ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАЙКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Двадесет и второ поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на
остров Св. Иван – гр.Созопол
Организатори: Група за изследване на чайките в България, полева
екологична база „Атанасовско езеро“ ИБЕИ-БАН, Българска
орнитологическа централа ИБЕИ-БАН
На 05.06.2020 г. се проведе двадесет и второто последователно опръстеняване на
малките на жълтокраката чайка (Larus michahellis) в най-голямата естествена колония на
остров Св. Иван, край гр. Созопол. В експедицията взеха участие 25 доброволци и
опръстениха рекордните 723 малки, излюпени през тази година, с комбинации от цветни и
метални пръстени. Традиционните ежегодни експедиции за опръстеняване на малките на
жълтокраките чайки е образователно практична дейност и е втората но продължителност
след опръстенителната дейност на стационар Атанасовско езеро. Това са местата където
на терен природолюбители, студенти и орнитолози работят съвместно, обменят знания и
опит.

От 2000 г. досега, са опръстенени над 9 700 малки с алуминиеви и над 4 800 малки със
сини пластмасови пръстени, с комбинация от бели букви и цифри. Резултатите от
експедицията показват, че броят на гнездящите жълтокраки чайки на острова е между 900
-1100 двойки. Гнездовата колония поддържа стабилна численост за период от двадесет
години без значими флуктуации в числеността на гнездящите двойки.
Въпреки неблагоприятните абиотични фактори, ниските температури и проливни дъждове
през пролетния сезон, числеността на излюпените малки е непроменена в сравнение с
предходни години.
Гнездовата колония на остров Св. Иван на (Larus michahellis), съставлява 99% от
гнездящите двойки в естествени хабитати в България. Многократно по-голяма е
числеността на гнездящите двойки по покриви на жилищни сгради по Черноморското
крайбрежие и големите градове във вътрешността на страната.
На остров Св. Иван се намира и колония на среден корморан (Phalacrocopax aristotilis),
която е с непроменена численост спрямо предходната година, която бе и най-висока от
осемте години на нейното съществуване.
Любопитен факт е че успяхме да наблюдаваме и заснемем възрастна жълтокрака
чайки меланист. Тава е първата чайка меланист която документираме. Другите чайки
определено се държаха враждебно с нея.

Друг любопитен факт за тази година е загнездването на седем двойки жълтокраки чайки
на неизползвана спортна площадка по време на пандемията в комплекс Изгрев на г.
Бургас. От тази колония успешно излетяха три малки. До сега ни е известен само един
случай на гнездене на земята в урбанизирани територии също от Бургас. Тава е двойка
загнездила под стълбите на съда в Бургас преди две години.
От получените резултати се наблюдава тенденция на мигриращите птици в
посока север. Наблюдения на наши опръстенени птици имаме от Румъния,
Украйна, Русия и Унгария.
По традиция на всички спонсори и участници в експедицията се именува млада
птица с комбинация от цветен и метален пръстен. При наблюдение на персоналните
номера, притежателят ще бъде своевременно уведомен за местонахождението им.
Имаме удоволствието да Ви представим наблюдаваните птици, кръстени на нашите
дарители:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дарител
Николай Тодоров
Йовелина Бедева
Красимир Желев
Градинарската чайка
Константин Вълчев
Владимир Младенов
Долорес Алварадо
Йовелина Бедева
Стефан Брояновски

№ на
цветен
пръстен

Дата на
опръстеняване

Дата на
наблюдение

K30Z
KF68
KF73
KT00
KZ54
K8J4
K8T5
K7B1
K9A0

11.06.2016
11.06.2017
11.06.2017
16.06.2018
16.06.2018
08.06.2019
08.06.2019
08.06.2019
13.06.2020

15.12.2016
13.06.2020
29.01.2018
14.10.2020
05.06.2021
10.09.2019
13.06.2020
15.09.2019
14.01.2021

Опръстеняването на малките на жълтокраката чайка, не би било възможно за
осъществяване без безкористната помощ на нашите спонсори и участници в
експедицията, на които сърдечно благодарим!
Пръстените за опръстеняването през 2021 г. са закупени с финансовата подкрепа
на нашите дарители и сложени с помощта на участниците в експедиция 2021 г.:
№
1
2
3
4
5

Дарител
Албена Иванова
Александър Венков
Аманда Санчес
Антон Ковачев
Ая Спасова

№ на
цветен
пръстен
KDC0
KDC2
KDF8
KDN1
KHP8

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Васил Димитров
Виктор Василев
Викторио Венков
Владимир Младенов
Георги Петров
Десислава Димчева
Долорес Алварадо
Елка Враджалиева
Зденек Хил
Ивайло Иванов
Константин Вълчев
Минко Маджаров
Неда Велкова
Неда Спасова
Никола Василев
Николай Венков
Николай Караиванов
Петя Вълчева
Поля Парашкевова
Руси Иванов
Стела-Теодора Трендафилова
Христина Иванова
Яна Велкова
Яна Спасова

KFJ6
KHA5
KHC0
KHC2
KHC5
KHD6
KHF0
KHS1
KHF1
KHF3
KHF5
KHF6
KHS3
KHS0
KHF7
KHF8
KHF9
KHH7
KHH9
KHJ5
KHN0
KHN1
KHS2
KHP9

