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Червеногушата гъска –

изчезва ли ?



Произход на червеногушата гъска

 Присъствието на червеногушата гъска в нашата страна е 

документирано още от времето на последната ледникова и 

ранно-бронзова епоха.

 Днешно време уникалният вид се среща в 

резервата Дуранкулашкото езеро и Бургаски влажни зони. 



Птицата е защитена според множество национални и 

международни регламенти, като е включена и в световния 

червен списък на застрашените животни в категория 

„застрашен“ (IUCN Red list / Endangered).

По последни данни популацията на червеногушите гъски 

наброява едва 50-60 000 екземпляра.

През март 2018 г. в района на Атанасовско езеро са 

преброен около 5000 червеногуши гъски. 

През януари 2020 г. броят им в Бургаските влажни зони е 

намалял драстично – само 300-320 екземпляра.

Численост



Xранене

 Гъските се хранят в земеделски площи, засети със 

зимна пшеница и ечемик, в стърнища с ожъната 

царевица. 

 Периодично прелитат до крайбрежните езера, за да 

пият вода. 



Местообитание

Този рядък вид птица обитава:

 крайбрежни лагуни;

 морска акватория в крайбрежна зона; 

 сладководни езера и 

 зимни посеви.



Причини за изчезването на вида

 Глобалното затопляне;

 Засушаване;

 Жертва на бракониери, 

 Оцеляване през зимата,

 Дългата и тежка миграция.



Необходими мерки за опазване

 Повече от 80% от световната популация на 

червеногушата гъска зимува у нас, особено в по-

студените зими;

 Маркиране на повече предаватели  по екземплярите;



 разширяване на защитените територии;

 забрана на лова; 

 ограничаване на строежа на вятърните електроцентали;

 по-чести изследвания и мониторинг.

Необходими мерки за опазване



 Опазването на зимните местообитания на червеногушата 
гъска в България и редовното доставяне на допълнителна         
храна.

 В района на Бургаските влажни зони е важно  да се 
създаде „зона за сигурност”, където птиците да могат да 
почиват и необезпокоявани да се хранят.

Необходими мерки за опазване



 България носи огромна отговорност за   
опазването на вида.

 Дали тези прекрасни създания ще оцелеят 
зависи от всички нас!

 Нека спасим този ВИД  !!!

Необходими мерки за опазване



Благодарим за Вашето 

внимание ! 


