
ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАЙКИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

  Двадесет и трето поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на 
остров Св. Иван-Созопол. 

Организатори: Група за изследване на чайките в България, полева екологична 
база „Атанасовско езеро“ ИБЕИ-БАН, Българска орнитологическа централа 

ИБЕИ-БАН. 

На 04.06.2022 г. се проведе двадесет и третото последователно опръстеняване 
на малките на жълтокраката чайка (Larus michahellis) с метални пръстени и десета 
поредна година с цветни пръстени в най-голямата естествена колония на остров Св. 
Иван, край гр. Созопол. В експедицията взеха участие 17 доброволци и опръстениха над 
500 малки, излюпени през тази година, с комбинации от цветни и метални пръстени. 
Обилните дъждове през пролетта са причина за развитие на буйна растителност на 
острова. Този факт от своя страна изключително затрудни намирането на малките от 
участниците в експедицията. 

 

Затвърждаваме практиката на експедицията за опръстеняване на малките на 
жълтокраките чайки да е единствената образователно практична дейност от този род в 
България.  

От 2000 г. досега, са опръстенени над 10 200 малки с алуминиеви и над 5 300 
малки със сини пластмасови пръстени, с комбинация от бели букви и цифри. 



 

До сега групата за изследване на чайките в България е извършвала 
опръстенявания в колониите на остров Св. Иван, край гр. Созопол, гр. Несебър, гр. 
Бургас, гр. Русе, гр. Каварна и гр. София. През тази година за първи път се опръстеняват 
птици във вътрешността на страната, в колония на остров в язовир Батак. 

Флагмана на опръстенените птици е номер К 333, с деветнадесет регистрации за 
период от десет години.  



 

Интересно наблюдение през тази година е заснемането на албинос на Larus 
michahellis на депото на битови отпадъци с. Братово в началото на март. В предходната 
година бе заснет и меланист на остров Св. Иван. 

 



За съжаление през тази година не сме получили нито един резултат от 
наблюдавани опръстенени птици от полуостров Крим и източна Украйна. Причина за 
този факт е войната водена на територията на Украйна. Значителна част от възвратите 
извън България са именно от териториите, които днес са арена на интензивни бойни 
действия. 

 

Тази дейност не би била възможна за осъществяване без безкористната помощ 
на нашите спонсори и участници в експедицията на които сърдечно благодарим. 

На всички спонсори и участници в експедицията традиционно се именувана 
млада птица с комбинация от цветен и метален пръстен. При наблюдение на 
персоналните номера, притежателя ще бъде своевременно уведомен за 
местонахождението им. Чрез опръстеняването е установено че, чайките живеят до 36 
години. 

№ Дарител № на цветен 
пръстен 

1 Антон Ковачев KAV0 
2 Боряна Въжарова KCC2 
3 Валери Враджалиев KCC3 
4 Васил Димитров KCC8 
5 Виктор Василев KCC9 
6 Владимир Младенов KCF2 
7 Елка Враджалиева KCF6 
8 Зденек Хил KCF7 



9 Йовелина Бедева KCF9 
10 Калин Мостров KCN1 
11 Константин Вълчев KCN4 
12 Красимир Желев KCN8 
13 Магдалена Вълчева KCT0 
14 Маргарита Янева KCT7 
15 Минко Маджаров KCT8 
16 Михаела Панталеева KCT9 
17 Неда Велкова  KCV2 
18 Николай Величков KCV4 
19 Николай Вълчев KCV7 
20 Нина Вълчева KCV8 
21 Пенчо Георгиев KCVO 
22 Петър Враджалиев KDF0 
23 Петя Вълчева KDK1 
24 Руси Иванов KDK8 
25 Светослав Стоянов KDL1 
26 Стела-Теодора Трендафилова KDL4 
27 Стефан Браяновски KDL6 
28 Яна Велкова  KDN0 

 


