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Най-общо, екосистемните услуги представляват благата, които природните 

екосистеми предоставят на хората. Дори и да не си даваме сметка, тези услуги 

съществуват и ние непрекъснато се възползваме от тях. Животът ни е пряко свързан и 

зависим от екосистемните ресурси. Начинът, по който ги ползваме, управляваме и 

опазваме е в пряка зависимост с отпечатъка, който оставяме върху природата, с 

устойчивостта и природосъобразността на нашия модел на живот. 

 

1 Езеро Вая 

1.1 Човешко въздействие 
От възникването си до днес и особено през последните 50 години, ез. Вая е 

подложено на силен антропогенен натиск и претърпява съществени промени, сред 

които най-важните са изплитняване, комбинирано с изравняване на дъното, намаляване 

на общата и на откритата водна площ, драстично намаляване на солеността и най-вече 

тежкото замърсяване с нефтопродукти. През последните няколко години, с навлизането 

на едрогабаритна земеделска техника и субсидийното площно земеделие в страната, 

проблемите с преноса на почвени наноси и земеделски торове във водите на езерото се 

засилва драстично. Управлението на тръстиковите масиви по бреговете на водоема 

също е от много голямо значение за запазването на открита водна площ, необходима за 

храненето и почивката на птиците. 

Влошаване качеството на водите на Бургаското езеро е сериозна заплаха за 

оцеляване на хранителната база за птици и риба. Още през 60-те години на миналия век 

езерото е вече силно еутрофно до хипертрофно. След тежкото замърсяване с 

нефтопродукти през 1967 и след това се регистрират тежки цъфтежи от синьозелени 

водорасли, обедняване на висшата флора и масово развитие на Гребеновиден ръждавец 

(Potamogeton pektinatus). След 1962 г. вече са регистрирани токсични явления, 

последвани от мор на рибата. Появяват се силно токсични щамове водорасли опасни за 

животинските обитатели на езерото. Дебелият слой на дъното задържа трайно 

замърсителите и  анализите на тинята даже през 1996 г. показват, че тя продължава да е 

обременена по отношение на нефтопродукти. Съгласно Заповед №РД-272/03.05.2001 г 

на МОСВ проектната категория на повърхностната вода в ез. Вая е втора категория. 
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 Според Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в 

България 2013 – 2022 общото състояние на влажната зона е незадоволително с 

тенденция към влошаване на условията за опазване на птиците. Общите заплахи са: 

извънредно силен антропогенен натиск – засипване на участъци от влажната зона и 

застрояване, замърсяване с петролни продукти, химически препарати и твърди битови 

отпадъци, прекомерен улов на риба и използване на опасни за птиците риболовни 

съоръжения, бракониерство /ловът на риба с незаконни средства – мрежи води до 

намаляване на рибната фауна на водоема, същият се извършва дори и по време на 

размножителния период на рибата, жертва стават и много редки и застрашени видове, 

птици и влечуги/, бракониерството предизвиква и безпокойство сред видовете, които 

гнездят, хранят се или почиват в езерото, влошена връзка на езерото с морето, наличие 

на опасни за птиците електропроводи, планове за изграждане на ветроенергийни 

паркове. Специфичните заплахи за орнитофауната са: безпокойство, противозаконен 

отстрел; влошаване на хранителната база; гибел от електропроводи около езерото, 

липса на места за гнездене; замърсяване; прекомерен отстрел; използване на химически 

препарати в селското стопанство. Специфичните заплахи за рибите и херпетофауната 

са: прекомерен риболов, въвеждане на неместни видове риби; обезлесяване; 

унищожаване на крайводна растителност; замърсяване с хербициди, пестициди, 

опожаряване през размножителния период. 

 Днес в лимана се вливат отпадните води от северната и южната индустриални 

зони на Бургас след преминаването им през изградените пречиствателни станции, но 

постъпват и непречистените води на река Айтоска. В езерото постъпват и водите от 

утайниците на депото за смет на град Бургас, както и от кариерата за инертни 

материали край квартал Горно Езерово. От годишния доклад на ИАОС Бургас за 2016 г. 

се вижда превишение на стандартите по отношение на съдържание на алуминий и 

еутрофикационни процеси, както и влошаване на параметрите спрямо предходната 

година по отношение на амониев и нитритен азот. 
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Шумовото замърсяване също се отразява негативно – негови източници са 

главния път, който минава през източния и северния бряг на езерото, ниско 

прелитащите самолети, приземяващи се на летище „Бургас“, големите промишлени 

предприятия. Наличието на пътна мрежа в близост до бреговете на езерото е и причина 

за голяма част от замърсяванията с битови отпадъци. 

До 2013 година в източната част на езерото работи кариера за инертни 

материали, добивани чрез изпомпване от дъното на езерото. В резултат, естествения 

характер на дъното е компрометиран, а дълбочината е увеличена многократно. 

Предприети са мерки за опазване на езерото. През 2005 г. е разработен план за 

управление. Осъществени са единични дейности (действия по подобряване на 

правоприлагането по отношение на бракониерството, мониторинг, изграждане на 

изкуствени острови за привличане пеликаните към гнездене), но не са осигурени 

човешки и финансови ресурси за цялостното осъществяване на плана. Прилагането на 

някои от залегналите в Плана мерки е започнало през 2010 г. в рамките на проект на 

БДЗП по Програмата LIFE+ на ЕС (особено за повишаване капацитета на местните 

институции, изграждане на партньорства). 
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Важни специфични мерки за опазване на езерото са: поддържане на водния 

режим и по-специално връзката с Черно море, от която зависят солеността на водата и 

други свързани характеристики на влажната зона; ограничаване на замърсяването с 

индустриален характер; ограничаване на дифузното замърсяване от прилежащите 

земеделски терени; контрол върху застрояването, замърсяването със строителни и 

индустриални отпадъци; контрол върху риболова. 

В защитената зона не се допуска: залесяването на ливадите, пасищата и мерите, 

както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; използването 

пестициди и минерални торове в пасища и ливади; косенето на тръстика, в периода от 1 

март до 15 август – размножителен сезон за видовете птици, срещащи се в зоната; 

паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност. 

Езерото е с изключително високо екосистемно значение като ключов 

функционален елемент от миграционния път Виа Понтика, като "депо" за поддържане 

на биоразнообразието, като фактор за местния микроклимат и като предпоставка за 

развитието на природосъобразни форми на стопанска дейност (напр. екотуризъм, добре 

регулирано ползване на водните и рибни ресурси). 

Ето основните заплахи за езеро Вая вследствие на човешката дейност: 

- Изплитняване, затлачване и подравняване на дъното; 

- Намаляване на общата площ на езерото и откритата водна повърхност; 

- Намаляване на солеността; 
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- Драстично замърсяване с нефто продукти; 

- Нископрелитащи самолети; 

- Почвена ерозия; 

- Торене на земеделските площи и замърсяване с пестициди; 

- Влошаване на качеството на водата; 

- Отводняване на отделни части; 

- Застрояване; 

- Замърсяване с битови отпадъци; 

- Прекомерен улов на риба и използване на опасни методи за риболов; 

- Бракониерство; 

- Не добра връзка на езерото с морето; 

- Опасни за птиците електропроводи; 

- Безпокоене на птиците; 

- Липса на подходящи места за гнездене; 

- Зарибяване с не местни видове риба; 

- Обезлесяване; 

- Горски и полски пожари; 

- Шумово замърсяване; 

- Замърсяване с отпадни битови води и други. 

 

1.2 Възможности 
Наред със заплахите, съществуват и значителни предимства, които трябва да се 

използват като възможности за бъдещо развитие на екосистемните услуги в района на 

езеро Вая: 

- Близък и лесен достъп на хората от Бургас и околните села до езерото; 

- Наличие на голямо биоразнообразие, защитени зони, гористи територии, 

многобройни културно-исторически обекти в и около езерото; 
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- Част от миграционния път на птиците Via Pontica; 

 

Езерото Вая играе огромна роля в живота на хората от Бургас и региона. От 

предоставяните от него екосистемни услуги с най-голяма тежест са регулиращите и 

поддържащите. Незаменими са функциите му на буфер за поройните дъждовни води от 

вливащите се в него реки, утайник и филтър за замърсените води от промишлените 

предприятия и най-вече нефтената рафинерия, депото за битови отпадъци, 

пречиствателната станция, кариерата за инертни материали и др. 

Езерото разнообразява живота на много хора, предлагайки им редица културни 

екосистемни услуги. Именно сред тази група се крие и най-големия неразвит потенциал 

на езерото. В бъдеще могат да се предприемат мерки за по-пълно развитие на дейности 

като: 

- Наблюдение и изучаване на птици; 

- Учебни посещения с ученици и студенти; 

- Изграждане на посетителски центрове, пешеходни и вело маршрути, кули за 

наблюдение на птици и други интерактивни методи за представяне и изучаване 

на природата и биоразнообразието; 

- Развитие на водни спортове; 
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- Комбиниране на морския туризъм с посещения на природни и исторически 

забележителности. 

 

 

2 Езеро Гала 

2.1 Човешко въздействие 
 

Езерото Гала е алувиално сладководно езеро с изкуствена стена, разположено на 

10 километра от град Енез и на 23 километра от град Ипсала в провинция Одрин в 

Турция, близо до делтата на река Марица. То се състои от две части, наречени Голяма 

Гала и Малка Гала. Има площ от 5,6 км2 и е на 2 м над морското равнище. Дълбочината 

варира между 0.4-2.2 м. Езерото се захранва основно от дренажен канал, започващ от 

река Марица, който регулира водното ниво и служи за напояване на обширните полета 

с ориз, заобикалящи езерото. 

Производството на ориз е основната човешка дейност в региона на Енез. 25 % от 

производството на ориз на Турция се добива именно тук. Съответно тази дейност 

обуславя най-същественото антропогенно въздействие върху екосистемите и 

природните ресурси. С него са свързани и основните заплахи за биоразнообразието и  
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качеството на екосистемните услуги свързани със замърсяване на почвите, водите и 

въздуха. 

Между градовете Енез и Ипсала ориз се отглежда от десетки години върху едни 

и същи земеделски терени предимно като монокултура. Това води до значително 

изтощаване на почвите, което налага тяхното интензивно наторяване. 

 

 

Нивото на фосфатите, сулфатите, нитритите и нитратите, използвани в 

земеделието се очаква да бъде високо във влажни зони като езеро Гала, които са 

заобиколени от интензивни селскостопански райони. Въпреки това, постъпването на 

сулфатни и фосфатни йони във водите на езерото е частично ограничено от гъстите 

тръстикови насаждения, разположени между него и земеделските земи, както и от 

дренажните канали. Но това води до намаляване на водната повърхност на езерото, 

стимулирайки по-бързия растеж и разширяване на зоните с тръстика. (Güher H., S. 

Erdoğan, T. Kırgız, B. Çamur-Elipek, The Dynamics of Zooplankton in National Park of Lake 

Gala (Edirne-Turkey), www.researchgate.net, August 2011). 

 

 

http://www.researchgate.net/
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Основните заплахи за екосистемните услуги в района на езеро Гала са: 

- Интензивно монокултурно земеделие; 

- Замърсяване на почвите и водите с пестициди; 

- Изгаряне на стърнищата след прибиране на реколтата от ориз; 

- Интензивно животновъдство в пределите на езерото; 

- Бракониерство на диви видове; 

- Производство на електроенергия чрез ветрогенератори, разположени на 

миграционния път на птиците 

2.2. Възможности 
Районът на езеро Гала притежава огромен потенциал и се очертават добри 

перспективи за бъдещо развитие на екосистемни услуги. На първо място обаче трябва 

да се потърси баланс между сегашното интензивно ползване на някои от природните 

ресурси и развитието на нови услуги. 

- Лесен достъп чрез нова пътна инфраструктура за голям поток от хора от 

големите градове Истанбул и Одрин, както и цялата европейска част на Турция; 
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- Наличие на голямо биоразнообразие, защитени зони, гористи територии, 

многобройни културно-исторически обекти в и около езерото; 

- Наличие на обширна и непосещавана плажна ивица по брега на Егейско море; 

- Близост до устието на река Марица; 

- Изобилие от исторически и археологически обекти в град Енез; 

- Част от миграционния път на птиците Via Pontica; 

В бъдеще могат да се развиват по-широко на дейности като: 

- Наблюдение и изучаване на птици; 

- Учебни посещения с ученици и студенти; 

- Изграждане на посетителски центрове, пешеходни и вело маршрути, кули 

за наблюдение на птици и други интерактивни методи за представяне и изучаване на 

природата и биоразнообразието; 

- Развитие на водни спортове; 

- Комбиниране на морския туризъм с посещения на природни и 

исторически забележителности. 
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