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Защо говорим за това?
Защото и в България част от местообитанията на прелетните птици са
застрашени, макар и не от войни. Дали птиците винаги ще се връщат при
нас?

С дейността си хората все повече пречат на птиците. Те ги принуждават да променят
маршрута си на полет. Да променят дори и страните, където зимуват. За това разказва в
интервю за Българското национално радио Цвика Зилберщайн. Той е изследовател на птици,
или с други думи - орнитолог. България също е важна точка по пътя на прелетните птици богатство, което не бихме искали да изгубим.

Птиците не летят над места, където се водят войни. Доказват го учените с последните си
проучвания. Те са посветени на прелетните птици. Това са тези видове, които прекарват
зимата в един континент, топлите сезони в друг.
По света са познати около 1800 вида прелетни птици. От векове много от тях изминават
хиляди километри между Европа и Африка. Това се нарича сезонна миграция. Птиците вече
заобикалят страни по този път, в които се водят войни. Някои дори не достигат до Африка.
Нова спирка в пътешествието им е Израел в Западна Азия, твърди Зилберщайн. Той е
наблюдавал корморани, които зимуват край езера в Израел. Преди няколко десетилетия те
са прекарвали зимата в близки на Израел държави. Причината да ги избягват е, че там
хората периодично воюват. По време на войни птиците могат да бъдат застреляни. Те
променят маршрута си и заради замърсяване на природата и човешки дейности, разказва
ученият. Хората пресушават блата, за да ги превърнат в ниви или нови квартали. Така
природата се променя. Това е вредно и за птиците, и за хората.
Прелетните птици се спират и в България. Оттук преминават два птичи маршрута. Единият е
в Източна България и се нарича Черноморски път, Виа Понтика. Вторият е в Западна
България и се нарича Задбалкански път. По тези маршрути птиците се спират край заливи,
бреговете на реки, езера, блата. От нас зависи да ги опазим, за да не се принудят птиците да

заобикалят страната ни.
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