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Неповторимият Балчик се
намира на самия
Добруджански черноморски
бряг,върху бели варовикови
скали,образуващи живописен
залив.
Старият град е
разположен върху древно
свлачище с амфитеатрална
форма, с поглед обърнат
право към безкрайното
Черно море.

Крайбрежният регион на Балчик е един от
най-красивите на Черноморието – той обхваща
брегова ивица с дължина 18,5 км и долината на
река Батова.
Тук се намира един от най-големите плажове на
Черно море със ситен светло жълт пясък – плажът
Кранево-Албена, който е с обща площ 296 502кв.м.

Красивите природни пейзажи и
неповторимите гледки,които се
откриват от Балчик, пленяват
хората още от дълбока
древност.Не случайно и
румънската кралиция – Мария
Александрина избира именно
Балчик за място на своята лятна
резиденция.
Красотата на балчишките
скали, мекият климат и
топлината на местното
население са привлекли
румънската аристокрация и
затова в началото на XX в.
Балчик се превръща в културен
център на Черноморието. до
днес дворецът на Кралицата и
уникалната ботаническа градина
до него привличат множесто
туристи от цял свят.

На 1 август лятното екоучилище
„Северно Черноморско крайбрежие“-2017 г. на
Младежкия воден парламент стартира своята дейност.
Официалното откриване на екоучилището се състоя в
Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“.

До 5 август ученици
от 12 населени места
в страната- с.Байкал,
Банско, Белово,
Благоевград, Враца,
Каварна, Крумовград,
Панагюрище, Пловдив,
София, Стара Загора,
както и
представители на
френския Младежки
воден парламент към
Агенцията по водите
„Артоа-Пикарди”.

Разказа на чайката Пепи
СЪДЪРЖАНИЕ:
Първа част - Дуранкулашко езеро
Втора част - Аладжа манастир,
резерват ,, Златни пясъци‘‘ ,
Яйлата ,Нос Калиакра
Трета част – Ботаническа
градина

Първа част
Здравейте,аз
съм
чайката
Пепи,
обитаваща
северното
черноморие, с доста дълбоки родови корени. Прадедите ми са били
свидетели на формирането на най-стария некропол и развитието
на популациите в Дуранкулашкото езеро,
разположено в най – североизточната част на България. Не че се
хваля, но това е една от най – значимите влажни зони, защото
е дом на много от
мигриращите птици минаващи през Виа Понтика. Имам над
244 вида приятели, от които най – близки са ми белоногите и
белоокитепотапници, зеленоглавите и червеногушите патици,
белочепите гъски, големите и
малките водни бикове, къдроглавите пеликани, кормораните,
папуняците и още много други от семействата на хищните,
щъркелоподобните и морските патици. Заради динамичния ми
живот в Дуранкулашкото езеро, наскоро се запознах и с група
млади еколози, заедно с които научих нови неща за
съседите си: белиците, зеленоглавата патица,немият лебед и
корморана.
Искаше ми се да им разкажа за немалкото бозайници, които съм
срещал край езерото като видри и диви котки. В топлите летни
дни обичам да прелитам над бреговете изпълнени с тръстика,
папур и многообагрени растения.
Най–голям интерес проявявам към растенията: куче грозде, водно
пипериче, циперус и дзука, защото са необикновени и различни от
другите.
За да не ви отегчавам, ще ви разкажа една интересна случка. На
скоро правейки сутрешната си разходка изведнъж бях
обстрелян – уплаших се,
обърнах се да разбера какво се случва и видях лудата краставица да
изстрелва семената си към мен.

Следва продължение……
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Образователен център
Шабла
Зеленият образователен център в
гр. Шабла е изграден през 2011г. и
развива важна природозащитна,
образователна и културна
дейност. Центърът е разположен
в масивна каменна постройка,
датираща от началото на XX век
и известна като „Старото
училище” или „Пансиона”.
В прилежащото на Центъра
парково пространство са
обособени няколко зони,
експониращи характерната за
района растителност:
езерна зона с водна
растителност,
зона за пясъчна растителност
и скален кът с алпинеум.
Посещавайки зеления образователен център
можете да научите много за богатата флора и
фауна в региона, голяма част от която
формирана от редки и изчезващи видове.
Зеленият център на Шабла е препоръчителната
първа спирка за любителите на орнитоложкия
туризъм – той предлага уникалната
възможност за наблюдение на защитените зони
“на терен” като предоставя специализирано
оборудване и водач.

Шабленски фар
 най-старият и найвисокият фар у нас;
 намира се в найизточната точка на
България и
понастоящем е и найсеверния наш фар;
единствения фар боядисан
в два цвята (червено и бяло).

Тези дадености всъщност донякъде са естествени, тъй
като нос Шабла много отдавна е важен навигационен
ориентир в Черноморието, намиращ се приблизително на
средата на пътя от устието на река Дунав до Босфора.
Някои учени предполагат, че още преди новата ера е била
поддържана “огнева стража”, а кула с постоянен огън може
да е построена по времето на император Юстиниан I
(527-565 г.). Основание за последното е архитектурата на
основата на фара и зидарията от розов хоросан, както са
правени римските и византийските сгради. Част от
шабленци считат че фара е умалено копие на
Александрийския фар (едно от седемте чудеса на древния
свят, съществувал от 280 г. пр. Хр. до 1375 г). Всички
тези догадки обаче не са еднозначно потвърдени.

Още няколко любопитни факти:
близо до фара има едномилен подводен риф и
плитчини, причинили немалко корабокрушения;
 стъпалата до прожектора са 132
 на около 9 м от терена има малко изображение
на лъв, изправен на задните си крака, което се
приема като свидетелство за участие на
български майстори в ремонта на фара;
фарът просветва три пъти на всеки 25 секунди
от залеза на слънцето до изгрева му. Има нарочна
таблица за всяка седмица с часовете за работа;
светлината се вижда на 15 мили навътре в
морето, а при ясно време - до 17 мили;
в стената на фара има вградено послание до
бъдещите поколения, което трябва да се отвори
през 2056 година.

Дуранкулашко езеро
Дуранкулашко езеро е разположенo в найсевероизточната част на България, на
около 6 км от Българо-Румънската
граница. Езерото е сред най-значимите
влажни зони на България. Заедно с
Шабленско-Езерецкото езеро то е
единствения крайбрежен лиман по бълг.
Черноморие със запазен естествен
характер. Около южните брегове на
езерото се намират останки от някогашни
първични степи – един от най-редките
типове екосистеми в България. В района на
езерото се срещат 5 ендемични растения
за Балканския полуостров и други 27 вида с
важна международна и национална
консервационна значимост. Находището на
Sch.triqueter e най-представителното в
страната. Най-голямо е значението на
мястото за опазване на птичата фауна
като зимуващите популации на 4 вида
водолюбиви птици (малък корморан –
Halietor pygmeus, голяма белочела гъска –
Anser albifrons, сива гъска – Anser anser и
червеногуша гъска – Branta ruficollis) имат
главна заслуга за международното
признание на влажната зона като
Рамсарски обект.

Археологическите разкопки в Дуранкулак започват
през 1974 г. от научен колектив под ръководството
на проф. д-р на и.н. Хенриета Тодорова. Направените
там открития донесоха много нови знания относно
праисторията и ранната история на Балканския
полуостров. Дуранкулак е комплексен археологически
обект, където са представени върховите моменти от
праисторията на Добруджа.
На западния бряг на Дуранкулашкото езеро има
землянки от първите земеделци на Добруджа (5100 –
4700г. пр.н.е.), могилни погребения от
протобронзовата епоха (3500 – 3400 г.пр.н.е.) и
късноантичен сарматски некропол. Там са разположени
и некрополите, оставени от хората, населявали
Големия остров в езерото.

Дата: 02.08. 2017
Място: Плажна ивица,
Шабленска тузла
Време: 14:40 часа

Температура на водата: 26°C
Цел: Изследване състоянието на крайбрежните морски

води за наличието на NH4+, PO43-, NO2-, NO3-, Fe2+,
SO2, стойности на pH и плътност на водата.

Използвани уреди и материали:контейнери за изследване,
мерителни лъжички, мензури, спринцовка, аерометър,
реактиви и индикатори;

Ход на работа:

За всяка проба
използвахме два контейнера с 5ml морска
вода с помощта на спринцовка. С помощта
на мерителни лъжички или гутатор
добавихме необходимите реактиви в
нужното количество и изчакахме
необходимото време за видим резултата.
Сравнихме цвета със скалата от
комплекта и определихме съответното
количество йони в mg/l (ppm)
Единия контейнер оставихме за контролна проба. Измерихме
плътността на водата, като използвахме аерометър.
Установихме концентрацията на H+ в изследваната от нас вода.

Опитни данни и резултати:
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Обобщение:

Съдържание на NH4+ = 0,05 mg/L. Пределно
допустимото съдържание на амониеви йони в морската
вода, което не е опасно за морските обитатели е до 0,1
mg/L.Разтворения амоняк постъпва във водата
посредством повърхностни и подземни води, атмосферни
валежи, а също така и от отпадъчните води.
По принцип амониевите йони реагират с други съединения
в резултат на което може да се образуват токсични
вещества.NO3- = 40 mg/L За крайбрежните обитатели
допустимото съдържание е до 30 mg/L, за дънните -60
mg/L. Забелязва се леко завишаване на стойностите на
нитратните йони. Основни източници за замърсяване на
водата с нитрати могат да бъдат: прекомерното или
неправилно използване на органични и минерални торове в
селското стопанство; отпадъчните води от бита,
животновъдството.
Фосфатите са в норма. PO43- = 0,4 mg/L Допустимо
съдържание до 1 mg/L. Повишаването на концентрацията
на фосфатите във водата нарушава биологичното
равновесие, което от своя страна довежда до
развитието на микроорганизми (цъфтеж на водата),
създават се благоприятни условия за развитието на
синьо-зелени водорасли отделящи токсини.
Fe2+ = 0,05mg/L. Наличието на Fe2+ е на границата на
допустимото количество, което е 0,05 mg/L.
Съдържанието на желязо във водата (над 0,3 mg/l) под
формата на хидрокарбонат, сулфат, хлорид, органично
комплексно съединение или във вид на високодисперсна
суспензия придава на водата неприятно червено – кафяво
оцветяване, влошава вкусът и, създава условия за
развитието на железобактерии.
Разтвореният кислород е 6,00 g/cm3. Стойностите са
в границите на нормалното и зависят от
температурата. С понижаването ѝ концентрацията на
кислорода се повишава

Концентрация
на нитратни йони

Изследване на
фосфатни
йони

Концентрация
на амониеви йони

Извод: Проведеният мониторинг показа стойности в

посочените норми. Изследваната морска вода е подходяща
за нормалния живот на организмите обитаващи средата
и е безопасна за плажуващите в региона.

Провели изследванията:
Петър Терзийски,
Десислава Стоянова,
Лилия Власакиева,
Loïc Nijakowski,
Деляна Петкова,
Зорница Райчева,
Катерина Стефанова,
Яница Димитрова

Използван тест комплект:

професионален тестов комплект
за анализ на различни показатели на вода

•JBL GmbH & Co. KG D – 67141

Neuhofen Germany http://www.JBL.de

Втора част
Доста изплашен след тази неприятна изненада реших да се
прибера за кратка почивка в любимото ми езеро. На сутринта
с нови сили се запътих към Аладжа манастир и отново видях
вчерашните си приятели от Младежкия Воден
Парламент,стана ми интересно какво правят този път затова
ги последвах по екопътеката на резерват „Златни пясъци“.
По пътя си видях червеношийката, папуняка и големият синигер,
кацнали на черния бор срещу мен. Заговорихме се и тя ми разказа,
че младите еколози са спрели да снимат змийския лапад, но за
жалост са пропуснали да забележат и чобанката близо до тях.
Разговорът ни продължи и не след дълго разбрах, че групата доста
се е отдалечила, затова с бърз полет ги настигнах чак на
лонгозната гора на река Батова.Бях кацнал на клон в близост до
тях и останах много впечатлен от разказа им, който чух за
блатното кокиче, което се използва за направата на нивалин,
който лекува детски паралич.
Докато младите ми любознателни приятели правеха воден
мониторинг на водите на река Батова, аз разгледах околността и
видях блатна тръстика, лиани, бръшлян, тополи и повет.
Запленен от прекрасната флора на района, отново изпуснах от
поглед еколозите. За момент помислих, че съм ги изгубил, но ги
съзрях в далечината, на Яйлата. Там те правеха снимки на
невероятната гледка и според мен научиха много нови неща за
местността.След това като добре организирано ято се
отправиха към нос Калиакра.Там заедно с тях, макар и скрит,
наблюдавах възхитителната гледка към морето,
когато изведнъж чух множество възхищения, предизвикани от
играещия във вълните делфин.
Бях изключително смаян, че чак перата ми настръхнаха
от красотата на водния бозайник, който виждам за пръв път в
живота си.Засъжаление това беше последната им дестинация за
деня, затова реших да се прибера в своя дом.
Следва продължение....
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История на манастира:

Аладжа манастир възниква около 11-12в., когато там
започва заселването на аскетите-монаси. Пещерите му
обаче са обитавани още през ранно византийската епоха
и от тогава датират първите археологически
материали намерени там – монети и няколко керамични
парчета. През годините на Втората българска държава
под влияние на исихасткото движение скалната обител
достигнала своя най-голям разцвет. Животът в
манастира заглъхва в началото или в средата на
османското владичество.
За първи път името на манастира "Аладжа" (на турски
"пъстър") е споменато през 1832г. от руския археолог
Виктор Теплеков, който по това време прави разкопки в
Северна България. Първото цялостно проучване на
манастира е дело на К. Шкорпил, който през 1889г.
изследвал пещерите и им направил конструктивен план.
Създаденото от него и брат му Варненско археологическо
дружество и музей поемат стопанисването на
манастира. През 1912г. Аладжа манастир е обявен за
народна старина, а по-късно - през 1957г. за паметник
на културата от национално значение.

Архитектура и текущо състояние:
Понастоящем Аладжа манастир е
нефункциониращ,без монаси и превърнат в
паметник на културата и музей.
Заради срутвания и слагания сегашния вид на
манастира е по-различен от първоначалния. Днес
могат да се различат останките на 20-на
помещения и 3 църкви, разположени на две нива,
свързани помежду си със стълбища изсечени в
скалите.

Интерактивен маршрут по
екопътека в Природен Парк
“Златни пясъци”

ФЛОРА И
ФАУНА
НА ПАРКА

Флората на ПП "Златни пясъци" включва около 500 вида
висши растения. Сред тях най-голямо значение имат
редките, застрашените и защитените видове, които за
територията на парка са общо 21 вида.
Облика на парка се определя от дървесните и
храстовите екосистеми, които заемат 90% от площта
на парка. С най-голямо участие са смесените
широколистни гори, в които преобладават келяв габър и
дъбовете цер и благун. Срещат се и сребролистна липа,
мъждрян, габър, брекиня, полски клен и др. Има
растителни представители с лонгозен характер полски ясен, цер, обикновен габър, бяла топола, елша,
махалебка обрасли с увивна растителност. От
тревистите видове се срещат хвощ, момкова сълза,
салеп, петнист змиярник. Тук се срещат редки видове –
тънкожилест пелин, плосколистно подрумиче, български
клейстогенес и защитените видове като обикновена
ефедра, български клейстогенес. Под защита са 20 редки
и застрашени от изчезване растителни вида като
снежно кокиче, кавказка иглика, орхидеи и др.

В Природния парк "Златни пясъци" се
срещат два вида земноводни, 8 вида
влечуги, 78 вида птици и 25 вида
бозайници. Сред разнообразието от
влечуги защитени са смок мишкар,
голям стрелец, костенурки. От
птиците най – често се срещат
косове, дроздове, синигери, кълвачи,
сойки обикновен мишелов и др. От
хищните птици се срещат обикновен
мишелов, голям ястреб, бухал, горска
улулица и др. В постоянните водни
площи се срещат зеленонога водна
кокошка, зеленоглава патица, и др.
От бозайниците се срещат сърна,
благороден елен, дива свиня, катерица,
белка, заек и др. Сред защитените
бозайници са таралеж, златка,
прилепи.
Голямо е разнообразието от
насекоми. Сред най-атрактивните са
еленовият рогач, а по откритите
площи - пеперудите лястовича
опашка, адмирал, копривна пеперуда
и др.

Лонгозната гора на р.
Батова и резер-ват
“Балтата”,

Поддържаният резерват „Балтата” обхваща
устието на неголямата черноморска река
Батова, в северното Българско черноморие. В
него се опазва най-северно разположената в
Европа лонгозна гора. Два пъти в годината (при
пролетното пълноводие и есенното покачване на
водите) реката излиза от коритото си и залива
(удавя) гората.

Въпреки сравнително младата й възраст (45-60 г.)
и издънковия й характер лонгозната гора е приказно
красива. Съчетанието на светлолюбиви и
сенколюбиви дървета и храсти й придава етажиран
вид. Най-високо (30-35 м) се извисяват двата
неразделни, най-широко предстажени дървесни вида
– полски бряст и остролистен ясен. Заедно с тях
сравнително често се срещат летен дъб, полски
клен, дива круша, обикновен габър, черна елша, бяла
топола, бяла върба.

Чудно красив е и многоцветният килим от треви и
цветя, като блатно кокиче, перуника, див
зюмбюл,очиболец, момкова сълза, медицинска ружа,
черен и бял оман, мехунка, острица, върбовка и др.

Представяне на БМВП в
община Каварна

Младежко ръководство

Археологически резерват “Яйлата”,
нос Калиакра и крепостта.
На 2 км южно от Камен Бряг и на 18 км североизточно
от Каварна се намира Националният археологически
резерват „Яйлата“ – приморска тераса с площ 300
декара (45,3 хектара), отделена от морето с 50-60
метрови скални масиви.
Местността ‘Яйлата’ е обявена за археологически
резерват с решение на Министерски Съвет през 1989год.
Той обхваща сравнително голяма площ от бреговата
ивица, започваща северно от село Камен Бряг и достигаща
на юг до курорта Русалка, както и морската ивица с
широчина 500 метра по протежение на брега. На
територията на археологическия комплекс се намират
многобройни паметници, принадлежащи на различни
исторически епохи, от VI хилядолетие пр.н.-е. до средата
на XI век. Редовните археологически разкопки водят своето
начало от 1980 год., като усилията бяха насочени главно
към проучване на ранновизантийската крепост,
некрополите от скални гробници, пещерните комплекси.

Името ‘Яйла‘ е от тюрски произход и на
български означава ‘високо пасище’.

Нос Калиакра
Калиакра (произнася се Калиа̀кра) е дълъг и тесен нос на
българското северно черноморско крайбрежие, в найюгоизточната част на Добруджанското плато. Намира
се близо до селата Българево и Свети Никола, на 12 км
от Каварна и на 70 километра североизточно от Варна.
Носът е вдаден на 2 км навътре в морето и наподобява
полуостров, представлява природен и археологически
резерват и един от Стоте национални туристически
обекта. Тук гнезди аристотелевият корморан и могат да
се наблюдават делфини.
Брегът при нос Калиакра е клифов тип, отвесните скали
се спускат 70 метра надолу до морето. Скалите
представляват твърд
сарматски варовик и конгломерати, споени с глина,
богата на железни окиси, които дават характерния
червеникав оттенък. Прибойните вълни са издълбали в
подножието им пещери, ниши, подмоли и арки, до които
може да се стигне само откъм морето. Множеството
подводни скали са резултат на силната абразия.
Заливът, образуван от нос Калиакра,, представлява много
добро убежище при буря за минаващите оттук корaби. На
носа има музей, ресторант, морски фар, морската
радиолокационна станция, метеорологична станция и
параклис.

Легендата за 40-те девойки
Най-известната легенда е за 40-те
български девойки, които завързват
косите си една за друга и се хвърлят в
морето, за да не попаднат в ръцете на
османските поробители. Една от тях била
Калиакра, на която е кръстен носът.
Сега в началото на нос Калиакра
има обеликс, наречен „Портата на 40-те
девици“ в тяхна памет.

Легендата за Св. Никола
Легенда е за Свети Никола, покровителят на
моряците. Светецът бягал от турците и Бог
удължавал земната твърд под краката му, за да
успее да избяга, като по този начин бил създаден и
носът. В крайна сметка той бил заловен и сега
там има изграден параклис, реставриран през
1993 година, символизиращ гроба му. На това
място по време на турското владичество е имало
и дервишки манастир, за който се твърдяло че
съхранява мощите на турския светец Саръ Султук.
Малък нос северно от Калиакра носи името
“Свети Никола”.

Прошепна Вятърът на Слънцето:
- Хайде да играем!
- Къде е най-весела играта? – попита Слънцето.
- Там, където е Морето.
- Защо Морето?
- Защото е широко, защото е нежно, защото знае да обича, защото…
- Достатъчно. Разбрах.
И двамата бяха съгласни. С Морето се играе най-добре. С Морето е
най- весело.
Нямаше нужда от повече обяснения. Решиха да дирят Морето. Първо го
намери
Слънцето.
- Здравей, Море! Искаш ли да си играем? – каза то и протегна един лъч
по морската повърхност. Морето потръпна от ласката и малка вълна,
едва забележима, бегло премина . После още една и още една… Заредиха се
една след друга.
А Слънцето заподскача по тях все едно играеше на ластик. Скачаше
и се смееше. Смехът му блестеше и сияеше. Сякаш се беше пръснало на
хиляди
малки слънца. Приличаше на разпръснати диаманти.
Играта между Морето и Слънцето стана толкова вълнуваща и
интересна, че забравиха за Вятъра. Той не закъсня. Пристигна задъхан и
весел, но щом видя тази игра притихна. Стана му неловко и тъжно , че не
са го почакали. Завидя им на безгрижието и нежните закачки. Ядоса се. Сви
устни, изду бузи, смръщи вежди.Изпрати един облак, който скри Слънцето.
Стана тъмно и страшно.
Но още по страшно стана, когато Вятърът, като разглезено дете се
тръшна върху Морето. Искаше да го заболи. Морето наистина го заболя.
Простена тежко и въздишката надигна голяма вълна. Толкова голяма, че
само се изплаши да не политне цялото към небето. Тя набра скорост и с
грохот се стовари върху брега.
Вятърът продължаваше да духа и да дразни морето То виеше и
стенеше, мяташе се от болка и се удряше в бетона край кея.
- Престани, Ветре! – простена Морето. – Измориха се вълните. Разпениха
се.
Скоро всичко в мен ще „закипи”.

Но вятърът не искаше да знае. Той се чувстваше пренебрегнат
и искаше да си отмъсти. Така лекуваше обидата. И задуха
толкова свирепо, че чак облаците натежаха от силата му. Те
не можаха да се удържат и заваляха с едри капки, които
падаха върху морската плът, удряха се във вълните и
подскачаха, като оставаха кръгли следи. Вятърът хареса тази
игра, но си я хареса само той. Не се интересуваше от
желанията на Морето и Слънцето. Играеше си я и беше
доволен. Беше му приятно да обърква птиците и да им пречи да
достигнат спасителния бряг. Слънцето се опита да се намеси
и подаде златокосата си глава иззад облаците. Вятърът се
стресна от светлината му и замря. Но само за миг.
Ядоса се на себе си и дръпна облака пред слънцето. Морето
усети, че вятърът се колебае и простена:
-Хей, Ветре, стига си фучал! Искаш ли да играем тримата?
Oсвободи
слънцето. То знае хиляди игри.
Послуша вятърът морето. Отпусна бузи и прибра вихрите
си.Скри ги дълбоко в пазвата си.Облакът се отдръпна и
Слънцето си отдъхна припряно.
- Слушай, Ветре, защо правиш всичко това. Ние не сме
отказали да играем с
теб. С трима е винаги по-интереснo и по-забавнo.
И тримата започнаха весела игра. Вятърът нежно поклащаше
морето. Леки вълни се люшкаха и препускаха към брега.
Слънцето пак заподскача по тях, но вълните на вятъра бяха
по-забавни, защото са по-бързи и пo-пъргави. Лъчите му ги
прескачаха и се преплитаха като златни нишки- паяжина от
светлина. Сега не само повърхността на Морето блестеше,
блестеше и въздухът. Всичко наоколо засия с нежна и мека
светлина. Спокойствие и очарование заляха брега. А там, близо
до пясъка, чайките се стрелваха към блестящата морска
повърхност като малки метеорити. Мъчиха се да уловят
щастливия миг. Мигът на играта.

Антония Ангелова

Ръководител на клуб „Екопулс“
ОУ „Йордан Йовков"

Как да си направим воден слънчев часовник ?
Необходими материали: стъклена или пластмасова чаша,
хартия, тиксо,молив или маркер.
Начин на работа:
Залепете тънък бял лист хартия около гладка
цилиндрична стъклена чаша, така че листът да обхваща
половината от обиколката на чашата.Напълнете я с вода
и я поставете така, че да я огрява Слънцето.Върху
хартията се вижда вертикална светла линия– там се
фокусират слънчевите лъчи, преминаващи през стените
на чашата и водата.
Ако разграфите по подходящ начин хартията, чашата
може да служи като слънчев часовник.
Отбележете две положения на светлата линия върху
хартията през интервал от 30 минути.Извършете това
наблюдение (отбелязване на две линии през 30 минути)
веднъж сутринта и още веднъж няколко часа по-късно –
около обяд. По никакъв начин не местете и не въртете
чашата между наблюденията.

Необходими материали: малка пластмасова чаша,
парченце стиропор или друг плаващ материал, карфица,
квадрат от хартия.
Начин на работа:
Налейте вода в пластмасовата чашка.Поставете под нея
квадратния лист хартия с начертаните стрелки.
Отбележете посоката север – юг, а след това и изток –
запад. Закрепете карфицата в парченцето стиропор и
внимателно поставете върху водната повърхност.
Карфицата (стрелката на компаса) ще се завърти и в
даден момент ще спре.Ориентацията и ще бъде по
посоката на магнитното поле на Земята.
Ориентирайте (заврътете) листа под чашата така,че да
съответства на географските посоки.
За установяване на посоката север може да извършите
допълнителни наблюдения през деня-ако се намирате в
населено място, погледнете църквата. Кръста винаги е
насочен по посока изток-запад(олтара е на източната
страна на сградата), мъха на дърветата е от северната
страна на ствола.
Иво Джокин
Общински център за извънучилищни дейности
и занимания по интереси с. Байкал

Трета част
За да набавя сили и енергия за нови приключения,на следващия ден, се
запътих към дървовидния бъз в ботаническата градина на град
Балчик, като по пътя си тайничко се надявах да срещна отново
младите еколози.
Събирайки зрелите плодове на дървото,изведнъж чух познати гласове.
Обърнах се и познайте кой видях отново – природолюбителите от
Младежки Воден Парламент, наслаждаващи се на красотата на
водните лилии в началото на парка.Те започнаха обиколката си с
разглеждане и опознаване на парковите растения като турти,
цинии, морско подрумче,синьо пухче,рози,подсумка,скарлет и още
няколко други вида, от които бяха много впечатлени. След много
снимки и разучаване на широколистните и иглолистните видове
като планински ясен, дива череша, маслина, източна туя, кедър и
бор,групата се насочи към сектора на сокулентите и кактусите,
част от които бяха поставени в оранжерия. Бях твърде
любопитен и се промъкнах незабелязан. Вниманието на моите
приятелите бе превзето от алое, бодлива опунция, тлъстига,
делоспорма, линдхаймрова опунция, дебелец, нолина и палмова
лилия.
Уви, не след дълго прикритието ми бе разкрито и трябваше да
напусна оранжерията. Подплашен кацнах на едно от
клончетата на големия двуделенгинко, където можех да си
почина на сянка и да изчакам еколозите.
Докато си приглаждах перушината осъзнах, че в бързината и в
стремежа си групата на МВП да разгледат по-голяма
територия от парка, те пропуснаха да се запознаят с
красотата и историята на много растителни видове като
магнолията. Интересен факт за нея е,че човек не бива да
заспива под създаващата се от короната и сянка, защото
мирисът, който тя отделя действа като приспивателно
траещо за цял живот.
По този повод бих казал,че младите еколози се нуждаят от малко
оросяване на мозъка с помощта на гинкобилобата.

водна лилия

турти

цинии

синьо пухче

подсумка

дива череша

планински ясен

алое

магнолия

маслина

бодлива опунция

двуделен гинко

В заключение искам да ви споделя колко
много се радвам,че все още има такива хора,
които се интересуват от нашия начин на
живот,нашият дом и от неговото опазване.
Важно е да ценим природните богатства и
всички блага на Земята.
Защото Земята без природа е нищо и
човекът без нейните богатства е като
пеперуда без крилата си. Но все пак това е
мнението на една проста птица като мен.

Ботаническа градина и
комплекс “Двореца” в Балчик

Днешната ботаническа градина съществува от 1955г.
Част от общата и площт (194 декара) е защитена от
закона.Мястото е чудесно както за любители,така и за
експерти в областта на растенията.
Голямото биоразнообразие и естествените екосистеми
трябва да се видят от всеки.
Архитектурно-парковият комплекс „Двореца“ също се
намира в „двора“ на ботаническата градина.В началото
на ХХ век той е бил използван от Мария Александрина
Виктория де Единбург (румънска кралица) като
резиденция.
Днес могат да се видят красивите градински тераси,
зелените арки,стръмните стълби,множеството водни
канали,големия водопад и т.н.

Растения
В ботаническата градина има над 3000 вида растения от
цял свят, между които субтропични и тропични екзоти.
Там се намират около 370 етикирани растения, храсти и
дървета. През топлите месеци в годината се прави
експозиция на открито от сукуленти (някои от тях
цъфтят през 100 години) и кактуси, които са над 600
вида. Целогодишно те могат да се наблюдават в закрито
помещение.Има и зимоустойчиви кактуси, които
привличат вниманието на посетителите.Сред дърветата
присъстват много редки видове като бонбонено дърво,
каучуково дърво, древно гинко, книжно дърво, лирово дърво,
метасеквоя (това дърво е смятано за изчезнал вид, докато
не било открито живо от академик Николай Стоянов при
експедиция в Китай) и т.н. Цветята в градината са
оформени много красиво. Сред тях могат да се видят
както летни, така и защитени видове, папрати, лиани,
вечнозелени храсти и др. В градината има красиви водни
лилии и магнолии. Входът е аранжиран по великолепен
начин с едногодишни растения. В розариума могат да се
видят различни видове хибридни рози с очарователен
аромат. Ботаническата градина е красива през всички
сезони на годината.

Легенди
Съществува вярване, че през 30-те години на XX век,
Мария е получила двойка тюлени за подарък.Те живеели в
специално заградена територия до брега, но след това
кралицата ги пуснала на свобода.Тюлените създали
потомство, което обитава подводните пещери
в Тюленово.
Хората разказват,че българския принц Кирил се влюбил
в Мария. Други смятат, че тя е обикнала турски паша,
който бил много красив и спечелил сърцето и, като
спасил Юлияна (нейната дъщеря) от удавяне в морето.
За пушалнята на кралицата също има легенди. Това било
нейното любимо място, където имало басейн, стъклени
витражи и плюшени възглавници. Там Мария опушвала
гостите си с опиум, криела се е зад витражите и ги
подслушвала, защото по онова време никой не смеел да
изрече истината на глас.

Организиране на водната олимпиада!
Толкова е забавно да се играе с водата на плажа, но
въпреки това трябва да ни накара да мислим за
всички проблеми, да я съхраним, не само за нас,
но също и за бъдещите поколения!

Първата игра - “Пренеси ме”

Беше щафетна игра,в която участниците бяха
разделени на 4 отбора и подредени в 4 колони. Също
така имаше 4 “извора” и до всеки от тях имаше
съдия-отговорник от ръководството),който
следеше за нарушаване на правилата.

Протичане на играта:

Първият състезател от отбора избираше дали
да пренася водата от “извора” с лъжица или чаша
Когато пъривят се върне и изсипе пренесенотo
количество вода в “езерото” на отбора си,той
предава редът на следващия участник.И така
докато всеки от отборът мине по един път през
щафетата.

Отбора
на Еко репортерите

Отбора на
Театралната група

Отбора
на Биоразнообразието

Отбора на
Водния мониторинг

Втората игра - “Кражба”
В тази игра имаше само един “извор” и
всеки отбор беше на еднакво разстояние от
него.Отново можехме да избираме между
игра с чаша или лъжица.И участниците
трябваше да откраднат колкото се може
повече вода. Играта свърши, когато се
изчерпи извора.

Третата игра “Ориентация”
Всички участници бяха снабдени с чаша,
която напълниха с количество вода по
тяхна преценка.Чашата не можеше да
държим с ръце.Участниците трябваше да
балансират чашата и да са постоянно в
движение докато не бъдат обявени
“езерата” на отборите.При обявяването
им,всеки участник трябваше да занесе
водата до своето “езеро“ и да изсипе
количеството.

Водата е неизменна част
от живата природа и по
своята същност
представлява самия живот.

Да направим водата в нашия
дом кристално чиста и
полезна,както в природата.

Водата за семейството –
чиста и здравословна, като
водата в прородата

Водата е живот.Водата
и човешкото здраве са
неразривно свързани.

С торта, танци и много смях ние отпразнувахме
шестия рожден ден на Младежки воден парламент,
но също така и създадените от нас приятелства.
Приятелства,за които винаги ще бъдем
благодарни,защото заедно ние се смяхме,плачехме
от радост и дори сформирахме наше собствено
семейство.

БМВП получи поздрави от танцова
формация от Благоевград и едно малко
талантливо момченце с цигулка.
След тържеството младежите пуснаха
летящи фенери на желанията.

Денят започна с отчет на останалите три
работни групи, тъй като театралната група
представи работата си предната вечер,
после продължи с връчването на
сертификатите за участие и завърши с
изпращане на младежите по родните им
места.

Представяне на
Еко репортерите.

Представяне на
групата
Биоразнообразие.

Представяне на
групата Воден
мониторинг.

Конкурс за най-добра снимка

Габриела Ангелова от екоклуба на
Белово спечели 1 място в конкурса
за най-добра снимка - спонсор Инер
Уил клуб Каварна фонд за
талантлива деца

Виктория Данова от екоклуба на
Байкал спечели 2 място в
конкурса за най-добра снимка

Снимката на Габриела
Ангелова

Снимката на
Виктория Данова

Дните,които бяхме заедно
минаха неусетно,твърде бързо.
Човек не може да повярва колко
бързо всъщност мина една цяла
седмица,седмица изпълнена с
много смях и незабравими мигове
с добри приятели.
До нови срещи приятели!

Аз съм едно пухче , което много обича да лети. Всеки ден щом
Слънцето изгрее аз политам към едно ново приключение.
Любимо занимание ми е да се любувам на природата – да
проследявам израстването на едно цвете или раждането на
малко животинче.
Идвам от града където са моите братя, създадени от хората,
за съжаление ние вредим на природата, замърсяваме я, ако сме
много й пречим да диша. Затова аз тръгнах по моя път сам.
Обикалях България и се възхищавах на ендемитните и защитени
видове, някои от които можеха да бъдат видени само тук.
Разглеждах в захлас природни паркове и резервати.
Докато не се случи едно от най-невероятните неща в живота
ми. Един ден както си летях над Северното Черноморие
забелязах група хора, по-скоро младежи. Направи ми
впечатление колко жизнерадостни бяха те, сякаш ги водеше
незнайна сила. Не спираха да се усмихват и говорят, някои от
тях носеха тефтери и записваха нещо. Стана ми любопитно
какво толко пишеха докато обикаляха Дуранкулашкото езеро?
И тогава ги чух, всъщност искаха да помогнат на
биологичните видове, населяващи езерото. Искаха да научат
повече за историята и биоразнообразието на това място.

Най-после открих хора, които като мен са загрижени за
природата и са готови на всяка цена да я защитят. Интересно
беше, че в групата имаше и младежи, които говореха друг език френски . Значи младите еколози са успели да привлекат и хора
от други страни към каузата си?

Видях ги и през следващите дни. Посетиха уникалния скален храм
„Аладжа манастир“ , нос Калиакра- най-ветровитото място в
България, село Тюленово, „ Тузлата“. Красивият град Балчик и
Ботаническата градина разгледаха към края на пътуването си,
но това не ги направи по-малко впечатляващи. Ботаническата
градина мога да оприлича като едно от любимите ми места –
всички тези растения събрани на едно място до приказния дворец
на румънска принцеса и синьозеленото море, ширещо се насреща.
Вечерите на еколозите също бяха много интересни.През
повечето време те работиха по групи, но щом свършеха своята
работа, се организираха игри. В един от дните имаха астропарти под звездите, с много смях и радост младежите
разкриваха тайните на вселената. В друг ден бе организирана
културна вечер ,на която българските младежи показаха на
френските си приятели българската култура, а те от своя
страна направиха същото.

Най-тежка бе раздялата и за мен и за тях самите. След 5 дена,
изпълнени с толкова емоции всеки трябваше да поеме към своя
град и единствено хубавите спомени щяха да останат. Аз нямах
какво друго да направя освен да пожелая на тези целенасочени,
добри и упорити хора да продължат това, което правят, да не
спират пред трудностите и да не забравят, че както
природата помага на нас така и ние трябва да й помагаме.

Диана Владимирова
Клуб „ Заедно за водата „
39 СУ „Петър Динеков”
гр.София

Екологичното лято на врабчето Жан
Здраваейте, аз съм врабчето Жан !

Ще ви разкажа за група от 50 човека, които
пристигнаха в Кранево – мястото, където живея.
Весела компания от младежи и техните ръководители,
които пристигнаха от всички краища на България, а
също и от Франция. Бяха много уморени. Отпочинаха си
и на другия ден тръгнах с тях към Шабла. Там известно
време бяха навън, но после влязоха в сградата на Зеления
център. Не чух какво точно си говореха. Разбрах само, че
си говорят за моя дом - Добруджа, за мои познати,
които пристигат от къде ли не. Кои са моите
приятели? - Ами малкият воден бик, белооката
потапница, индийското шаварче, къдроглавият пеликан,
червеногушата гъска и много други.
После младежите и техните ръководители потеглиха с
автобуса си към Дуранколашкото езеро, а аз от
любопитство тръгнах с тях. Беше им много топло, но
си заслужаваше. Научиха много от онзи човек, който не
спираше да говори. После тръгнаха на плаж, обаче аз не
отидох - бях много уморен. Разбрах от мой познат –
пеликанът Панчо, че са изследвали водата, но не са се
къпали, защото било бурно морето. Вечерта ги чаках
в хотела, където те гледаха как танцуват и пееят
народни песни и танци други младежи дошли от далеч.
Тряваше да тръгнат, защото имаха собствено
празненство, на което да се забавляват с чужденците
дошли чак от Франция, за да научат нови неща за
нашата родина. Аз останах, за да гледам магичното
представление на танцуващите деца. След като свърши
чух как се забавляват моите нови познати и отидох да
видя какво правят. В този момент един младеж засвири
на гайда и беше много весело.

На другия ден ходиха до ПП ,,Златни пясъци,, ,
местността Яйлата и нос Калиакра. В природния парк
посетиха Аладжа манастир. Научиха интересни неща и
след като разгледаха пещерите на стария манастир
потеглиха из парка. Там набързо разгледаха и снимаха
лонгозните гори и всичко интересно, а то не е малко. И
пак се качиха в автобуса. На Яйлата и Калиакра им беше
жега, но не вярвам че това може да им попречи защото
те бяха тръгнали, за да опознаят Добруджа и нейната
природа. Придобиха повече знания за историята на моя
роден край. По път се отбиха до река Батова и нейните
лонгозни гори, които са дом на много мои приятели. Там
изследваха водата ѝ. Какво ли установиха? Ще трябва да
публикуват резултатите в сборника си и да препоръчат
на местните хора и летовниците да бъдат поотговорни към водите, златните дюни и лонгозните
гори – едни от последните лонгози на тази географска
ширина. Какъв ден само..., изпълнен с много положителни
емоции, красиви гледки, жега и умора, но и
удовлетвореност от наученото за историята,
биоразнообразието, екологичните особености и проблеми
на северното черноморско крайбрежие.
А вечерта, след като си починаха отидоха на плажа.
Странна работа. Какво ще правят посред нощ на плажа?
Последвах ги. И този път любопитството ми надделя
над умората от дългото скитане. Яаа, един много
начетен господин им разказваше за звездите и луната.
Беше наистина интересно. Аз не влязох в кадър на нито
една от снимките, които ще изпращат до Луната. Но
нищо. Все пак няма как там да не знаят за нас
врабчетата.

На следващия ден се събудих късно. Бях пропуснал
тръгването им. После разбрах, че цяла сутрин са
разглеждали ботаническата градина в Балчик, където е
било огромна жега. Аз не отидох. Разказа ми го една моя
приятелка - чайката Мони. Следобяд пак отидоха на
плажа и там се къпаха и разнасяха вода в чаши.
Изглеждаха много смешни. Разделени бяха на групи по
цветове и жълтите спечелиха. Вечерта имаха рожден
ден и много се забавляваха. Едно момче свиреше на
цигулка. Не беше от тяхната група, но дано след като
му подариха кърпа и торбичка с логото на МВП, то да
остане с добри спомени от тях и да следва пътя им.
Добрите дела имат смисъл, когато имат
привърженици и последователи. Сега съм малко поспокоен за бъдещето на нашата природа. Тези младежи
научиха много и са истински загрижени за нея. Сигурен
съм, че един ден те ще са хората, които ще управляват
природните ресурси на страната ни по един наистина
разумен начин. За да остане природа в България!
За жалост на другия ден природозащитниците си
тръгнаха. Всички както и аз бяхме много тъжни. Дано
не забравят това, което са научили и преживели. Аз със
сигурност никога няма да ги забравя! Вечерите, през
които се забавляваха, и дните в които опознаваха моя
дом! Пожелавам им да са живи и здрави за да могат да
посетят още много места! И дано се върнат пак
защото много ми липсват!!! Отивам да разкажа за
приключенията си на моите приятели прелетните
птици, за да разказват за Младежкия воден парламент,
където и да отидат по света.
Димитър Иванов Димитров, 8 клас
СУ „Христо Ботев“ – Враца
Екоклуб „Детелини“
Ръководител: Гергана Комитска

Да запалиш децата по природата, да ги научиш да се вглеждат
в нея, да я познават и пазят, е част от мисията на всяка
природозащитна организация. Целта на БМВП е популяризирането
на темата за водата сред младите хора, проблемите, свързани с
използването и опазването й, отношението на всички нас към
това най-ценно богатство.
Екоучилище ,,Северно черноморие- 2017” според мен бе найдоброто до сега. В периода 01-08.08.2017 год. ние, всички членове
на БМВП и ентусиазираните ни гости от чуждестранните
организации, наистина влязохме в ролята на млади еколози. Като
истински природозащитници се сблъскахме с екологичните
проблеми в района на Шабленското и Дуранкулашкото езеро.
Мисля, че именно наблюдението на красивите и разнообразни
водоплаващи птици отключи у нас съпричастността ни към тях
и спасяването на „домовете” им.
„Екоучилище – 2017” беше поредната незабравима
инициатива, която доведе до много нови приятелства между нас,
младежите от България и Франция. Това бяха прекрасни дни,
изпълнени с много знания, наблюдения, предаване на ценен опит и
разбира се,забавления.
Всички ние, участниците в Екоучилище ,,Северно черноморие 2017”, знаем колко е важно светът да е в екологично равновесие, да
не гледаме на природата като на консуматори, но важно е и с
нашите действия да предупреждаваме обществото да се отнася с
по-голям респект към благата, красотите, щедростта на
природата. Ние трябва да показваме и разказваме за това.
Защото тя е най-големият творец и трябва да направим всичко
възможно повече хора да осмислят това. И да можем като Ив.
Вазов да кажем, когато сме сред нея: „Отечество любезно, как
хубаво си ти!”
Габриела Ангелова XI клас
СУ,,Александър Иванов- Чапай,,- гр.Белово

Обичам морето. То ме пленява.Морето е като вълшебна
приказка, разказвана и преразказвана от векове. Толкова
необятно, че в даден миг се страхуваш да го опознаеш. Но
сториш ли това, оставаш в плен за цял живот на морската
магия. Цвят, променящ се с всеки следващ миг. От спокойно
синьо, през изумрудено зелено, до сърдито сиво. Цвят
подвластен на настроение, на характер. Художниците трудно
могат да го уловят такъв какъвто е, защото не може да се
нарисува. Трудно ми е и да го опиша. Мога само да кажа, че е
омайващ.
Като незабравим спомен от това лято се запечата в
съзнанието ми не друго, а именно лятното екоучилище в
Кранево. То, както миналата година, беше изпълнено с много
емоции и безсънни нощи. Срещнах се със стари приятели,
запознах се с нови хора, но най-важното е, че се забавлявахме
заедно.

Въпреки че бях посещавал повечето обекти, тъй като те са в
моя роден край, бях възхитен от красотата на родната
природа, защото този път прогледнах не с очите на обикновен
турист, а като на ценител и пазител на тези райски
кътчета на Северното Черноморие.И ако допреди за мен е било
важно
дали морската вода е подходяща за къпане, то сега вече се
интересувам от проблемите на нашето море

Опитвам се да си представя света без чистата морска вода.
Разбирам, че това е нещо много лошо-няма да ги има рибите,
раците и всички други морски животинки.

Проблемите на Черноморието не са от вчера или днес.
Те съществуват от много време насам. Основният
екологичен проблем е свързан с неефективното
използване на водните ресурси. Не по-малък е и
проблемът със замърсяването на водните басейни.
Основните замърсители са промишлените предприятия
и отпадъчните продукти от бита и стопанската
дейност на човечеството. Интензивното селско
стопанството прави Черно море да бъде едно от найзасегнатите морета заради наличието на хранителните
вещества вътре в него.
Сигурен съм, че ние всички бихме успели, ако се научим да
мислим екологично и помагаме на обществото, което ни
заобикаля да мисли по същия начин.Необходимо е да
осъзнаем, че морето е свят, който трябва да пазим и
съхраняваме.
Затова нека да пазим нашето море! Нека да го
поддържаме чисто, защото това е нашето богатство,
без което ние не можем.

Нека... Нека... Нека... Желая това от все сърце, защото
знам, че когато ние сме в добри взаимоотношение с
природата и тя ще ни пази от всичкото зло.
Константин Иванов
Клуб „Екопулс“,
ОУ „Йордан Йовков“, град
Каварна

Нека заедно опазим красивата
природа на България!
Отечество любезно, как хубаво си ти
Отечество любезно,как хубаво си Ти!
Как чудно се синее небето ти безкрайно!
Как твоите картини меняват се омайно!
При всеки поглед новий,по- нови красоти:
тук весели долини, там планини гиганти,
земя пълна с цвете,небето със брилянти...
Отечество любезно,как хубаво си ти!
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
На изтока светлика, на юга аромата.
Горите ти са пълни с хармония и хлад,
Долините със трендафил, гърдите с
благодат!
Коя земя от тебе е по-пъстра,по-богата?

Иван Вазов
Сборника е изготвен от членовете на МВП:
Габриела Ангелова и Теодора Деянова
от гр. Белово

