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ЧАСТ I. ИСТОРИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
„ПРИРОДА”
КОЛЕКЦИИТЕ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - БУРГАС
ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕКООБРАЗОВАНИЕ
н.с. Димитрина Смилова
Регионален Бургаски музей
Бургаският регион заема значителна част от Югоизточна Бьлгария. В неговата
територия хармонично се сьчетават планинските масиви на Странджа и Източна
Стара планина с Бургаската низина. От изток Черно море живописно разчленява
бреговата ивица на силно вдадени в морето полуострови, единични малки острови,
носове и заливи, крайбрежни езера и лимани. Това разнообразие на релефа се дължи
на особения строеж на земната кора. Тук се разкриват докамбрийски и палеозойски
метаморфни скали, мезозойски варовици и неозойски варовито-глинести седименти.
Широко разпространени са еруптивните и младите плутонични скали, плиоценските
и кватернерните речни наслаги.
Преобладаващите почвени типове в региона са смолниците, излужените и
псевдоподзолистите канелени горски почви. Но наред с тях тук се срещат и някои
почвени типове с единствено или ограничено разпространение в страната като
червеноземите терра роса, засолените, заблатените и алувиално-ливадните почви.
В тази част на страната си дават среща континенталния, преходно-континенталния
и средиземноморския климат. По крайбрежието се проявява силно влиянието на
Черно море.
Под въздействието на палеогеографското развитие, на съвременните ландшафтни
и почвено-климатични условия в Бургаския регион се е сформирал многообразен и
специфичен организмов свят.
Само в Странджа и прилежащата й черноморска ивица се срещат 1700 вида висши
цветни растения /Йорданов, 1938, 39, Кожухаров, Андреев, Пеев, 1980/. Те
представлявят близо 50% от видовото богатство на висшата флора на страната. /
Велчев, Пеев, Василев, 1982/.
Според Мичев /2000/ в резерват Атанасовско езеро до днес са установени 310
вида птици, а в Бьлгария има общо 400. Това е най-богатото на птици място в страната
и едно от най-богатите в Европа, като с право може да се нарече “Елдорадо” и “Мека”
за орнитолозите.
В Бургаския район са установени 56 вида бозайници, 10 вида земноводни, 27 вида
влечуги, стотици видове насекоми и други безгръбначни.
Локалните физикогеографски условия създават екологична обстановка за
присъствието на ендемични и реликтни растителни и животински видове.
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По-голяма част от региона е обособена като самостоятелни Черноморски и
Странджански фито и зоогеографски райони.
Това са само отделни щрихи от природната визитка на Бургаския край. Вероятно
те са мотивирали Бюрото на ОК на БКП в Бургас в далечната 1962г. на миналия век.
Сьс свое решение то открива отдел “Природа” в структурата на Окрьжния
Исторически Музей в града и определя основната задача на отдела - да проучва
природното богатство на района, да събира, хербаризира и препарира растения и
животни и да покаже най-характерните образци в бьдеща експозиция.
Първият уредник в отдела е Манол Манчев. В следващите години последователно
тук работят Богомил Каракашев и Апостол Апостолов. Ролята на колегите в този
начален етап от съществуването на отдела е да поставят началото на проучвателската
и събирателска дейност, да създадат материалната база и научната библиотека на
отдела. И понеже са единствени специалисти те изграждат мрежа от сътрудници в
системата на ЛРС, Горско стопанство, Сладководен, Морски и Океански риболов,
Минногеоложките предприятия. Създават контакти със специалисти от Зоологическия
и Ботанически институти на БАН, използват техните посещения за обхождане на
природните обекти в района. Всичко това сьздава условия за поставяне началото на
първите колекции в отдела - орнитологична, петрографска и минераложка и колекция
от фосили. При формирането на всяка от тях условно разграничаваме три периода.
ПЬРВИ - 1962 - 1974г.
В колекцията от птици през този период са постъпили само 58 експоната от 50
вида. Те са резултат от препараторската дейност на колегите, или са закупувани готови
експонати от любителите препаратори в града - Андрей Ненов, Неделчо Бахчеванов,
Слави Кирчев. Единични експонати са закупени и от Учтехпром. Материалите
постъпват епизодично, стихийно, но прегледа на сбирката от това време показва, че
тя съдържа много интересни видове - световно застрашените в момента - тънкоклюн
свирец, червеношия гъска, ливаден дърдавец и кръстат царски орел. Преобладават
едрите представители на дневните грабливи птици, застъпени общо с 12 вида. С 13
вида са представени гъскоподобните. Качеството на експонатите не е много добро.
Повечето от птиците са с пози, характерни за ловните сбирки. Личи разностилието в
работата на отделните препаратори. Независимо от всичко това, обаче тя е
изключително ценна, особено с четирите глобално застрашени вида и
едророзмерните представители на дневните грабливи птици и гъскоподобните, някои
от които в момента са изключително редки.
След 1968г. следва седемгодишен период през който във фондовете на отдел
“Природа” не постъпва нито един експонат от клас Птици.
Поради отсъствието на специалист геолог в отдела материалите формиращи
колекцията от скали и минерали също постъпват нередовно.Те са епизодични дарения
от геолозите на рудните предприятия в района, или от частни колекционери. Наймного материали, предимно петрографски експонати постъпват от експедицията
“Понтос 71”. Тя е организирана съвместно с ОСМА-Бургас и има образователен
характер. Обект на проучването е Южното Черноморие.
Общият брой на образците в геологичната колекция през този период е 278. Поголяма част от тях са с не особено висока науча стойност.
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През 1968 година в Бургаския залив се открива колективна находка на
младотерциерна фосилна бозайна фауна. През 1969г. съвместно с отдел “Археология”
се провежда подводна експедиция и се извършват предварителни проучвания, които
показват, че находката е богата и има значение за отдела. През 1973г. се провежда
втора подводна експедиция, в резултат на която постъпва обилен фосилен материал
от бивници и фрагменти от различни кости на мастодони. Материалът е определен
със съдействието на ст. н.с. Иван Николов и публикуван в съвместна студия на колегата
Апостол Апостолов и Ив. Николов. Колективната находка поставя началото на
колекцията от фосили, която в последствие се обогатява с единични постъпления от
различни точки на района. Общото количество е 86 екземпляра.
ВТОРИЯТ ЕТАП от формирането на колекциите съвпада с подготовката на
Природонаучната експозиция. За да проследим това трябва отново да се обърнем
към дейността на Бюрото на ОК но БКП. На 23 декември 1973 г. след обсъждане на
доклада “Състояние и проблеми на ОИМ/1970 - 1973/ то взема решения, които дават
тласък в развитието на музейното дело в Бургаски окръг. Разработена е перспективна
план-програма за разширяване и усъвършенстване на мрежата и структурата на
музейното дело в окръга. В тая утвърдена от КИК програма заляга задачата за
създаване на природонаучна експозиция в гр. Бургас.
В този момент в отдела отново работи само един и то новоназначен музеен
работник, в инвентарната книга фигурират само 659 експоната, повечето в недобро
състояние, а материалната база се състои от две малки помещения за фондохранилище
и едно работно място в обща стая с археолога на музея. При това положение е явно,
че за успешното изпълнение на задачата трябва да се решават проблеми в три основни
направления: осигуряване на материална база, предлагаща експозиционна площ,
работни помещения и фондохранилища; развитие на сериозна проучвателска работа
по общобиологични и краеведчески въпроси; организиране на целенасочена
събирателска работа за осигуряване на необходимите експонати; кадрово
обезпечаване на отдела. При съществуващото положение е естествено да се търси
помощ и такава многократно е получавана под форма на научни консултации със
специалисти от различни институти на БАН.
През 1974 г. комисия в състав Янко Керемидчиев - директор на ОИМ, ст.н.с. Георги
Пешев - директор на НПМ, н.с. Димитрина Смилова и Николай Даскалов - определен
от СБХ за художник на бъдещата експозиция разрабтва мотивирана докладна записка
за предоставяне на сградата на ул.”Фотинов”30 - паметник на културата.
Разработен е първият вариант на тематико-експозиционния план - един чисто
“теоритичен” план, който показва какво трябва да съдържа бъдещата експозиция.
Той е изпратен в КИК и рецензиран от ст.н.с. Георги Пешев през 1976 г. Въз основа на
рецензията тематичния план е преработен и допълнен. След утвърждаване на
концепцията за профилиране на природонаучните музеи и отдели в страната планът
е допълнен с по-подробно представяне на странджанското биоразнообразие в
експозицията. Почти всичко от този план трябва да се събира отново. Основната
задача сега е да се създадат качествени систематични колекции, които да отразяват
видовото разнообразие на регионалната флора и фауна. Условно това е ВТОРИЯ
ПЕРИОД от формирането на музейните колекции.
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По отношение на ОРНИТОЛОГИЧНАТА КОЛЕКЦИЯ това изисква с по един, а
там където има изразен полов диморфизъм с мъжки и женски екземпляр да бъдат
представени повечето систематични групи. Тесните помещения и тесните витрини
ограничават използването на наличния материал, по-голяма част от който е в поза на
полет. На практика за много кратко време трябва да се събере целия материал,
необходим за зала “ПТИЦИ” на новата експозиция. Това е изключително отговорна
и трудна за изпълнение задача, която е изпълнена благодарение на ценната помощ на
Александър Простов. Изключително скромен той застава с опита, знанията и вещината
си зад младите тогава музейни работници. Тесните контакти с МОСВ, РИОСВ,
Горскопромишления комбинат и ЛРС помогат за създаване на добра организация за
набавяне на материал. За кратко време е обучен с най-новите методи на
дермопластичната практика Светлан Кирилов. Съвместната работа на терена и в
музейната лаборатория осигурява бързо изработване на висококачествени експонати,
съобразно тематичния план на експозицията. През този период са набавени 239
експоната от 201 вида. С най-много видове са представени врабчови, дъждосвирцови,
гъскови и соколоподобни. Интересно допълнение към колекцията е малката сбирка
от яйца на различни видове птици. В този обем материалът е достатъчен за тематично
развитие на експозицията в двете зали “Птици”.
Успоредно с орнитологичната колекция през този период трабва да се набави
достатъчно хербариен материал от флористичното богатство на района. За целта от
1977 до 1982 година чрез НЕК-София съвместно със студенти биолози от Биологическия
факултет на СУ “Кл.Охридски” под ръкъводството на д-р б. н. Димитър Пеев се
организират последователно три експедиции за проучване флористичното богатство
на Странджа и прилежащото й Черноморие, Източна Стара планина и Сакар. Пред
студентите се поставят задачи да подготвят хербарийни сбирки със следното
съдържание:
1.Флора на Странджа планина /1977 - 1978 г./
2.Флора на Източна Стара планина /1979 - 1980 г./
3.Флора на Западна Странджа и Сакар планина /1979 - 1980 г./
Трите експедиции покриват най-интересните във флористично отношение райони
на Бургаския регион. В резултат е събран обилен хербариен материал общо 3109
листа от 657 вида и 175 семейства. Разпределено по експедиции това изглежда така:
Експедиция “Странджа” - 1069 хербарийни листа от 234 вида и 68 смейства
Експедиция “Източна Стара планина” - 1024 хербарийни листа от 213 вида и 52
семейства.
Експедиция “Странджа - Сакар” - 1016 хербарийни листа от 210 вида и 55 семейства.
Подчертан научен интерес в ботаническата колекция представляват реликтните и
ендемичните видове от Странджа - общо 28 вида; странджанските ендемични видове
- 6; българските ендемити - 9; балканските ендемите - 9; новите видове за района - 7.
Тридесет и четири вида от ботаническата колекция са включени в Червената книга на
България в категория рядък, а 5 вида в категорията застрашен, 12 вида са защитени от
ЗЗП. В този обем колекцията не само осигурява достатъчно материал за експозицията,
но тя се използва и като еталонна основа за попълване на хербарийния фонд в
следващите години.
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През този период се налага не само активизиране на събирането на скали и
минерали, но се изисква целенасочена събирателска дейност подчинена тематично
на експозиционния план. Поради отсъствие на геолог в отдела отново се прибягва
към научната помощ на специалистите от НПМ - Иван Николов и Св.Петросенко със
съдействието на който се разработва последния вариант на геоисторическия преглед
на района. Активизират се и контактите с геолозите от местните минни предприятия,
които с ценните си указания и лични дарения съдействат за набавяне на необходимия
материал - общо 403 експоната, достатъчно да се покаже геоисторическото развитие
на района, да се маркира минералното разнообразие и фосилната фауна на района,
да се даде информация за основните абиотични екологични фактори - климат и
почви.
Успоредно с това се поставят основите и на нови колекции:
Използвайки най-нови методи в дермопластичната практика Александър Простов
и Светлан Кирилов създават колекция от пластмасови и гипсови отливки на риби,
земноводни и влечуги, които представляват прекрасно допълнение към сбирките от
спиртно-формалинови препарати от тези класове животни.
При подготовката на експозицията е създадена и колекцията от насекоми. Като
основа на тая колекция се използва една голяма откупка от Севар Загорчинов. Идеята
е тя да служи като еталонна колекция и постепенно да се попълва в бъдеще. Колекцията
от насекоми включва 2210 екземпляра от около 600 вида, принадлежащи към 54
разреда и семейства.
Общият резултат от събирателската дейност през този втори етап от формирането
на музейните колекции е постъпването на 6487 експоната - количество, достатъчно
за тематично развиване на експозицията в наличната площ и за изпълнение на
поставените цели, а именно:
· Да се покаже видовото разнообразие на регионалната флора и фауна.
· Да се обяснят причините за това разнообразие.
· Да се акцентува върху орнитологично и флористично важните места в региона.
· Да се даде информация за гнездовата биология и природозащитния статус на
отделни видове.
За постигане на всичко това и илюстриране природното богатство на Бургаския
регион в експозицията са използвани 1699 експоната, 102 фотоса, 229 рисунки и 31
карти. Атрактивен момент внасят двете диорами, биогрупите, картата на Понтийския
прелетен път, картата на защитените природни обекти в района, таблото с цветните
фотоси на реликтни видове и защитени природни обекти и др. Специално място е
отделено на Атанасовското езеро и пясъчните дюни, представени в диорами,
изработени като дарение от Александър Простов.
Природонаучната експозиция е резултат на изключителния професионализъм и
перфекционизъм на проектантите худ. Николай Даскалов и арх. Росица Грънчарова,
на Александър Простов, както и на всеотдайния труд и ентусиазма на младия тогава
колектив на отдел “Природа”: Димитрина Смилова, Дора Стойкова, Светлан Кирилов,
Мари Бахчеджиан, както и на фотографите Галя Ушева и Елена Фотева. Естествно
резултатът от работата не би бил такъв, ако в годините на упорита работа колективът
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не е подкрепян, насърчаван и финансово обезпечаван от ръководството на музея в
лицето на директорите - Янко Керемидчиев, Крали Кралев и арх. Иван Гюлмезов.
ТРЕТИ ПЕРИОД - от 1985 г. до момента. Той е най-слабо продуктивният период.
Причините за това са няколко:
· след откриване на експозицията колективът на Природонаучния музей остава
без препаратор
· през това време излиза и новата тарифа за обезщетения при причиняване на
неостраними вреди на защитени природни обекти /ДВ бр.1 от 6.02.1981г./. Завишеният
брой на защитените видове птици, всоките такси за разрешение на всеки защитен
вид затруднява работата на музеите. Ако към това се прибави и цената за изработване
на експоната за който евентуално е получено разрешение от РИОСВ, на практика се
получава така, че препаратите от защитени видове станават непосилни за музеите
поради нищожния им бюджет. В следствие на това през този период в колекцията на
музея постъпват само 25 експоната от птици, от които 18 са подарени от Ловнорибарското дружество в града. Във всички случаи на предлагане на материал се
сигнализира РИОСВ - Бургас. В колекцията от този период има само няколко експоната
за които е получено предварително разрешение.
В момента орнитологичната колекция на Бургаския природонаучен музей
съдържа 322 екземпляра птици от 201 вида. От тях 171 вида са защитени; 5 вида са
световно застрашени; в Червената книга са включени 57 вида, съответно в категория
застрашени 38, редки 18 и изчезнали 2.
Промените в обществено икономическото развитие на страната през годините
на прехода благоприятстват обогатяването на минераложката колекция на музея.
Ликвидацията на рудните предприятия в района изисква бърза и компетентна намеса
за спасяване на национално богатство от разпиляване или износ извън пределите на
страната. Тесните контакти със специалистите геолози от СМОК “Бургаски медни
мини” допринеся за осъществяване на обща идея - организиране на временна
минераложка изложба с гостуващи материали /гигански кристали и скъпоценни
камъни/ от НМЗХ - София, колекции на частни колекционери и ново голямо дарение
от СМОК”Бургаски медни мини”. Ефектът от тая изложба е забележителен. За първи
път пред гражданството на Бургас са показани толкова разнообразни и атрактивни
минерали. Резултатът от изложбата за отдел “Природа” е постъпление на 158 образци,
от които 63 от СМОК “БММ”, 26 от НМЗХ и останалите от частни колекционери.
След тая изложба в отдела е назначен специалист геолог - инж. Петя Йорданова. След
изложбата се ражда идеята да се подготви нова постоянна експозия “Минерали” в
приземния етаж на музейната сграда. Това означава сериозна проучвателска работа
върху геоложката характеристика на района, целенасочена събирателска работа и
тематична разработка на бъдещата експозиция. Постъпленията от тогава до днес са
главно от ведомствени организации и от частни колекционери - от ГИВГ “Странджа”
към Геолого-проучвателното предприятие - Ямбол - дарение 112 минерални обрзци,
от Иван Славилов - 116, Йордан Йорданов - 32, А. Сезоненко - 5, Д.Сокеров - 70, Ел.
Драгоева - 24, Ст. Чиликов - 20, Н. Господинов - 10, други постъпления - 82. Найголямо внимание от постъпленията през този период заслужава голямото дарение
на доц. А. Ангелов. То съдържа 628 експоната и представлява доста подробна
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систематична колеция на минералното разнообразие на България. Постъпването на
това дарение до голяма степен определя и съдържанието на бъдещата постоянна
експозиция. То е обсъдено с художника на музея Николай Даскалов
Идеята е пред посетителя на новата експозиция да се маркира минералното
разнообразие на света, да се покаже минералното богатство на България и това,
което е скрито в недрата на Странджа и след като се е запознал с почвеноклиматичните
особености на района да започне запознаството си със съвременното
биоразнообразие на Бургаския край.
Новата експозиция е вече факт. Автор на тематичния план е инж. Петя Йорданова,
художествен проект и изпълнение Светлан Кирилов. Тя е осъществена с финансови
средства на Регионален Бургаски музей и с личното участие на директора н.с. Цоня
Дражева. Експозицията е музейния дар към гражданството на Бургас по случай
двадесетгодишния юбилей на Природонаучната експозиция в града.
През този трети период колекцията от фосилни образци също се обогати с
интересни находки от терциерни бозайници и мекотели от различни места на района,
от новото строителство в града и от Бургаския залив. Съществен момент във
фосилната колекция представлява дарението на Иван Кадиев, което включва 3000
образци от фосилни мекотели от Плевенския край.
Оригиналните експонати от колекциите на Природонаучен музей - Бургас са не
само сериозна база за създаване на постоянните експозиции и за подготовка на
временни изложби, но те са и основната предоставка за извършване на целенасочена
екообразователна дейност. Основният мотив в тая дейност е допълване знанията,
които децата получават в училище с информация за регионалното биоразнообразие.
Пределно ясно е, че само високообразованият човек може да формира в себе си
съзнателно отношение към жизнената си среда. За това на първо място в
екообразователната дейност е разпространението на научни знания и то както сред
учениците, така и сред техните преподаватели. Традиция в това отношение е
организирането на срещи с преподавателите биолози и географи в Природонаучния
музей. На фона на временни фото или с оригинолни експонати изложби се прави
представяне на новоизлязла краеведческа научна литература, изнасят се нови данни
от проучвания върху регионалното биоразнообразие, прожектират се
научнопопулярни филми. Тия срещи се организират съвместно с Регионалния
Инспекторат на МОН, ПП”Странджа” и БШПОБ “Проект Бургаски влажни зони”.
Мотивът в тая дейност е чрез колегите преподаватели резултатите от последните
научни изледвания в региона да намерят място в учебния процес. На всяка от тия
срещи преподавателите получават метериали за формите на извънкласна работа,
които предлага музея.
Научно-теоретичните конференции са също едно от квалификационни средства,
които повишават познанията за най-новите научни проучвания в региона, както на
преподавателите, така и на децата. На база на флористичните колекции в музея
съвместно с ПП “Странджа” са организирани конфереции за лечебните растения и
приложение на билколечението в бита на старнджанското население, за най-новите
проучвания в резерватите “Витаново” и “Средока”. С Проект “Бургаски влажни
зони е организирана Регионална орнитологична научна конференция. Провеждането
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й в Информационния център “Пода” даде възможност на участниците да извършат
лични наблюдения върху птиците в защитения природен обект. Интересно допълнение
към чисто теоричните срещи с колегите са екологичните семинари по различни
маршрути в региона. Те дават възможност за опозанаване на обектите в естествената
им среда. Партньорството и коопериането на услилията с други научни институции
и НПО в района улеснява и финансовото обезпечаване на мероприятията.
Втори основен мотив в екообразователната дейност на музея е диференцирания
възрастов подход в работата с децата. Екологическото възпитание започва от найранна детска възраст - детската градина. И тук в началото са консултациите с
преподавателите и разработването на съвместни планове за екологическо възпитание
на децата като акцентът се поставя върху игровия елемент. Впечатленията от занятията
с участие на музеен специалист, посещенията в музея или видеофилмите децата
претворяват в прекрасни рисунки, батици или кулажи с които уреждат изложби в
залата на музея. Винаги откриването на изложбите е съпътствано с прекрасни
тържества и шоупрограми.
Постепенно с увеличение на възрастта информацията за учениците се увеличава
и усложнява. Със силата на оригиналните експонати, фотоси, карти или научнопопулярни филми, както и живото слово на екскурзоводсткага беседа се допълват
познанията на децата за регионалното биоразнообразие. Интересна форма са
ученическите теоритични конференции по различни проблеми на регионалното
биоразнообразие, есета, реферати. През месеца на защита на природата 2004г. децата
от начален курс на СОУ” Св.св.Кирил и Методий” подготвиха. детски рисунки, стихове
и музикална програма, учениците от среден курс написаха интересни есета и стихове
на природозащитна тематика, а профилираните художествени паралелки от горен
курс след многократни наблюдения в музея създадоха професионални рисунки и
батици на природна тематика с които уредиха изложба. За участниците от трите
възрастови групи, съвместно с ПП “Странджа” бе организиран екосеминар по
Южното Черноморие и Странджа.
Интересен момент в екообразователната работа на музея е разработването на
образователни проекти. Проектът с ОУ “Елин Пелин” целеше проучване
орнитологичното наследство на Бургаските езера. Децата от отборите на еколозите
и художниците участваха в разнообразни екообразователни мероприятия. Те
наблюдаваха птиците в естествената им среда и в залите на музея, премериха сили в
състезанието “Аз познавам птиците на Бургаските езера”. Познанията си за пернатите
обитатели на езерата те претвориха в керамични пластики с които подготвиха паната
на фасадата на музея. Закриването на работата по този проект бе отбелязано с
изложба от детски рисунки и специална екопрограма. Наградата за участниците в
проекта бе екосеминар по езерата в района.
Известно е, че децата обичат природата на своя край и познават
биоразнообразието му. Но когато им се даде възможност да отразят познанията си в
художествена, литературна или теоритична творба те изразяват личното си отношение
към проблема. Перфектният начин по който децата го правят показва, че те имат
ясно изразено природозащитно съзнание, а не е ли това пътя към изграждане на
креативно поведение към прородата.
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THE COLLECTIONS OF BOURGAS NATURAL HISTORY
MUSEUM - A HISTORY AND A PRECONDITION FOR
ECOLOGICAL EDUCATION
MS Dimitrina Smilova
Regional Burgas Museum
(summary)
At the background of gathering and developing of the main kinds of collections, a
historical review of the Nature Department activity from its establishing to present days is
made in this paper. The contribution of the specialists, who have worked during different
periods of the department existing, is highlighted and the experience referring to the
implementation of various research forms and collectors’ activity is shared as well. A
special attention is paid to the scientific significance and environmental protection status
of the natural species being preserved. The importance and the significance of the quality
museum exhibits during performing of an impressing exhibition and educational activity
has been considered. The experience is shared with regards to scientific and professional
contacts with the Bulgarian Academy of Sciences institutes, local scientific and state
institutions, as well as non-governmental environmental protection organizations as they
and Bourgas region citizens and children perform various forms of ecological and
environmental protection activity.
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МУЗЕЯТ НА СОЛТА В ПОМОРИЕ – СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И
ПЕРСПЕКТИВИ
Милчо Скумов
Музей на солта - Поморие
Съвременният град Поморие е известен преди всичко с просторните си плажове
и прекрасните условия за лятна почивка и развлечения. С други думи, това е един
туристически град.
В миналото, обаче, древният Анхиало е бил град-крепост със стратегическо
значение. И част от това значение е било производството на морска сол. В старо
време солта се е срещала сравнително рядко и нейното значение за храненето и
консервирането на храни е било огромно. Не известно кога е започнало добиването
на сол в Анхиало. Според История на България [1] солодобивът около Поморийското
езеро е бил практикуван още преди основаването на града, т.е. от преди 2 500 години.
На територията на съвременна България солниците в Поморие са били единствени.
Най-близкият солопроизводителен център е бил Солун. През 15-ти век и по-късно
анхиалските солници са снабдявали със сол цялата територия на Южна България – от
София до Пловдив, Димотика, Одрин [2] и разбира се столицата Цариград. Едва през
1922 г. започват да дават продукция солниците край Бургас.
Създаване
Уникалното за България културно-историческо наследство на Поморие, свързано
с добиването на морска сол, нуждата от неговото съхраняване, документиране и
популяризиране доведе до създаването на Музея на солта. Още през 70-те години
ръководството на града взема решение за отделяне на част от територията на бившите
градски солници и създаване на т.нар. резерват “Поморийски солници”. Възстановяват
се 3 декара солници, работещи по анхиалската технология. На този етап, обаче, това
все още не е било музей.
През 1998 г. на община Поморие беше предложено да участва в международния
проект “Всичко за солта” заедно с общини от Гърция, Португалия и Словения. Една
от задачите на този проект беше създаване на музей на солта. Бюджетът за Поморие
възлизаше на 160 000 евро и беше финансиран 75% от програма “Фар” и 25% от
общината. Като резултат, една стара постройка до музейните солници беше основно
ремонтирана и преустроена в експозиционна зала и офис, а друга сграда в същия
район със стопанско предназначение също беше ремонтирана. По-късно с решение
на Общинския съвет територията на музейните солници с двете сгради, общо 25
декара, беше определена за Музей на солта – общинска собственост. Музеят беше
открит на 7 септември 2002 г.
Развитие
Много скоро Музеят на солта стана известен. През летния сезон той се посещава
главно от туристи, организирани и самостоятелно. Туристически фирми от Поморие
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и общината, а също така и от цялата страна, започнаха да включват музея в маршрутите
на водените от тях туристически групи.
През зимния сезон музеят се посещава главно от ученически групи. Водени са
групи от Бургас, Варна, Добрич и др.градове както и от Поморие и общината. През
учебната 2003/2004г. учениците от един IV клас от Поморие провеждаха часове по
СИП в Музея на солта. Музеят стана предпочитано място за провеждане на ученически
състезания и празници с екологична тематика.
Силен тласък на развитието на Музея на солта стана кандидатстването и
одобрението му през 2003г. за финансиране по проекта “Развитие на културния
туризъм в България”. Община Поморие, от името на която участва музеят, беше един
от 19-те одобрени проекта, а кандидатите бяха около 300. Този път сумата беше двойно
по-голяма – 336 200 евро – изцяло осигурена от програма “Фар” и българското
правителство. Проектът беше озаглавен “Развитие на Музея на солта в Поморие като
завършен обект на културния туризъм”. Основната цел на проекта, както се вижда от
заглавието му, беше да се довърши започнатото така, че от една страна да продължи
обогатяването на музейната експозиция, а от друга – да се създадат необходимите
удобства са посетителите.
Една от основните задачи на проекта беше реклама на Музея на солта като уникален
обект на културния туризъм. Разработена беше рекламна концепция на музея с
формулиране на рекламните цели, стратегия и тактика. Получи се едно практическо
ръководство за рекламната дейност на музея и за времето след края на проекта.
Проведена беше активна рекламна кампания свсички съвременни средства за
комуникация: интернет, печатни материали, рекламни и информационни табели по
пътищата, водещи към гр. Поморие, аудио и видеоклипове, разпространявани по
ефирните и кабелни телевизии и радиа. Оганизирани бяха срещи с представители на
туристически фирми и участия във вътрешни и международни туристически борси.
Втората основна задача на проекта беше изграждане на туристическа
инфраструктура и създаване на допълнителни удобства за туристите. Изградена беше
улица до музея, каменна ограда около солниците, санитерен възел за туристите,
благоустроен беше районът. По този начин беше създаден удобен достъп до музея,
условия за почивка и наблюдение на технологичните операции в солопроизводството
и на характерната флора и фауна в Поморийското езеро.
Със средства от проекта музеят беше снабден с допълнителна видеотехника.
Библиотеката и фотоархивът се обогатиха с нови постъпления в резултат от
проведените изследвания в националните библиотеки и архиви. Създаден беше филмов
архив с документални филми за солниците и солопроизводството. По-интересни
новопостъпили документи са списък на соларите в Анхиало от 1498г. и други
документи от XV до XIX век, написани на арабица, филми за солниците от 1929, 1943,
1953г. и др. Възстановена беше част от теснолинейката, с която в миналото солта се
транспортираше до солните складове. Започна работата по изработване на
оригиналното съоръжение за прехвърляне на вода от Поморийското езеро в солниците
– келеве – в действителни размери.
Като резултат от изпълнението на този проект броят на посетителите на музея за
2004г. спрямо 2003г. се увеличи двойно.
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Перспективи
Работата на Музея на солта трябва да бъде насочена в две посоки: непрекъсната и
активна издирвателска и консервационна дейност и също така активна рекламна и
популяризаторска дейност.
Фондът на музея може да се обогатява със снимкови, аудио- и видеоматериали.
Все още в населението има лични фотоархиви, които трябва да бъдат издирени и
копирани с наличната съвременна техника. Разбира се, в могат да се приемат и дарения
или да се правят откупки. Такива материали трябва да се търсят и в националните и
регионални архиви и библиотеки, както и в някои фирмени архиви и във фондовете на
националните музеи. Практиката показва, че фотоматериали могат да бъдат получени
и от чужбина. В тази връзка, нужно е да се търси финансиране за изследвания в
чуждестранни архиви и библиотеки, например в Турция. Възможно е да бъдат
заинтересувани организации от тези страни за разработване на съвместни проекти.
Контакти могат да се осъществят чрез Интернет и чрез участие в международни
туристически борси и изложения.
Съществена част от музейната експозиция са инструментите и съоръженията в
соларската професия. В сравнение с другите професии, в соларството са се използвали
по-малко инструменти, защото работата е била главно ръчна. Но има още няколко
неща, които могат да се изработят в действащ вид или като макети, например дървеният
кантар за теглене на солта. Наскоро в музейната експозиция постъпи като дарение
макет на едно малко съоръжение, което се е поставяло на каналите с течаща солена
вода. По същия начин, вероятно има и още неща, които са неизвестни на съвременното
поколение и които ще се открият при контактите със старите солари.
Във връзка с горното, най-спешна задача за музейните работници трябва да бъде
срещи и разговори с останалите живи стари солари, а също така и с други възрастни
хора с познания и спомени за професията и бита на соларството. Започнатата работа
по записване на тези разговори на аудиокасети трябва да продължи. Неизчерпаемите
възможности в тази насока могат да се илюстрират със следния пример: оказа се, че
в Родопите има стари хора, които помнят как с кервани са носели сол от Анхиало.
Тези хора трябва да се издирят и да се направят съответните интервюта.
Всички намерени материали за фондовете на музея трябва да бъдат обработени и
съхранени с използване на съвременната техника за запис.
За разлика от други музеи, Музеят на солта включва едно действащо производство
– добив на морска сол. От една страна това е допълнителна атракция за туристите, а от
друга – източник за допълнително финансиране при продажбата на произведените
сол и луга. Освен пласиране на едро, опаковани по подходящ начин тези продукти
могат да се продават на туристите за ползване и като сувенири.
Поддържането на технологичния цикъл на солопроизводството изисква да се правят
своевременни ремонти на солниците и съоръженията към тях. Тъй като досега средства
за тази цел не са се отделяли, необходимо е да се закупят нови помпи, да се изградят
нови тръбопроводи за солената вода и шлюзове на канала от Поморийското езеро до
солниците.
Освен печатните рекламни материали, които се дават безплатно, в музея трябва да
се осигуряват винаги достатъчно разнообразни и интересни сувенири: макети на
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соларските инструменти, малки опаковки сол и луга, туристически карти на района,
брошури и карти с екологична тематика и др.
Музеят на солта трябва да се развие като научно-изследователски център в областта
на историята на солодобива. В библиотеката могат да се събират всички печатни
издания по темата и библиографски справки за наличното в другите национални и
регионални библиотеки и архиви. С помощта на научния съвет, който следва да се
изгради, музеят трябва да издава информационен бюлетин, както и да печата
публикации в научните и популярни издания и в медиите.
Дейността на музея трябва особено да се активизира през летния сезон, когато се
провеждат Седмицата на морето и други културни прояви. В перспектива би могло да
се организира и Празник на солта, самостоятелно или в съчетание с провежданите
сега празници на виното.
В заключение, с направеното досега Музеят на солта се изгради като пълноценен
туристически обект, което се потвърждава от големия интерес към него, особено
през летния сезон. Но то е и добра основа за развитие и разширяване в различни
посоки като единствен в България специализиран музей по производството на морска
сол.
ЛИТЕРАТУРА:
История на България, том 1. Изд. на БАН, София, 1979, стр. 161.
Е. Грозданова, С. Андреев. Соларството по българското Черноморие през XV-XIX
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ESTABLISHMENT, DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF THE
MUSEUM OF SALT OF POMORIE
PhD Milcho Skumov
Museum of Salt of Pomorie
(summary)
The town of Pomorie is a successor of an ancient tradition of sea salt production. The
Museum of Salt, open in September 2002, has the task to preserve, document and promote
the cultural-historic heritage, unique for Bulgaria, connected with the salt production. The
establishment and development of the museum has been financed due to two projects of
European Union PHARE Program at the total amount of 500 000 Euro. Nowadays the
Museum of Salt disposes of a rich collection of photos of the beginning of the XX-th
century, a film archive, original instruments and copy models of salt production facilities.
Furthermore salt has been produced at the museum salt mills in the way it has been done
in the past. This is a tourist attraction on one hand and a source of an additional financing
for the market of the produced salt and lye on the other hand. The prospects of the
museum are further enriching of the museum’s funds, developing of the salt production
and promotion by means of printed materials publishing, an active work with the schools,
the tourist companies and participations in the tourist exchange.
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КОЛЕКЦИИТЕ НА ОТДЕЛ “ПРИРОДА“ КЪМ РИМ -ПЛЕВЕН –
МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
Ива Цолова
Регионален исторически музей - Плевен
Създаден през 1967г. към тогавашния Окръжен исторически музей, отдел
“Природа” успя за един сравнително кратък период да създаде значителен фонд от
зоологически, ботаническа и палеонтоложка колекции, и да открие две експозиции през 1967 и 1982 години.
Природните образци са събирани от Северозападна България с Централна Стара
планина и Средна и Западна Дунавска равнина с Предбалкана съобразно първото и
второ географско профилиране на природонаучните музеи в страната.
Орнитологичната колекция е създадена през 1967г. Наличният фонд наброява около
800 екземпляра от 250 вида и е дело преди всичко на препаратора Г. Славчев. За почти
всички препарати има необходимите данни,което определя научната стойност на
колекцията.
От Зоологическия институт с музей с протокол са предадени около 35 бр. птици,
данни за които почти напълно или частично липсват. Част от тях са в експозицията, а
останалите се ползват като сравнителен материал.Малък обмен на препарати е правен
с музея към ЛРД - Плевен. Миналата – 2004г. музеят бе закрит и всички препарати
безвъзмездно се предоставиха на отдела.Чрез внимателен подбор, около 50 бр. добре
запазени и предимно рядко срещащи се или липсващи в колекцията експонати бяха
включени в основния фонд.За по-голяма част от тях липсват пълни данни,но те дават
информация за регионална орнитофауна свързана с Карабоазкото блато, отдавна
заличено от географската карта на България.
С научно и природозащитно значение са наличните в колекцията представители
на дневните и нощни грабливи птици, кормораните и много други рядко срещани и
застрашени видове,включени в “Червената книга на РБ” и Международната червена
книга.
Сравнително по-малък брой видове включват зоологическите колекции от риби,
земноводни, влечуги и бозайници.
Ботаническата колекция също е създадена през 1967г. във връзка с изграждането
на раздел “Ботаника” в първата експозиция на музея. Основите на хербариума са
положени от Ал.Петров, който дарява на отдела личната си колекция от 2000
хербарийни листа. Материалите са събирани през периода 1959-1969г. от различни
краища на страната и са определени от Н.Виходцевски-завеждащ по това време
хербариума на СДУ.През 1970 г. ЛРД в Плевен предоставя на отдела сбирка от 1400
хербарийни листа на Strbrny-баща и син.Материалите са събирани от Пловдивските
околности,Средни Родопи и др. части на страната, както и съседни на страната
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земи.Дарение от около 900 бр. хербарийни листа прави и катедра “Ботаника” към
СДУ. Хербариумът се попълва и от растителни видове, събирани от провеждани
комплексни експедиции от музейните уредници с ученици в региона на отдела. До
сега в него са включени 9000 инвентарни номера основен фонд и 2044 – спомагателен
фонд от диворастящи и културни растения от отделите Папратовидни, Голосеменни и
Покритосеменни.
По отношение на събраните видове хербариумът е сравнително малък,но научната
му стойност се изразява в това,че той съхранява информация за видовото разнообразие
и изменение на растителността в един малък,но проучван през по-дълъг период от
време регион на нашата страна.
Палеонтологичната колекция основно е от Баденския неогенов период от преди
16 млн.години – един морски ръкав, достигащ днешната Северозападна част на
България и заливащ на изток земите до към р.Осъм. Утайките, отложени в него се
разкриват на повърхността като малки изолирани петна само в Плевенски, Врачански,
Михайловградски и Видински краища.
Богатият фосилен материал във фонда включва отделни екземпляри от сбирките
на геолозите Желев и Гочев и дарената колекция на учителя-естественик Ив.Кадиев от
Плевен. По своето богатство и видово разнообразие находищата в Плевенско са
уникални и във фонда на отдела са включени над 340 вида.
През 1996г. музейната експозиция се обогати с нов раздел ”Скали,минерали и
полезни изкопаеми”. В по-голямата си част сбирката е дарение от музея “Земята и
хората”.
Всеки музеен фонд по традиция се създава в резултат от събирателската работа на
поколения музени работници. Събирането на гръбначни животни ставаше основно
чрез плануване на видове, за които има предварително разрешително от МОСВ, след
което те се препарираха и данните им се вписваха в инвентарна книга. Природните
образци от флората, безгръбначната фауна и вкаменелостите се набавяха от
комплексните експедиции и няколкодневните командировки на музейните специалисти
в изследвания регион.
По този начин музейният фонд бе добре комплектуван и осигурен със специалисти
за съответните сбирки - двама зоолози за гръбначни и безгръбначни животни, ботаник,
геолог и препаратор.
През последните 15 години страната бе в процес на дълбоки икономически,
социални и политически промени, които се отразиха върху работата на музея като
цяло. Невежи чиновници, задаващи без отговор въпроса “На кого ли е нужен вашия
музей“ ежегодно съкращаваха бюджета и най-вече музейни специалисти с призвание
и опит. Всичко това постави работата на отдела в застоен период, по-точно в период
на оцеляване.
Но музеите постоянно трябва да са готови да следят настоящето и да правят всичко
възможно за установяване на хармония с постоянните промени, които човечеството
търпи или налага. В тези критични времена, когато в целия свят, а в последните години
и в нашата страна се опустошават природните ресурси, отговорностите пред
природонаучните музеи са приоритетни.
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С новостите в законодателството в областта на околната среда днес се появиха
реалности, които правят проблематично попъването на колекциите и традиционната
събирателска дейност се базира на други принципи и методи.
Приетият закон за биоразнообразието, урежда отношенията между държавата,
общините, юридическите и физически лица по опазването и устойчивото ползване
на биологичното разнообразие. Той определя и възможния обхват на събирателската
работа в природонаучните музеи. За постигането на максимална практическа
ефективност, главният управленски механизъм в този закон е регулация чрез забрана.
Строго се регулира ползването на растителните и животински видове,като чрез искане
до Министъра на околната среда или земеделието и горите е условието за попълване
фондовете на музеите с екземпляри дори от по-обикновени видове.
Със същият ограничителен режим е и събирането на защитени растения.
В сравнение с историческите, природонаучните музеи в страната са малко, още
повече отделите “Природа”, включени в експозициите на културно-историческите
музеи. Счита се, че националната ни мрежа от природонаучни музеи и
отдели”Природа” е напълно комплектувана и създаването на нови такива в близко
бъдеще не се предвижда.Също така, че фондовете на тези специфични музеи са
достатъчно добре комплектувани от към видово разнообразие в съответствие с
природния регион, който отразяват в експозициите си и няма нужда от набавяне на
нови експонати. От тези забрани ще последва намаляване броя на постъпващите
сухи препарати. Но отново същият закон ни предоставя възможност да използваме
всяка възможност за набавяне на ценни и редки видове по силата на чл.39 ал. 2 т.3 при
намиране на ранен или мъртъв екземпляр от даден вид птица или бозайник. Това
може да стане след задължително уведомяване на РИОСВ и попълване на протокол
по образец. След препариране при инвентирането му след данните задължително се
вписва номера на протокола.
През последните години, благодарение на тясното сътрудничество с РИОСВПлевен, фондът ни се обогати с препарати на орел-рибар,бухал,розов пеликан,а съвсем
скоро и със скален орел-експонати,за които не бихме получили разрешение от МОСВ.
Отварям една скоба за да допълня.че те нямаше да станат експонати, ако не получихме
съдействие и разбиране от НПНМ чрез директора д-р П.Берон, за което благодарим.
Такова сътрудничество установяваме и с ЛРД, ловните дружинки по места,с
горско-стопански работници, дългогодишни наши сътрудници и др. Контролът върху
спазване на изискванията, наложени от природозащитното законодателство ще се
засилва в бъдеще. Предстои цялостно изграждане на националната екологична мрежа
като част от европейската и природонаучните музеи по всяка вероятност ще имат
определено място в нея. Очертаващата се тенденция за бавно нарастване на фондовете
ни задължава да поддържаме и опазим сбирките за бъдещите поколения. Музейните
колекции много рядко са съставяни със съзнателната цел да съхранят отпечатъка на
една още недокосната природа с оглед на една по-късна епоха, в която почти всичко
няма да съществува. Но те имат голямо значение защото предлагат база за сравнение
с това, което е последвало и пазят следите на антропогенните изменения на отделните
природни образци. Това ще е атестатът за добре свършена музейна работа.
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Влизайки в новото хилядолетие, ние ставаме очевидци на възраждането и
жизнеспособността на природонаучните музеи. Тяхното бъдеще се представя като
блестящо,но пътят към успеха е дълъг. Трябва да се започва отначало – с решаването
на проблеми, останали като наследство от миналото и в търсене отговори на редица
сериозни въпроси за по-нататъшната им съдба. Всеки природонаучен музей трябва
да създаде собствена представа за бъдещето си.
Ние живеем в информационно общество. Информацията днес има огромно
значение както от икономическа, така и от социална гледна точка,разпространява се
бързо и все повече завладява света. Но заедно с нея расте и потребността за съхранение
на природното богатство и развитието на музейното общество.
Основният проблем,които стои пред природонаучните музеи е обезпечаване
съхранението на колекциите от една страна, а от друга – тяхната достъпност до
посетителя. Превеждането на експонатите в електронен вид позволява да се реши
тази противоречива задача, като музеят стане център на информация, а не просто
хранилише на експонати.
За всички нас са еднакво важни въпросите, които касаят изучаването на натрупания
опит, свързан с внедряването в музеите на информационни технологии и създаването
на собствен електронен ресурс; разработката на специализирани програмни
продукти,позволяващи създаването на висококачествени електронни музейни
колекции и електронни илюстровани каталози.
Колекциите, притежавани от природонаучните музеи представляват сами по себе
си опит, натрупан от няколко поколения в различните области на природознанието.
Този опит трябва да се направи достъпен и това може да стане чрез използването на
нови средства за водене на документацията.
Средсвата на визуалната информация и компютърната техника обезпечават
съвършеното отчитане на колекциите. Новите информационни системи се създават
за облекчаване работата на музейните сътрудници по събирането, опазването и
експонирането на природните образци. Създаването на универсална програма за
отчет на информацията за експонатите ще облекчи работата по инвентиранито им,
ще запази създадените инвентарни книги и картотеки. Освен това дава възможност за
проверка на наличния фонд и диагностика на на най-често срещаните в инвентарните
книги грешки - дублиране и изпадане на инвентарни номера.
Всички отдели в РИМ - Плевен получиха компютри, с които работим. Започна
заснемането на експонатите в колекциите с цифров фотоапарат и прехвърлянето им
на магнитен носител.
Съществува насъщна потребност от обединяване на усилията за внедряването на
съвременните информационни технологии в музейната работа и подготовката на
специалисти. Решението е в тясното сътрудничество между НПНМ и Регионалните
музеи в областта на консервацията, обучението на специалисти във връзка с опазването
на колекциите и воденето на документацията. И регионалните музеи трябва да бъдат
водещи – координотори на музеите от своя профил.
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THE COLLECTIONS OF THE NATURE DEPARTMENT OF THE
REGIONAL HISTORICAL MUSEUM OF PLEVEN – PAST,
PRESENT AND FUTURE
Iva G. Tsolova
Regional Historical Museum of Pleven
(summary)
The main scientific collections, being preserved at the museum’s exposition and fund
are highlighted in this publication. Their establishment and significance, current
possibilities and problems referring to their filling up and physical preservation are
described, and related to them new moments of the environmental protection legislation
and museums’ funding legislation are considered. Their future is connected with their
provision and preservation on one hand and an accessibility for visitors on the other one.
Better possibilities for settling of these problems are secured by the implementation of
new information technologies and creating of own electronic resource.
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Петя Йорданова
Регионален Бургаски музей
Бургаска област е един от големите рудни райони на територията на България от
древността до днес. В непосредствена близост до гр. Бургас има няколко значителни
находища на мед и медно-златни руди – Върли бряг, Росенската група находища,
Зидарово и много проявления, разработвани още от тракийско време. Били са добити
милиони тонове медна руда, стотици хиляди тонове мед. Оттогава са останали
многобройни купища шлака, някои от които достигат до няколкостотин хиляди тона.
В тая светлина е логично минералогията да има своя необходим дял в музейното
дело в района.
Раздел “Геология” при Природонаучната експозиция съществува още от самото
начало на създаването на отдел “Природа” при Окръжен исторически музей – Бургас.
В този начален етап материалите формиращи фонда на раздела постъпват нередовно
- като епизодични дарения от частни колекционери, от геолозите на рудничните
предприятия в района или в резултат на ученически експедиции. Постъпват 278 бр.
образци и то с не особено висока научна и художествена стойност.По-активна
събирателска работа се извършва при подготовката на Природонаучната експозиция.
Поради липса на специалист - геолог в отдела тогава се осъществяват тесни контакти
с геолозите на ”Бургаски медни мини” и специалистите геолози от Национален
природонаучен музей - София, в лицето на н.с.Св. Петросенко който не само оказва
методическа помощ при разработване на тематичен план за зала “Геология”, но и
осигурява чрез дарения голяма част от необходимите експонати. Постъпват 403
минерални образци. Контактите на отдел “Природа” със специалистите от ”Бургаски
медни мини” продължават и през следващите години, като новия пик в постъпленията
в раздел “Геология” е свързан с ликвидацията на рудничните предприятия в района.
За това допринася и осъществяването на общата идея – организиране на временна
минераложка изложба с гостуващи минерали от Национален музей “Земята и хората”
– София, колекции на частни колекционери и ново голямо дарение от ”Бургаски
медни мини”.
Особено значение за организацията на Минераложката сбирка има помощта на
Националния музей “Земята и хората”. Те предоставят гигантски кристали и
скъпоценни камъни дарени от Илия Делев. Макар и предоставена като временна
изложба, тя е със статут на изнесена постоянна експозиция. Неоценима е
теоретическата и методическата помощ оказана от н.с. Живка Янакиева, специалист
от НМ ”Земята и хората”.
Ефектът от тази изложба е забележителен. Посетителите са хиляди. За първи път
пред гражданството на Бургас са показани толкова разнообразни и силно атрактивни
минерали. Резултатът от изложбата за отдел “Природа” е постъпление от 158 образци,
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от които 63 от “Бургаски медни мини”, 26 от Националния музей “Земята и хората” и
останалите от частни колекционери.
През 1993г. в отдел “Природа” е назначен специалист геолог, чиято основна задача
е подготовката на нова постоянна експозиция “Минерали”. Това означава сериозна
проучвателска работа върху геоложката характеристика на района, целенасочена
събирателска работа и тематична разработка на бъдещата експозиция. В същото
време е организирана широка дарителска кампания, в резултат на която във фонда на
музея са постъпили значими експонати от частни колекционери и ведомствени
организации.
Най-важните дарители са: Геоложка изследователска и внедрителска група
“Странджа” към Геолого-проучвателно предприятие – Ямбол има дарение на 112
минерални образци, а частните колекционери : Иван Славилов – 116, Йордан Йорданов
– 60, А. Сезоненко – 5, Д.Сокеров – 70, Ст. Чиликов – 20, доц.Ангел Ангелов – 628 и Н.
Господинов – 10. В процеса на подготовка на постоянната експозиция тези минерали
периодично са излагани във витрина “Нови постъпления” и участват във временни
изложби в Природонаучния музей на тема: “Вълшебния свят на камъка – от древността
до днес”, “Вълшебния свят на камъка – скъпоценните камъни” и последната в памет
на един от дарителите - доц.Ангел Ангелов.
Изложбата “Вълшебния свят на камъка – от древността до днес” открита през
2002г., бе осъществена с участието на експозиции “Археология” и “Етнография”. Те
ни предоставиха изделия от метали, керамика и стъкло, както и сребърни женски
накити от различни епохи и култури. Идеята бе да се запознаят посетителите със
скалите, рудните и нерудните полезни изкопаеми, както и с декоративните камъни и
тяхното използване от древността до наши дни. Акцентирано беше върху историята
на рударството в Бургаския регион.
Втората – “Вълшебния свят на камъка – скъпоценните камъни” през 2003г. запозна
посетителите с произхода, разпространението, добива и обработката на скъпоценните
камъни , а също така и с тяхната символика.
Така беше извършена сериозна работа за подготовката на научно-образователните
и експозиционни аспекти, станали основа на новата експозиция „Минерали”, открита
на 25.05.2005г. В нея се разшири обема на научната и каталожна информация за
специалистите и обикновени посетители представяща световното минерално богатство
и видовото разнообразие на минералите в България. Изложени са гигантски кристали
и скъпоценни камъни от фонда на Национален музей “Земята и хората”. Залата е
онагледена с карти, текстове и схеми. Основно място в експозицията заемат даренията
на частните колекционери, главно на доц.Ангел Ангелов. Място тук намират и найважните за страната ни рудни минерали – халкопирит, галенит и сфалерит от Родопския
руден район.
Най-стойностното постижение на музейната експозиция е детайлизираното
представяне на проучванията на рудните и минералните находища в Бургаския регион,
тяхното състояние и съхраненост. При експонирането на минерали от Бургаския руден
район основно място заема дарението на бившето предприятие “Бургаски медни
мини”, което се състои от друзи с гигантски калцитови кристали от находище “Росен”.
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Те са уникални по своите форми и размери. Рудните минерали също представляват
интерес. Геологията на района е онагледена с геоложки карти.
Новата експозиция „Минерали”, създадена в духа на най-новите изисквания за
максимална информационна достъпност и атрактивно експозиционно решение,
поставя началото на нови търсения в научно-изследователската и образователна
политика на музея. Необходимостта от попълване на празните полета във витрините
с експонати, откриването на нови данни за закрити вече рудници и находища и събиране
на разпилени ведомствени сбирки и частни колекции са част от приоритетите на
настоящата и бъдеща работа.

FROM THE IDEA TO ITS REALIZATION
Petia Yordanova
The Natural History Exposition of Bourgas Regional Museum
(summary)
Geology Department has exists since the establishment of the Nature Department of
the Regional Historical Museum. The department fund has been accumulated and collected
due to donations and buying out of exhibits and the gratuitous aid of the National Museum
of Natural History in Sofia, Earth and Man National Museum and Bourgas Copper Mines.
A curator-geologist has worked at the department since 1993. At the new exposition
there are highlights both on the attractive and the informative aspects. Bourgas region is
one of the biggest ore regions in Bulgaria from ancient times to present days. Tourism is
one of the most beneficial economic branches of the region. The mineralogical exposition
takes its necessary and significant place at the background of the considerations made
above.
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ЧАСТ II. ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ „ПРИРОДА”
ДИОРАМИТЕ КАТО НАЧИН НА ПОКАЗВАНЕ НА
ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ ОБРАЗЦИ
Ст.н.с. д-р Иван Райчев
Регионален исторически музей - Плевен
Как да се покаже природата и природните образци в специализираните природонаучни музеи отдавна е вълнувала както биолозите музейни работници, така и
художниците практици, които работят съвместно с тях и изграждат експозициите в
този твърде специфичен вид музеи.
Един от класическите похвати е подреждането на прилежно етикетирани препарати
от природни образци, сухи или формалинови, в подходящи остъклени шкафове за да
са достъпни за посетителите. В такъв случай обаче се дава представа главно за
систематичните видове от растителния и животински свят населяващ определена
географска територия, но не се получава представа за самата територия като природна
даденост. А препаратите на видовете във витрините стоят “стерилно” и за техните
местообитания, които не са указани на етикета, посетителите могат само да гадаят.
Някои музеи показват растенията и животните заедно – напр. “растения и животни
от широколистните гори”. Това показване е по-добро от обикновеното систематично
експониране, но също не може изцяло да замени ландшафтното показване.
Изграждането на природонаучна експозиция само по ландшафтния метод е
сравнително много по-трудно, отколкото показването на природата по нейни отделни
елементи, а в някои случаи и неоправдано.
Още през 1912 година руският музеолог Н.П.Крылов предложил на Всеросийското
Общество по изучаване на Амурския район проект за построяване на ландшафтна
зоологическа експозиция и отделно организиран промишлен подотдел, в който да се
представят ландшафтни диорами на традиционните за района промишлени отрасли рибарство, пчеларство, бубарство, производство на жен-шен. Въпреки, че проекта се
одобрява от Обществото той не е реализиран поради липсата на финансово
обезпечение от страна на държавния бюджет.
В средата на миналия век Плавильщчиков и Яковлев /1950/ детайлно разработват
идеята, че природонаучните музеи, особено тези с регионален характер, трябва да
имат раздвижена експозиция състояща се както от систематично показани видове,
така и от изградени биогрупи и малки диорами, които да обобщават и обединяват
ландшафта с обитаващите го растения и животни. Така според тях съвременния
посетител може не само да види, но и да научи нещо за взаимоотношенията на
организмите в природата.
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Според Димитров /1983/ музейна интерпретация трябва да получат такива
“моменти от биологията на живите организми като: общуването, храненето и начините
за добиване на храна, ползата и вредата,… полов диморфизъм, прояви на половете
през брачния период и други.”
В търсенето и реализирането на най-оптималното съотношение от научни,
художествени, естетически и дори емоционални позиции при подреждането на
експозицията се съдържа нейната действителната стойност и предназначението и да
обслужва всички категории от посетители.
При изграждане експозицията на отдел “Природа” към Исторически музей, гр.
Плевен, още в тематико-експозиционния план, разработен от музейните специалисти,
уредници работещи в отдела, бе заложено направата на две диорами – зимна и лятна.
Като идея за реализирането на лятната диорама бе предвидено показване на части
от старото корито на р. Вит, обособили се като малки езерни площи, подхранвани
инфилтрационно с вода и благоприятни места за живеене на много видове птици и
други организми. За зимната се предвиждаше да се покаже живота в равнината през
зимата като неблагоприятен природен сезон и оставащите да зимуват в Плевенския
край животни, като се залагаше и на ефектното изработване на изкуствен сняг.
Въпреки, че идеята за изработване на диорамите не бе посрещната с ентусиазъм
от художника, отговарящ за общото оформление на експозицията и в последствие
той отказа да ги изпълни, бе ангажиран друг екип от плевенски художници и диорамите
бяха реализирани, като тук е мястото да отбележим и упоритата работа на уредниците
от отдел “Природа”, които участваха пряко в тяхното изграждане.
От новият екип на художниците първоначално бяха представени художествени /
рисувани/ и пространствени /макетни/ предложения, и след тяхното одобрение от
музейния съвет се пристъпи към практическото изпълнение на идейните проекти.
За постигане на желания ефект при построяване на диорамите от значение бе
техническото изпълнение при подготовката на терена, особено при лятната диорама,
която е и със значително по-голяма площ. При нея първоначално бе необходимо
изграждане на т.н. “ферма”, желязна конструкция от заварени пръти и винкели за
оформяне на скелета във вертикална посока за устойчивост и в хоризонтален план за
моделиране на терена. По “фермата” се прекараха кабели и се монтираха
осветителните тела, като лицевата част се “обличаше” с дървени плоскости покрити с
фолио. Спорен бе въпросът за “прозореца”, т.е. отвора през който диорамата ще се
наблюдава от посетителите – дали да е кръгъл, изпъкнал, колко да е голям по размер.
В крайна сметка след експериментиране с минимакети се стигна до решение той да е
по-навътре от лицевото ниво на предната стена и сравнително малък, за да се даде
възможност за дълбочина на хоризонта.
За фон на диорамата се направиха специални панорамни снимки на действителен
пейзаж от поречието на река Вит – на преден план реката с типичната растителност и
в далечина хоризонта, като от негативите се изработиха черно – бели принтони, които
бяха с дължина равна на височината на залата. За постигане на по-добър зрителен
ефект принтоните се поставиха между две стъкла, а предното стъкло се покри с плат
от тюл, с което ефекта от дълбочина на пейзажа бе постигнат максимално. Стъклата
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се захванаха в основата и в края си чрез конструкцията на “фермата”. След поставянето
им, по цветна снимка на местността стъклата отзад се боядисаха с необходимите
цветове, черно-белите принтони “оживяха” и придадоха идентичност на макетния
пейзаж с действителната природна картина.
Успоредно с това се доставяха тревни чимове и подходяща дървесна растителност
за оформяне на предметния преден план, като материалите след вземането им от
природата трябваше да престоят около два месеца, за да изсъхнат преди да се внесат
в залата и закрепят на определените места.
За оформяне на водната повърхност от предметния план се използва водно стъкло
с което неколкократно се поливаше терена до оформянето на “водното огледало”
имитиращо реална водна повърхност, като по бреговете се монтираха препарати от
патици и отливки от земноводни. След окончателното оформяне на предния план на
терена представляващ равнинна поляна до брега на река Вит се поставиха и съответните
препарати на животински видове – фазани, зайци. За цялостното “населяване” на
местообитанието “влажна зона” се поставиха общо 18 броя от различни видове птици
- корморани, чапли, диви патици, фазани, воден бик, гмурци и др. Допълнително се
разположиха на подходящи места и земноводни, водни змии, насекоми по дърветата
и др. Като разбира се тук не се търси показването и познаването на отделни видове
систематично, а целта е да се получи представа за съвкупността и съвместимостта
между местообитанието и организмите, т.е. оформяне външния облик на една
биоценоза. Въпреки съчетаването на видове от различни систематични групи, това
също е начин за показване на природните образци съчетано с условията, в които те
предпочитат да живеят.
Листата на дървесната растителност – тополи, клен и върба се изрязаха от цинково
фолио, като чрез преса се формира характерното жилкуване и се боядисаха с темперни
бои в необходимия цвят. Всъщност освен листата, водната повърхност и някои отливки
на земноводни, които са изкуствени, всичко останало по предметния план е изградено
от естествени природни материали след съответната им обработка.
Преливане в дълбочина на реалния предметен план с фоновите принтони е важен
момент в изпълнение на диорамите и от неговото успешно решаване зависи цялостния
въздействащ ефект на съоръжението. Затова изграждането на предметния план трябва
да стане след като са монтирани принтоните и детайлите заснемани на техния долен
край да се продължат с материали в предметния план. Така се засилва илюзията за
реалност и сливането е трудно забележимо от посетителите. Получава се цялостен
ефект от въздействието на изградения ландшафт и неговите обитатели като
действителна природна картина, която е пред очите ни. Пред диорамата учителите
изнасят уроци по роден край и опазване на околната среда, като на учениците нагледно
могат да се представят биоценози – влажни зони, връзките и взаимозависимостите
между организмите, хранителни вериги, редки и защитени видове животни в тяхната
среда и т.н.
Изграждането на зимната диорама бе решено по съвършено различен начин, което
бе и до известна степен предопределено от мястото и на изграждане – в средата на
залата. Затова тя представлява хълм сред равнината затворен от четирите страни със
стъклена конструкция. Всяка една от страните е различна от другите както като част
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от пейзажа, така и по вида на показаните животни. Осветлението е решено в покривната
конструкция, която не достига тавана на залата, за да може да се отваря отгоре и да се
сменят осветителните тела.
Предметния план на зимната диорама се разработи на ниво от 75 см над пода, за
да се постигне височината необходима на посетителите при нейното разглеждането.
Терена бе моделиран от чимове пръст в които се закрепиха храсти от глог, подрасти от
акация, казашки и магарешки бодили и тръни, а в средата се издигна малко каменисто
възвишение. Постигна се ландшафт характерен за териториите край Плевен, особено
в югопазадната му част.
Въпросът, който бе най-важен, е доколко ще съумеем да имитираме снежна
покрива и с какви материали ще си послужим. Единодушно бе мнението, че снегът
трябва да бъде от изкуствена материя, но не ни удовлетворяваше нито една от подостъпните – стереопор с различна по големина зърненост, памук – не е близо по
структура, минерални соли – обикновено са хигроскопични, счукан нафталин – много
мирише. По съвет на външни консултанти се ориентирахме към Нефтохим “Бургас”,
сега “Лукойл” и след много пробни варианти на различни продукти от техния синтез
се спряхме на един изомер на полистирола, който много добре имитираше току-що
нападал сняг. Субстанцията която се получи обаче беше много “жива”, сипеше се
навсякъде и трябваше да се измисли по какъв начин да се задържи на терена, да не
говорим, че по клоните на храстите също трябваше да има заснеженост. Започнаха се
поредица от експерименти с различни лепила, смоли, но не се получаваше. Изцапани
до ушите с лепила, някои от които доста трудно почистващи се, почти се бяхме отчаяли.
Тогава на един от художниците му дойде идеята, да има друг материал между снега и
основата. Отново се започнаха експерименти и оптималния вариант бе открит. Първо
част от терена, или клоните и стеблата на дърветата и храстите се мажеха с бяло
карбамидно лепило. Още преди да е изсъхнало добре върху нето се полагаше слой
раздърпан памук и отгоре отново се нанасяше слой от същото лепило. Пак преди да
е изсъхнало добре върху оформената повърхност се сипеше снега. И се получи.
Процесът изискваше много време, тъй като върху всяко едно клонче от стърчащите
туфи трева, храстите или бодилите и тръните трябваше да се извърши процедурата по
поетапното полагане на материалите за да се стигне до крайния ефект. И наистина
имитацията на снега стана много успешна, а илюзията за снежна картина в равнината
е пълна и много близка до реалната.
Общо в зимната диорама, въпреки че е доста по-малка по размери от лятната се
поставиха 32 броя препарати, главно на птици. Има само един препарат на бозайници
- малко лисиче, подало глава от дупка в подножието на хълма. Птиците са показани в
групи и разположението им е така, че всяка една страна от диорамата показва различен
момент от техния живот през неблагоприятните зимни условия. От едната страна са
10 планински чинки накацали върху глогов храст и търсещи изсъхнали плодове и
семена за храна, от другата в подобна позиция са смесена група от синигери и
врабчета. Третата страна показва видове от врановите птици – посевни врани, сойка,
сврака, сива врана и гарга, а четвъртата – фазани, скрити под храстите и бодилите,
зимно бърне и храст с кадънки. Положението на диорамата в средата на залата дава
възможност тя да се обикаля от посетителите и да се разглежда съвсем отблизо. А при
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беседа с група, диорамата се включва от екскурзовода в темата за прелета и оставащите
да зимуват у нас видове птици.
Разбира се този бърз преглед на извършената при построяването на двете диорами
работа съвсем не разкрива всички малки подробности и детайли, всички ежедневни
трудности с които се срещна и трябваше да се справи екипа от музейните работници
и художниците - като напр. откъде да намерим чисто водно стъкло, подходящи смоли
за отливките, печатница работеща с цинково фолио, подходящи лепила, бои и т.н. Но
в крайна сметка удоволствието от добре свършената работа си заслужава.
И въпреки, че както казва д-р Петър Берон “Диорамите струват скъпо, правят се
рядко” – а бихме добавили и се поддържат трудно, те наистина са голяма ценност и
сериозна експозиционна придобивка за всеки природонаучен музей.
ЛИТЕРАТУРА:
Берон П., Новите диорами в Националния природонаучен музей, сп. “Historia naturalis
bulgarica”, кн. 10, 1999, София, НПМ, 132 стр.
Димитров В., Към въпроса за експозициите в природонаучните музеи, Известия на
музеите в северозападна България, № 8, 1983, 257 – 267 стр.
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THE DIORAMAS AS AN APPROACH OF
NATURE AND NATURAL SPECIES DISPLAY
Assoc.Prof. PhD Ivan Raichev
Regional Museum of History, the town of Pleven
(summary)
The question how to display nature and natural species at the specialized natural
history museums excites both museums’ biologists and artists - practicians working in
cooperation with them and arranging the exhibitions at this very specific kind of museums.
The exhibition’s true value and serving- all - categories –of- visitors purpose is implied in
searching and realizing of the most optimal interrelation of scientific, artistic, aesthetic and
even emotional standpoints on the exhibition arranging.
The paper scrutinizes both dioramas at the Nature Department of the Regional Historic
Museum of the town of Pleven. The attention is paid to the technical aspect, modeling of
the terrain and the displayed stuffed species of the district fauna, which are an object of
the department curator research work.
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РУСЕНСКИЯТ ОПИТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА
ПАЛЕОНТОЛОГИЧНИ КОЛЕКЦИИ
Венцеслав Петков
Регионален исторически музей – Русе
Палеонтологичната колекция на отдел “Природа” в гр. Русе е една от най-богатите
в страната.
През 60-те години на двайсети век нуждите от строителни материали в България
рязко се увеличават. Това е причината много от пясъчните наслагвания разположени
в близост до малки населени места да бъдат разработени и експлоатирани. По това
време в Русе работи Михаил Халваджиев – основател и пръв уредник на
Природонаучния отдел към Историческия музей. Благодарение на неговата отдаденост
и личните му контакти с работниците от пясъчните кариери една голяма част от
намерените фосилни останки от хоботни бозайници биват съхранени. В продължение
на около 40 години колекцията е съхранявана неконсервирана в различни помещения
с неподходящ микроклимат.
През 2001 г. Исторически музей – Русе състави проект, чиято цел бе именно
извършването на спешна консервация и реставрация на фосилите от хоботни
бозайници. Министерството на културата и Фонд за художествени проекти на Община
Русе финансираха проекта, благодарение на което палеонтологичната сбирка на
Михаил Халваджиев бе консервирана и реставрирана. Крайната цел на проекта бе
тези природни богатства да бъдат експонирани и да станат известни на русенската
общественост, както и на гостите на града ни.
За експертна помощ относно биологията на животните, чиито фосилни останки
искахме да представим се обърнахме към Георги Марков - докторант в Националния
природонаучен музей – София. Без неговата подкрепа изложбата нямаше да има
същия успех. Георги Марков, както и неговият научен ръководител ст.н.с. д-р Николай
Спасов съставиха въведенията и анотациите към изложбата.
Текстът на ст.н.с. д-р Николай Спасов, който разкрива природната обстановка на
земята преди 10 000 години допълнихме с аудио ефекти и прехвърлихме на CD носител.
Така изложбата породи в посетителите съвсем реални усещания за отминали епохи.
При експониране на фосилите предприехме друг нетрадиционен подход.
Подготвяйки материалите за дългия път до консервационно–реставрационната
лаборатория в Палеонтологичен музей – Асеновград, изработихме индивидуални
опаковки за всеки един от тях. Това са дървени сандъци с подсилено дъно и отваряем
капак. Медиите широко отразиха, както заминаването, така и завръщането на
експонатите и по този начин предизвикаха общественото любопитство. Хората чуха
за вкаменелости на Мамути и Мастодонти, но видяха само добре запечатани сандъци.
За да бъде връзката между събитията по-тясна решихме да експонираме
консервираните фосили не в познатите на всички стъклени витрини, а направо в
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сандъците, с които вкаменелостите са пътували до мястото за консервация и
реставрация. Така опаковъчните сандъци се превърнаха в нестандартна експозиционна
мебел. Този метод на представяне е обичайна американска практика споделена ни от
Робърт Уркмън на семинара “Публиката и изложбите в музея” провел се в София
през 2002 г. Капаците оставихме отворени и използвахме за да разположим върху тях
текстовете. Експонатите във всеки сандък бяха осветени отделно, а залата затъмнена,
което придаде известна тайнственост на обстановката.
Залата, в която бе уредена изложбата позволи да се обособи отделна част с поразличен начин на експониране. Именно там пресъздадохме чрез диорама
палеонтологични разкопки. Пода покрихме с истинска пръст взета от реално
съществуващо находище, в което са част от експонираните материали. Самите фосили
вкопахме, така че да изглеждат недоизвадени. Текстовете в диорамата обясняват начина
на образуване на находища, коя е науката занимаваща се с този въпрос и как е протичъл
процеса на фосилизация през годините.
Палеонтологичната сбирка на отдел “Природа” съдържа един уникален експонат.
Това е долна челюст (mandibula) на един от най-ранните представители на мамутите у
нас Mammuthus rumanus. От този вид в света има известни още два кътни зъба и
няколко фрагмента от долна челюст. Нашият музей е единствен в света, който съхранява
изцяло запазена mandibula.
В цялата експозиция направихме така, че зрителят на различни етапи от
възприемането на не малкото информация да осъществи пряк физически контакт с
някой от изложените образци. Изнасящият беседата, разказвайки за кътните зъби при
слоновете въобще, държи един кътник на мастодонт и уж впечатлен от интереса и
ентусиазма на посетителите им позволява да го подържат за известно време. Ефектът
е поразителен. Не цялата група, разбира се, успява да се докосне до зъб от Мастодонт
на 3 000 000 години, затова интереса към преживяното и видяното не напуска
посетителя дълго време, дори го кара да посети изложбата за втори път, та дано има
шанса да се докосне до далечното минало.
С няколко целенасочени изяви в местните телевизии бе предизвикан интерес към
изложбата. Скромната сума, която бе отделена от бюджета ни се оказа достатъчна за
изработването на рекламен радио клип. Това доведе около 50% от посетителите ни. Те
бяха от различни възрастови групи. Най-малките ни гости бяха деца от детските
градини. Освен наученото за мастодонти и мамути те научаваха и как да се държат
при посещение на музей. Организираните ученически групи бяха най-многобройните
ни посетители. Познатата на всички колеги апатия към музеите изчезва в мига в който
децата влизаха в залата озвучена от звуци издавани от представените животни и
интересния разказ за природната обстановка на земята преди 10 000 години. Учителите
също обогатяваха знанията си задавайки конкретни въпроси. Изложбата бе посетена
и от голям брой студенти. Съобразявайки се с възрастта и познанията на разглеждащите,
уредниците поднасяха информацията на достъпен за всички език. Поради големия
интерес изложбата “Бозайници на 6 000 000 години” задържа вниманието на русенци
в продължение на две години. Общия брой на индивидуалните и организираните
посетители се приближава до 5000.
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THE EXPERIENCE OF ROUSSE FOR PALEONTOLOGICAL
COLLECTIONS
Ventseslav Petkov
Regional Historical Museum of the town of Rousse
(summary)
The Nature Department Paleontological Collection is one of the richest in the country.
In 2001 the Regional Historical Museum of Rousse makes a project, which targets the
accomplishing of an emergent preservation and restoration of proboscis mammals fossils.
The Ministry of Culture and the Artistic Project Fund of Rousse Municipality have financed
this project and due to this funding the paleontological collection of Michail Halvadzhiev
has been preserved and restored. The final objective of the action has targeted displaying
and promoting of these natural resources to both Rousse public and city’s guests.
“In favor of a closer relation between the events we have exhibited the preserved
fossils not in the known-to-everyone glass-cases but directly in the cases, in which the
fossils have been transported to the spot of their preservation and restoration. Thus the
packing cases have been turned to non-standard furniture for making exhibitions”.
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ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД В
ПОПУЛЯРИЗАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН
МУЗЕЙ – ГР.БУРГАС
Дора Стойкова
Регионален Бургаски музей
Основните задачи, които стоят пред всеки природонаучен музей са да издирва,
проучва, съхранява и популяризира природните образци в своя регион. Музеят е
център не само за разпространение на научни знания, но и място за формиране на
екологична култура и активно природозащитно съзнание.
Още преди откриването на нашата експозиция в годините между 1969 – 1985г.
основните колекции са вече създадени. Впоследствие те се попълват и дообогатяват.
Популяризаторската дейност през всичките тези години се допълваше с нови форми
и през последните години достигна най-голямо разнообразие.
През първите години след откриването на музея основна форма на
популяризаторска дейност са беседите – обзорни и тематични, най-често онагледявани
с диапозитиви. По-късно тези форми на работа загубиха своята атрактивност и се
наложи да бъдат заменени с други. Същото се отнася и за лекцията, която макар да е
универсален метод и никога няма да отпадне, надали е най-добрият. Известно е, че
усвояването на знания може да се изобрази чрез т.н. Пирамида на учението. В основата
на тази пирамида, там където усвояването е до 90% стоят знания, които се практикуват,
които се преподават на други. А най-отгоре, на върха на пирамидата, с 5% усвояемост
- тези получени от лекции. Дори само заради този факт, лекцията вече не може да
бъде единствен и основен метод.
Днес, залагаме на тематични изложби, ученически състезания, викторини и
различни екотържества посветени на Международните дни на Земята, Водата,
Влажните зони, Черно море и др. Целта, която преследваме е една – повишаване на
екологическите знания и култура на подрастващите. За всички нас тази цел би трябвало
да бъде приоритет. И може би всички ние трябва да се обединим около тезата на
Българското движение “Син флаг”, че на екологичното образование трябва да се
гледа като на основно умение, наред с четенето и писането.Само тогава тези знания
ще се превърнат в нагласа, в отношение и поведение на всеки индивид.
През годините наблюдаваме и още една тенденция в популяризаторската работа.
В началото всички мероприятия са дело на музейните специалисти от отдела Покъсно започнахме да търсим съдействието на държавни институции пред които стоят
сходни задачи – основно РИОСВ – гр.Бургас и Дирекцията на ПП”Странджа”.
Добро партньорство имаме и с Неправителствените организации работещи на
територията на региона – Българо-Швейцарската програма за опазване на
биоразнообразието - проект “Бургаски влажни зони”, който скоро приключи дейността
си, Фондация “Биоразнообразие”, БДЗП клон Бургас, Фондация “Зелен Бургас” и др.
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Изложбите и екопразниците организирани и проведени съвместно в музея и извън
него са много, но аз искам да спра вниманието ви на някои от тях.
През всичките тези години популяризирането на флористичното богатство на
Странджа планина е било в центъра на нашата дейност. На базата на хербарийния
материал, събран по време на трите експедиции в Странджа, по южното крайбрежие
и в Сакар планина, са експонирани много временни изложби с различна тематика. В
тях са ни партньори експертите от РИОСВ-гр.Бургас и ПП “Странджа”.
За десет годишния юбилей на музея през 1995год. експонирахме изложба “Лечебни
растения и билколечение”. Успоредно с нея организирахме и конференция с научен
ръководител ст.н.с.д-р Люба Евстатиева от Ботаническия институт на БАН и експерта
от МОСВ – Райна Хардалова. В нея взеха участие д-р Здравко Андонов – фитотерапефт,
гастроентеролог, етнографа д-р ист.н.Вида Буковинова,специалисти от отдела и учители
от региона. Разгледани бяха въпроси за интродукцията на диворастящите лечебни
растения в култура, мерки за тяхното опазване, приложението им във фитотерапията
и нетрадиционната медицина.
Година по-късно подготвихме изложба “Защитени територии в Бургаски регион”.
Заедно с оригиналния материал изложбата включваше карти на защитените територии
в Странджа, като акцентът падна върху новосъздадения ПП “Странджа”.
През 2000год., на петнадесетгодишния юбилей беше разгледан въпросът
за”Флористичните проучвания в Странджа”. По това време вече бяха публикувани
новите изследвания в резерват “Узунбуджак” и резерват “Витаново”. Най-новите данни
от тези проучвания в областта на биоразнообразието веднага намериха място в
беседите на музея и достигнаха почти веднага до всички посетители. И тук основната
цел – най-важните научни открития на територията на региона да достигнат до масовия
посетител беше постигната.
След 1990год. започна създаването и функционирането на Неправителствените
организации. По същото това време установихме първите си контакти с тях. В найтесни връзки работихме с БШПОБ-проект “Бургаски влажни зони”.Като резултат от
съвместната ни работа са реализирани най-много мероприятия. Темите обхващат
многообразието на птичия свят, неговата защитата и защитените влажни територии в
региона. Сега работим в добро сътрудничество с Фондация “Биоразнобразие”, БДЗП
клон Бургас и Фондация “Зелен Бургас”, но оставаме отворени за контакти с всички,
които желаят да работят с нас.
От 1996год., след подписването на Стратегическия план за действие, възстановяване
и защита на Черно море от страните разположени около него, в екокалендара влезе
нова дата – 31 октомври – Международен ден на Черно море. Този ден за всички нас
се превърна в символ на нашата загриженост за чистотата на морето, на неговите
плажове, за опазване на биоразнообразието му. От тогава, всяка година музеят е
домакин на различни изложби и съпътстващи мероприятия посветени на него.В
началото започнахме с изложбата “Екологични проблеми на Черно море и Бургас” –
1998г. ; “Какво знаем за Черно море ?”- 1999г. ; “Черно море – познато, непознато,
любопитно” – 2003г. Основна тема във всички тях е биоразнообразието и опазването
на водния басейн, а съпътстващи – защитените територии по брега, античните
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представи за него и др. По време на кампаниите в музея стартира видеолектория със
същата тематика.
За Международния ден на Черно море през 2003г. решихме да разчупим
традицията. Организирахме викторина на тема: “Какво знаете за черноморските
риби?”, като изнесохме мероприятието извън залите на музея Такава възможност ни
се отдаде благодарение на РИОСВ – гр.Бургас. Използвахме Информационен център
Аркутино, чиято голяма зала ни бе предоставена с любезното съдействие на директора
– г-н С.Симеонов. В състезанието взеха участие ученици от СОУ “Иван Вазов”гр.Бургас и СОУ “Н.Вапцаров” – гр.Приморско. Преди да започнат подготовката си
учениците изслушаха лекция в музея и получиха индивидуални консултации. Експерт
от РИОСВ взе участие в журирането на викторината заедно със завеждащ отдел
“Природа” и директора на Регионален Бургаски музей. По-късно всички участници
се запознаха със защитената територия, изкачиха се до “Веселата скала” от където се
открива панорама на река Ропотамо и резерват “Морски пелин”. Последва
посещението на древното тракийско светилище в местността “Беглик Таш” с беседа
от директора на РБМ н.с.Ц.Дражева. Разгледани бяха и разкопките на средновековната
църква “Св.Параскева”, които са наблизо. Денят завърши с почистване на плажната
ивица на едноименния залив. Този ден учениците получиха много и разнообразна
информация. Имаше и много емоции. Всичко това със сигурност допринесе както за
повишаване на знанията им, така и за подобряване културата им на поведение в
защитените територии.
Музейната колекция от риби всяка година е в центъра на подготовката на
учениците, участващи в празника на град Бургас – Никулден. Още в средата на месец
ноември започва посещението на групи, които по-късно претворяват наученото в
творчеството си.
За 6 декември 2003г. учениците от начален курс и детските градини изработиха
множество макети. В празничния ден музеят отвори врати изпълнен със стотици
риби, атрактивно експонирани върху оригинални мрежи. Тук наред със шараните в
мрежите се бяха уловили и много пъстри, непознати за нашето море риби. Но всички
те бяха изключително красиви, пъстри и оригинални. В колекцията не липсваха дори
дребните цветни рибки – оригами, плуващи на големи пасажи. И макар част от
експонатите да се отдалечаваха от зададената тема “Рибите на моето море” всички
бяха допуснати за участие, защото големият труд който бяха положили децата трябваше
да се оцени.
И накрая искам да споделя опита ни при организирането на екопразник с детско
шоу под надслов: “Малка мома цвете брала” за деня на билките. Същият беше
осъществен с участието на специалисти от отдел “Природа” и отдел “Етнография”
при РБМ и децата от ЦДГ”Детелина”. В подготовката на празника взеха участие
биолог, етнограф, художник, музикален педагог и педагозите на ІІІ група от същата
детска градина.
Започнахме с лекция на тема: “Билките и тяхната употреба”. Целта ни беше да
запознаем малките деца с най-често срещащите се билки. Да им обясним къде и как
се берат те. Беше началото на юни.В затревените площи в крайните квартали на града
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можеше да се набере цъфнала лайка, глухарче, равнец, комунига, жиловляк, шипка,
бъз, слез и др. За онагледяване на лекцията занесох букет цъфнали билки, които покъсно използвах за направа на хербарий. Оказа се, че децата познават някои от тях.
Използвайки техния опит започнахме с познатите и след това преминахме към
останалите. Основният проблем, който трябваше да решим беше: Къде се събират
билки? и Може ли от билките събрани в двора на градината да се направи чай?
Последва бурна дискусия. След нея, в края на занятието малчуганите научиха как да
си направят хербарий. Предвидена бе и втора част – практическо занятие в парка, но
времето се удъжди и не можахме да го осъществим. Затова пък остана много време
за творчество. Децата нарисуваха чудесни картини с билки, цветя и поляни – пъстри
и весели като самите тях. Подготвиха и музикално шоу.
В деня на празника импровизирана изложба от детски картини и хербарии
посрещна гостите и участниците в двора на Етнографския музей. Всички присъстващи
получиха пъстра “Еньовска китка” за здраве. След разказа на колегата етнограф малки
и големи минаха през “Еньовия венец”. Децата облечени в красиви носии с цветя в
косите, пяха и танцуваха за радост на всички присъстващи.
И тук достигаме до същия извод, колкото повече специалисти от различни
дисциплини участват в реализацията на дадено мероприятие, толкова резултатът е подобър. Чрез знанията си те допринасят за обогатяването му, правят го по-задълбочено
и многопластово, по-атрактивно и емоционално. Контактът на децата с науката,
съобразена с възрастовите им особености ги прави по-активни. Чрез игри и творчество
те усвояват знания и умения, у тях се формира положително отношение към околната
среда.
От направения преглед на популяризаторската работа през годините стигнахме до
извода, че за да има по-голям интерес от страна на обществеността и учащите се
трябва обезателно да се съобразим с новите дадености. Съвременното младо
поколение изисква по-голяма изобретателност и атрактивност при поднасяне на
научните знания. А за да има по-добър ефект при усвояването им, налага се активиране
на съзнанието на посетителя. Затова са необходими са не просто лекции, а активно
участие и творческо претворяване на наученото. Така екологическите знания ще
доведат до формиране на екологическо съзнание и култура.
Именно за това нашата работа ще продължи в тази насока. С помощта на различни
специалисти, чрез интердисциплинарен подход, да организираме по-интересни и поразнообразни мероприятия, които да се посещават от възможно най-голям брой
посетители. Обединявайки усилията си всички ние – музейни специалисти, експерти
от държавните институции и неправителствените организации заедно с учителите,
даваме своя принос за популяризирането и опазването на създаденото от природата
в продължение на векове. Даваме своя принос за формирането на екологично
възпитание у подрастващите, защото съзнаваме, че опорните точки върху които се
крепи съвременното човешко развитие са образование – култура – екология. Защото
съзнаваме, че всеки от нас зависи от природата и в неговите ръце е разумното и
ползване и опазване. За да има надежда, че идните поколения ще я получат от нас
чиста и непроменена.
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IMPLEMENTATION OF THE INTERDISCIPLINARY APPROACH
IN THE PROMOTION ACTIVITY OF NATURAL HISTORY
MUSEUM OF THE TOWN OF BOURGAS
Dora Stoykova
Regional Borgas Museum
(summary)
This paper presents the promotion activity of the Natural History Museum of Bourgas
during the last decade. While during first years after its opening the lectures have been
the main form, in recent years they have been replaced by more attractive thematic exhibition,
competitions, ecofestivity days, quizzes, etc..
There is another trend being observed for that all events at the beginning are performed
by the museum specialists of the department, and during recent years they become
interdisciplinary. Specialists of different state institutions, non-governmental organizations
and other department of Bourgas Regional Museum participate in their realization too.
Various events, jointly organized, are described as examples. A conclusion is made at the
end of the paper, that an event shall be more visited when it meets a few criteria requirements
such as being attractive, activating the visitors’ awareness, the scientific knowledge,
revealed to the public to help creating of ecological awareness and culture. The
interdisciplinary approach is most expedient for that purpose.
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ЧАСТ III. ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И
УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ФОРМИТЕ И НАЧИНИТЕ ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
Върбан Москов
БАЕСТ – Колеж по туризъм
Бургаската асоциация за екологичен селски туризъм, която на 9 юни, ще навърши
10-години, оценява като много важно сътрудничеството си с Регионалният Бургаски
музей и Природонаучната експозиция. Признателни сме за получената помощ и за
проявената отзивчивост. Години наред, представители на Експозицията, заедно с
Бургаското сдружение за образование и природна среда, Инспектората на МОН и
БАЕСТ, провеждат сред учениците от областта конкурса: “Богатствата на моя край”.
Екипът на Природонаучната експозиция участва в представянето на ресурсите за
туризъм на защитените територии: Марина река, Устието на р.Велека и Силистра, на
резервата Силкосия и в издаването на в-к “Зелен туризъм”. Регионалният Бургаски
музей оказа съществена помощ за стартиране дейността на Дружеството за защита
на природното и историческото наследство на село Бръшлян. Хората от селото се
включиха в туризма с много ограничени ресурси, но разумното им използване под
ръководството на специалистите от музея осигури успеха. Регионалният Бургаски
музей участва в подготовката на регионалната среща: “Развитие на туризма в Източна
Стара планина”, проведена на 13 и 14 февруари 2005 г. в село Везенково. Резултатите
от сътрудничеството ни дават основание да участваме в конференцията. Искаме да
привлечем вниманието на участниците към необходимостта да се разнообразяват
формите и начините за представяне на природните забележителности и
биоразнообразието.
Мисията на БАЕСТ е да работи за хармонизиране на отношенията между хората в
обществото и между хората и природата, за опазване на природното и културното
наследство и за представянето му пред страната и света. Целта е, чрез развитие на
екологичен селски туризъм да се запази жизнеспособността и самобитността на селата
с туристически потенциал, да се подобрява жизненото равнище на хората от селските
райони, да се провежда политика на ефективно използване на местните ресурси.
БАЕСТ помага на хората от селата да се организират и да се подготвят, за да използват
природното наследство като ресурс за развитието на туризма. Насочваме се към
социално-икономическите аспекти, защото формите и начините на представяне на
природните забележителности и биоразнообразието се определят от социалните
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отношения вътре в общностите и от доминиращите отношения на Обществото към
Природата. Зависят много от променящата се роля на Природата в производството и
потреблението.
Важно е какъв е субектът, който стопанисва природното богатство и каква е
дългосрочната стратегия за неговото представяне и възпроизводство. За мрежата на
БАЕСТ, работата в това направление се свързва с Програма ГОСТИ. Името се получава
от основните направления за работа: Гостоприемни общности, Околна среда,
Съхранена самобитност, Толерантност и уважение, Иновации и интелектулизация.
Идеята на програма ГОСТИ е, че домакинската общност е най-важен фактор за
устойчиво развитие на туризма. БАЕСТ подкрепя самоорганизирането на хората в
гостоприемни общности, чрез създаване на селищни сдружения. С образователни
програми се подготвят за добри стопани на природното и културно наследство.
Местните програми за развитие на туризма създават обща представа за бъдещето на
селата, предпоставка за формиране на общност. В тях има насоки за обща дейност,
проекти и легитимно приети правила, определящи поведението, което се стимулира
или забранява. БАЕСТ помага на местните сдружения, проектите от техните програми
да се включат в общинските програми за развитие на туризма и в общинските планове
за развитие.
Изготвянето на местни програми е важно, защото те стават фактор за развитието
на туризма. Изучават се тенденциите и закономерностите на формиране на новите
потребности и промените в насочеността на общественото внимание. Анализира се
не само действителната сегашна ситуация, но и възможната бъдеща. Възможности,
които може да се осъществят, ако хората предприемат определени действия. Правят
се усилия за промяна на нежеланите предвиждания. Най-бързо растат доходите,
привличат инвестиции и най-ускорено развитие получават дейностите свързани с
шоубизнеса и туризма, който става водещ сектор в световната икономика и найвидим израз на икономиката на културното производство. Забавленията в туризма са
основна услуга, консумирана от хората с доходи над средните в богатите страни.
Туризмът бързо подчинява много обекти на културата, превръщайки ги в стоки за
продажба. Туризмът отнема играта и забавленията от културата. Навлиза в територии,
където хората досега са общували безплатно. В игрите, в радостните и тъжни
церемонии на територии, общи за бедни и богати, са се създавали общностите и се е
развивала културата. Така се е инвестирал и възпроизвеждал социалният капитал.
Програмите отчитат, че социалният капитал е предпоставка за развитието на търговията
и туризма, употребява се от тях, но се възпроизвежда само от културата на живи
общности.
Местните програми за развитие на туризма са програми за изнасяне дейността по
откриване и представяне на природното и културното разнообразие извън музейните
експозиции. Селата и землищата се подготвят за посрещане на туристи. Участието на
местните хора в тази дейност променя живота в селата. Започва ново образование за
променящата се гледна точка на хората. Те вече гледат на средата с очи, търсещи
обекти за представяне: най-старото, най-високото, най-красивото дърво; скални
образования _ лъвската глава, странджанския сфинкс, легналия бивол. Забелязват
долината на баба Яга, стъпките на великаните, пътеките на самодивите. Новото
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вглеждане в землищата на селата открива археологически паметници, растителни и
животински видове, неизвестни на специалистите. Туристическите маршрути
превръщат селското землище в експозиция. Съгласуват се действията между домакини,
екскурзоводи и стопани при представяне на експозицията пред туристите. За
управление на впечатленията се създава зона за подготовка и наблюдаема зона за
представянето. Перспектива имат маршрутите, по които експонатите могат да се
увеличават и да стават по интересни. Край тях се изграждат съоръжения, концентрират
се съобщества и местообитания. Формите и начините на представяне на природното
наследство се разнообразяват с използване на различни технически средства. Техниката
не само създава заплаха за разрушаване на природата и отдалечава човека от нея.
Техниката осигурява достъп до цялата природа, помага да се използва цялото
географско пространство. С технически средства се наблюдава отвъд границата на
видимостта с невъоръжено око. С тяхна помощ хората приближават до себе си
природата и разширяват полето на наблюдението. Землището става наблюдаемо и
може да се показва тази част от него, в която картината е най-впечатляваща.
Специализираните маршрути се обзавеждат с различна техника и литература. За
задоволяване на различните вкусове, се създават маршрути, които минават край диви
и защитени територии, стопанисвани гори, земеделски земи (ферми, пчелини, градини,
лозя). Трябва да има английски и френски паркове. Домакините се стараят по
маршрутите биоразнообразието да се възприема с всички сетива: зрително, слухово,
обонятелно и вкусово. Работи се за обявяване на местни защитени територии,
изградени по приети с консенсус правила и планове за управление.
Стремежът е формите и начините за представяне на природното наследство да са
съобразени с глобалните промени и засилващото се желание да се общува с
Природата. С промяната в отношението на хората към околната среда и към природната
среда. Да се отчита двустранния процес на завръщане на хората към Природата и на
завръщане на Природата при хората. Този процес в нашия регион и особено по
крайбрежието протича в доста извратени форми. Обществото твърде ограничено,
инцидентно и едностранчиво разглежда развитието на жизнената среда в населените
места и на градската флора и фауна. Нужно е повече внимание за изучаване и
представяне на биоразнообразието в населените места.
След няколко века експлоатация на природните ресурси за промишлено
производство, вниманието се пренасочва от добиването на суровини от природата
към наслаждението на самата природа. На много места на природната среда вече не
се гледа само като източник на материални блага, а като непосредствено задоволяваща
потребности. Стопаните на интересни територии осъзнават, че от най-богатите хора
сега може да се получи повече за техните преживявания сред природата, отколкото от
добив на природни материали. “Все повече и повече от световната културна сфера –
нейните природни чудеса, катедрали, музеи, дворци, паркове, ритуали, фестивали –
бива изливана на пазара, където е преобразувана в различни форми на културна
продукция за развлечение и поучение на най-заможните хора в света. Онова, което
някога е представлявало историческото богатство на тези култури, сега се превръща
просто в декори и сцена – екран – за разиграването на платени култури преживявания.
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Докато по-ранният промишлен капитализъм обсебваше и експлоатираше
природните ресурси и местната трудова сила с цел производството на стоки и услуги,
новият културен капитализъм си присвоява културните ресурси с цел културно
производство... Хората, чиято култура се превръща в културна стока, често получават
много малко от доларите на туристите.”(1)
За да се наслаждават по-пълно на природата богатите, се ограничава достъпа на
другите хора. Рифкин привежда за пример “Йелоустоун клъб”, в който бъдещите 864
членове, трябва да имат поне 3 милиона долара за да се кандидатират с 250 000 долара
встъпителна вноска и 16 000 долара годишен членски внос. Членовете на клуба имат
право да се наслаждават на гледките на Испанските върхове в националния парк
“Йелоустоун” и да ползват удобствата, създадени за членовете на клуба.
Перспективното устройство на териториите и утвърждаването на местните общности
като стопани на селските землища, ще им даде възможност да регулират достъпа, да
създават специфични туристически продукти и да ги предлагат като луксозни стоки.
Програмите трябва да отчитат тенденциите в динамичните процеси на
трансформация на световната икономика. Извършва се преход от икономика на стоките
към икономика на впечатленията. Хората, създаващи преживяванията се увеличават
два пъти по-бързо, отколкото в сектора на услугите като цяло. Прогресът в технологиите
разширява възможностите за превръщане на играта в сериозна и доходна работа и за
бягство от ежедневната действителност. Бизнесът пренасочва вниманието си от
добиване и преобразуване на материалните ресурси в стоки към превръщане на
природните и културните ресурси в платени лични преживявания и забавления.
Вниманието на бизнеса се пренасочва от усърдието и издръжливостта в работата
към творчеството и артистичността. Докато при производство на стоки и услуги е
най-важен резултата от дейността, при новата икономика е съществена самата игра.
Качеството на изпълнението зависи от подбора на участниците. Местните общност
ще бъдат привлекателни и интересни, ако стимулират разнообразието на дарби и
многообразието на изявите на призвания. Ако опазят различието, съхранят жива
местната култура и развиват своята самобитност.
Играта може да приема различни форми и човекът да играе различни роли. Според
Бодрияр, “най добър пример за това, което човешкият род е способен да си вмени, е
“Биосфера 2”- първата зоологическа градина, в която видът идва да съзерцава сам
себе си като оцеляващ, така както някога ходеше да гледа чифтосващите се маймуни.
В необятността на Тъксън, Аризона, насред пустинята – една геодезична конструкция
от стъкло и метал, приютила всички земни климати, в която осем човешки същества
(разбира се, четирима мъже и четири жени) трябва да живеят две години при пълно
самозадоволяване и в затворен цикъл, с цел ( не да променят малко обстановката, а)
да изследват условията за оцеляване.”(2) Това е писано преди да започнат игрите на
големия брат и подобните, но вероятно голяма част от такива игри в бъдеще ще се
провеждат сред Природата.
Преди две години, съвместно с кметовете на общините Болярово, Елхово и Средец,
направихме предложение до МОСВ за обявяване на природен парк “Западна
Странджа”. За разлика от досега обявените паркове – горски екосистеми, в този парк
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вниманието трябваше да се съсредоточи върху възстановяването, опазването и
представянето на биоразнообразието в земеделските земи и на традиционен поминък,
който да го поддържа. За приложимостта на идеята и за проблемите, които се пораждат
ще се позовем на Дейвид Лоуентал: “Възстановката на ежедневния живот от миналото
е особено популярна в Америка, където миналото на обикновените хора предизвиква
жив интерес, и предишните години традиционно биват гледани в някакви театрални
обличия; около 800 музея на открито редовно представят програми с жива история.
Освен че припомнят миналото, възстановките могат да ни помогнат да потвърдим
или отхвърлим някакви хипотези за него. В реконструкцията на фермата от Желязната
ера в Буцър, в Лейре в Дания и другаде, като в Кон-Тики на Тур Хейердал, работата с
копия на някогашните оръдия на труда и отглежданите преди по тези места животни
помага да се проверят дадени предположения на археолозите за миналото. Но
скорошният, продължил една година опит на дузина доброволци, избрани измежду
стотици кандидати, да “съживят” Желязната ера в Югозападна Англия показаха, че
модерните обстоятелства и очаквания, несъвместими с Желязната ера, са
непреодолима пречка... Посетителите, които “се връщат” в Мейн от 1870-те г., биват
предупреждавани, че” няма да вземат душ в продължение на три дни, ще спят на
дюшеци, направени от листа царевица, в разгара на зимата...”(3)
Важна е оценката и на друг фактор, който променя традиционното общуване.
Хората вече осъществяват много дейности в електронна среда. Част от заетостта е във
виртуалната икономика Масово развлечение става виртуалното пътешествие,
обикаляне на различни места, без да напускаш леглото си. Популяризират се маршрути
на екстремния туризъм, които са без задръствания и опасни злополуки. В много
отношения симулацията е по-привлекателна от реалното и го замества. В истинската
природа изненадите не винаги са приятни, защото не винаги могат да се планират и
организират като в добрите сценарии на развлекателните центрове. Въпросът е каква
част от живота си хората ще преживяват във физическа среда и каква в
киберпространството. Въпросът е колко от хората ще предпочетат да рискуват и да
отидат в истинския свят на природата и колко от тях ще наблюдават и изучават
растенията и животните от екрана.
Туризмът ще стане устойчив поминък за местното население, ако то насочи
вниманието си за цялостно изучаване, компетентно оценяване и разумно
стопанисване на ландшафтното, биологичното и културното разнообразие. Да не се
потъпква природозащитното законодателство. Превръщането на населението в
общности е предпоставката за борба против заплахите за наследството и за
представянето му пред света. Отделният човек е безпомощен, не защото му липсват
права да защитава себе си и Природата, а защото той не чувства увереност, че
обществото ще го подкрепи, ако си предяви правата. Споделеното виждане за посоката
на развитие е условие за успеха. Затова са нужни местни, общински и регионална
стратегии за устойчиво природоползване. Според БАЕСТ, новият поминък е възможен,
чрез интеграция на дейностите по усъвършенстване на околната среда, опазване
чистотата на водата, биологичното земеделие, многофункционалното стопанисване
на гората, консервацията и туризма.
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ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРИЛЕПИТЕ
(ЦИЗП)
Теодора Иванова
Национален природонаучен музей – БАН
През 1997г. към Националния природонаучен музей – БАН e основан Център за
изследване и защита на прилепите (ЦИЗП). Центърът е съвместна инициатива на
колегиума на музея и неправителствената организация Група за изследване и защита
на прилепите (ГИЗП).
Защо е създаден ЦИЗП?
Прилепите са 30% от разнообразието на българската бозайна фауна и са една от
групите животни с най-висок природозащитен статут в национален и международен
мащаб. У нас са установени 33 вида прилепи (от 35 в континентална Европа) (Benda et
al. 2003, Schunger et al. 2004, Dietz & Helversen 2004). България е едно от последните
убежища на редица видове прилепи, които са застрашени от изчезване в западно и
средноевропейската част на своя ареал. Ето защо отговорността и значимостта на
нашата страна за тяхното опазване е особено голяма.
През 1999г. България се присъедини към Споразумението за опазване на
популациите на европейските прилепи (EUROBATS) и други международни спогодби,
което изисква изпълнение на редица конкретни дейности, свързани с опазване на
видовете и техните местообитания. Центърът съдейства на Министерство на околната
среда и водите при изпълнение на ангажиментите на страната към EUROBATS.
Основната цел на ЦИЗП е устойчивото опазване на популациите на прилепи в
България чрез създаване на широка платформа за сътрудничество с отговорните за
природозащитата държавни институции и всички заинтересувани правителствени и
неправителствени организации.
Дейността на ЦИЗП от създаването му до днес се развива в следните насоки:
1. Научно-изследователска
- Организиране, провеждане и участие в научно-изследователски проекти,
свързани с проучвания върху биологията и екологията на прилепите, които пряко
допринасят за създаване на ефективни планове за защита на видовете и управление
на местообитанията.
В периода 1999-2000г. се поставя началото на дългосрочно сътрудничество на
специалисти от НПМ-БАН с Института за физиология на животните към Университета
в Тюбинген (Германия) в областта на екологични проучвания върху прилепите.
Провеждат се първите у нас полеви и експериментални изследвания върху
еколокацията на видове от род Myotis (M. capaccinii, M. myotis и M. blythii), Hypsugo
savii и Miniopterus schreibersii.
През 2001г. започва изпълнението на два проекта на НМП-БАН: “Сравнителна
екология на Европейските видове подковоноси прилепи (род Rhinolophus, Chiroptera)”
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съвместно с Университета в Тюбинген (Германия) и биологични и eкологични
проучвания върху дългоухия нощник (Myotis bechsteinii, Vespertilionidae) съвместно
с Университета в Цюрих (Швейцария), които включват приложението на още един
съвременен метод: радио-телеметрия (т.е. “радиопроследяване” с помощта на
миниатюрен предавател поставен върху гърба на прилепа) (Иванова и Петров 2001).
Наличието на активни хироптеролози и богата и сравнително добре запазена
прилепна фауна постави началото на участие на България в сериозни международни
научни проекти свързани както с конкретни биологични и екологични проучвания
върху прилепите, така и с фундаментални въпроси като механизми на ехолокацията и
ориентацията, механизми на разпределение на ресурсите в екологичното
пространство и др., което позволи у нас да започне приложението на някои от найсъвременните методи за полеви и експериментални екологични изследвания.
- Фаунистични проучвания. Центърът участва в проекти, свързани с
инвентаризацията на прилепната фауна в различни части на страната. През периода
2004-5005г. основните ни усилия са съсредоточени върху проучването на прилепната
фауна на Поломието (СИ България) и Западни Родопи. Целта на този вид проучвания
са както да допринесат за общите ни познания за разпространението на видовете в
страната, така и да подпомогнат разработваната на планове за управление на конкретни
защитени територии.
- Центърът поддържа компютърна база-данни и координира дейностите за
опръстеняване на прилепите в България, т.е. това е официалният “лицензиран” център
за опръстеняване на прилепи в България. Използват се специални пръстени за прилепи
и всички опръстенители преминават през специално теоретично и практическо
обучение.
- Поддръжка и допълване на научна колекция и експозиция. Продължава
попълването на фонда на Музея като се обогатява и допълва основно научната
колекция, която към настоящият момент включва около над 1000 музейни образци
(сухи препарати, препарати в алкохол и черепна колекция).
Трябва да се има предвид, че всички видове прилепи в страната и техните
местообитания са защитени със Закона за биологичното разнообразие (ДВ 77/2002) и
всички дейности свързани със събиране на мъртви екземпляри за колекции, улавяне
на прилепи и посещение на убежищата им се извършват само от
висококвалифицирани специалисти, преминали специално обучение и с
разрешителни, издавани от Министерство на околната среда и водите и съгласувани с
регионалните инспекции по околна среда и води (РИОКВ)
2. Природозащитна
- Разработване на стратегия за дългосрочен национален мониторинг на значимите
за опазването на прилепите местообитания/убежища.
Провеждане на редовен мониторинг на идентифицираните значими за опазването
на прилепите местообитания/убежища. Убежищата се посещават редовно през лятото
(размножителния сезон) и зимата (сезон на хибернация) и се отчитат видовия състав,
числеността на отделните видове, рискът от настоящи и потенциални заплахи и
ефективността на предприетите мерки за защита.
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- Повишаване на подготовката на специалистите, работещи в институциите пряко
отговорни за опазване на биологичното разнообразие и управлението на защитени
територии в насока опазване и защита прилепите (участие в националния мониторинг
и др.).
- Идентифициране на значимите за опазване на прилепите местообитания/
убежища и изготвяне на предложения за тяхната легална защита (Ivanova, in print).
- Участие в изготвяне на плановете за управление на защитени територии.
- Конкретни природозащитни мерки.
Пример за конкретни природозащитни дейности, осъществявани от ЦИЗП е
участието му в проекта за трансрегионално сътрудничество между Румъния и
България “Прекрасният свят на пещерата Орлово чука” (2004-2005). Проектът се
реализира от Областна администрация - Русе, като специалистите от ЦИЗП на основата
на детайлни научни изследвания върху биоразнообразието на пещерата разработиха
схемата за бъдещото й управление, която да позволи използване на пещерата като
екотуристически ресурс без да се доведе до безпокойство на прилепите и другите й
обитатели.
3. Експертна и Информационна
- Центърът предоставя информация и изготвя експертни становища по всички
въпроси, свързани с опазване и защита на прилепите.
Една от най-важните задачи в тази област понастоящем е свързана с разработването
на националната концепция за опазване на прилепите и пещерите в рамките на
националната мрежа Натура 2000. По тази задача ЦИЗП работи в тясно сътрудничество
с проекта “Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България”, МОСВ.
- Създаване и поддържане на информационна банка за видовия състав на
прилепите и разпространението им в България, най-важните за тяхната защита
убежища/местообитания, данни за численост и динамика на популациите и др., която
включва компютърна база данни, картотека на убежищата, библиотека, видеотека и
т.н.
- Съвместно с ГИЗП Поддържане на Интернет страница, която представя
проблемите на опазване и защита на прилепите (www.bats-bulgaria.org).
4. Образователна
- Организация и провеждане на Европейската нощ на прилепите (ЕНП) в
България.
Европейската Нощ на Прилепите е международна инициатива, организирана от
Секретариата на EUROBATS, чийто основни задачи са свързани с улесняване обмена
на информация между страните и подпомагане на координацията, необходима за
международни изследователски и природозащитни проекти, както и
идентифицирането на приоритетните природозащитни мерки.
Първата Европейска Нощ на Прилепите е организирана през септември 1997г. и в
нея участват само 5 страни: Полша, Франция, Германия, Украйна и Великобритания.
Оттогава към инициативата непрекъснато се присъединяват нови страни (днес повече
от 30), а у нас това събитие е традиция от 1998г. насам. ЕНП в България се провежда
ежегодно през последната седмица на септември, като координацията се осъществява
от ГИЗП в партньорство с Националния природонаучен музей.
47

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРИЛЕПИТЕ (ЦИЗП)

Основната цел на ЕНП е да даде възможност на широката общественост да научи
повече за тези загадъчни и полезни същества - прилепите. Любопитните и
любознателните могат да участват дори в среднощни разходки с детектори за ултразвук,
по време на които да се докоснат до света на прилепите и да разберат как животът им
е свързан с този на хората.
- ЦИЗП провежда ежегодно цикъл от лекции за студентите от Биологическия
факултет на Софийския университет и Лесотехническия университет в София. През
2004 ЦИЗП участва за първи път и в организацията и провеждането на международен
полеви семинар и полеви практикум за български и чуждестранни студенти.
- Подготовка и издаване на образователни и информационни материали. Такива
са дипляните “Непознати съседи”, “Прилепите и влажните зони” и др.
5. Сътрудничество и партньорство със сродни програми/организации/ институции.
- За постигане на целите си ЦИЗП работи в тясно сътрудничество и партньорство
с ГИЗП и със заинтересуваните държавни институции (МОСВ, МЗГАР, РИОСВ,
Управления на Националните паркове, Дирекции на Природни паркове, горски
стопанства, областни и общински управи, кметства, музеи и т.н.).
- ЦИЗП поддържа връзки със сродни организации – правителствени и
неправителствени, в България и чужбина. Екипът на Центъра участва редовно в
международни семинари и конференции.
- Екипът на Центъра участва редовно в национални и международни семинари
и конференции.
Дейността на ЦИЗП е пример за съвременната обществена роля на
природонаучните и сродни музеи у нас. От една страна целта е да покажем по какви
начини и с какви средства днес музейните специалисти допринасят за проучването и
опазването на биологичното разнообразие. От друга страна се надяваме, че след като
колегите ни в страната познават по-добре нашата работа ще намерим повече
възможности за бъдещо сътрудничество и партньорство, на каквито разчитаме в
бъдещата си работа.
Благодаря на екипа на ЦИЗП - Боян Петров, Николай Симов, Ивайло Борисов за
всеотдайната работа. Благодаря на ст.н.с. д-р Петър Берон, директор на НПМ-БАН за
цялостната подкрепа.
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BAT RESEARCH AND PROTECTION CENTER
MS Teodora Ivanova
National Museum of Natural History - (BAS)
(summary)
In 1997 the Bat Research and Protection Center (BRPC) has been established at the
National Museum of Natural History of the Bulgarian Academy of Sciences. In Bulgaria 33
bat species have been found out. They account for 30% of the Bulgarian mammals fauna
and represent one of the animal groups of highest environmental status both in the country
and worldwide. Bulgaria is one of the ultimate shelters of a number of bat species, which
are being endangered by disappearing in the west and middle European parts of their
areal. Thus our country responsibility and significance for they protection are especially
big.
In 1999 Bulgaria joins the Agreement for Eurobats Populations Protection (EUROBATS)
and other international agreements, which requires fulfilling of many specific commitments
for protection of species and their habitats. The main purpose of the center is to work for
the sustainable protection of bat populations in Bulgaria via making a wide collaboration
platform with the state institutions, responsible for the environmental protection and the
interested non-governmental organizations.
BRPC activities include scientific-research projects and ecological protection programs,
as well as information and educational activity, including a coordination of holding of the
European bat night in the country.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО …
С ПТИЦИ И ВЛАЖНИ ЗОНИ
Радостина Ценова, Антон Ковачев
Българско дружество за защита на птиците клон Бургас
Всеки район на България носи своя специфика по отношение на
биоразнообразието и опазването на ценни видове и хабитати. Ние в Бургас сме особено
горди, защото в езерата около нашия град са установени 360 от всички 400 вида птици
и защото тук е разположен един от най-ценните комплекси от влажни зони в България
- този на Бургаските езера. Затова и усилията на неправителствените организации,
работещи в региона са концентрирани основно върху тези особености.
Не случайно още през 1996 г. започва изграждането на първия по Черноморското
ни крайбрежие Природозащитен и посетителски център “Пода”. Центърът е
собственост на неправителствена природозащитна организация – Българско дружество
за защита на птиците (БДЗП), като същата организация стопанисва и прилежащата
защитена територия (ЗТ) “Пода”. Реално той започва да приема посетители през 1998
г., но оттогава до сега, всяка година броят на посетителите и приятелите му се увеличава
многократно, за да надмине вече 100 хиляди през 2004 г.
БДЗП
Учащи
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Граф. 1. Посетителски поток в ПЗЦ „Пода”

Граф.2. Профил на
посетителския поток

Центърът е притегателно място за учениците от Бургас и региона, и в последните
години славата му достигна до всяко кътче на страната. Защото само тук, учениците
целенасочено влизат в своя пръв допир с оптична техника – бинокли и зрителни
тръби, запознават се с различни биотопи (соленоводни, сладководни и бракични) и с
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техните обитатели (птици, растения, риби и др.) първо “на теория” в изложбената
зала, а после и “на живо” от терасите на Центъра. Тук учениците получават
информация не само за местността, но и за останалите влажни зони в региона, за
техния статут и обитатели.
Всеки сезон носи различна научна стойност за посетителите – през ранната пролет
и есен от центъра може да се наблюдава миграцията на птиците по вторият по големина
в Европа миграционен път “Виа Понтика” – бели и черни щъркели, пеликани, грабливи
птици. През лятото е царството на гнездящите в ЗТ видове (кокилобегачи, лебеди,
дъждосвирци и др.), а през зимата на зимуващите водоплаващи птици. От терасата
могат да се наблюдават и няколко различни вида колониално гнездящи птици –
смесената чаплова колония (включваща 4 вида чапли, блестящи ибиси и лопатарки) –
гордостта и най-голямата ценност на “Пода”; гнездящата на изоставените електрически
стълбове колония на големия корморан, както и тази на рибарките, използващи
изкуствено построените от доброволците на БДЗП острови.
Предвид големината на групите, посещаващи Центъра, БДЗП е осигурило различни
методически средства за ангажиране вниманието на учениците и за обучение. Докато
едната група извършва полеви наблюдения на обитателите, другата наблюдава видео
филм за природата на България в залата на ПЗЦ “Пода”. По този начин се осигурява
оптималност на ученическите групи и по-добри възможности за работа с тях.
Тъй като често някои от посетителите идват многократно в Центъра, екипът на
“Пода” се старае да осигури всяка година нови и разнообразни средства за обучение,
но и за забавление на открито. В двора на Центъра бе създадена “Пътека на
усещанията”, която включва кратък маршрут, съставен от различни естествени
материали – пясък, миди, тръстика, чакъл и др., който да позволи по-близък допир с
природата. Кутии с различни природни материали позволяват на учениците да се
докоснат до разнообразни природни материали като шишарки, рапани, кори от дървета.
Аквариумът в Центъра представя местни видове риби.
ПЗЦ”Пода” разполага с изключително богата библиотека от българска и
чуждестранна литература, която предоставя за ползване на всички, които искат да
разработят и реализират екологичен проект чрез Центъра.
“Пода” е лесно достъпно място – дотук се стига с градски автобус и е отворен за
посетители през целия ден, а от май до октомври и в събота и неделя. Посещенията на
ученици стават след предварителна заявка. Често залите му се използват за излагане
на различни образователни изложби (за Рамсарските места, за Световно застрашените
видове, за Преброяването на Белия щъркел; “Не на лова на диви пойни птици” и др.)
или за представяне на ученическо творчество (Птици и батик, рисувани чаши, “Бургас,
езерата, птиците” и др.). В запазена мярка се превърна честването на Европейските
дни на птиците през октомври, когато се организират информационни пунктове,
полеви наблюдения, Ден на отворените врати на Пода, образователни игри, еко-акции,
строеж на къщички за птици, дори театър за птиците.
БДЗП провежда екологично образование и чрез посещения в самите училища,
като организира тематични лекции, диапрожекции, кампании за застрашени видове.
За да онагледят своите представяния, експертите от БДЗП използват и разнообразни
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нагледни материали – плакати, дипляни, стикери и др., които достигат и до участващите
ученици.
Често ученици от Бургас и региона се включват и в различни природозащитни
акции, организирани от БДЗП. Някои от тях са в ЗМ – строеж на изкуствени острови,
почистване границите на местността, увеличаване на водното огледало; оказване на
помощ на ранени диви птици и др. Други са свързани с Атанасовското езеро – строеж
на острови, бригади, ограничаване на достъпа на бездомни кучета, маркиране
границите на резервата и др. Или с Вая – маркиране на ЗТ, мониторинг и др. Бургаските
езера са най-доброто място за обучение и разпознаване на мигриращи видове птици.
От 2002 г. БДЗП започна организирането на едно ново състезание – “Олимпиада
по орнитология”. В него се включват ученици от 6 до 8 клас, които имат интерес към
птиците. От страната се включват още 5 района – Хасково, Кърджали, Пловдив,
Свищов, Плевен, а от тази година и Варна. Така че се осигурява участието на над 2000
деца всяка година, някои от които остават запалени за природозащитната идея, други
стават членове на БДЗП, трети се включват в други наши дейности.
Състезанието се организира от РИО на МОН в съответните райони и от БДЗП.
Целта е да стимулира у учениците интерес към птиците и да се насочи вниманието им
към необходимостта от дългосрочното им опазване.
Състезанието се провежда в три кръга – училищен, регионален и финален. Могат
да участват ученици до осми клас включително, със засилен интерес към природата
или посещаващи СИП биология/ респ.екология. Като всяко училище получава
необходимите тестове след предварителна заявка в офиса на БДЗП.
Училищният кръг включва тест от 25 въпроса, съставени основно на база на
материала, които се изучава в седми клас, както и въпроси със схеми и илюстрации.
Първият кръг е с времетраене 90 минути и може да се организира и в учебен ден.
Провеждат се лекции и диапрожекции в предварително определени училища, като
съдържанието на лекциите и показваните диапозитиви съответстват на залегналия в
теста материал.
Училищният кръг се провежда обикновено в края на април. Доброволци на БДЗП
проверяват тестовете, като оценяването се извършва от двама квестори, а при
разминаване на резултата с повече от 2 точки и от трети.
За Регионалния кръг се класират учениците, набрали определен брой точки. Ако
нито един ученик от дадено училище не събере необходимия брой точки, то този с
най-голям брой бива класиран, за да представя учебното заведение.
Информация за резултатите и класираните за регионален кръг ученици се изпраща
по училищата в най-кратки срокове, за да имат време да се подготвят за следващото
изпитание.
Регионалният кръг се провежда в средата на май през почивен ден в
Природозащитен център “Пода”. Там има теоретична част (тест) и практическа част
(определяне на птици по диапозитиви). Освен награди (фотоапарати, книги и плакати)
победителите в Регионалния кръг участват в “зелена” екскурзия в региона.
Първите 5 ученика, класирали се на Регионалния кръг участват във финалния,
който се провежда от две години насам през месец юни и досега е бил организиран в
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двата Природозащитни центъра на БДЗП – “Източни Родопи” в Маджарово и “Пода”
край Бургас.
Първият етап е тест с времетраене 1 час, вторият етап е разпознаване на
диапозитиви, а третият е практически, на който се проверяват уменията на участниците
за разпознаване на птици на терен.
Обикновено за учениците в този кръг се организира екскурзия до защитени
територии или площадка за подхранване на лешояди, което винаги е свързано с много
приятни вълнения и срещи с нови видове.
Участниците получават много награди, но разбира се всеки се бори за голямата
награда бинокъл “Praktika”.
В олимпиадата обикновено участват около 500 ученика от Бургаска област, които
са от 15-17 училища от Бургас, Поморие, Царево, Айтос, Карнобат, м.с. Черно море,
М. Търново, Българово.
Независимо от природните дадености на района около Бургас и големия брой
учебни заведения в града, до скоро нямаше подходящ образователен еко-център,
който да е достъпен за бургаските ученици, да им предоставя възможности за
съвременно интерактивно обучение (чрез специални игри, уредби, хербариум и др.),
да им дава достъп до специализирана литература, интернет-страници на
природозащитни организации, възможност за контакти с други младежки организации,
срещи с интересни лектори и други. Ето защо в края на 2004 г. БДЗП откри своя нов
образователен Еко-център, който се намира в центъра на града и една отдавнашна
инициатива на БДЗП – Бургас, стана реалност точно в навечерието на Международния
ден на Черно море – 31 октомври.
От няколко години БДЗП води разговори с Община Бургас за осигуряване на
помещение за подобен център, но през юни 2004 г. благодарение съдействието на
доц. Любчева - зам.кмет по образованието, Община Бургас осигури възможност да
се използва едно от помещенията на Общинския детски комплекс, където е естествената
среда за развитие на екологичното образование и осигурява по-голяма ангажираност
от страна на преподавателския състав и учениците.
С доброволния труд на членовете на БДЗП бе извършен пълен ремонт (такъв не бе
правен от 15 г.!?) – боядисване, почистване, смяна на подови настилки и др.
Обзавеждането и част от оборудването са дарение от Българо-швейцарската програма
за опазване на биоразнообразието, а нови интерактивни модули бяха специално
изработени за успешното функциониране на центъра. Сега вече само тук може да се
научите да разпознавате гласовете на българските жаби или да поговорите отблизо и
спокойно с повече от 120 вида птици (повечето типични за Бургаския регион). Екоцентърът разполага с телевизор, видео, компютър, диапрожектор, екран и др.
Разнообразието от информационни материали, хербариумната сбирка и подходящата
литература осигуряват нагледност на водените тук занимания.
Еко-центърът се използва за редовните сбирки, лекции и образователни дейности
на БДЗП – Бургас, както и от училищата, които проявяват интерес към природата и
имат подходящи извънкласни форми (СИП, кръжоци, клубове).
Тук се провеждат чествания по различни поводи – Деня на Земята, Деня на Черно
море, Световния ден на околната среда, лекции от популярни учени и изследователи,
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прожекции на видео филми и дори благотворителни акции (еко-арт изложба на децата
от Дома “Св. Николай Чудотворец”, акция за събиране на дрехи за децата, лишени от
родителски грижи в с. Сигмен с доброволците на БДЗП).
Надеждата на природолюбителите е, че Еко-центърът ще се развие като средище
на екологичното образование и ще се използва както от БДЗП, така и от всички, които
имат нужда от подобно място в Бургас.
БДЗП непрекъснато осъществява и търси възможности за включване на нови
образователни инициативи, свързани с учениците, защото хората, които работят за
организацията вярват, че природозащитата е в ръцете на идващите след нас и от това,
което “посеем” сега, ще “жънем” в следващите години. Само трайно убедените в
нуждата от опазване на природата младежи, утре ще са разумно управляващите
мениджъри, от чийто решения ще зависи бъдещето на българската природа.

THE ECOLOGICAL EDUCATION – A CHALLENGE ...
WITH BIRDS AND DAMP ZONES
Radostina Tsenova, Anton Kovachev
Bulgarian Bird Protection Society Bourgas Branch
(summary)
Bulgarian Bird Protection Society (BBPS) is a national non-governmental organization,
which works for the protection of the biovariety and young people ecological education.
One of the most important complexes of damp zones in Bulgaria, exactly Bourgas lakes are
located in the neighborhood of Bourgas, where unique Bulgarian fauna and flora species
are preserved. Therefore BBPS in Bourgas has concentrated its efforts for their protection
and promotion.
Poda Ecological Protection Center is built here as an ownership of BBPS, which also
manages the adjoining protected area. The center attracts pupils from Bourgas and its
region, because here they have their first chance to get in touch with optical tools and get
knowledge of various biotopes and their inhabitants.
BBPS has begun the organization of a new competition such as an Olympiad in
Ornithology since 2002. Pupils of 6 to 8 grades, who are interested in bird life may participate
in it. The competition is organized jointly with Regional Inspectorate of Education of the
Ministry of Education and Science in the town of Bourgas.
At the end of 2004 BBPS has opened its new educational Eco-center, located at the
center of Bourgas and provides possibilities for interactive training (special games,
equipments, TV and video, herbarium, etc..), an access to specialized literature, meetings
with interesting lecturers, etc..
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ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД НА ВРЪЗКАТА МУЗЕЙУЧИЛИЩЕ
Румяна Цветкова
Училище ”Елин Пелин” - Бургас
В продължение на четири месеца – от януари 2004 до 30 април 2004 г. ученици и
учители от Основно училище “Елин Пелин”- град Бургас и музейни работници от
Природонаучната експозиция на Регионален Бургаски музей участваха в проект,
финансиран от Българска Фондация Биоразнообразие по проект ”Бургаски влажни
зони” инициатива “Малки проекти за образование”на тема “С познание и творчество
да съхраним родната природа и превърнем Бургас в по-чист и привлектателен
туристически център”.
Целта и задачите на проекта бяха формиране на теоретически добре подготвени
личности с творческо мислене и природозащитно самосъзнание:
· Запознаване с биоразнообразието на бургаските защитени природни
територии – уникалния орнитологичен резерват “Атанасовско езеро” и защитената
местност “Пода”.
· Получаване на определени познания за ландшафтната характеристика на двата
обекта, за видовото разнообразие, екологичните особености и поведението на тяхната
орнитофауна.
· Художествено претворяване на теоритичните познания, теренните наблюдения
и практическите умения в декоративни керамични пана с природозащитна тематика
върху фасадата на Природонаучната експозиция при Регионален Бургаски музей.
· Уреждане на изложба с природни скулптурни материали в двора на музея.
· Организиране на телевизионно състезание на тема “Аз познавам птиците на
Бургаските влажни зони” – еколози срещу художници.
В изпълнението на този проект участие взеха ученици от специализираните
паралелки по изобразително изкуство в ОУ”Елин Пелин” – 150 ученика, деца от “Клуб
Екология” – 20; 6 учители и трима музейни работници от Природанаучната експозиция
на Регионален Бургаски музей. Ръководител на проекта беше н.с. Димитрина Смилова.
Основните дейности по този проект бяха свързани с обучението на децата и
преподавателите от специализираните паралелки по изобразително изкуство и от
Клуба по екология на ОУ ”Елин Пелин”. Целта беше надграждане на познанията от
учебния материал по биология и география, като се акцентува върху регионалното
биоразнообразие и най-вече върху орнитофауната на Бургаските влажни зони. За
целта бяха извършени следните конкретни дейности:
· организиране на лектория, запознаваща децата и преподавателите с
ландшафтната характеристика на Бургаските влажни зони, с видовото разнообразие
и природозащитния статус на типични представители от тяхната орнитофауна.
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· запознаване със специална литература, работа с определител.
· запознаване с орнитологичната колекция на Природонаучния музей и с научнопопулярни филми на природозащитна тематика.
· теренни наблюдения върху орнитофауната на “Атанасовското езеро”и защитена
местност “Пода”
· събиране на природни материали за изработване на природни скулптури.
· изработване на художествен проект за керамични декоративни пана на тема:
“Аз познавам птиците на “Атанасовското езеро” и “Аз познавам птиците на ЗМ
“Пода”
· изработване на декоративната керамика и монтиране на паната върху фасадата
на Природонаучен музей.
· подготовка и уреждане на изложба от природни скулптури в двора на
Природонаучния музей.
· организиране на детско шоу при откриване на декоративните пана и изложбата.
· подготовка и организиране на телевизионното състезание.
Гореизброените дейности бяха изпълнени в следните срокове:
1. Стартиране на проекта – запознаване на участниците – ученици, учители,
преподаватели, музейни работници и представители на средствата за масова
информация с целите, организацията и очакваните резултати от проекта - месец януари
2004г., Природонаучна експозиция.
2. Теоретична подготовка – лекции, видеопрожекции, запознаване с музейните
колекции, работа с определител и специализирана литература – Природонаучен
музуй, януари-февруари 2004г.
3. Теренни наблюдения на Атанасовското езеро и ЗМ”Пода” и запознаване със
зимните гости на Бургаските влажни зони – февруари 2004г.
4. Телевизионно състезание на тема “Аз познавам птиците на Бургаските влажни
зони” – еколози срещи художници. Състезанието бе посветено на Международния
ден на влажните зони – 2 февруари 2004г.
5. Разработване на художествен проект за декоративните пана – ОУ”Елин Пелин”,
март 2004г.
6. Изработване на декуративните керамични плочки съобразно проектите за
паната – ОУ”Елин Пелин” – март-април 2004г.
7. Изработване на природните скулптури за изложбата на открито в двора на
Природонаучната експозиция – ОУ”Елин Пелин” – април 2004г.
8. Подготовка на фасадата и монтиране на паната – Природонаучната експозиция
– април 2004г.
9. Тържествено закриване работата по Проекта “С познание и творчество да
съхраним родната природа и да превърнем Бургас в по-чист и привлекателен
туристически център” – откриване на паната, изложбата от природни скулптури и
детска шоу програма - Природонаучната експозиция края на април 2004г.
При работата по проекта бяха осъществени партньорства с други организации и
институции като БДЗП – клон Бургас, КТ”Скат”, местни вестници.
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Начините за разпространена на резултатите от проекта бяха чрез организиране на
телевизионни и радиопредавания, публикация в местния печат, а декаративните пана
по фасадата на Природонаучната експозиция бе бъдат предоставени на вниманието
на гражданите на Бургас.
Разнообразната образователна работа извършена в рамките на този проект,
даде определени резултати. Доброто представяне на децата на заключителното
състезание и художественото излъчване на керамичните пана свидетелстват за
приноса на всички страни, работещи по проекта във формирането още в училище
на теоретически добре подготвени личности с творческо мислене и
природозащитно съзнание.

ONE MORE DIFFERENT VIEW OF THE MUSEUM AND SCHOOL
RELATION
Roumyana Tsvetkova
Elin Pelin Primary School
(summary)
During a 4 month period / from January 2004 to 30 April 2004/ pupils and teachers of
Elin Pelin Primary School of the town of Bourgas and the museum specialists of the
Natural History Exposition of Bourgas Regional Museum have participated in the action
project, funded by the Biovariety Bulgarian Foundation headquartered in Sofia. The
project has been on the theme With Knowledge and Creativity to Preserve Our Home
Country Nature and Make Bourgas Cleaner and More Attractive Tourist Center.
The objectives of the project have been improving of the ecological culture and creative
skills of children. And the accumulated knowledge and terrain observations on the biology
of specific species of the flora and fauna of the Atanasovo Lake and Poda Protected Area
have targeted their reproducing in a decorative work of ceramic tiles mounted on the
facade of the Natural History Exposition of Bourgas Regional Museum.
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ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ В ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНИ
ОБРАЗЦИ СРЕД УЧАЩИТЕ СЕ
Кети Камбурова – Колева
Средно образователно училище “Иван Вазов” Бургас
Екологичното образование и възпитание ноложи използване на нови методи и
практики в природозащитата дейност в работата на учителя.
Училищният колектив на СОУ “Ив.Вазов” подготви стратегия за 2005/2008 учебна
година. Целта на стратегията е съобразена със специфичните особености ма
училището, РИМОН, Община Бургас, Бургаска Област. Националните и регионални
приоритети включват: интеграция на деца лишени от родителска гржа (група за
продуктивно обучение), осмисляне на свободното време на ученика,
противопоставяне на насилието в училище, участие в национални проекти и
програми.
Очакваните резултати са:
· да се осигури достъп до образование на всички до 16 г.;
· да се повиши квалификацията на учителите;
· формиране на личностна и гражданска позиция;
· подобряване качеството на вазимоотношенията;
· интегриране на деца лишени от родителски грижи;
· намаляване на насилието в училище.
Интерактивните методи създават условия за мотивиране на ученическия труд,
сътрудничество в ученическия колектив и общество, създаване на нагласи за
природоопазващо поведение, и в крайна сметка изграждане на гажданска позиция.
При работа в малка група се създава подходящ емоционален климат. Така се стигна
до решението да се отбележи “деня за опазване на Черно море” (30.10.2003г.) със
състезание между два отбора от гр.Бургас и гр.Приморско. Домакини са посетителски
център на РИОСВ – Бургас и Регионален Бургаски музей. Темата е: “Какво знаете за
рибите в Черно море?”, като литературните материалите са съобразени с музейните
експерти г-жа Смилова, г-жа Йорданова, г-жа Стойкова; а председател на журито е гжа Цоня Дражева. Мероприятието е среща на съмишленици, пазители на синьото
богатство на нашия край – Черно море.
Цялото състезание мина под знака на “мозъчната атака” – метод, който дава
възможност за кратко време да бъдат предложени голям брой идеи за решаване на
даден проблем. Методът протича през няколко етапа:
· поставяне на проблема
· предлагане на идеи;
· анализ на предложенията;
· избор на най-добрите предложения.
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Такъв е случаят с избора на стопански ценни видове риби и правилния риболов.
През пролетта на 2001г. под патронажа на Община Бургас и Регионален Бургаски
музей се проведе ученическа научна конференция на тема “Води, влажни зони и
биоразнообразие”. Освен подготвените реферати, участниците представиха макети,
рисунки, аквариуми, колажи, мозайки и керамични фигури на емблематични птици
от резерват “Атанасовско езеро”. Ученическата конференция завърши с дискусия по
опазване на влажните зони.
Дискусията е групов метод за обсъждане на дадена тема, но не е задаване на
въпроси, а размяна на мнения и позиции между участниците. Така участник от
бургаската група получи персонална награда за изказана позиция и отстоявана идея
по опазването на биоразнообразието на Черно море. За такава постъпка се изисква
самоувереност, свобода на въображението, стимулираща групова и семейна
атмосфера. Въпросната участничка е дете с един родител и й бе необходимо време да
защити своето оригинално мислене в групата.
Първите трима наградени ученика се явиха, по предложение на зам.кмета г-жа
доц. Маруся Любчева, на Национална конференция през май 2001г., която завърши в
дебрите на Странджа планина – Марина река.
Участието на 80 ученика в честването на 2.Февруари – Световен ден на влажните
зони и награждаването им на сцената на Културния Дом на ЛукОйл е документирано
от съществуващата тогава Българо-Швейцарска Програма за Опазване на
Биоразнообразието.
Резултати от проведените мероприятия са:
· участието и награждаването на ученици от СОУ “Ив.Вазов” в състезанието за
изработване на уеб-сайт за бургаските езера(Димитър Матев – I награда за пети
клас);
· спечелен проект по популяризиране на Бургаските езера пред Българошвейцарскта Програма за Опазване на Биоразнообразието;
· най-много доброволци на Българското Дружество за Защите на Птиците от
СОУ “Ив.Вазов” – 40 ученика за 2001г. и 45 за 2005г.;
· постоянни СИП по изобразително изкуство и керамика. Всяка година се
провеждат изложби, показващи птичия свят на любимите бургаски езера;
· всички участници в мероприятията за природозащита показаха отлични
резултати на кандидат-гимназиалните изпити и бяха приети в профилирани гимназии
или езикови училища;
· години поред СОУ “Ив.Вазов” провежда образователни маршрути с цел
събиране на печати при посещенията в посетителските центрове в Бургаски регион,
като няколко пъти учениците печят стимул сребърна значка “бял щъркел”;
· популяризирането на водолюбивите птици чрез плакати, брошури, маршрути,
картички, наблюдения с бинокъл като отпада възрастовата граница –
природозащитната дейност започва още в началните класове.
Важно място в обучението заема самостоятелната работа с участниците, разделени
на малки групи. Това дава по-голяма ефективност за открояване на различни гледни
точки, предполага повече динамика. В самото начало на обучението демократично
се определят правилата в групата:
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· да се изслушваме;
· идеите на всеки са важни;
· всеки има право да участва.
· Определят се и очакванията на всеки участник:
· купон;
· сериозно занятие;
· получаване на знания;
· място за изява
По интересен начин бе честван Световния ден на опазване на околната среда – 5
юни през 2004 г. Деца лишени от родителска грижа, събрани в група за продуктивно
обучение, спонсорирани от РИОСВ – Бургас и Регионален Бургаски музей
осъществиха наблюдение в резерват “Ропотамо” и на тракийското светилище в
м.“Беклик таш”. Всички участници в мероприятието успешно завършиха
образованието си в ПГ по туризъм.
В обучението използваме и подхода ‘връстници обучават връстници’, при който
участниците придобиват по-голям социален опит, изграждат умения за общуване,
самостятелно вземане на решения.
Младите хора бързо оценяват ситуацията, в която се намира българската природа,
затова техните усилия са насочени в съхранение на биологичното многообразие.
СОУ “Ив. Вазов” развива традиционни връзки с Бургаския Природонаучен музей.
Благодарение на сериозния научен потенциал на колегите музейни експерти, нивото
на нашата съвместна дейност е високо. Регионалния Бургаски Музей е не само
партньор в изпълнението на проекти по международни програми, но и домакин на
редица конференции, състезания, конкурси, олимпиади, фестивали.
Използването на нови методи (ИАМ) и подходи (ИВП) доведе до популяризиране
на Природо-научния музей – Бургас сред гости и граждани, деца и възрастни.

INNOVATION APPROACHES FOR DISPLAYING OF NATURAL
SPECIES SAMPLES AMONG THE STUDENTS
Keti Kamburova – Koleva
Ivan Vazov Secondary General Educational Profile School of the
town of Bourgas
(summary)
Ivan Vazov Secondary General Profile Education School develops traditional relations
with Bourgas Natural History Museum. Due to the serious scientific potential of the
colleague museum experts, the level of our cooperative activity is high. The Regional
Bourgas Museum is not only a partner to international programs actions fulfilling, but
also a host of a number of conferences, competitions, Olympiads, festivals.
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ЧАСТ IV. ДОКЛАДИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
ЗА РОДОПИТЕ, РАСТЕНИЯТА,СЪДЪРЖАЩИ АЛКАЛОИДИ И
ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕЛИГИОЗНИТЕ РИТУАЛИ И
МЕДИЦИНАТА
Лидия Кирилова
Рeгионален Исторически Музей – Кърджали
Хилядолетия в световната култура е съществувала тясна и здрава връзка между
религията и медицината. Ако се обърнем назад, към историческо развитие на
човечеството ще видим, че функциите на жреците се сливат с тези на знахарите. В
тази връзка етномедицината и религията са боравили с еднакви средства: рационални
методи от една страна и магически религиозно-обредни практики от друга. Едно от
тези основни средства, което от незапомнени времена е неизменен спътник на хората
са различните упойващи вещества, чрез които са получавали приятни преживявания,
премахвали са болката,улеснявали са социалните си контакти, осъществявали са
ритуалите си. Поради слабата и непостоянна връзка между районите и континентите,
дълго време в различните части на света са се използвали различни видове растения,
които са предизвиквали активна психическа и физическа промяна у човека. Общото
между всички тези растения е това, че те съдържат в химичния си състав вещества,
наречени алкалоиди.
Първите данни за употребата на упойващи вещества са от 5000 г.пр.н.е. В Персия
са намерени плочи, върху които има информация за получаването и употребата на
сок от мак, който наричали “джил” - радост.
Хипократ (460-377г.пр.н.е.) препоръчвал бял сок от мак за медицински цели. А в
китайските медицински трудове опиума е включен като лечебно средство около
983г.сл.н.е. Постепенно употребата нарастнала като излязла от рамките на
медицинската практика. В Китай се стига до издаването на два закона против вноса на
опиум от китайския император, който в последствие бил принуден да издаде и трети
- смъртно наказание за контрабандистите на опиум. По това време търговията му се
контролирала от Източно-Индийската компания, която била собственост на Англия.
Забраните в Китай довели до избухването на две опиумни войни, в които победител
била Англия. В началото на XX в. вноса се разпространил в повечето страни на Азия,
Европа и Америка. По-късно биват открити производните морфин и хероин.
Към най-старите психотропни вещества се поставят тютюна и коката. Христофор
Колумб през 1492-1504г. при нашествието си на Карибските острови, Южна и Средна
Америка описва растения с “вълшебно действие”. Това са кока, пейот, тютюн и някои
гъби, използвани от местното население за покачваане на тонуса и енергичността. От
коката, която”насища гладния, дава сили на уморения, помага на нещастния да забрави
своите грижи” бива изолиран кокаина, използван в началото само за медицински
цели, но след Първата Световна война започва масова употреба.
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Пейотът бил използван като халюцинген. Той представлява суров непреработен
мескалин и се намира в род кактуси, наречен лофофора нилиянос. От края на XVII в.
започва употребата на бетел, получаван от палмата Арека.
В Северна Бразилия, Колумбия и по река Амазонка се среща лианата банистерия
каапи. От долните й краища местното население приготвяло отвара, наречена “вино
на мъртвия мъж” - аяхуаска. Това “вино” възбуждало човека и го въвеждало в транс,
по време на който той можел да отправя магически поглед над света и да гадае
бъдещето.
Беладоната, бляна и татула се използвали в мазилата, направени от вещиците. Под
тяхно въздействие те придобивали способността да летят и да общуват с нечестиви
сили.
За употребата на конопа се говори още при китайските търговци преди новата
ера. Той бил известен като дрога, лекуваща малария, гуша, ревматизъм и като средство
за постигане на еуфория. Индусите го взимали при религиозни ритуали, както и в
ежедневието си за подобряване на настроението, за доближаване до боговете. В
Близкият Изток бил използван около 650г. пр.н.е. като лечебно средство за депресии и
главоболие.
“В средновековните ръкописи има някои рецепти, чиито съставки може би са
имали фармакологичен ефект. Например има рецепти за приспиване на пациента
или за обезболяване, в които се използват наркотични средства като опиум,
мандрагора, и дори смъртоносното кучешко грозде (Solanum).”
(“Амулети и хумори” - Интервю с д-р Питър Мъри Джонс, Литературен вестник
02.05ч08.05.2001)
В исторически план как стои въпросът с опознаването и употребата на
психотропните растения на Балканите и по нашите земи?!
Доказателство за прилагането на растения, съдържащи алкалоиди в бита и
религията на праисторическите хора, населявали нашите земи са откритите в селища
от този период от Тракия - овъглени останки от татул, секирче, червено кучешко
грозде и пача трева, както и в праисторически селища от България - останки от уров,
пипериче, къклица, овсига, еньовче, глушина, див бъз и др.
В по-късен етап древната българска медицина е била система, сформирана чрез
обединение и сливане на ритуали и лечебни методи на трите племенни общности,
които формират българската народно ст - траки, славяни и прабългари.
Психокатарзните ритуали - култови и народни обреди и обичаи, песни и празненства,
както и лекуването със заклинания и билки са характерен елемент от културата на
трите общности.
Праисторическата култура на траките, отбелязва своя връх и разцвет между VI и
IV в. пр.н.е. Те са използвали магическите прийоми като средство за възстановяване
на цялостното здраве чрез свързване с природата. Траките умело са съчетавали
лековитата мощ на билките, водата, въздуха и храната с култовите въздействия, за да
укрепят здравето или излекуват болестта. Сред най-ценните постижение на древната
медицина, наследство от траките, са лечението на болните с билки и музика. В
произведенията на редица древни автори се говори за лечебната дарба на Орфей,
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живял най-вероятно през 6 или 8 век пр.н.е., който”бил способен да разкрива тайните
на боговете и да приготвя лечебни средства, предпазващи от техния гняв” (Василев,
1975). Няма никакво съмнение, за това, че траките са познавали и изпозвали в
магическите си ритуали някои от многобройните лекарствени растения, растящи на
Балканския полуостров. Според Херодот те”хвърляли върховете на конопа в огъня и
дишали дима през кухи тръстикови стебла, от което ставали като пияни и накрая
заспивали”. Съществуват неясни сведения, че по долината на Струма жреците
приготвяли упойваща напитка от татул.
Представите на древните славяни за здраве и болест, за живот и смърт, са съдържали
многобройни магически елементи. Този мироглед обаче, съвсем не изключва
изучаването и прилагането на рационални лечебни методи, техники и средства, сред
които водещо място е заемало билколечението. Свещени и дълбоко почитани били
дъбът, липата, яворът. И до днес са запазени спомени за магическото и лечебно действие
на белия пелин (Artemisia absinirum), особено почитан от славянските жени. Смята се,
че са познавали упойващото действие на конопа и мака.
Прабългарите дълбоко почитали и вярвали в магическите, очистващи и
предпазващи сили, както на водите, така и на камъните и на различни други предмети
в природата. Безспорно признати са изключителните хирургически умения на
прабългарските жреци, които “за упойка си служели с редица растителни и други
средства – мак, блян, коноп, алкохол” (Апостолов, 1994).Тези растения, съдържащи
алкалоиди вероятно са били използвани и в магическите ритуали на прабългарите.
Върху техни съдове от Наги-Сент Миклошкото съкровище е изобразен митичен орел
с уши, символизиращ бог Сома/Хаома и човешка фигура, която в ръцете си държи
клонка от растение, вероятно коноп.
През ранното средновековие богомилите и техните избрани водачи са практикували
медицина, в основата на която са стояли билките и молитвите. Те водели аскетичен
живот, ядяли само зеленчуци, плодове и мед, не пиели вино и се “упоявали само от
мириса на цветята и на тревите”. В техния сборник за лечение с билки “Зелейник”много
често се споменават градинския чай, върбинката и живовлека (и трите съдържат
алкалоиди), както и още 40 билки, познати и прилагани и днес. Фитотерапията остава
основен метод за лечение на Балканите до средата на XIX век. Може да се каже, че
църковните, християнски празници са наследили и приспособили езическите народни
обичаи, свързани с билколечението. Пример за това е празника Еньовден. Във венеца,
който се прави на този ден непременно трябва да има комунига, вратика, тинтява,
чемерика, кантарион и еньовче. Изброените билки са сред най-използваните и в
съвременната фитотерапия и повечето, с изключение на комунигата и еньовчето
съдържат алкалоиди.
Историческите факти посочени до тук свидетелстват за съществуването и
активното използвоне на алкалоидните растения у нас през различните исторически
епохи.
Доказано е, че в България най-голяма концентрация на растения, съдържащи
алкалоиди има в Родопите и останалите южни райони – Странджа с черноморското
крайбрежие, Дервентските възвишения, Сакар, Пирин, Славянка. Проучвания в тези
63

ЗА РОДОПИТЕ, РАСТЕНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ АЛКАЛОИДИ И ТЯХНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕЛИГИОЗНИТЕ РИТУАЛИ И МЕДИЦИНАТА

райони показват, че при събран материал от 1285 бр. проби, алкалоиди съдържат 440
бр. растения или 33% от събрания материал.
Как може научно да се обясни това?
Разбира се влияние оказват подходящите почвени и климатични условия, но
основната причина е друга. Според Е.Паламарев Родопите заемат стратегическо място
за произхода и еволюцията на регионалната флора на Балканите. Те се явяват център
на видообразуването и убежище на типични ранни флористични елементи на
палеогена. Причините за това се крият в геоложката история на региона. През палеогена
(преди 55 мил.г.) територията на Родопите е била залята от водите на топлото море
Tethys. Родопските върхове тогава са представлявали система от острови. Части от
този архипелаг просъществували дълго време като суша и през последния ледников
период от кватернернера (преди около 20 хил.г.) те останали незаледени. Така в
Родопите са се запазили елементи от реликтовия компонент на флората, особено
характерен представител, на който е символът на Родопите Haberlea rhodopensis.
Влиянието на хилядолетната история на планинообразувателната система е изразено
и в големия брой ендемични (165) видове. Не са малко редките и защитени растения,
които имат находища в Родопите. В Червената книга на България са включени 763
вида, от които тук се намират 192.
ХИМИЧНА ПРИРОДА НА АЛКАЛОИДИТЕ
Наименованието алкалоиди идва от арабски al–caly – морска трева и гръцки eidos
– вид – вид морска трева. Те имат основен (алкален) химичен характер, както показва
и името им. До сега са проучени и известни повече от 3000 алкалоиди.
Тези съединения са азотсъдържащи, а някои и кислородсъдържащи растителни
бази, които в растенията са свързани с органични киселини (яблъчна, лимонена и
др.). Натрупват се предимно в семената, листата и корените в количество от следи до
десетки проценти. Смята се, че се образуват в процеса на белтъчната обмяна, при
която изходни материали за изграждането на отделни алкалоиди са специални
аминокиселини. Тази група съединения се намира в растения от сем. Макови
(Papaveraceae), Пеперудоцветни (Fabaceae), Лютикови (Ranunculaceae) и преди всичко
в сем. Картофови (Solanaceae). Отличават се с особени, специфични свойства и
обикновено са токсични вещества. Изготвяните от тях препарати са болкоуспокояващи,
спазмолитици, антидоти на отравяния с фосфорни киселини и др. Най-често
използваните у нас растения, съдържащи алкалоиди са Лудото биле (Atropa belladonna
L.), Татула (Datura stramonium L.), Черния блян (Hyoscyamus niger L.), Коноп (Canabis
sativa L.), както и някои халюценогенни гъби. Над 70 от употребяваните билкови
растения в нашата флора също съдържат алкалоиди (таблица №1).
ДЕЙСТВИЕ НА АЛКАЛОИДИТЕ В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ
Могат да проникнат в организма през стомашно-чревния тракт, през някои лигавици,
през широко отворени рани, както и парентерално. Една част от тях се елиминира
през бъбреците, други остават в ЦНС и ВНС. Имат способност да кумулират.
Токсичното увреждане се дължи на компетитивното1 изместване на ацетилхолина
като медиатор от химиорецепторите на нервните клетки. Получава се силно
възбуждане на ЦНС или паралитични ефекти при по-големи дози. Отравянето се
проявява с добре изразена медриаза2, тахикардия, зачервяване на лицето, сухота в
1
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устата и гърлото, афоничен глас нервно - психични смущения с дилири, зрителни
халюцинации, психомоторна възбуда, атаксия3.
РАСТЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ АЛКАЛОИДИ
Лудо биле (Atropa belladonna L.)
Сем. Картофови (Solanaceae)
Многогодишно тревисто растение с късо, дебело коренище и едногодишна надземна
част. Стеблото е високо до 2м., вилообразно разклонено в горната си част. Листата са
яйцевидни, към върха заострени, целокрайни. Цветовете са наведени с кафявовиолетови венчета, разположени в пазвите на горните листа. Чашката е 5 - делна,
венчето – тръбесто, тичинките са 5, плодникът е един. Цъфти през май – септември,
плодоноси октомври. Растението е разпространено в Средна, Източна и Южна Европа,
Иран, Панистан.
В България са известни около 264 находища, основно – Стара планина, Средна гора
и Родопите. За Източните Родопи находищата са с. Паничково, с. Комунига, с.
Черничево, с. Юруци. Вид, включен в Червената книга на България с категория “рядък
вид”.
Съдържание: листата съдържат 0,09 – 1,32 % алкалоида хиосциамин, атропин, в
малки количества апотропин, беладонин, скополамин, танини и др. Корените съдържат
0,45 – 1,20 % хиосциамин. Около 30 % от общото алкалоидно съдържание се пада на 1
– хиосциамина и 20 % на атропина и останалите алкалоиди. Корените на българската
беладона съдържат скополамин значително повече от листата.
Химична формула на атропина (C17 H23 O3 N)

Атропинът е изолиран още през 1833 година, а скополамина през 1888г., но
структурата им е била установена едва през XX–ти век. Атропинът предизвиква
дилириум в доза 10 – 15 мг., а скополаминът в доза 1 – 3 мг. Приемането на повече от
100 мг. може да доведе до смърт.
Химична формула на скополамина (C17 H21 O4 N)

2
3

- разширение на зениците
- нарушение на координацията на движенията
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Действие: беладоната (атропинът) в малки дози действа парализиращо в/у краищата
на парасимпатикуса Тя намалява секрецията на слюнчената, стомашната и потните
жлези, успокоява перисталтиката на червата, разширява зениците и парализира
акомодацията4, ускорява сърдечната дейност. Въз основа на тези ефекти на атропина
препаратите от беладона се прилагат като болкоуспокояващи и спазмолитични
средства, за разширение на зениците в очната практика, като успокоителни средства
при упорита кашлица, при брадикардия и др. Специално препаратите от корените на
българската беладона се прилагат успешно при тежки мозъчни поражения след
прекарани енцефалити. Популярно в цял свят е “българското лечение на сънната
болест”. Откривател на това “българско лечение”с винен екстракт от корените на
беладоната е лечителят от с. Шипка Иван Раев. Този метод е проучен фармакологично
и клинично, признат и възприет от световната медицина.
ТАТУЛ (Datura stramonium L.)
Сем.Картофови (Solanaceae)
Едногодишно, тревисто растение. Коренът е вретеновиден, силно разклонен.
Стеблото голо, изправено, вилужно разклонено до 1м. Високо. Листата са едри,
неправилно изрязани, едро назъбени. Цветовете са бели, едри, разположени
поединично на местата на разклоненията на стеблото.Чашката е във вид на дълга
тръбица с пет триъгълни зъбчета на върха.Тичинките са пет. Плодникът е образуван
от два плодолиста. Плодът е многосеменна кутийка, покрита с голям брой бодливи
шипове, разпукваща се по 4-те шева.Семената са бъбрековидни, с грапава повърхност,
черни, едри. Цъфти през лятото. Миризмата на свежото растение е неприятна.
Разпространен е по замърсените, буренясали места. Предпочита влажните,
черноземни почви.
Съдържание: листата на татула съдържат 0,23 – 0,37 % алкалоиди, стеблото – 0,06 –
0,24 %;корените 0,12 – 0,27%;цветовете – 0,13 – 1,9% ;семената 0,08 – 0,22%. Основните
алкалоиди са хиосциамин, атропин и скополамин. Хиосциаминът се явява лявообърнат
изомер5 на атропина. По сила на въздействие на кръглия мускул на окото хиосциаминът
е 1,5 – 2 пъти по-силен от атропина, върху холинорецепторите на сърцето– три пъти
по-силен, върху холинорецепторите на червата – 10 пъти по-силен от атропина.
Хиосциамина предизвиква учестено сърцебиене, намаляне секрецията на
слюнните, стомашните и потните жлези, както и понижение на тонуса на
гладкомускулните органи. Под негово влияние се получава силно и дълготрайно
разширение на зениците. Той тонизира и възбужда дихателния център. Тези ефекти
са по-силно изразени, когато са съчетани с прием на алкохол или сънотворни.
Татулът („дяволска трева”) се използва в медицината като антиспазматично
средство и за разтривки при ревматизъм. Растението е силен делириант. Приемат се
предимно семената (които се стриват и варят или директно се консумират), по-рядко
- изсушени листа. Необходимата доза зависи от сорта и възрастта на растението, но
определянето й е изключително критично, т. к. по-голямо количество може да доведе
до смърт. Вкусът и мирисът на Datura са неприятни. Ефектът започва с „лек ступор”.
Следват реалистични халюцинации, които често са кошмарни – състояние на делир.
4
5

- фокусирането
- Имат една и съща химична формула, но атомите са разположени различно в пространството
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Употребилият „си забравя мислите” – влошаване на кратковременната памет. Освен
атропин и скополамин, растението съдържа и психотропно вещество, което предизвика
слаб ефект на еуфория, усещане за лекота и пр. Татулът може да доведе до временна
слепота (в следствие на прекомерно разширяване на зениците). Наблюдава се
дехидратация, хипертермия и силно пресъхване на устната кухина, което може да
предизвика възпаление на слюнчените жлези.
ЧЕРЕН БЛЯН (Hyoscyamus niger L.)
Сем.Картофови(Solanaceae)
Едно- или двугодишно, рядко многогодишно, тревисто растение с дебел,
вретеновиден корен, високо до 0,60 – 0,70 м.с право окосмено стебло.
Листата са продълговато – яйцевидни, плитко изрязани, сивозелени. Приосновните
листа са с дръжки, а стеблените – седящи.
Цветовете са почти приседнали, събрани във връхни, едностранни гроздове.
Чашката е 5-листна, сраснала с бодилчета на връхните й дялове.Венчето е 5-листно,
дълготръбесто, бледожълто с виолетови жилки, основата е тъмновиолетова. Тичинките
са 5. Плодникът е образуван от два плодолиста с горен, двугнезден яйчник.Плодът е
гърневидна кутийка с
похлупаче на горния си край. Силно отровно растение, което притежава неприятна,
упоителна миризма. Разпространено е по бунища и пустеещи места.
СЪДЪРЖАНИЕ: корените съдържат 0,15 – 0,18% алкалоиди, листата – до 0,1%,
стеблата – около0,002%, семената – 0,06 – 0,1%. Най- силно са застъпени следните
алкалоиди: хиосциамин, атропин, скополамин. Блянът притежава противоспастично
и болкоуспокояващо действие, предизвиква намаление на секрецията на слюнните,
стомашните и потните жлези.
КОНОП (Canabis sativa L.)
Сем.КОНОПОВИ (Canabinaceae)
Едногодишно, тревисто, двудомно растение с тънко стебло, високо до 2,5 м. с
последователни, дланевидни, 3-9 делни листа, дяловете на които са ланцетни,
едроназъбени. Мъжките цветове са събрани в метлици, разположени в пазвите на
горните листа. Женските са групирани по два в пазвите на прицветници, образували
гроздовидни съцветия. Плодът е орехче, дълго 5 мм. и е тъмнопепеляво на цвят. Цъфти
юли – август. Произхожда от Централна Азия, по-късно е пренесено и на другите
континенти. Влакнодайно и маслодайно растение.
СЪДЪРЖАНИЕ: химията на канабиса е сложна и все още не е напълно изучена.
Съдържа до 35%тлъсто масло, витамин К, слузни вещества както и много вещества
със сходна химична структура, но с различна активност, които най- общо се наричат
канабоиди. Смята се, че основен активен компонент на канабиса е делта – 1 –
тетрахидроканабинолът, съкратено обозначен като ТНС.
Дозата ТНС, предизвикваща типичния ефект на канабиса е около 10 мг.

67

ЗА РОДОПИТЕ, РАСТЕНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ АЛКАЛОИДИ И ТЯХНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕЛИГИОЗНИТЕ РИТУАЛИ И МЕДИЦИНАТА

СТРУКТУРНА ФОРМУЛА НА ТНС

През XVIII в. известните биолози Линей и Ламарк спорели за това колко вида коноп
съществуват. Било прието европейската разновидност да се нарича Canabis sativa а
индийската – Canabis indica, но съвременната наука ги смята за различни раси на
един вид и е възприела само първото название Canabis sativa, което буквално означава
коноп полезен.
ДЕЙСТВИЕ: канабисът не предизвиква такава силна еуфория като опиатите, нито
така силно засяга съзнанието, както типичните халюциногени. Действието му се дължи
на съдържащите се в него канобиноиди. Предполага се, че въздействат върху
специфичен рецептор в главния мозък. Изследванията сочат, че растението притежава
антибиотично действие. Използва се като антиеметик (средство против повръщане),
при болни от рак и СПИН. Освен това понижава вътреочното налягане, което помага
при болните от глаукома. Установено е, че канабиноидите подтискат имунната система
на организма, както и това, че понижават концентрацията на тестостерона и някои
други полови хормони и по този начин оплодителните свойства на спермата намалят.
Последните проучвания на испански учени показват, че активната съставка на
канабиса може да бъде използвана за намаляване размера на мозъчните тумoри и
други видове рак, като ограничава възможността им да създават кръвоносни съдове,
за да се хранят. Досега няколко държави като Холандия и Канада са го въвели официално
като лекарствен продукт, а в други като Белгия и Великобритания предстои да получи
официално разрешение, за да излезе на фармацевтичния пазар.
ХАЛЮЦИНОГЕННИ ГЪБИ
Да се определи с точност от кога хората познават света на магическите гъби е почти
невъзможно. Най-древното доказателство ( 5000 г.пр.Хр.) е една скална рисунка от
пещерите на платото Тасили, Северен Алжир. Въпреки, че не са познати конкретни
факти, все пак можем да предположим, че в Европа гъбите също са били добре
познати и използвани. Тъй като те са обвързани с така наречените езически религии,
твърде вероятно е да са били употребявани от жреците в ритуалите, свързани с
многообразните култове към Земята.
Доказателство за това, че тези гъби са били прилагани и у нас са древните им
изображения върху стените на пещерата Магурата.
С настъпване на християнството употребата им започнала да се смята за дяволска
работа и съвременните, цивилизовани народи практически не я познават, но до
неотдавна в Сибир и Америка някои племена са продължавали да ги използват.
Гъбите играят особена роля в митологията на почти всички народи. Смятало се, че
са рожба на гръмотевицата или пък, че са преродените фалоси на мъртвите мъже.
Във всички случаи магическите им способности не са подлагани на съмнение.
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Известно е, че прадедите на индоарийците са дошли от север. Там те най-вероятно са
познавали своиствата на тези гъби и са ги използвали в религиозните си обреди (
шаманът у сибирските народи се наричал мухомороядец ). Попадайки в страна, в
която гъбите не виреят, жреците ги заменяли с психоактивни растения, сред които са
ефедрата, татула и конопа.
ЧЕРВЕНА МУХОМОРКА
(Amanita muscaria L.ex Fr.)
Среща се през лятото и есента в иглолистни и смесени гори. Има красива,
яркочервена шапка на бели петна.Цветът понякога варира от оранжево до
червенокафяв.Диаметърът й е от до30см. Пънчето е бяло, в горната си част – изтънено,
високо до 20см.с пръстенче под шапката. Силно отровна. Неин двойник е(Amanita
caesarea) – ядлива и напълно безопасна.
ПАНТЕРКА
(Amanita pantherina Fr.)
Расте в иглолистните и широколистни гори през юни – юли и от септември до
ноември. Шапката у младата гъба е топчеста, а у развитата периферно плоска. Има
диаметър 5 – 10 см., нерядко до 14см. Повърхността й е лъскава с бели налепи, наредени
в неравномерни кръгове. Цветът и е ръждивосивомаслен с лек жълтеникавокафяв
оттенък. Пънчето е бяло, кухо, гладко, високо до 15см. и дебело до 2,5см. в основата си
задебелено. Пръстенчето е белезникаво. Отровна, двойник на бисерната гъба (Amanita
rubescens).
СЪДЪРЖАНИЕ: червената мухоморка и пантерката съдържат известно количество
буфотенин, но основните психоактивни вещества в тях са мусцимолът и иботеновата
киселина, които са близки по структура до естествения невромедиатор GABA и
действат като негови агонисти в мозъка. Мусцимолът в доза 5 – 10 мг.предизвиква
световъртеж, гадене, сънливост, слабост, атаксия, мускулни спазми и затруднен говор.
Нарушени са възприятията – слухът се изостря, променя се чувството за време и се
появява илюзия за движение на предметите и ехокартини. Настроението се променя
от еуфория до дисфория. Вниманието, концентрацията и изразът са силно затруднени.
Подобно действие има и иботеновата киселина, но за получаване на същия ефект е
необходима около 5 пъти по-голяма доза. Освен това двата вида гъби съдържат и
силната отрова мускарин, който няма психоактивни свойства. Леките форми на
отравяния с мускарин се изразяват в слюнотечение и стомашни болки, а тежката
форма завършва със смърт.
Подобен ефект могат да предизвикат и други гъби от семейството на червената
мухоморка ( Amanita phalloides, Amanita verna, Amanita virosa).
СТРУКТУРНА ФОРМУЛА НА МУСЦИМОЛА
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СТРУКТУРНА ФОРМУЛА НА ИБОТЕНОВАТА КИСЕЛИНА

В България расте и Psilocybe semilanceata. Тя има силно психотропно
въздействие,тъй като съдържа веществата псилоцин, псилоцибин и баеоцистин,
производни на алкалоида триптамин.
Таблица № 1 - ДРУГИ РАСТЕНИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА, СЪДЪРЖАЩИ
АЛКАЛОИДИ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

БЪЛГАРСКО ИМЕ
Червен божур
Брей
Бял имел
Бял оман
Вълча ябълка
Върбинка
Горска теменуга
Горска ягода
Валериана
Дяволска уста
Есенен минзухар
Ефедра
Жаблек
Живовляк
Жълт мак
Жълта тинтява
Зимзелен
Змийски лапад
Змийско мляко
Зърнеш
Изсипливче
Кисел трън
Кокиче
Кръстец
Лечебен росопас
Лопен
Луда краставица
Луличка
Лютива тлъстига
Магарешки бодил
Мехунка
Мораво рогче
Пача трева
Повет
Пчелник
Разводник
(Ч.кучешко грозде)

ЛАТИНСКО ИМЕ
Paeonia peregrina Mill.
Tamus communis L.
Viscum album L.
Inula helenium L.
Aristolochia clematis L.
Verbena officinalis L.
Viola odorata L.
Fragaria vesca L.
Valeriana officinalis L.
Leonurus cardiaca L.
Colchicum autumnale L.
Ephedra distachia L.
Galega officinalis L.
Plantago major L.
Glaucium flavum Crantz.
Gentiana lutea L.
Vinca minor L.
Arum maculatum L.
Chelidonium majus L.
Peganum harmala L.
Herniaria glabra L.
Berberis vulgaris L.
Galanthus nivalis L.
Senecio vulgaris L.
Fumaria officinalis L.
Verbascum philomoides L.
Ecbalium elaterium L.
Linaria vulgaris Mall.
Sedum acre L.
Onopordum acanthium L.
Physalis alkekengi L.
Claviceps purpurea Tulasne
Polygonum aviculare L.
Clematis vitalba L.
Marrubium vulgare L.
Solanum dulcamara L.
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СЕМЕЙСТВО
Божурови (Paeoniaceae)
Диоскорееви (Dioscoraceae)
Имелови (Loranthaceae)
Сложноцветни (Asteraceae)
Вълчеябълкови (Aristolochiaceae)
Върбинкови (Verbenaceae)
Теменугови (Violaceae)
Розоцветни (Rosaceae)
Дилянкови (Valerianaceae)
Устоцветни (Lamiaceae)
Кремови (Liliaceae)
Ефедрови (Ephedraceae)
Бобови (Fabaceae)
Живовлекови (Plantaginaceae)
Макови (Papaveraceae)
Тинтявови (Gentianaceae)
Зимзеленови (Apocinaceae)
Змиярникови (Araceae)
Макови (Papaveraceae)
Чифтолистникови (Zygophyllaceae)
Карамфилови (Caryophyllaceae)
Киселтрънови (Berberidaceae)
Кокичеви (Amaryllidaceae)
Сложноцветни (Asteraceae)
Росопасови (Fumariaceae)
Живеничеви (Scrophulariaceae)
Тиквови (Cucurbitaceae)
Живеничеви(Scrophulariaceae)
Дебелцови(Crassulaceae)
Сложноцветни(Asteraceae)
Картофови(Solanaceae)
Мораворогчеви (Clavicipitaceae)
Житни(Poaceae)
Лютикови(Ranunculaceae)
Устоцветни(Lamiaceae)
Картофови(Solanaceae)

Лидия Кирилова
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Ралица
Ранилист
Росен
Сминдух
Трицветна теменуга
Челебитка
Чемерика
Чемшир
Черен оман
Черен бъз
Блатен аир
Бял оман
Бяла акация
Бяла бреза
Великденче
Водна детелина
Градински чай
Златна пръчица
Жълт кантарион
Багрилна жълтуга
Зърнастец
Копитник
Невен
Овчарска торбичка
Полски хвощ
Червен кантарион

Delphinium consolida L.
Betonica officinalis L.
Dictamnus albus L.
Trigonella foenum-graecum L.
Viola tricolor L.
Nigella sativa L.
Veratrum lobelianum Bernh.
Buxus sempervirens L.
Symphytum officinalis L.
Sambucus nigra L.
Acorus calamus L.
Inula helenium L.
Robinia pseudoacacia L.
Betula pendula Roth.
Veronica officinalis L.
Menyanthus trifoliata L.
Salvia officinalis L.
Solidago virga- aurea L.
Hypericum perforatum L.
Gentiana tinctoria L.
Frangula alnus Mill.
Asarum europeum L.
Calendula officinalis L.
Capsella bursa-pastoris (L)Medic.
Equisetum arvense L.
Erythrea centaureum Pers.

Лютикови(Ranunculaceae)
Устоцветни(Lamiaceae)
Седефчеви(Rutaceae)
Бобови(Fabaceae)
Теменугови(Violaceae)
Лютикови(Ranunculaceae)
Кремови(Liliaceae)
Чемширови(Buxaceae)
Грапаволистни(Boraginaceae)
Бъзови(Caprifoliaceae)
Змиярникови(Araceae)
Сложноцветни(Asteraceae)
Бобови(Fabaceae)
Брезови(Betulaceae)
Живеничеви(Scrophulariaceae)
Тинтявови(Gentianaceae)
Устоцветни(Lamiaceae)
Сложноцветни(Asteraceae)
Звъникови(Hypericaceae)
Бобови(Fabaceae)
Зърнастецови(Rhamnaceae)
Вълчеябълкови (Aristolochyaceae)
Сложноцветни(Asteraceae)
Кръстоцветни(Cruciferae)
Хвощови(Equisetaceae)
Тинтявови(Gentianaceae)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Основната цел на това изследване бе да се докаже, че растенията, съдържащи
алкалоиди играят еднакво важна роля през различните етапи от развитието на
човечеството както за медицината, така и за религиозните ритуали.
Постарах се акцент да бъде поставен върху хронлогическия преглед на използването
на тези растения по нашите земи. Потърсила съм научен отговор на въпроса защо в
Родопите и другите южни части на България се срещат най-много алкалоидни
растения, като съм посочила стратегическото място на планината като
видообразувателен център през палеогена.
Отделила съм специално място на най- използваните в тази насока растения от
флората на България, както и на основните съдържащи се в тях алкалоиди.
В заключение може да се каже, че “божественото” и “дяволското “в растенията,
които са основен обект на настоящия доклад се препокриват и преливат едно в друго.
Началото на тяхното използване се губи някъде в дълбините на зората на човечеството,
но тяхното приложение е бил неуспорим факт през всички етапи от нашето развитие
както в медицината, така и в религията. То продължава и сега, когато алкалоидите
намират основно приложение в съвременната фармакология, но за съжаление и стоят
в основата на производството на почти всички видове наркотици.
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ABOUT THE RHODOPE MOUNTAINS, THE PLANTS,
CONTAINING ALKALOIDS AND THEIR APPLYING IN THE
RELIGIOUS RITUALS AND MEDICINE
Lidia Kirilova
Regional Historical Museum of Kardzhali
(summary)
The main objective of this research is to prove that the plants containing alkaloids are
equally significant for both medicine and religious rituals during different epochs of
mankind history. In this paper I have did my best to make a chronological review of these
plants using in our country. I have searched for a scientific answer to the question why in
the Rhodope Mountains and the other south parts of Bulgaria most alkaloid plants are
being met, as I have pointed out the strategic importance of the mountains as a species
originating center during the Paleogene. I have paid special attention to the plants of
Bulgaria flora, most used in that aspect, as well as to the main alkaloids contained in them.
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РАСТЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО БАГРИЛА ПРИ
ТРАДИЦИОННАТА ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ В НЯКОИ СЕЛА
ОТ КАРНОБАТСКИ РЕГИОН
Йорданка Статева, НаташаЧакърова- Кръстева
Исторически музей Карнобат
Природо-географските условия на Карнобатския край благоприятстват наличието
на големи количества суровини, използвани във високо развитото през ХІХ век тук
домашно тъкачество. Населението използва всички познати суровини, известни от
древността и от по-ново време - лен, коноп, памук, вълна, козина.
За да придадат по-високи практически и естетически качества на суровините за
домашните тъкани, жените в Карнобатско, както навсякъде в българската етническа
територия, ги подлагат на различна обработка. За местната специфика на тъканите
изделия в този край допринасят тяхната орнаментика и колорит. Жените ги постигат
чрез по-разнообразната цветова гама на използваните прежди. Получават богатия и
красив колорит като боядисват преждите и тъканите, използвайки естествени багрила
от различен произход - растителен, животински и минерален. Най-много на
допълнителна обработка боядисване се подлага вълната, по-малко памукът и найрядко - конопът и ленът1.
Предмет на настоящото съобщение са познанията на жените от Карнобатския
край за растителните багрила и използването им в домашното тъкачество2. Натрупаните
с годините знания за багрилното съдържание на дърветата, цветята и тревите, за това
в кои части от тях се съдържа багрилото, кога точно да се берат, в какво състояние да
се използват, довели до “изграждането на стройна система от цветове в различна
наситеност, използвани при домашното багрене”3. В Карнобатско домашното багрене
се прилага докъм 40-те - 50-те години на ХХ в., но и до наши дни все още се пазят
познания за отделни растения с багрилоносно съдържание и все още, макар
ограничено и рядко, се използват за боядисване в домашни условия. В народната
практика са използвани многобройни рецепти за боядисване с кори, листа, цветове,
плодове, корени, клонки и стъбла на растения от заобикалящата ни природа.
В Карнобатския край за багрене на вълна, коприна и тъканите от тях се използват
главно няколко растения с цел оцветяване в основните цветове – черен, червен, жълт
и зелен. Самото багрене е сложен физикохимичен процес, в резултат на който между
молекулите на тъканта и молекулите на багрилото се образуват достатъчно здрави
връзки. Ако това не настъпи, материалите избеляват при пране и бързо променят
цвета си при носене. Вълната и коприната – влакнести материали с белтъчен произход
се оцветяват сравнително просто. В белтъчните молекули на кератина на вълната и на
фиброина на коприната има и основни и киселинни групи. Поради това с основните
багрила вълната и коприната взаимодействат като киселини, а с киселите багрила –
73

РАСТЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО БАГРИЛА ПРИ ТРАДИЦИОННАТА ОБРАБОТКА
НА ТЪКАНИ В НЯКОИ СЕЛА ОТ КАРНОБАТСКИ РЕГИОН

като основи. В резултат на тези реакции се образуват вещества, които здраво се
задържат на влакното чрез химични връзки4.
За боядисване на вълната в черно, в някои села5 използват кората на мъждряна
(Fraxinus ornus) – листопадно дърво, рядко растящо храстовидно. Среща се в цялата
срана, без да образува гори, докъм 1 200 м надморска височина6. В село Прилеп варят
корите на мъждряна и прибавят в отварата малко сгур. Тази отвара наричат “чернилка”.
Железните стърготини предварително се нажежават до червено, и след това се пускат
в чернилката. Варят я “цяла неделя “за да загъсне”. В добре сварената и сгъстена
отвара “чернилка” се натопява последователно 2-4 пъти плата за чукман. След
изсушаване на плата, той отново се топи в чернилката. Накрая се изпира обилно в
студена вода и се навива на топче, да изсъхне. В село Подвис7 растителна черна боя
получават и от корените на бряста (Ulmus )., като в отварата поставят малко
“сачикаброс” – зелен камък. Получената чернилка варят цял месец и в нея пускат
чукманите 2-3 пъти да се варят, за да “не са руси”. В село Добриново8 боядисват
вълната с “кара боя и шума от микиш” (Acer tataricum L.).
Коприната боядисват с шикалки и горящи стърготини9. Дъбовите шикалки найнапред се счукват и се прави отвара, в която поставят горящи (червени) железни
стърготини или по-малки железа. Получава се наситено черен цвят. В село Подвис10
багрят коприната в черно с “шикалки от кучи дрян. Шикалките са черните бубонки на
растителния храст кучи дрян”.
За оцветяване на вълната в кафяво използват части от няколко растения. В село
Прилеп11 в кафяво багрят вълната със зелени орехови шлюпки и зелени орехови листа.
В приготвената отвара се вари вълненият плат. Според информатор от село Черница12,
обаче, “в ореховите шлюпки гори преждата”. В село Есен използват дюлеви листа и
зелен камък, а в село Черница – листа от мушмула, които събират при опадването им.
В червено жените от Карнобатско багрят с корени от брош (Rubium tinktorum): в
село Есен с брош багрят вълнени пояси и престилки; в село Подвис “няколко килограма
корени от това растение се нарязват и варят със стипца13, а след това в тази отвара се
слага преждата. По-късно към разтвора се прибавя “бакам” (багрилно вещество,
доставено по търговски път) на трески. С брош се боядисва и коприната в
портокаловочервен цвят, който преобладава в украсата на женския костюм.
Брошът е многогодишно тревисто растение с дълго, хоризонтално и цилиндрично
коренище, черно-кафяво отвън и червено отвътре. Стъблото е катерливо,
четириръбесто. Листата са яйцевидни или яйцевидноланцетни, възтвърди,
бодливограпави по края, разположени по 4-6 в прешлен. Плодът е черен, сочен с
костилка14. За багрене се използват корените на растението, съдържащи окси- и
оксиметилантрахинони (5-6%), от които основните са рубиретриновата, агликон
луцидинът, рубиадингликозидът. Надземната част и коренищата съдържат асперулозид
и множество органични киселини, а също и рутин15. Под формата на гликозида
рубиретринова киселина в корените на броша се намира природното багрило
ализарин. Арабското название на растението е ализари. Още в древни времена
растението е било употребявано в Индия, Иран и Египет, а по-късно е пренесено в
Европа – първо в Италия и Франция. По времето на Наполеон І започнали да багрят
панталоните на военните с ализарин, което продължило близо век16. Че боядисването
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с брош е познато и в България, и то в различни краища, говори записаната в тефтерчето
на Левски рецепта “за вапцилка алено” 17:
др[ама]
30 стипца
30 тергия
и 200 брож[д]. Откат[о] се изпере
от стипцата и тергията се
туря, докато е студена водата, после ще ври 2 часа
и ще се изпере в студена
вода хубаво, пак
ще се тури друга вода.
Жълт цвят жените получават от две растения – най-често “кучи дрян” (Кучешки
дрян - Cornus sanguinea L. - храст с бели цветове, разпространен из дъбовите гори в
равнините и планините до около 1800 м надморска височина, в цяла България)18 – в
сварената каша от “бубонките киснат преждата”, а коприната се сапунисва и пере в
този разтвор докато се получи желания цвят, с “бобонките” на зайчата сянка
(Asparagus) или листа от балдаран (Chaerophyllum bulbosum). В бледожълто боядисват
с люспи от лук (Alium cepa L.) и листа от дюля (Cydonia vulgaris Mill.)19.
Листа от праскова (Persica vulgaris Mill.) се използват за боядисване в зелен цвят.
Листата се варят във вода и в получената отвара се поставя малко стипца. Преждата
ври в разтвора до получаване на желания цвят.
За получаване на моравосиньо отначало се боядисва кафяво с отвара от орехова
шума, после се пуска малко зелен камък за получаване на наситен син цвят. Ако
обаче зеленият камък е повече, цветът става черен20.
Независимо от това, в какъв цвят боядисват, жените използват закрепители –
“пиперева чорба”, “солена вода” или “кезап” (киселина – азотна, сярна или солна)21.
При подготовката и използването на растенията като източник на багрила жените
от Карнобатско влагат много усет за красиво и старание. Изработените от тях тъкани
и носии се отличават с богат колорит, постигнат от разнообразни и изкусно съчетани
нюанси на използваните багри.
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PLANTS, USED AS PAINTS FOR COLORING OF TEXTILES
IN SOME VILLAGES OF KARNOBAT REGION
Yordanka Stateva, Natasha Krasteva
Museum of History- Karnobat
(summary)
A subject of this report is the knowledge of women of Karnobat region for plant paints
and their applying in home weaving. The knowledge, accumulated during the years, about
the paint composition of plants, flowers and herbs, for that in which part of them the paint
is contained, when they are picked up, in what condition to be used, have contributed to
“working out an orderly system of colors with various concentration, used in home
weaving”. In Karnobat the home coloring is used by the 40-th and the 50-th of the ÕÕ
century, and even nowadays the knowledge of specific plants of color contents are
preserved and even limited and rarely they are implemented under house conditions. In
people’s practice a number of recipies are used for painting with barks, leaves, blossoms,
fruit, roots, twigs and stems of plants from the surrounding nature.
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ФЛИНТЪТ ОТ РАЙОНА НА ПЕЩЕРАТА “КОЗАРНИКА”
БЕЛОГРАДЧИШКО, С ОГЛЕД НА НЕГОВАТА
ПРАИСТОРИЧЕСКА УПОТРЕБА
н.с.Чавдар Начев
Национален музей “Земята и хората”, София
Пещерата Козарника се намира на 4 км. североизточно от гр. Белоградчик, по
пътя за гара Орешец. Пещерата е образувана в горноюрски варовици от северното
бедро на Белоградчишката антиклинала. В морфоложко отношение попада в основата
на варовиковата греда, известна като Белоградчишкия венец и в непосредствена
близост до Дунавската равнина.
Проученият културен пласт [2] е отнесен към ранния, средния и късния палеолит.
Ранно палеолитния разрез е разделен на две серии: горна и долна. Пластовете са
датирани по тяхното фаунистично съдържание и палеомагнитни данни. Горната серия
е с възраст от 800 000 до 600 000 години и кореспондира с Brunes-Matuyama
палеомагнитен период. Долната серия (пласт 13) е по-стара и съдържа артефакти
изработени от флинт. По предварителни данни пласт 13 може да бъде датиран на
1 600 000 години.
Археологическите проучвания са в рамките на многогодишен българо-френски
проект наречен “Първите заселници на Балканите и Европа”. Проведени са системни
интердисциплинарни изследвания включващи макропалеонтоложки, микропалеонтоложки, карстоложки, геоложки, антроположки, палеомагнитни и други
методи. Част от тези изследвания са изучаването на скалните артефакти
(преобладаващо флинт и малка част жилен кварц), както и природните източници за
тяхната направа. Оценено е тяхното значение като източник на суровина през
разглеждания период. Природните находища са охарактеризирани посредством
геоложки разрези и еталонни колекции. Разработката има за цел да подпомогне
изучаването на най-старите кремъчни артефакти в Европа и разграничаване на
отделните източници на материал за тяхната направа. По време на теренните работи
отчетливо бяха наблюдавани следните генетични типове находища на флинт в района:
· Първични (коренни) находища на флинт
· Вторични (разсипни) находища на флинт
Всеки от изброените типове находища може да бъде реален източник на суровина
през разглеждания период:
Първични (коренни) находища на флинт – представени са от кремъчни конкреции,
вместени в горноюрски варовици [1]. Конкрециите от всеки варовиков пласт са
едновъзрастни с него. Понеже флинтът се наблюдава на различни нива, неговото
вертикално (възрастово) разпространение обхваща оксфордския и част от
кимериджския етаж на горната юра, което съответства на възрастовия диапазон от
153 млн. до 140 млн. години. Горноюрските варовици имат много широко
разпространение и са характерен елемент в релефа на района. Това обуславя
повсеместното разпространение на находища на флинт в района. По-богати на
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кремъчни конкреции са долните и средни нива на горноюрския разрез, където се
намира и пещерата Козарника. Стените на пещерата, както и отвесните варовикови
стени при входа, представляват примери за първични находища.
Вторични (разсипни) находища на флинт са получени при разрушаване на
гореспоменатите първични находища и преотлагането им в различни седиментни
обстановки. Флинтът от вторичните находища носи всички особености на флинта от
първичните находища, но върху него са наложени допълнително процесите на
изветряне и палеотранспорт. Тези процеси, като правило подобряват качеството на
флинтовата суровина, с оглед на нейната праисторическа употреба. Вторичните
находища имат млада геоложка възраст. Тяхното образуване започва след края на
средния еоцен (преди 39 млн. г.) след което целият район е подложен на устойчива
тенденция към издигане и активна ерозия. Повечето находища имат кватернерна
възраст, като процесите продължават и до днес. В зависимост от процесите на отлагане
(седиментиране) се разделят на следните генетични видове:
1. Елувиални - Натрупване на кремъчни конкреции на мястото на разтварянето и
изнасянето калциевия карбонат на варовиците с флинт от повърхностните води.
Благоприятно условие е практически пълната неразтворимост на флинта при тези
условия. Късовете остават на място и не търпят никакъв транспорт. Елувиалните
находища са характерни за горните нива на горноюрските варовици, които в
геоморфоложко отношение представляват обширна платоподобна заравненост с
малък наклон на изток.
2. Колувиални (склонови насипи) - Представляват варовиков блокаж с незначително
количество почвен материал. Отлагат се главно под действие на силата на гравитацията
и се натрупват в основата на варовиковите греди (венци, куести). Варовиковите блокове
съдържат много често кремъчни конкреции, а в отделни случаи последните са напълно
дезинтегрирани от вместващият варовик. Образуват непрекъснат склонов шлейф в
основата на варовиковите венци, така както са показани на геоложката карта в мащаб
1:10 000. Срещат се в цялата изучавана площ и имат ширина средно 40 м. и дебелина
средно 15 м. Склоновият насип при входа на пещерата “Козарника” представлява
пример за колувиално находище. Късовете са ръбести поради малкия транспорт.
3. Пролувиални - Образуват се в случаите когато материал от колувиалните
натрупвания се транспортира надолу по склона под действието на епизодично
действащи бурни водни потоци. Натрупва се в най-долната част на склоновете.
Късовете са ръбести поради малкия транспорт.
4. Алувиални (речни) - натрупвания на флинт в речните седименти на сегашните
реки и палеореките. Намират се в коритата на съвременните реки, в техните заливни
тераси и в старите речни тераси, които в района хипсометрично са поне на три нива
над съвременните речни тераси.
5. Карстови - образуват се в случаите, когато елувиален или коренен материал се
транспортира с карстовите води в много добре развитата карстова система на района.
Характерно е едновременното присъствие на добре заоблени и ръбести късове.
Наличието на заоблени късове може да се обясни с процеси на автосмилане във
водна среда в негативни карстови форми (ерозионни котли) по време на транспорта.
Късовете се отлагат в пещерните седименти.
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Всички гореописани типове са били подходящи за добив на суровина с цел
изработване на оръдия. Една възможна подредба на находищата по степен на важност
с оглед на праисторическата им употреба би изглеждала така:
(1) колувиални; (2) алувиални; (3) пролувиални; (4) карстови; (5) елувиални; (6)
първични.
Първичните кремъчни находища са представени от кремъчни конкреции във
варовици с горноюрска възраст. Вместващи скали са сиви или бежови афанитови,
тънко до среднопластови варовици с възрастов обхват - калов, оксфорд и кимеридж
или в интервала от 153 до 140 млн. г. или общо 13 млн.г. Конкрециите са разположени
в обема на самите пластове, а не в междупластовите повърхности. Разпространение
във вертикална посока се илюстрира с геоложкия разрез направен на 50 м. източно от
пещерата. Флинтоносният интервал има дебелина 53 м. Аналогични особености имат
и разрезите наблюдавани на 9 км. западно и 5 км. източно, което позволява да се
направи изводът, че първичните находища имат едни и същи особености в целия
изучаван район. Този факт определя до голяма степен и сходните особености на
всички вторичните находища.
Формата на конкрециите в напречен разрез е елипсовидна, издължена по посока
на варовиковите пластове. Съотношението между дългата и късата ос варира от 1,2:1
до 1,5:1. Посочените закономерности се нарушават в случаите когато има няколко
близко разположени центъра на конкрециообразуване, при което се получават сложни
форми. Дължината на дългата ос е най често в интервала от 4 до 8 см.
Цветът в ниските части на геоложкия разрез е червено кафяв, а на места петнест
или ивичест (зонален), изразяващ се в смяната на червено-кафяви и сиви цветове. В
горните части на разреза кремъчните конкреции имат тъмно или светлосив цвят.
Кремъчните конкреции са тела с добре изразени физически граници с вместващите
скали. Най-външните части на границите с варовиците обикновено оформят кора,
имаща дебелина от части на милиметъра до 1-2 мм. Вътрешните части са физически
еднородни, изградени предимно от халцедон, по-малко кварц, опал и примесни
минерали. Всички съставки имат микроскопични размери, което прави
микроскопското описание абсолютно задължително. В отделни редки случаи в
конкрециите се наблюдават реликти от вместващите ги варовици.
Всички конкреции са в една или друга степен тектонизирани, което се изрява в
наличие на тектонски пукнатини е в една или няколко посоки.
ИЗВОДИ
· Районът е богат на находища на кремъчни суровини;
· Суровината е с ниско качество, поради относително малките размери на
конкрециите и относително високата степен на тектонизираност, изразяваща се в
образувани пукнатини в една или няколко посоки. Наличието на тектонски пукнатини
в две посоки води до естественото разцепване на конкрециите на плоски или
продълговати пластини. В горните части на флинтоносния разрез, които са по слабо
тектонизирани е възможно да се добие суровина с относително малки размери, но с
добри физични качества;
· На базата на сравняване на геоложките разрези и интерполацията и
екстраполацията на данните се установи, че първичните находища имат едни и същи
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особености в целия изучаван район. Това определя еднотипността и на вторичните
находища т. е суровините от близък порядък до обекта могат да бъдат охарактеризирани
в достатъчна степен с по-подробното описание само на разреза описан при Козарника;
· Качеството на флинтовата суровина във вторичните находища е по-добро, което
се дължи на процесите на транспорт, при които тектонизираните участъци се отчупват
и остават относително здрави ядра. особено при транспорт във водна среда. Подобен
транспорт предизвиква и развитието на патина. Всички останали особености са
идентични с тези на първичните находища;
· Поради микроскопичния характер на минералите изграждащи кремъчните
конкреции, една част от образците трябва да бъде микроскопски охарактеризирана,
след което може да бъде направена връзката между микроскопските и макроскопските
белези. Това се явява задължителен етап в типизацията на кремъчните суровини от
района и разграничаването на местната суровина и суровината от по далечни
източници.
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THE FLINT OF KOZARNIKACAVE REGION, BELOGRADCHIK, REFERRING TO
ITS PREHISTORIC IMPLEMENTATION
MS Eng. Chavdar Nachev
Earth and Man National Museum, Sofia
(summary)
During recent years an early paleolith availability has been proved of as a result of
interdisciplinary researches in the Kozarnika cave. A part of these researches is the elaborate
study of rock artifacts ( flint and a partially-containing- lodes quartz), as well as the natural
sources for their creation. This elaboration subject is exactly the natural deposits of flint
within the region as the following regularities relating to them have been found out:
The region is rich of flint deposits. They are represented by flint concretions in
limestones of upper Jurassic age. The flint depositing interval is of 53 m thickness, being
spread over a vast area and its features are uniform within the entire research region. The
flint in the upper Jurassic limestones is a source of various secondary (splillage) deposits.
The raw flint is of low quality, caused by the relatively small dimensions of the
concretions and high level of tectonism. The mechanical characteristics of flint raw material
of the secondary deposits are better, which is due to the processes of paleotransport.
The source for the flint artifacts making is local (just in the vicinity of the cave).
The peculiarities of the flint of the natural deposits define the characteristics of the
artifacts being found to high degree
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КАВКАЗКАТА БОРОВИНКА /
VACCINIUM ARCTOSTAPHYLOS L./ В СТРАНДЖА
д-р Дико Патронов
Кроношпан България ЕООД
Кавказката /странджанска/ боровинка е рядък реликтен вид включен в Червената
книга на България и в Европейския списък на защитените растения. Боровинката
е листопадно растение, макар листата на покритите от снега малки фиданки и долни
клони на стари храсти да остават през зимата зелени.
Боровинката участва в подле са на източнобуковите гори и следва
разпространението на лавровишнята /Laurocerasus officinalis Roem./ от хирканските
букови гори на Иранското Прикаспие, през Кавказ и Турското Черноморско
крайбрежие до Странджа. Тя има по-широк ареал от зелениката /Rhododendron
ponticum L./, която не се среща в хирканските гори, остава до по-малка надморска
височина и по-близо до Черно море в Кавказките хребети, по-ниско и по-близко до
морето е разпространена и в Странджа. /4/
В източнобуковите гори на Кавказ, Гулисашвили /9/ включва боровинката в подлеса
на буковата гора със зеленика /Fagetum Rhododendrosum/ и в буковата гора с
лавровишня /Fagetum laurocerasosum/. За кестеновите гори на Кавказ Гулисашвили
отделя, в пояса на разпостранение между 200 и 1200 м н.в., кестенова гора
колхидски тип /Castenetum colchicum/ и кестенова гора с азалия /Castanetum
azaleosum /, в които участва и боровинката. В смесените елово букови и смърчово
букови гори на Кавказ, Махатадзе /11/ отделя на 1600-1700 м н.в. елово- боровинководжелова гора /Abietum vaccinioso-ilexosum/ с подлее от боровинка и джел /Ilex
colchica Poj/,Ha големи петна в насажденията върху светло кафяви почви.
В публикувани материали за изследвания в горите на Странджа /1,7,8/ авторите
поставят боровинката в зоната на разпространение на странджанската зеленика, при
това рядко, а според Д.Йорданов и “застрашена от изчезване, поради промяна на
екологичните условия”. Боровинката присъстваше като елемент в странджанската
фл ора, но в класификацията на типовете гора за Странджа /6/ и в
лесоустройствените проекти за предвидените мероприятия в горите, този
растителен вид не беше описан. Едва през последното десетилетие бяха положени
усилия за установяване на находища на боровинката в странджанските гори, в
резултат на което през 1991г. бе обявена специална защитена местност “Руденово”/
3/.
През 1998г. колектив с ръководител доц.Й.Коева описа популация на
странджанската боровинка в резерват Узунбужак. В същата година бяха описани три
нови находища от лесоустроителите в ДЛ Кости и край с.Българи. По този начин
известните до тогава находища на боровинката бяха пръснати в целия район на
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разпространение на зелениката, от което следва да се приеме, че съобществата, в
които тя участва на територията на планината, вероятно са много повече.
Предварително условие за тяхното установяване е познаването на вида,
месторастенията и типовете гора, в които боровинката се среща. Всъщност тя
участва в подлеса на горите от източен бук със зеленика предимно в краищата и в
прехода към горуновата формация, самостоятелно или на групи със зеленика и
калуна. Това са обикновено ниско бонитетни насаждения, просветлени, върху средно
дълбоки и дълбоки почви с различни изложения, но предимно сенчести или
засенчени склонове /4/ Не може категорично да се твърди (според някои автори),
че боровинката се среща само в дълбоките и влажни долове.
При проучване на буковите гори от високата част на Странджа в ДЛ М.Търново
през 1999 година ние установихме съобщества на кавказката боровинка с източен бук
далече извън зоната на странджанската зеленика, самостоятелно и заедно с
лавровишня, джел, багрилна звъника /Hypericum androsaemum L./ и калуна /Calluna
vulgaris Salisb./ в м.Сърнеково и в буферната зона на резерват Витаново 151.
Лишена от конкуренцията на зелениката, боровинката заема обширни
пространства в подлеса на източния бук, като има различен хабитус в зависимост от
склопеността на дървостоите. В открити места, в краищата на гората и в разредени
нискобонитетни насаждения, тя оформя малки дръвчета с височина до 2 м, обилно
цъфтящи и плодоносещи. В склопени, затворени насаждения и в силно засенчени
долни части на склонове малките храсти са периодично засъхващи и вегетативно
възстановяващи се, т.е. боровинката реагира като пионерен вид, който в конкуренцията
на склопяващата се гора, постепенно ограничава растежа и разпространението
си. Беше установено, че боровинката страда от продължителните летни суши,
които се случват периодично в този район.
Източнобуковите гори с подлее от кавказка боровинка от високата част на
планината са едноетажни, от чисто букови до смесени с горун, склопени до редини, в
които боровинката участва в подлеса единично, на групи или цялостно покритие с
височина на храстите до 2м. и възраст на най-големите дръвчета - седем години.
Състоянието на гората е от средно до лошо с възраст на доминиращите стъбла над 200
години. Почвата в буковата гора с боровинка е кафява горска, средно дълбока до
дълбока, на места основната скала от пясъчници е на повърхността. Получените
резултати по отношение реакцията на почвата /рН/ показаха кисела реакция /4.6-4.7/
-най-висока в сравнение с всички останали профили в буковите гори от високия район.
При продължителни летни засушавания съдържанието на влага в почвата е много
ниско /7-15%/, което заедно с киселата реакция на почвата, високата скелетност и
топографията на терена предопределят ниския лесорастителен ефект на съобществата.
Определено влияние за лошото състояние и ниска продуктивност на тези съобщества е
оказала и антропогенната дейност - паша на домашни животни.
Върху разпространението на кавказката боровинка пагубно са се отразили
“реконструирането” на източно буковите гори и залесяването с борове. Понастоящем
протичат процеси на възстановяване на буковите съобщества в разпадащите се по
различни причини борови насаждения. В бавно подменящата се с бук борова гора,
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постепенно се възстановяват и боровинковите храсти.
Поради недобрите лесоразвъдни качества на месторастенията на източнобуковата
гора с подлее от боровинка те не са стопански атрактивни за добив на дървесина.
Досегашният опит за стопанска дейност в тях и за възпроизводството им е с
отрицателни последици. Съобразявайки се с екологическите изисквания на
боровинката, трябва да се приеме, че при възобновителни действия в тези съобщества,
дървесният склоп трябва да остане отворен. А самият факт, че площите, които буковата
гора с боровинка заема в планината са много ограничени, би следвало да послужи за
поставянето им в защитен режим на ползване.
Източнобуковата гора с подлее от кавказка боровинка има високо природозащитно
значение. Тези съобщества са единствено представени за европейската флора във
Висока Странджа и като приоритетни хабитати за природен парк “Странджа” имат
особено висока консервационна стойност. Те се срещат върху ограничени площи,
разпръснато и в останки от вероятно по-широко разпространение в миналото. Има
реална опасност от подмяна, разрушаване и изчезване, както на запазените до наши
дни съобщества, така и на самия вид кавказка боровинка, ако тези съобщества не се
поставят под специален режим и контрол на защита.
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RESUME ABOUT THE SPREADING OF THE CAUCASUS
BLUEBEERRY IN STRANDJA
/VACCINIUM ARCTOSTAPHYLLOS L./
PhD Dinko Patronov
Kronospan Bulgaria Ltd
(summary)
Here is given information about the known, until 1999, formations with the Caucasus
Blueberry, as well as information of that species.
Some new formations with blueberry located in the high area of Strandja are presented.
A short description of the related communities with Laurocerasus officinalis Roem., llex
colchica Poj, and Calluna vulgaris Salisb is also given.
It is presented information about natural and historical reasons and factors that
determine the situation with the forest communities in that region nowadays.
Keywords: Caucasus, vegetation, forest kinds, pasture of domestic animals, recovery.
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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ ОТ
СЕМЕЙСТВО ORCHIDACEAE В ПРИРОДЕН ПАРК
“СТРАНДЖА”
Светла Узунова, Спас Узунов
Природен парк “Странджа”
Увод
Диворастящите видове от сем. Orchidaceae са сред групите, посочени от
Общоевропейската стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие като
приоритетни за разработване на планове за действие и опазване. В тази връзка е
важна информацията за тяхното разпространение и състояние на популациите.
Настоящите бележки са опит да се представят актуални данни от наши проучвания
за видовете на семейството на територията на Природен парк “Странджа”, както и
класифициране на информацията, посветена на въпроса за района на Странджа и
Южното Черноморско крайбрежие.
Материал и методи
Информацията е събирана в периода 2001 – 2005 г. на територията на Природен
парк “Странджа” в рамките на мониторинговите и проучвателни мероприятия на
Дирекцията на Природен парк “Странджа” и при лични проучвания. В периода 2001
– 2003 г. в изследванията участва Brian James Bergman, а в периода 2003 – 2005 г. John
Tyler Fox като доброволци на Peace corp USA в България, работещи в ДПП “Странджа”.
Извършвани са визуални наблюдения и оценки върху популациите. От съображения
за сигурност точните местонахождения не са посочени.
Определянето на видовете е по Delforge, P., /1995/ и Buttler K. P. /1996/.
Природозащитния статус е по Велчев /ред./ /1984/, Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие и Приложение 1 /флора/ на Бернската конвенция.
Видов състав и разпространение
Epipactis palustris (L.) Crantz – рядък вид за Странджа. През периода не е
локализиран. Посочва се за долното течение на Велека /Майсер, К, 2002, устно
съобщение/.
Epipactis purpurata J. E. Sm. – рядък вид за Странджа. През периода не е
локализиран. Посочва се за резерват “Витаново” /Петрова, А. 2001/
Epipactis helleborine (L.) Crantz – сравнително рядък и малоброен вид. През
периода е установен на няколко места северозападно от Малко Търново /ок. 40 екз/,
южно от Кости /4 екз./, чешмата “Гларус” / 3 екз./, южно от с. Евренезово /2 екз./,
резерват “Витаново” /Гусев Ч. и кол., 1997/, резерват “Узунбуджак” /Гусев и кол.
2004/
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Epipactis mycrophylla (Ehrh.) Swartz – рядък вид за Странджа. През периода не е
локализиран. Съобщен за района на резерват “Силкосия” /Майсер, К., устно
съобщение, 2002/, резерват “Витаново” /Гусев, Ч. и кол., 1997/
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce – често срещан вид за Странджа.
Установен върху почти цялата територия на Парка. Образува малочислени групи,
заедно със следващите два вида.
Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard – често срещан вид за Странджа, но
значително по-малочислен и рядък от предходния вид. Установен северозападно от
Малко Търново, резерват “Силкосия”, северно и южно от Стоилово, западно от
Бродилово, по Черноморското крайбрежие – ЗМ “Силистар” и ЗМ “Устие на Велека”,
резерват “Узунбуджак”.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - често срещан вид за Странджа, но значително
по-малочислен и рядък от C. damasonium, с който често расте заедно. Локализиран
върху почти цялата територия на Парка.
Limodorum abortivum (L.) Swartz – рядък вид за Странджа. През периода е
локализиран еднократно в м. Гогово /1 екз./. Посочва се за резерват “Узунбуджак” /
Гусев и кол. 2004/, резерват “Силкосия” /Майсер, К., устно съобщение. 2002/, резерват
Витаново”, около с. Синеморец, с Младежко /Няголов К. и кол 2001/. Защитен вид.
Закон за биолигичното разнообразие, Приложение 3; Червена книга на България,
категория рядък. Терциерен реликт.
Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw. – рядък вид за Странджа. През периода не е
локализиран. Посочва се за резерват “Силкосия”, резерват “Узунбуджак” /Майсер, К.
Устно съобщение, 2002 г./
Neotia nidus–avis (L.) L. C. Richard – често срещан вид за Странджа. Локализиран
на цялата територия на Парка.
Listera ovata (L.) R. Br. – рядък вид за Странджа. През периода не е локализиран.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – сравнително често срещан вид за Странджа.
Локализиран около Малко Търново, Стоилово, Сливарово, Бръшлян, Кости,
Евренезово, Калово, Синеморец, Звездец. Образува многочислени /до няколко десетки
екз./ находища. Защитен вид. Закон за биолигичното разнообразие, Приложение 3;
Червена книга на България, категория рядък.
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – сравнително често срещан, но
малоброен вид. Локализиран на цялата територия на Парка.
Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard - сравнително често срещан, но по-рядък
от предходния вид. Локализиран на цялата територия на Парка.
Dactyorhiza romana (Seb. et Mauri) Soo – рядък вид за Странджа. Локализиран
еднократно западно от Малко Търново – 2 екз.
Dactyorhiza sambucina (L.) Soo – рядък вид за Странджа. През периода не е
локализиран.
Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soo – сравнително често срещан вид за Странджа.
Установен е около Малко Търново, Стоилово, р. Мечи дол, р. Катун, р. Велека, ЗМ
“Устие на Велека”, резерват “Витаново”.
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Orchis coriophora L. – сравнително често срещан вид. Установен около Малко
Търново, м. Гогово, Калово, Стоилово, Синеморец, Ахтопол, Кости, Бродилово, ЗМ
“Силистар”, резерват “Узунбуджак”. Няголов К. и кол /2001/ посочват хибридизиране
на вида с Orchis elegans.
Orchis laxiflora Lam. – сравнително често срещан и многоброен вид за Странджа.
Установен м. Качул /няколко хиляди екз., където се наблюдават вариации в цветовете,
вкл. и албинизъм/, с. Кости, ЗМ “Устие на Велека”, с. Бродилово, южно от Малко
Търново, северно и южно от Синеморец, южно от Ахтопол, ЗМ “Силистар”.
Orchis elegans Heuffel – рядък вид за Странджа. През периода е локализиран в
едно малочислено /ок. 10 екз./ находище, южно от Евренезово.
Orchis pinetorum Boiss. et Kotchy – рядък вид за Странджа. През периода са
локализирани две находища с по няколко екземпляра – североизточно от Евренозово
/2 екз./ и южно от Младежко /3 екз./.
Orchis ovalis F. M. Schmidt ex Mayer – Рядък вид за Странджа. През периода не е
локализиран.
Orchis provincialis Lam. et Dc. – рядък вид за Странджа и България. През периода
не е локализиран, въпреки многобройните опити. Посочва се малочислено находище
в околностите на Кости, събиран през 1921 г. /Петрова, А., 2001/. Посочва се за
резерватите “Силкосия’ и “Узунбуджак” /Велчев В. и ред. кол.,1984/. Вероятно
популацията му в Странджа е от само няколко екз. Защитен вид. Закон за биологичното
разнообразие, Приложение 3; Червена книга на България, категория рядък; Бернска
конвенция, Приложение 1 /Флора/.
Orchis papilionacea L. – често срещан вид за Странджа. Най-многоброен и с наймного находища в границите на Природния парк. Среща се почти на цялата територия
на Странджа в многочислени популации /до няколко хиляди екз./ на подходящи за
вида места. Проявява големи морфологични вариации. Често хибридизира с видове,
с които расте заедно – Orchis morio, Serapias vomeracea. Защитен вид. Закон за
биологичното разнообразие, Приложение 3; Червена книга на България, категория
рядък.
Orchis morio L. – често срещан вид за Странджа. По численост и брой на находищата
се нарежда след предходния вид, с който често расте заедно и образува хибриди.
Посочен е и хибрид между O. morio X S. vomeracea /Няголов К. и кол., 2001/.
Локализиран е на цялата територия на парка.
Orchis tridentata Scop. – често срещан вид за Странджа. Локализиран е почти на
цялата територия на Парка в многочислени находища /до няколко стотици екз./.
Установени са и бели форми на вида.
Orchis purpurea Hudson – сравнително рядък вид за Странджа. Установен западно
от Евренезово /ок. 20 екз/, северно от Варвара /3 екз./, ЗМ “Парория” /6 екз/, южно от
Стоилово /1 екз./, м. Гогово /17 екз./. В последните две находища се наблюдава
хибридидизиране между O. purpurea X O. simia.
Orchis simia Lam. – често срещан вид за Странджа. Установен е за цялата територия
на Парка в многочислени /до няколко десетки екз./ находища. Хибридизира с
предходния вид.
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Orchis ustulata L. – рядък вид за Странджа. През установения период не е
локализиран. Посочва се за Черноморското крайбрежие на Странджа.
Orchis militaris L. – погрешно посочен за Странджа /Златанова, Р. и кол., 2002/
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard – често срещан вид за Странджа.
Локализиран е на почти цялата територия на Парка в многочислени /до няколко
стотици екз./ находища. Установени са големи вариации във формата на съцветието и
окраската, включително и албинизъм. Защитен вид. Закон за биологичното
разнообразие, Приложение 3.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) Sprengel – сравнително често срещан вид за
Странджа. Установен е около Малко Търново, Стоилово, Гогово, Звездец, Граматиково,
Кости, Българи в малочислени /1 до 10 екз./ находища. Защитен вид. Закон за
биологичното разнообразие, Приложение 3; Бернска конвенция, Приложениe 1 /
Флора/.
Serapias vomeracea (Burm.) Briq. – сравнително рядко срещан вид за Странджа.
Локализиран е южно от Синеморец в м. Бутамята. /няколкостотин екз./, м. Поляните
до с. Синеморец, северно от устието на р. Силистар /няколко десетки екз.,/ по
крайбрежните ливади между Синеморец и Резово, северно от Синеморец – в м.
Ахтото, м. Айроди, южно от Ахтопол, между Изгрев и Кондолово, Сливарово /ново
находище на вида /Стоянов, С. 2004, устно съобщение/. Терциерен реликт. Защитен
вид. Закон за биологичното разнообразие, Приложение 3; Червена книга на България,
категория рядък.
Ophrys apifera Hudson – рядък вид за Странджа. Локализиран е в м. Гогово /ок. 20
екз./ и западно от Mалко Търново /10 екз./. Това са нови за страната находища на този
наскоро потвърден вид за флората на България /Gerasimova et al. 1998/. Посочва се и
за резерват “Узунбуджак” /Bancheva et al. 2001/. Защитен вид. Закон за биологичното
разнообразие, Приложение 3.
Ophrys reinholdii H. Fleischm – рядък вид за Странджа с единствени находища за
България в границите на Парка. Нов вид за флората на България, открит през периода
на обследванията /Bergman et al. in press/. Локализиран в м. Гогово – две находища /
съотв. 53 и 32 екз. / и източно от Малко Търново /20 екз./. Установени са 5 различни
вариации в окраската на цвета. Видът е предложен за включване в Червената книга на
България и Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
Ophrys scolopax Steven – сравнително често срещан вид за Странджа, с най-много
и многобройни находища от представителите на род Ophrys. Локализиран на почти
цялата територия на Парка, често в многобройни /до няколко десетки екз./ находища,
включително и в нетипични за вида хабитати /влажни гори/. Защитен вид. Закон за
биологичното разнообразие, Приложение 3.
Ophrys argolica H. Fleischm – непотвърден вид за Странджа и България. Въпреки
многобройните посещения на описаното в м. Гогово находище /Dimitrov, D. et al,
2001/ в продължение на четири пълни вегетационни периода видът не е локализиран.
Необходима е ревизия на хербарийния материал за потвърждаване или заличаване на
вида от флората на България. Балкански ендемит. Защитен вид. Закон за билогичното
разнообразие, Приложение 3.
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Ophrys mammosa Desf. – Рядък вид за Странджа. През периода не е локализиран.
Защитен вид. Закон за биологичното разнообразие, Приложение 3.
Ophrys sphegodes Miller - погрешно посочен за Странджа /Златанова, Р. 2002 и
кол./
Заключение
На територията на Природен парк “Странджа” до този момент са установени 37
вида от 14 рода на семейство Orchidaceae от общо около 70 вида от 24 рода за България.
Преобладават видове от медитеранската група, следвани от европейската и ориенталотуранската групи.
Голяма част от видовете не са локализирани през обследвания период, което
вероятно се дължи на малкото на брой и малочислени популации на видовете в
границите на Парка, както и вероятно на изчезването на някои от видовете.
Някои видове са с намаляващи популации, което се дължи както на биотични, така
и на антропогенни фактори. Сред тях най-голямо влияние оказват туризма,
строителството, бракониерството, сукцесионни процеси в ливадните съобщества,
ползването на горите.
Предприети са мерки за обявяване на Защитена местност “Гогово” с цел опазване
популациите на 21 вида от семейството.
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NOTES ON THE DISTRIBUTION OF ORCHID SPECIES IN
STRANDJA NATURE PARK
Uzunova, S., Uzunov, S.
Strandja Nature park
(summary)
Data about distribution of 37 orchid species from 14 generas in the region of Strandja
Nature park are reported. Among them are 5 species, included in the Red Data Book, 11
protected species and 3 species from Appendix 1 /Flora/ of the Bern Convention. Data
about hybrids of some species.
Key words: chorology, Orchidaceae, hybrids
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