложка ера (неозой), в която живеем и днес. По
крайбрежието могат да се намерят вкаменелости от изчезналите видове.
Помощни интерпретативни средства – парчета от варовикови скали, вкаменелости,
пояснителен материал.
Черно море и неговите тайни
Черно море е затворен междуконтинентален воден басейн, част от Средиземноморския
басейн, с който се свързва посредством Мраморно море. Намира се между Европа и Азия,
а на бреговете му имат излаз шест държави: България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и
Украйна. По крайбрежието на тези държави живеят над 16 млн. души.
По географски данни площта на водния басейн на Черно море е 474 000 кв. км, а
водосборният му басейн обхваща 2 414 000 кв. км с части от 24 държави и население от
над 190 млн. души, живеещо на тази територия. В морето се вливат втората, третата
и четвъртата по големина европейски реки Дунав, Днепър и Дон. Черно море е почти
изолирано от Световния океан, но дълбочината му достига до 2 212 м и в него се оттича
водосборен басейн с много голяма площ. Единствената връзка на морето със Световния
океан е Босфорът, естествен 35-километров проток, дълбок на места едва 40 м.
Керченският проток осъществява връзката с по-малкия воден басейн — Азовско море.
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Всяка година в Черно море се вливат около 350 куб. км речни води от територия,
заемаща почти една трета от континентална Европа и включваща значителни части
от много други държави.
Черно море има положителен сладководен воден баланс, което означава, че от
реките и валежите в него постъпва повече сладка вода, отколкото се изпарява. Годишно
то получава около 350 кв. км сладка вода от реките, около 230 кв. км от валежите, а губи
от изпаренията приблизително 354 кв. км вода. Поради положителния сладководен
баланс водното равнище на Черно море е по-високо от това на Мраморно море средно с
около 0,43 м.
Така излишните води се оттичат през Босфора в Мраморно море и напускат водния
басейн. Те образуват едно горно течение през протока с посока извън Черно море.
Едновременно с това по дъното на Босфора в Черно море се втича значително посолена вода от Средиземно море, около 35‰, която се смесва с водите на Черно море и
така поддържа относително ниската соленост на повърхностните води: 17,5 – 18‰.
На повърхността солеността показва колебания според сезона. По вертикално
направление тя започва да нараства около 50 м дълбочина, на 200 м вече е значителна, а
под 200 м нараства много бавно. Съставът на солите в черноморската вода е
идентичен с този в океанската. Водите на Черно море съдържат и значително
количество биогенни елементи – съединения на азота и фосфора, които постъпват в
него предимно чрез реките. Температурата на повърхностните води показва големи
годишни колебания, докато вертикалното разпределение е много своеобразно.
Температурният минимум се намира на дълбочина 50 – 60 до 80 – 90 м. Оттам надолу
температурата бавно се покачва, като на дъното (около 2200 м) тя е около 9,1 °С.
Вертикалното разпределение на солеността и температурата определя
плътността на водата. Поради специфичните особености на Черно море в него се
оформят два водни пласта: горен, по-лек – от 0 до приблизително 200 м дълбочина, и
долен, по-тежък – от 200 м до дъното на морето. Това разслоение на водната маса е
причина за слабата вертикална циркулация в нея. Водите от двата слоя се смесват
трудно, а това оказва голямо влияние върху живота в морето. В Черно море на
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дълбочина, по-голяма от 150 – 200 м има постоянна сероводородна зона, в която
кислородът е изчерпан напълно. Това е важна особеност, тъй като наситените с
кислород повърхностни води, които поддържат живота в морето, представляват
около 13% от обема на водната маса. Тези характеристики оказват влияние върху
състоянието на морската среда и разнообразието на организмите, които зависят от
нея. Те са ключът към характера и проблемите на екологичното здраве на Черно море.
Пълният обмен на водите на Черно море през Босфора е изключително бавен и
отнема стотици години. Освен това сероводородът присъства в целия долен слой на
Черно море и то представлява най-големият безкислороден басейн в света, с уникални
хидрологични особености, от които зависи състоянието на биологичното разнообразие
в него.
Тръгваме по крайбрежието
Черно море има слабо нарязана брегова линия и малко острови. На юг и югоизток от него
се издигат Понтийските планини и Кавказ. На север и северозапад са разположени
обширни равнини, през които текат реките, вливащи се в морето. Дон и Кубан са
свързани с основния басейн чрез Азовско море. Релефът на дъното на Черно море е
сравнително еднообразен – на север морето е плитко, а на юг от линията на Варна –
Ялта – Кавказ то представлява една продълговата котловина. Морето се намира под
влиянието на две климатични зони – умерена на север и средиземноморска на юг. През
зимата над него духат студени северни и североизточни ветрове, а през лятото
времето е предимно устойчиво и ясно, със слаби ветрове. Сложната схема на
теченията в морските заливи и извън тях често се влияе от сезона. Маршрутът е
разположен в сравнително открит участък от крайбрежието. В най-южната му точка
се намира естакадата на изследователската база на Института по океанология при БАН,
която изследва вълновите и ветровите процеси, свързани с Черно море. Естакадата е с
дължина 230 м и височина 7 м и служи за платформа за монтиране на изследователска
апаратура. Базата се използва за провеждане на научни изследвания в бреговата зона,
обучение на специалисти и провеждане на научни конференции и семинари.
Помощни интерпретативни средства – карти и изображения от обекти на маршрута.
Името на морето
Морето винаги е било мост между два континента. През Черно море минава едно от
разклоненията на древния Път на коприната, свързващ Европа през Кавказ и Централна
Азия с Китай. Има различни теории за произхода на името на Черно море, което днес
звучи еднакво в превод на езиците на всички крайбрежни и много други народи. Вероятно
то се е утвърдило през Ранното средновековие. Древните гърци през античната епоха
наричат морето първо Понтос Аксейнос, а по-късно Понтос Евксинос, добило
известност като Евксински Понт. Предполага се, че първоначалното наименование е
означавало „чуждо“, „негостолюбиво“ море, което по-късно добива по-благозвучното
име със защитен смисъл – „добро“ или „гостоприемно“ море. Възможно е обаче името да
е свързано с цветовата символика на основните посоки на света от още по-стари
времена, за която се предполага, че „черно“ означавало „север“, „червено“ – „юг“, „бяло“ –
„запад“, а „синьо“ или „зелено“ – „изток“. Историци като Херодот и Плиний стари дават
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оскъдни сведения по този въпрос, който оставя широки възможности за догадки и
хипотези.
Митът за Потопа
Съществуват различни доказателства за факта, че морето не винаги е било свързано
със Средиземно море и океана. Връзката между тях неколкократно била прекъсвана и
отново възстановявана, но човешката памет може би е запазила спомен само за найскорошния от тези катаклизми.
Вероятно преди около 7 500 години Черно море е представлявало безотточно
сладководно езеро. Бреговете му били разположени на около сто метра под нивото на
Световния океан. Към края на последния ледников период нивото на океаните рязко се
повишило. Така през най-ниската част на съвременния Босфор от Средиземно море
нахлула морска вода. Нивото на морето започнало бързо да се покачва и за кратко време
били залети около 100 хил. кв. км, населени и от хора. Възможно е този факт да е
послужил за основа на мита за потопа в Стария завет. Според тази хипотеза в
резултат от повишаване на солеността на водата много сладководни видове измрели.
Те паднали на дъното и се превърнали в разлагаща се маса. Продукт от гниенето е
сероводородът, чиято концентрация на дъното на морето е доста висока. Постепенно
солеността на Черно море преди около 1000 – 1500 години достигнала стойности,
подходящи за появата на голям брой средиземноморски видове, като днес те са около
80% от черноморския животински свят.
Съществува и друга хипотеза, предложена от български учени. При изследвания в
някои витошки пещери, проследявайки скоростта на натрупване на сталактитите,
учените установяват рязко покачване на количеството валежи за много кратък период
от време – пак преди около 7000 години. Това количество надвишавало повече от 20
пъти нормалното за времето си. Ако средно са падали по 1000 мм дъжд годишно, то
тогава се изливали повече от 20 000 мм или 20 куб. м на кв. м вода за година.
Изчисленията показват, че в продължение на една година на всеки час на 1 кв. м са падали
средно по 2,5 л дъжд.
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Това отново съвпада във времето с описания в Стария завет Голям потоп, а
посоченото място е днешното Черно и Средиземно море, Мала Азия и Кавказ. Ако
приемем, че потопът наистина е продължил 40 дни и преизчислим количествата валежи,
доказани от учените, това означава, че дъждът по това време е бил около 21 л/час на
кв.м – наистина библейски потоп! Тези дъждове довели до покачване на нивото на
Средиземно море, чиито води скъсали скалите на днешния Босфор и нахлули в
тогавашното Черно море.
Приятели на хората в морето
Драматичните промени преди седем-осем хиляди години оформят съвременния облик на
Черно море по отношение на видовото разнообразие, но изглеждат сравнително
скорошни на фона на значително по-древните корени на най-висшите морски обитатели
в него – черноморските делфини.
Далеч в миналото преди милиони години започва самостоятелният път на развитие
на морските бозайници – китоподобните, които се приспособяват за живот в морска
среда. Любопитни, интелигентни и дружелюбни към човека те често могат да бъдат
видени в непосредствена близост до брега по протежение на целия маршрут или понавътре в морето. Увлечени в преследването на рибата те приближават до брега и
когато направят скок над водата, едрите им тела с гладка черна кожа, привличат
погледите на посетителите на плажа. Едва ли има по-интелигентни, любознателни и
красиви морски обитатели от делфините. Днес те са единствените морски бозайници в
Черно море.
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 високо развити 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).
Първоначално делфините се появили на сушата преди около 10 млн. години и в
последствие са придобили нови белези 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
помежду си. Когато се роди малко делфинче, майката с побутване на муцуната го
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изтиква на повърхността, за да поеме първата си глътка въздух, иначе малкото е
заплашено от удавяне. Понякога в това помагат и други членове на стадото. Делфините
издават много и различни звуци, които са уникални за всеки индивид. Така те общуват
помежду 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. Така дори и най-бързите риби стават лесна
плячка за тях. 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.
За ориентиране във водата делфините използват едно от чудесата на съвременната
навигация – ехолокацията или ултразвуци. Това откритие човекът е направил едва през
ХХ век и то е в основата на радарите, без които е немислимо съвременното ни
съществуване. Делфините и прилепите използват ехолокацията от стотици хиляди
години в своето ежедневие и са го превърнали в съвършен метод за ориентиране.
И трите вида делфини, които обитават Черно море, са вече редки, като най-чести
причини за намаляването им е уловът им в рибарски мрежи, убиването им от рибарите,
замърсяването на водите, намаляването на рибните запаси, както и ниската им
размножителна способност. Според учените в момента общият брой на делфините от
трите вида в Черно море е между 100 и 200 000, като най-скорошните изследвания по
преброяването но популациите на делфините, проведени през последните две години,
предстои да бъдат публикувани.
Помощни интерпретативни средства – пояснителен материал с рисунки и снимки
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Древната история на морето и видовото разнообразие на рибите
Древната история на Черно море е отразена и във видовото разнообразие на рибите в
него. Формирането на рибната фауна на Черно море в значителна степен отразява
неговото геологично минало. Както вече разказахме, първоначално то е било откъснато
от моретата и океаните, впоследствие било свързано с тях, а след това
неколкократно отново изолирано. Ето защо солеността на черноморските води се
изменяла в твърде широки граници, а резките колебания са причинявали съществени
промени във видовия състав на рибите. Някои от тях са се запазили и до наши дни.
Последната връзка между Черно море и океана се е обособила преди около осем хиляди
години и с настъпилото ново осоляване се създали условия за обогатяване на рибната му
фауна.
Значителна част от черноморските риби (17,8%) са типично сладководни и се
размножават в прилежащите реки. Тук спадат представителите на шарановите и др. Те
понасят известно осоляване на водата и това им позволява да ползват хранителната
база в крайбрежната зона на морето. Към тази група се числят и някои видове от
семействата на есетровите и пъстървовите, които живеят в типично морски
условия, но за размножаване мигрират в реките (наричат се анадромни видове). Във
втората група са обхванати понтийските реликти (10,7%) от групата на селдовите и
попчетата, някои от които (карагьоз Alosa pontica и харип Alosa tanaica) също са
анадромни. Най-многочислени са видовете от морски произход (71,5%), които са навлезли
в Черно море след последното му свързване с океана.
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 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 улова им за
определени периоди от време, свързани с размножаването им.
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. Техният улов е абсолютно забранен, освен за научни изследвания.
Традиционните способи на пасивен риболов като даляните също са познати от
дълбока древност. Те са щадящи за морето и природата и използват естественото
движение на рибните пасажи, следващи релефа на крайбрежието. Тъй като рибните
запаси намаляват, много от тези познати навсякъде в Средиземноморието и Черно море
уреди, вече не функционират.
Помощни интерпретативни средства – пояснителен материал с рисунки и снимки
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Бъдещето и опазването на морето
Бъдещето на живота в Черно море е свързано с неговото опазване. Подводният пейзаж
е изграден от скални рифове, които са разположени почти без прекъсване по
протежение на крайбрежието. Типични за тях са обраствания със зелени водорасли ,
черни миди, морски гъби и колониални асцидии. Меките мергелни скали в плитката
крайбрежна зона се обитават от мидата голям каменопробивач (Pholas dactylus), която
копае ходове в скалите с въртеливи движения на назъбената си черупка. Видът е
включен в списъка на на строго защитените животински видове на Конвенцията за
опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Рифовете
приютяват и голям брой други редки видове. За тяхното съхраняване способстват
както акваторията на защитена зона Плаж Шкорпиловци, така и изцяло морската
защитена зона Емона BG0001501 с площ 553,45 кв. км. Тя е обявена по Директивата за
местообитанията за опазване на съобществата от кафяви, червени и зелени водорасли
по скалните рифове, които предоставят много добри условия за развитие и на типични
за морските ни води, но застрашени селдови риби: карагьоз (Alosa pontica), харип (Alosa
tanaica), средиземноморска финта (Alosa fallax). Морската защитена зона създава
предпоставки за опазването и на китоподобните бозайници: морската свиня (муткур) и
най-едрия черноморски вид делфин – афалата.
Много са интересните морски обитатели, а водораслите и безгръбначните са сред
най-значимите за поддържането на живота в морето. По протежението на маршрута в
плитчините и по-навътре, под водата и дори над нея, се виждат отделните скални
образувания на рифа, обрасли с миди и водорасли. В прибоя и по плажа винаги има черупки
от миди и охлюви и изхвърлени от морето водорасли.
С помощта на батископ, уред подобен на пластмасова фуния с прозрачно дъно, който
служи за наблюдение на морския свят на малки дълбочини, крайбрежните рифове се
превръщат в интересна гледка за всички любознателни посетители. При топло и тихо
време само на няколко крачки навътре в морето всеки може да достигне лесно до този
малък свят, където живеят заедно миди, водорасли, рачета, дребни рибки и други
обитатели на морето.
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Едни от най-важните морски обитатели са мидите. Те са най-мощният филтратор на
водите на морето, като чрез жизнената си дейност ги пречистват и опресняват. В
Черно море разнообразието на миди не е толкова голямо, както в тропическите
морета, но има някои забележителни представители.
Помощни интерпретативни средства – черупки от миди, стриди и рапани, изсушени
водорасли, снимки от рифовете, батископ за разглеждането им при хубаво време
Местни видове и нашественици
Черната мида е най-разпространената и позната черноморска мида. Достигаща до 10 см,
тя е обект на стопански улов и изкуствено отглеждане в специални мидени ферми.
Много вкусна, в превъзходните гастрономически качества може да се убеди всеки, а по
света има стотици рецепти за приготвянето й. Понякога дребни песъчинки попадат в
мантията на мидата и образуват мънички бисери, които обаче нямат ценност и са
почти невидими за човешкото око.
Със съдбата на черната мида е тясно свързано присъствието на охлюва рапан в
Черно море. Той е един от най-агресивните световни нашественици. Произхожда от
моретата на Далечния изток и до средата на ХХ век е бил разпространен единствено
Японско море, Жълто и Източнокитайско море. С развитието на корабоплаването яйца
на рапана полепват по дъната на корабите и се разпространяват бързо в Световния
океан. Около 1946 г. навлиза в Черно море, а между 1959 и 1972 г. колонизира нашето
крайбрежие. До 1973 г. е разпространен по италианското адриатическо крайбрежие, а
през 1998 г. – вече и в залива Чесапийк по източното атлантическо крайбрежие на САЩ.
Рапанът намира навсякъде благоприятни условия за съществуване и бързо се размножава.
Понеже използва за храна местни видове миди се стига до масовото им унищожение.
Такова е имало и на черната мида по нашето крайбрежие. Като един от основните
елементи на екосистемите, изчезването на черните миди едва не предизвикало
екологична катастрофа. Така или иначе в природните процеси се установява равновесие,
а рапанът и мидата се установяват за съвместно съжителство по нашето крайбрежие.
Човекът бързо открива ценните деликатесни качества на рапана и започва интензивен
улов, основаващ се най-вече на тралене на морското дъно – унищожителен метод за
всички дънни организми и разрушаване на дънните екосистеми. Днес методът на
тралене е забранен. Черупки от дребни рапани има по цялото протежение на маршрута,
но едри е невъзможно да бъдат открити. Тази промяна в състава на популацията е
резултат от усиленото дънно тралене.
Освен черна мида в района се срещат малката черна мида, дяволски нокът,
черноморката патела, сърцевката и много други, красивите черупки на които са
естествени украшения на брега. Вниманието на любопитните туристи привличат и
части от едни по-дебели, неправилни по форма слоести черупки – на застрашения вид
черноморска стрида. Бъдещето на застрашени ценни видове като черноморската
стрида и калкана, може да бъде отглеждането им в акваферми.
Помощни интерпретативни средства – черупки от миди, стриди и рапани, изсушени
водорасли, снимки от рифовете, батископ за разглеждането им при хубаво време
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Интересни безгръбначни
Друг любопитен представител на безгръбначните по нашето крайбрежие е ракът
пустинник – диогенис (Diogenes pugilator). Той е беззащитен в меката си обвивка и затова
се заселва в празни черупки на охлюви наса (Nassa reticulata), в които намира естествена
защита срещу неприятели. Често ще видите диогениса да притичва по морското дъно,
носейки на гърба си тежката раковина. Може би ще забележите едно малко образувание
на повърхността на черупката. То прилича на малко бяло ръбесто камъче, подобно на
красив минерал или футуристичен дизайн на космически кораб. Това е морският жълъд –
баланус, дребно ракообразно, което използва рака пустинник за безплатен транспорт.
Баланусът отделя лепкаво вещество, с което се закрепва на повърхността на
черупката. При контакт с водата то се втвърдява и става няколко пъти по-здраво от
цимент.
Актинията е едно от най-красивите морски безгръбначни. Близки родственици на
коралите, актиниите не случайно носят името анемонии, подобно на красивите горски
цветя (съсънките). Сякаш „посадени” върху подводните скали, те разперват красивите
си пипала и приличат на разцъфнало цвете. Но в красотата им се крие неподозирана
опасност – отделят парлив секрет, който е смъртоносен за голяма част от дребните
морски обитатели. Силата на този секрет е огромна, а скоростта, с която актинията
го изстрелва – 1440 км/ч е най-голямата скорост, която някога е измервана в живата
природа.
Растения в морето
Растенията в морето – миниатюрни и по-големи, са тясно свързани с неговата история.
Значението им за съвременното състояние на морето и за екологичното му здраве е
огромно. Растителният свят на Черно море обхваща 292 вида макрофитни и около 700
вида микрофитни водорасли, значителен брой бактерии, гъби и само няколко вида
покритосеменни растения. Солеността на морето е решаващ фактор за формиране на
флората. Основният състав на водораслите включва средиземноморски
представители, които са мигрирали тук. Тази миграция продължава и в наши дни
посредством пренасяне от морските течения, чрез обрастване на подводните части на
корабите, от птици, риби, безгръбначни животни и други. Типични водорасли от
времето преди свързването на Черно със Средиземно море са кремъчните водорасли.
Известни са близо 700 вида изкопаеми от миоцена живели в древния Черноморски басейн.
Те обаче са значително повече от съвременните видове.
Голямо разнообразие има сред кафявите и червените водорасли. Сред червените
водорасли, специално трябва да се отбележат видовете от род Phyllophora. През 1908 г.
известния хидробиолог С. А. Зернов открива съобщества от неприкрепена към дъното
Phyllophora в северозападната част на Черно море – по-късно този район получава
името „Филофорно поле на Зернов“. В продължение на много години Филофорното поле
на Зернов е било важен елемент от морската екосистема, функционирайки като мощен
източник на кислород, субстрат за обрастване и прикрепване на организми и убежище за
множество животински видове. Неговата площ през 1950 г. е била 11 000 кв. км, а общата
му биомаса е варирала между 7 и 10 млн. тона. Тя намалява до 1,4 млн. тона през 80-те и до
около 0,3 до 0,5 млн. тона в началото на 90-те години на ХХ век, а заеманата площ е не
повече от 500 кв. км. Този упадък представлява не просто загуба на ценна суровина за
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фармацевтичната промишленост, а най-вече изчезването на важен източник на
кислород на дълбочини между 20 и 60 м във Филофорното поле на Зернов. Дневното
количество на кислорода от фотосинтезата в неговата запазена част възлиза на 2 млн.
куб. м. Филофората е била основен вид на т.нар. филофорна биоценоза, която е
включвала до 120 вида безгръбначни и 50 вида риби. С изчезването на ключовите видове
цялата биоценоза е рухнала.
Подобни промени се случват и по крайбрежието. Голямото кафяво водорасло
Cystoseira barbata е ключов вид за подобна биоценоза, включваща десетки от други
макро- и микроводорасли, безгръбначни и риби. Cystoseira е много чувствително към
замърсяване, особено към еутрофикацията. В такива случаи цялата биоценоза изчезва
заедно с кафявото водорасло.
Съвременна катастрофа
Научните изследвания от последните години идентифицират причинената от
човешката дейност еутрофикация като важен екологичен проблем на Черно море,
особено в крайбрежните райони. С това название е известно прекомерното насищане на
водите с хранителни вещества, главно под формата на разтворени азотни и фосфорни
съединения: нитрати и фосфати. Тези два вида елементи са широко застъпени в
отпадъчните води, дори след пречистването им. Отпадъчните води от битов и
промишлен характер се вливат направо в морето или попадат в него чрез реките.
Практическото значение на явлението непрекъснато нараства – както за Черно море,
така и за реките, вътрешните езера и язовирите.
Земеделието също е източник на биогенно замърсяване Промените в
растениевъдството от края на 60-те години се свързват с използването на големи
количества химически торове и пестициди за осигуряване на високи добиви. Изграждат
се ферми за интензивно производство на по-евтина животинска продукция.
Отпадъците от фермите и особено оборският тор са богати на съединения на азота и
фосфора. Те се просмукват от компостиран или изхвърлен направо във водни обекти
тор и от други селскостопански отпадъци. Основни източници на нитрати и фосфати
са изкуствените торове.
Интересно е да проследим как действа замърсяването. Хранителните вещества,
макар и да са нетоксични, са опасни с това, че съставките им много лесно се разграждат
и усвояват от фотосинтезиращи водни организми. Ефектът е като при наторяване с
изкуствени торове: стимулира се, често пъти твърде силно, растежът на
миниатюрните растителни организми, които живеят в морските води и са известни
като планктонови водорасли или фитопланктон. Те фотосинтезират за
осъществяването на жизнените си функции. Прекомерното им размножаване е познато
като “цъфтеж” на планктона в Черно море и уврежда системата по два начина.
Цъфтящите микроскопични водорасли на повърхността образуват гъст слой, нещо
като облак, през който не може да прониква слънчева светлина. Така те намаляват или
прекратяват напълно достъпа на слънчева светлина до дънните растителни организми
– различни морски треви, които умират. Тази дънна растителност служи на свой ред за
храна, подслон и място за размножаване на други морски обитатели, като различни
червеи, ракообразни, дънни риби и др. С разрушаването на тяхната среда за живот
намалява броят им, намалява и храната на водните птици и това не е краят на
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последствията. Вторият механизъм на увреждане се задейства, когато водораслите
завършват жизнения си цикъл, умират, а за разлагането им се изразходва голямо
количество кислород, необходим за повечето водни организми като водорасли, медузи,
миди, риби, раци.
Поради особената структура на водната маса в Черно море и разслояването й на два
пласта – горен кислороден и долен безкислороден, които се смесват много слабо,
еутрофикацията има още по-бързи и неблагоприятни последици. Падайки на дъното,
измрелите организми започват да гният. Там няма вертикална циркулация, поради което
при разграждането на организмите се изчерпва кислородът в долния слой. Някои
разграждащи органичната материя бактерии използват кислорода от сулфатите,
естествен компонент на морските води. При този процес се отделя сероводород,
който присъства в целия долен слой на Черно море, около 87% от обема му. Вследствие
на всичките тези процеси броят на видовете намалява, при което се намаляват и
възможностите на системата да се саморегулира.
Така е изчезнала голяма част от Полето на Зернов, увеличава се броят на редките и
застрашени видове. Затова грижата за чистотата на водите, които постъпват в
морето е от първостепенно значение за неговото екологично здраве и бъдеще.
Континенталният шелф и крайбрежната зона
Интересно е да разберем повече за структурата на морското дъно и крайбрежието.
Морското дъно се състои от континентален шелф, континентален склон и абисална
равнина, която достига до максималните дълбочини над 2000 м. Континенталният шелф,
най-важната от икономическа и екологична гледна точка част от морското дъно, заема
приблизително 24% от него. В българския сектор широчината му е около 50 км. Ръбът на
шелфа обикновено е разположен на дълбочина от 90 – 100 м, макар на места да са
регистрирани дълбочини от 200 м. Шелфът в северната част на българското
крайбрежие, пред нос Калиакра, е относително тесен и стръмен. По-надолу на юг, пред
Варненския и Бургаския залив, шелфът е по-равен и по-широк. Едно от най-големите
природни богатства на българския сектор на Черно море е сравнително широкият
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континентален шелф, по който няма големи отлагания на непродуктивни тинести
наноси от вливащите се в морето реки. В плитководието на шелфа, където има
достатъчно кислород и слънчева светлина, съществуват благоприятни условия за
живот на различни морски обитатели. Животът на морското дъно създава
биологичното разнообразие и красотата на морето и крайбрежието. Шелфът свършва
при бреговата линия, която на българска територия има дължина 378 км и обхваща много
важни икономическо-географски и природни ресурси. На север българският бряг е повисок и скалист, а на юг от нос Емине – най-източната точка на Стара планина теренът
е по-разнообразен. В Черно море се вливат 14 български реки, но те не са особено
пълноводни и общият вток от крайбрежната суша е под 2 куб. км годишно. Найпълноводната от тези реки е Камчия. Дебитът на реките е силно променлив и зависи от
сезона.
Релефът на брега в района
Интерпретативният маршрут е разположен по крайбрежието на Камчийска планина. Тя
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. Северните 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.
Помощни интерпретативни средства – карти и изображения от обекти на маршрута
Как се образуват плажовете
Интерпретативният маршрут е наречен „Камчийски пясъци“, тъй като найхарактерната част на релефа там е големият и красив плаж, най-хубавият по
българското черноморско крайбрежие. Той е образуван под въздействието на морската
вода. Дейността 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
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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.
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 – изстъргване). 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 със ситен бял пясък като този при Камчийски
пясъци и Шкорпиловци са особено ценени от туристи и природолюбители.
Помощни интерпретативни средства – парчета от скали, материал от прибоя, като
черупки от миди и други дребни частици, пояснителен материал
Дюните – уникално природно богатство
Рифът по протежение на крайбрежието и двете реки са сред уникалните особености на
трасето, но не по малко интересни са пясъчните дюни. За окото на незапознатия
наблюдател дюните може би са еднакви или просто се преливат една в друга. Всъщност
те са особени по вид и устойчивост и представляват своеобразни формирования, по
които виреят различни растения. Тези растения, наричани псамофитни (сухоустойчиви),
са се приспособили с времето към трудната за съществуване среда, в която други
просто биха загинали. Растенията издържат на високи температури, подобни на тези в
пустините, на силни ветрове, засоленост на почвите и оскъдно наличие на вода.
Корените са много дълбоки, листата най-често са покрити с плътна обвивка, с
помощта на която се съхраняват оскъдните им водни запаси. Остри и твърди бодли и
класове допълват облика на обитателите на дюните. През пролетта за кратко те се
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покриват с ярки цветове. Дори едногодишните растения по най-нестабилните
зараждащи се подвижни дюни в близост до брега бързат да завършат пълния си жизнен
цикъл преди ветровете и бурите да са разрушили средата им. Сред растенията на
дюните тревни съобщества, главно с преобладаване на класник (Leymus racemosus),
песъчар (Ammophilla arenaria), борзеанов игловръх (Alyssum borseanum) и др. Подвижните
дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица се наричат бели дюни. Има и
неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност, известни като сиви дюни или
фиксирани понтийски дюни. По най-подвижните пясъци, основно на гребените (билата)
на дюните, се срещат повече едногодишни видове (Arenaria serpyllifolia). По-навътре от
плажа може да се видят облесени дюни, обрасли с треви и ниски храсти. Обособен
растителен свят имат и влажните понижения между дюните. Тази крехка система от
дюни и растителност може да бъде съхранена за бъдещето само с грижа и внимание от
страна на човека.
Помощни интерпретативни средства – изсушени растения и клонки от дървета, класове
от треви по дюните
Заливните гори
Маршрутът е част от изключително богат природен комплекс, който обхваща
крайречни заливни гори, известни под наименованието “български лонгоз” около устието
и долното течение на река Камчия, обширни пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и
тревни съобщества, сладководни блата и морска акватория, както и прилежащи
рибарници. Прилежащите към плажната ивица дъбови и смесени гори са много красиви и
сравнително добре запазени. По пътя към началото на маршрута всеки посетител
вижда и лонгозните гори.
Много характерни са разположените в гората заблатени територии – Мазния азмак и
Лесинския азмак, които са останки от стари речни ръкави, естествено свързани с
реката. Към комплекса е включено и бившето Старооряховско блато, югозападно от
резервата, превърнато в обработваеми земи. През зимата и пролетта тук се образуват
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обширни разливи, привличащи големи количества водолюбиви птици. Основното
местообитание в комплекса е лонгозната гора от полски ясен (Fraxinus oxycarpa),
дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст (Ulmus minor), полски клен (Acer
campestrе) и черна елша (Alnus glutinosa), с подлес главно от обикновен глог (Crataegus
monogyna), обикновен дрян (Cornus mas) и кучи дрян (Cornus sanguinea), често в съчетание
с мезофилна и хигрофитна тревна растителност. Характерни тук са певдолианите
представени от повет (Clematis vitalba), скрипка (Smilax exelsa), гърбач (Periploca graeca) и
др. Заблатените територии сред гората, както и няколкото малки блата между нея и
пясъчните дюни са обрасли главно с тръстика (Phragmites australis) и теснолистен папур
(Typha angustifolia). Храстовите съобщества са съставени главно от драка (Paliurus spinachristi), обикновен глог (Crataegus monogyna), птиче грозде (Ligustrum vulgare).
Лонгозните заливни гори на Камчия са представителни за Европа. Горската
екосистема е уникална по отношение на растителността, структурата и
специфичните екологични условия. Този тип гори са разпространени само на Балканите и
Камчийския лонгоз е най-голямата и запазената от тях. Опазването му е от особено
значение за бъдещето и биологичното разнообразие на района.
Помощни интерпретативни средства – карти и изображения от обекти на маршрута,
изсушени растения и клонки от дървета
Виа Понтика и птиците по крайбрежието
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 природния комплекс при устието и долното течение на река Камчия с крайречни
заливни гори, обширни пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и тревни съобщества,
сладководни блата и морска акватория са установени 237 вида птици. От срещащите се
видове 101 са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са
включени 7 вида, а като застрашени в Европа – общо 94 вида. В комплекса гнездят в
значителна численост сивият кълвач (Picus canus), черногърбото каменарче (Oenanthe
pleshanka) и полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), поради което мястото e
едно от най-важните за тези видове в Европа. Полубеловратата мухоловка е
представена тук с най-плътната си популация в България. Комплексът е едно от трите
места по българското черноморско крайбрежие, където гнезди морският орел (Haliaeetus
albicilla).
Камчия се намира на миграционния път Виа Понтика и разнообразието от птици по
време на прелет тук е много голямо. Горските масиви се използват за почивка от големи
количества грабливи птици. Ежегодно по време на миграциите могат да се наблюдават
прелитащи ята бели щъркели (Сiconia сiconia), къдроглави пеликани (Pelecanus crispus) и
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розови пеликани (Pelecanus onocrotalus), както и ливаден дърдавец (Crex crex),
представители на чапловите, дъждосвирцовите и пойните птици. Разливите
югозападно от резервата имат особена стойност като зимовище на пойния лебед
(Cygnus cygnus), голямата бяла чапла (Egretta alba) и червеногушата гъска (Branta ruficollis).
През зимата в неголеми количества в района се задържа малкият корморан (Phalacrocorax
pygmeus).
Помощни интерпретативни средства – карта и изображения на птици, характерни за
района на маршрута
Кратка спирка в Античността
Пътуването във времето ни отвежда за кратко в периода на Римската империя и
Късната античност. В курортния комплекс на Шкорпиловци при крайната южна точка на
маршрута се намира интересен археологически обект. Това е частично видим
старобългарски земен вал с дължина 2125 м, разположен по двата бряга на р. Фъндъклийска
при вливането й в морето. Той е част от по-голям археологически комплекс в
землището на с. Шкорпиловци, посетен и описан в края на ХIX в. от братята Карел и
Херменгилд Шкорпил, чието име носи днес селището. След проучване и реставрация
комплексът има потенциал да се превърне в привлекателен обект на културния туризъм.
Археологическият комплекс в землището на с. Шкорпиловци е частично проучен и се
състои от късноантична крепост (квадрибург), раннохристиянска базилика,
раннохристиянска гробница и част от старобългарски вал. Земленият насип, който е без
ров, е широк 10 – 15 м и висок до 3 м. Насипът лежи върху развалините на късноантични
постройки от IV – V в. Проучването на валовете показва, че всички те са изградени
върху ниските незаливни тераси на морския бряг, върху двата бряга на някоя река или
между бреговете на две реки. Навсякъде трасето на вала е съобразено с особеностите
на терена - използвани са близките стръмнини на морския бряг, укрепена е крайморската
тераса, пясъчната ивица е използвана като допълнително препятствие. Освен това в
укрепителната система са включени и заблатените участъци на реките в района. В
зависимост от условията като допълнително препятствие пред насипа имало и ров.
Валът при с. Шкорпиловци е вторият паметник на земленото строителство по
Черноморието, проучен чрез редовни разкопки. В сектора по десния бряг на реката
защитният насип е изграден от глинесто-песъчливи прослойки, примесени с камъни,
фрагментирани тухли и хоросан. В участъка северно от реката конструкцията му
напомня вала при Варна. Глинестият пясък – основният насипен материал – е укрепен
чрез прибавяне на значително количество хоросан, който е придал на песъчливото тяло
необикновена здравина. Там, където валът следва ръба на терасата, в централната му
част е изградена широка каменна стена, спираща свличането на насипа по стръмния
склон.
Античната крепост, която е част комплекса, се намира на 1,43 км югоизточно по права
линия от центъра на с. Шкорпиловци. Тя има четириъгълна форма, разположена в посока
север-юг. Приблизителните размери на стените са 100 м в посока север-юг, и 70 м на
изток – запад 70 м.
През втората половина на IV век върху издигнатата в северния край могила е била
изградена малка, но много солидна каменна крепост с две монументални кули, охраняващи
портата, разположена на север. В ъглите на крепостта са се издигали кръгли кули. По
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същото време в източния край на крепостта е била изградена голяма църква – базилика.
Значението на района край Шкорпиловци нараства извънредно много през римската
епоха I – IV в., когато покрай морския бряг е изграден стратегически път от устието на
р. Дунав към Константинопол. Крепостта е разрушена от варварските нашествия в
края на VI в.
Съществува още една теория за предназначението на земелния вал, остатъци от
който се виждат във влажната зона при устието на реката на двата й бряга. Според нея
насипът е бил използван за път, свързващ различни участъци от брега, които са ставали
особено трудно достъпни при дъждовно време и разливи на реката.
Напред към бъдещето
Камчийски пясъци е един от малкото диви плажове, останали по крайбрежието. Въпреки
статута на резерват и защитата на европейската мрежа Натура 2000, бъдещето на
района може да бъде различно в зависимост от начина, по който хората използват и
опазват морето и крайбрежието. Морето, плажът с крайбрежните дюни и околният
бряг се променят бързо и някои тревожни симптоми могат да бъдат видени от всички.
Комплекс Камчия включва разнообразни местообитания, характерни за влажните зони,
поради което той е силно чувствителен към дейностите свързани с управление на
водите. Водният режим на заливната гора е силно нарушен и това е основната заплаха за
функционирането на екосистемата. Нарушението на водния режим се дължи на четири
основни причини – изграждането на диги по бреговете на река Камчия, корекцията на
коритото , пресушаването на Старооряховкото блато и изграждането на пет големи
язовира в горното и средното течение на реката. Чрез изграждане на отводнителна
система Старооряховското блато бе пресушено и превърнато в земеделски земи,
което е и най-значимото въздействие на човека върху природния комплекс. Освен
унищожаването на ценни за биологичното разнообразие местообитания и
нарушаването на водния режим на околните територии, изграждането на
отводнителната система активира просмукването на морска вода в сладководния
подпочвен водоносен хоризонт, поддържащ лонгозната гора. Премахването на
отводнителната система ще допринесе значително за подобряването на водния режим
на заливната гора. Употребата на химикали в земеделските земи предизвиква изменения в
качеството и химичния състав на водите. През комплекса преминава международен път,
който е източник на значително замърсяване на околните територии и разделя на две
части лонгозната гора. Сериозна заплаха е изграждането на летни курорти и развитие на
масов туризъм на територията на заличената защитена местност Камчийски пясъци.
Пясъчните дюни бяха включени в защитената местност „Камчийски пясъци“, (3726 дка)
обявена през 1980 г., която бе заличена през 2006 след незаконни продажби на дюни на
частна фирма и инициираното от фирмата съдебно дело. През 2007 буферната зона на
резерват Камчия бе прекатегоризирана в защитена местност „Лонгоза“, която обхваща
площ от 2300 дка.
Да си представим развитие, в което неблагоприятните тенденции се задълбочават и
природата се променя в нежелана посока. Нека го наречем „нежеланото бъдеще“, в което
пречиствателните станции по крайбрежието не работят добре и курортното
строителство става все по-мащабно. Насищането на морските води с разтворими
съединения на азота и фосфора не е поставено под контрол, продължава интензивният
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риболов, а забраната за използването на дънни тралове не се прилага с необходимата
строгост. Едновременно с това настъпват задействаните вече промени в Световния
океан. Климатичните промени носят резки и внезапни промени във времето. Повишава
се температурата на морските води, а с нея и киселинността им. Появяват се все
повече нови обитатели, които са пришълци от други морета и океани или са мигрирали
от по-южните части на басейна. Подобните на медузи екзотични видове са особено
много. Намалява рибата в морето, а уловената от рибарите става все по-дребна. В рифа
по протежението на плажа живеят по-малко обитатели и мидите са само един-два вида.
По пясъка и в прибоя са останали разноцветни мидени черупки, от розови до
тъмнолилави, а сред тях се срещат и дребни черупки от рапани. Траленето за тях е
спряло, защото е станало неефективно. Калканът е намалял силно и се готви забрана за
улова му за доста дълъг период от време. По дюните има по-малко растения и по пясъка
се виждат следи от мощни автомобили с висока проходимост, които често правят
разходки по офроуд терен покрай брега. Площадката на бившия къмпинг, от където
започва маршрутът, не е почиствана и районът е пълен с отпадъци, както и близката
гора. Сред дърветата през есента и зимата се виждат грозните остатъци от сградите
на бившия къмпинг, които зеленината скрива през пролетта и лятото. Плановете за
управление на защитените зони все още не са приети, натискът за разширяване на
строителството по крайбрежието продължава въпреки статута на защита на
територията.
Много по-интересно за всички е развитието, което можем да наречем „желано
бъдеще“. Човек е устроен така, че да гледа на бъдещето с надежда и желание за нещо похубаво. Съхраняването и подобряването на сегашното състояние на околната среда в
района, на защитените видове и местообитания определено е желан резултат от
опазването им. Да си представим, че растенията по дюните се развиват без нежелана
намеса и въздействие, без заплахи като строителство, които да унищожат
естествената им среда за развитие – дюните. Петте типа растителни съобщества,
установили се в хода на времето, продължават да радват окото с пролетните си
цветове и да оформят релефа на подвижните пясъци. Скалните образувания на рифа са
все така пълни с живот, а по брега не се виждат черупки на рапани и миди, изровени от
дънен трал. Плажът е почистен, както и площадката на къмпинга. Там са поставени
контейнери за отпадъци и дори такива за разделното им събиране. Почистена е и
гората, прилежаща към плажа, отстранени са старите полуразрушени останки от
сгради и нерегламентираните сметища. Почистен и благоустроен е също плажът при
курортния комплекс на селото, реставриран и експониран за посетители е
археологическият комплекс с находки от римския и късноантичния период, открит от
братята Шкорпил, . Прилага се план за управление на защитените зони, който успешно се
съчетава с режима на резервата и буферната му зона. Натискът от човешките
дейности по крайбрежието може да бъде регулиран и управляван в името на нашето
общо бъдеще.
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