
 

 

Включете се в VII Международно преброяване на белия щъркел 

 

На всеки 10 години в над 40 страни по света се провежда Международно преброяване на белия щъркел. 

През 2014 и 2015 г. се организира VII-то по ред преброяване. В нашата страна инициативата се 

координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). 

Защо се прави преброяването? 

Щъркелът е една от най-обичаните и почитани от хората птици. Тя е и една от малкото, които живеят 

близо до нас. Установено е, че там, където има повече щъркели, има и  повече и по-чисти влажни зони и 

земеделието не е толкова замърсено с пестициди. Белият щъркел е индикатор за състоянието на 

околната среда, която обитаваме и ние хората. 

 

От 15 юни до 15 юли повече от 40 екипа, организирани от БДЗП и стотици доброволци ще се включат в 

Голямото преброяване на щъркелите. Участието е отворено и за гражданите, които лесно могат да 

въведат данни за посетени и наблюдавани от тях гнезда на сайта www.shturkel.bg 

Какви данни са необходими? При преброяването се отчита броят на възрастните птици, дали те имат 

малки и колко са те, къде се намира гнездото – на стълб, сграда, дърво и пр., има ли гнезда, които не са 

заети от двойки щъркели и ако можем да разберем от местните хора защо, има ли застрашени гнезда и 

как можем да помогнем за обезопасяването им. 

За да стимулира гражданското участие, БДЗП организира Конкурс за най-активните участници в 

преброяването. В него ще бъдат раздадени награди в няколко категории: Най-много преброени гнезда, Най-

подробно изследване, Най-атрактивна снимка/ видео на щъркелово гнездо, Награда за спасител на гнездо. 

Вижте повече за конкурса на www.shturkel.bg/bg/Konkurs.html 

Дейностите се реализират в рамките на проекта „Търсенето на щъркела: Науката за гражданите в действие“, 

финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България  по финансовия механизъм на ЕИП, www.ngogrants.bg 

 

За допълнителна информация: Свилен Чешмеджиев, Национален координатор на преброяването, Българско 

дружество за защита на птиците/ BirdLife България, моб. + 359 878 599383, svilen.cheshmedjiev@bspb.org    
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