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България е една от важните страни в Югоизточна Европа за зимуването на
водоплаващи птици и особено за някой видове гъски – като Голямата белочела гъска
(Anser albifrons) и световно застрашената Червеногуша гъска (Branta ruficollis). През
зимата в Североизточна България и особено в района на Приморска Добруджа
пристигат големи ята от тези два вида. Гъските се хранят основно в земеделски площи,
които са заети със зимна пшеница, ечемик или в стърнища с ожъната царевица. За
зимуването на гъските в района е важно съчетанието от големи открити водоеми
осигуряващи подходящи места за нощуване, почивка и водопой, и обширни полета с
подходяща откритост и посеви, с които да се изхранват. Въпреки настъпващите
значителни промени в ландшафта на Приморска Добруджа през последното
десетилетие, това съчетание все още може да се намери в района на езерата Шабла и
Дуранкулак. Затова тези райони са предпочитано място за зимуване на гъските. Това,
че дивите гъски се хранят в обработваемите площи е причина фермерите в района да
смятат, че пашата на птиците води до загуби в добива.
Проблемът относно щетите нанасяни от гъски в българската част на Добруджа е
бил повдиган многократно от края на 80-те години на миналия век, след като
числеността на зимуващите гъски в тези райони се е увеличила значително. Към
средата и края на 90-те години на миналия век до над 250 000 големи белочели гъски и
до над 62 000 червеногуши гъски са били преброявани в района на езерата Шабла и
Дуранкулак, които са основното зимовище на тези гъски в България (Дерелиев, 2000), а
днес продължават да се регистрират концентрации съизмерими с тези (БДЗП, 2015).
Тези две територии са обявени за защитени зони (ЗЗ) по Закона за биологичното
разнообразие и в съответствие на Директива 2009/147/ЕИО за дивите птици, под
имената ЗЗ „Шабленски езерен комплекс“ (BG0000156) и ЗЗ „Дуранкулашко езеро“
(BG0002050), в тях попадат две защитени местности (ЗМ) , обявено по Закона за
защитените територии – ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, като една
от целите на опазване е именно осигуряване на благоприятни условия за презимуване
на гъските. Двете езера са обявени и за обекти по Рамсарската конвенция поради
значението им за опазване на водолюбивите птици и поддържащи над 20 000 зимуващи
водолюбиви птици или над 1% от прелетните популации на водолюбиви видове.
Разбира се тези защитени зони в никакъв случай не могат да обхванат напълно
всички потенциални и реални хранителни местообитания на зимуващите в района на
Добруджа гъски. Ето защо е необходим съпътстващ и допълващ подход в опазването на
хранителните местообитания на зимуващите гъски и намаляване конфликта с местни
фермери.
През 2010г. стартира мащабен проект по програма Лайф+ на ЕС - „Опазване на
зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска в основното й
зимовище в СИ България” LIFE09/NAT/BG 000230, изпълняван от Българско
дружество за защита на птиците, в партньорство с две британски организации –
признат капацитет в проучването и опазването на птиците – Кралското дружество за
защита на птиците, Тръста за опазване на водолюбиви птици и влажни зони, както и
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местна земеделска кооперация от с. Крапец и ЛРД-Шабла. В рамките на този проект бе
планирано и се проведе проучване и оценка на щетите нанасяни от зимуващи гъски в
района на Приморска Добруджа , резултатите от което стоят в основата на дипломната
работа и предлагането на мерки за намаляване на конфликта, включително въвеждане
на агро-екологична мярка за зимуващите гъски в Националната агро-екологична
програма (НАЕП) на България.. Именно поради становищата за наличие на щети от
зимуващите гъски и напрежение в района от страна на зърно-производители през 2012
г. бе въведена агро-екологична мярка за подпомагане на земеделски стопани в районите
на концентрация на зимуващи гъски. Тази мярка залегна в НАЕП през предходния
програмен период, но нейното въвеждане не почиваше на резултатите от стриктно
научно изследване, което да го обоснове и допринесе за коректната му калкулация, а
основно се базираше на публикуване информация от други страни и проведени анкети
сред земеделски производители по отношение на загубите им. Ето защо настоящото
изследване бе инициирано в рамките на проекта по програма Лайф+, за да се съберат
обективни емпирични данни за въздействието на пашуващите гъски в района върху
добивите от зимна пшеница, които да дадат достатъчно информация и база за
разработване и въвеждане на агро-екологична мярка от новия програмен период на ЕС.
Изследването е фокусирано върху проучването на въздействието на пашата на
зимуващи гъски върху добивите от зимна пшеница в района на Приморска Добруджа.
Това е една от основните селско стопански култури отглеждани в района и
същевременно предпочитан хранителен ресурс за зимуващите гъски. Маслодайната
рапица e въведена неотдавна като по-масова култура в района, но към момента няма
достоверни данни, които да показват предпочитание на зимуващите гъски и поспециално червеногушата гъска за хранене с рапица. Ето защо щети в този тип култури
не са разглеждани в настоящото изследване.
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на проведеното изследване, представено в настоящата дипломната работа е
да се оцени въздействието на пашата за зимуващи гъски от род Anser sp. и род Branta
sp. в Североизточна България на територията на Приморска Добруджа, в района на
езерата Дуранкулак и Шабла. Това е проблем с голямо значение с оглед въвеждането на
арго-екологични плащания в района и цялостно решаване на конфликта на земеделски
производители със зимуващите гъски, които пораждат недоволство през отделни
години.
За постигането на тази цел са поставени следните задачи
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1. Да се изберат и маркират пробни площадки (експериментални и контролни) в
предварително избрани обработваеми площи в района на изследването.
2. Да се съберат данни за натоварването на пашата от зимуващи гъски в района на
изследването в периода ноември-март съгласно стандартна методика.
3. Да се събрат проби от експерименталните и контролни площадки в периода на
жътвата за последващ анализиз в лабораторни условия.
4. На база на получените резултати от пробните площадки да се оцени влиянието
на натоварването от пашуващи гъски върху добивите от зимна пшеница в
изследвания район.
5. Изследването да се проведе в два последователни сезона в периода октомври
2011- юли 2013г.
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Гъските са растителноядни животни, те приемат основно растителна храна, която
зависи от сезона. В зависимост от периода и местата за хранене гъските използват
различни източници на храна. Най-общо - напролет кълнове на различни растения,
плодове и листа на водната растителност, а към есента преминават на семена и ако има
възможност се хранят и със зелените части на зърнени култури. С развитието на
земеделието в Северна Америка и Европа се наблюдава значително увеличение на
популациите на различните видове гъски, които започват да се хранят основно в
обработваеми земи. От една страна това се дължи на разораването на все повече
територии за целите на земеделието, включително и традиционни пасища на гъските, а
от друга страна и на по-голямата калоричност на земеделските култури в сравнение с
житните треви, като традиционна храна на гъските. За да се отчетат щетите, които
оказват гъските върху посевите, е нужно да отбележим и с какви земеделски култури се
хранят те. Обобщено изследване за Европа посочва следните култури, с които се хранят
гъските – ранно пролетна трева, фуражна трева, пролетен ечемик, зимен ечемик, ръж,
зимна пшеница, царевица (Patterson, 1991). В Северна Америка обобщените данни
посочват следните земеделски култури с които се хранят гъските – пшеница, грах,
детелина, люцерна, царевица, райграс, тревни семена (Oregon Department of Agriculture,
1998). Проучвания с представители на род Branta, показват и следните житни растения
с които се хранят гъските - Festuca rubra, Puccinellia maritima, Phleum pratense,
Anthoxanthum odoratum, Poa sp. (Black et al., 1991).
Девет вида гъски се срещат в значителна численост в района на Западна
Палеарктика. Те образуват 24 прелетни популации – някои с ясни, други с не толкова
ясни граници. Общият им брой е около 2 милиона в средата и края на 80-те години на
ХХ век (Madsen, 1991). От 50-те и 60-те години на миналия век от наблюдавани 22
популации, 19 от тях са увеличили броя индивиди, една е останала стабила и само при
две от популациите се наблюдава намаляване в броя индивиди (Madsen, 1991). Всички
тези видове гнездят в различни части на Северна Европа, Гренландия и Северен Сибир
и зимуват основно в северозападна и източна Европа (Madsen, 1991; Pirot et al., 1989).
Видовете гъски, които се срещат на територията на Евопа и за които има данни,
че нанасят големи щети върху посевите са представители и от двата рода – този на
сивите гъски род Anser и на черните гъски род Branta. Конфликтът между фермерите и
гъските е нараствал с увеличаване на популациите на редица видове водолюбиви птици
в Европа и Северна Америка (Madsen, 1991). Смята се, че този факт се дължи на
разширяващите се обработваеми полета с подходящи култури, а това от своя страна
довело до подобряване на условията за живот и оцеляването на по-голям брой птици,
освен това голяма част от естествените хабитати на тези животни са били унищожени.
Във Великобритания гъските са били принудени да заселят нови подходящи места,
каквито се оказали земеделските райони (Kear, 1965) и пашата се осъществява върху
насадените там зърнени култури (Fox et al., 1989; Owen, 1972; St Joseph, 1979).
Провеждани са много изследвания за оценка на щетите нанасяни от гъски в
Северното полукълбо – от САЩ, Великобритания, Скандинавските страни, Германия,
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Холандия (Patterson, 1991; Wallin & Milberg, 1995; Borman et al., 2002 и др.).
Получените резултати са доста разнообразни и показват, че добивът може да намалее
от 0 до 31%. Въпреки големите разлики в получените резултати, учените установяват,
че основен фактор за определяне степента на въздействие е периода на пребиваване и
продължителността на престоя на гъските в даден район. Фактът, че броя на дивите
гъски значително се увеличава и това, че някои видове гъски като сивата гъска (Anser
anser) и късоклюната гъска (Anser brachyrhynchus) се срещат вече много често в
земеделски земи във Великобритания (Newton & Campbell, 1970), повишава
конфликтът им с фермерите (Madsen, 1991; Vickery & Sutherland, 1992; Vickery et al.,
1994). Пет от шест, срещани във Великобритания, вида гъски нанасят щети върху
селскостопански култури (Vickery & Gill, 1999). При извършването на необходимите
проучвания е установено, че пашата на гъските през месец април, намалява добивът с
от 11% до 27% (Borman et al., 2002). Един от основните начини за установяване на
щетите нанесени от дивите гъски в земеделските райони е чрез сравнителен анализ от
места, където са се хранили птиците и такива на които пашата е била умишлено
ограничена. Ограничаването на пашата обикновено се постига, чрез използване на
заграждения, които ограничават достъпа на птиците или електрически огради (Percival,
1988). След това се събират проби от съответните места, за да се изчисли биомасата и
продукцията. Основният проблем при повечето изследвания е голямата вариабилност
между пробите, която се предполага, че е причинена от разлики в хранителните
вещества в почвата, почвената влага, плътността на стръковете и други фактори, които
могат да повлияят на растежа и респективно на добива. Това изисква използването на
голям брой експериментални площадки, както и вземането на голям брой проби, като
по този начин се намалява влиянието на страничните фактори върху добива. Освен това
са направени и допълнителни проучвания, които да установят дали поставянето на
заграждения влияе върху добива. За тази цел са поставени идентични заграждения и в
полета, които не са служили за паша на гъски, а след това е направен сравнителен
анализ между двете. Разликите в добива при двете полета са незначителни, затова може
да се заключи, че заграждението само по себе си не оказва съществено влияние върху
добива (Percival, 1988). Провеждани са и проучвания без използването на заграждения.
В този случай се сравняват проби от места, където гъските са пасли и такива, при
които не е имало паша, като тези места трябва да са били в рамките на една нива
(Patterson et al., 1989). Този тип проучвания могат да доведат до проблем при
интерпретацията на крайния резултат, защото гъските може да са избрали конкретна
част от нивата за паша, която да по-продуктивна от останалите части и да се
възстановява по-бъро през вегетационния период. Това се наблюдава при проучване в
западна Шотландия, където две ниви са били предпочитано място за паша на
белобузата гъска (Branta leucopsis), а се оказва след това, че и добивът на същите места
е най-висок (Persival, 1988).
Съвременните проучвания оценяват как процентът загуба на добив зависи от
количеството пашата на гъските. В опитите да се установи тази зависимост се
използват различни начини за определяне на натоварването с пашата, което от своя
страна прави трудно сравнението на резултатите, получени от различни изследвания.
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Най-често използваната мярка за определяне на натоварването с паша е плътност на
екскрементите, която се изразява като общия брой изпражнения на м2 , натрупани в
продължение на целия сезон. Отделените екскременти могат да престоят на нивата
преди да се заличат около 3-4 седмици, ето защо е необходимо да се събират данни за
техният брой от опитните площадки и да се почистват на всеки 2-3 седмици (Patterson,
1991). Друга единица са гъскочасовете или гъскодни за хектар – изчислени от средния
брой гъски в дадена област, умножени по броя часове или дни прекарани в паша на
съответната нива. Някои изследвания имат за цел да имитират паша на гъски, като се
измерва след това биомасата на отстраненият материал от посевите (Abdul Jalil &
Patterson, 1989). Lorenzen & Madsen (1986) правят оценка на броят поникнали стръкове
ечемик през пролетта след пашуване на гъски, чрез измерване на плътността на
прорастналите вече кълнове.
За да могат да са съпоставими всички получени резултати от направените
проучвания в различни части на света, то пашата на гъските трябва да бъде обединена
от една обща единица. Смята се, че количеството биомаса, което гъските отстраняват,
чрез паша е най-тясно свързана с колебанията в добива и това е една от основните
причини за загуби. Дори е установено, че пашата на домашните животни не причинява
такива големи щети, каквито пашуването на диви гъски (Patterson, 1991).
При изследване на връзката между количеството листна биомаса използвано за
храна от гъските и последвалите загуби в добива са тествани, чрез механично
отстраняване на зелени връхчета на покълнали зърна. В това проучване е установено,
че важен фактор, който влияе върху големината на загубите в добива на ечемик е
периода през който се осъществява пашуването и каква част от биомасата на цялото
растение бива изпасана (Jalil А. & Patterson, 1989). По този начин може да бъдат
предсказани загубите при зимният ечемик, като се знае какво количество биомаса от
растенията е послужило за храна и през кой период от сезона се е осъществявала
пашата.
Друг метод за оценка на загубите в добива може да послужи определянето на
количеството екскременти, отделени от гъските по време на паша. Тяхната плътност
може да бъде използвана за определяне на количеството биомаса, което е послужило за
храна. Въпреки това този тип изследвания се използват рядко в проучвания за загуби в
добива, защото резултатите може да варират много при различните зони и видове
култури.
Плътността на екскрементите може да бъде използвана за определяне на часовете,
които прекарват гъските в нивата, ако бъде определен периода между две дефекации на
един индивид (Bedard & Gauthier, 1986). Този период е необходимо да се определи само
веднъж за даден вид през периода на един сезон. Освен гъскочасове се използва и
единицата гъскодни – дни през, които гъските се хранят в териоторията на дадено поле.
Въпреки това гъскодните не са удачни, защото при направено проучване на белобузата
гъска в западна Шотландия през месец март прекарват 7,3 часа на ден в паша, а през
месец април тези часове се увеличават до 14,9 часа на ден (Percival, 1988).
За да се определи каква е биомасата отстранена от гъските по време на паша може
да се съпоставят гъскочасовете спрямо единица площ, но тогава трябва да се знае
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скоростта на поглъщане на гъските или може да се определи от телесната маса (Drent
et al., 1979). Особено важно да се определи всичко за всеки вид гъска отделно, защото
например канадската гъска може да изпасе два пъти по-голяма биомаса за час,
отколкото черната гъска.
Правени са различни проучвания за различни видове култури и е търсена връзката
между загубите и пашата. Изследванията при ранната пролетна трева показват
значителна загуба в добива, като са били направени две отчитания при три различни
проучвания. При всички случай има загуба около 40%, зключение прави само на
местата, където пашата не е била интензивна. Проучванията направени при трева,
отглеждана за силаж и сено показва, че само осем от 13-те измервания в четири
направени проучвания показват значителна загуба в добива, като в проучванията са
използвани отглеждани от човека гъски, но при еднакво ниво на паша дивите индивиди
показват по-високи нива на загуба в добива (Patterson, 1991). При по-стари изследвания
(Kear, 1970) при проучване направено с отглеждани от човека гъски показва
незначителни загуби при пролетния ечемик, но по-съвременни проучвания правени за
пашата на канадската гъска показват значителни загуби (Patterson, 1991). Също е и
положението със зимната пшеница – по-стари проучвания показват незначителни
загуби (Kear, 1970), но те отново са правени с отглеждани от човека гъски. Затова и
разликата в данните се смята, че идва от факта, че тези гъски не са се хранили през
целият си престой в нивата, а са извършвали и други дейности, различни от хранене, за
разлика от дивите (Patterson, 1991).
Ако бъдат обединени резултатите от проучванията направени за всички зърнени
култути и се разгледат заедно се вижда, че при по-високи нива на паша има и поголеми загуби в добива, но очакваният размер на биомасата, която ще послужила за
храна на гъските може да обяни 51% от промените в добива. Правени са проучвания,
при които се е имитирала паша, като са отнемани над 500 кг/ха и са получени сериозни
загуби след това (Jabal А. & Patterson, 1989). Тези резултати обаче са много трудно
постижими за дивите гъски. Дори е установено, че в района на източна Шотландия
късоклюната гъска (Anser brachyrhynchus) и сивата гъска (Anser anser) предпочитат да
се хранят в тревни площи, пред тези засети със зърнени култури (Patterson et al., 1989).
Същото нещо било установено и в Дания (Madsen, 1984). При получените данни за
влиянието на паша на късоклюната гъска през периода декември-април върху добива
на житни култури, данните силно варират – при еднакво ниво на паша около 200 кг/ха
има от 0% до 25% загуби в добива (Patterson, 1991).
Най-многобройни видове гъски в района на Дуранкулашкото и Шабленското
езеро са съответно световно застрашената червеногуша гъска и голямата белочела
гъска. При тях се наблюдава динамика на броя на птиците, зимуващи в района на
езерата. Като тази динамика се определя от метереологичните условия и то най-вече от
температурата на въздуха. При намаляване на температурата - особено рязко
застудяване, придружено със снежни бури, броят на птиците в района залпово се
увеличава. Това свидетелства, че езерата са най-южната част от ареала на
червеногушата гъска.
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Базирайки се на публикуваните оценки за абсолютната численост на
популацията на световно застрашената червеногуша гъска, както и на непубликувани
резултати от съвместния мониторинг на числеността на вида в България и Румъния,
може да се определи каква част от популацията се концентрира в района на езерата
Шабла и Дуранкулак. По данни до зимата на 1995-1996 г. световната популация на вида
наброява 75 000 птици (Madsen et al.,1999), а от зимата на 1996-1997 г. тя наброява
88 000 птици (Tolvanen & Pynnonen, 1998; Дерелиев, 2000; Hulea, 2002). Като през
първия период 1995-1996 г. в района на двете езера са зимували 51,4% от световната
популация, а през следващия период 1996-1997 г. – 71,2%. През следващите три зими
съответно – 47,7% , 34,3% и 70,8%, а осреднената стойност е 55,1% , следователно
може да се каже, че това зимовище е от глобално значение за този световно застрашен
вид (Дерелиев , 2000).
За голямата белочела гъска не може да се твърди, че районът на Дуранкулашкото
и Шабленските езера е най-южната част на зимовището на вида по западното
черноморско крайбрежие. Световната популация наброява около 2 087 000 екземпляра
(Mooij, 2000), от които в Западна Палеарктика обитават 760 00 – 1 340 000 големи
белочели гъски (Mooij, 1997; Madsen et al., 1999). В Европа те зимуват в различни части
на континента и въз основа на това са поделени на 3 мащабни зимуващи групи. Понтоанадолската прелетна популация, към която спадат зимуващите у нас гъски, се
конкурират за първото място по брой на птиците и наброяват 350 000- 700 000 птици
(Mooij, 1997; Madsen et al., 1999). Районът на Дуранкулашко и Шабленските езера
приема едни от най-големите числености на големите белочели гъски от Понтоанадолската прелетна популация и е с най-висока плътност на птиците спрямо площта
на влажните зони. Пиковата численост на вида за петте сезона на изследването (19952000 г.) съставлява около 33,6-67,2% от размера на Панто-анадолската прелетна
популацияе около 17,6-30,9% от птиците в Западна Палеарктика и около 11,3% от
световната популация на вида (Дерелиев , 2000).
Други зимуващи видове гъски в този район са: сивата гъска и малката белочела
гъска. Числеността на сивата гъска е значително ниска и рядко надхвърля няколко
десетки птици. Световно застрашената малка белочела гъска е редовно зимуваща у нас,
но в много ниска численост, едва 50 до 100 птици за един сезон. Случайно в района на
езерата се установяват и единични птици, съответно от вида посевна гъска, черна гъска
и белобуза гъска (Дерелиев, 2000).
При проведените в периода 1998-2000 г. проучвания на зимуващите гъски в
района се установило, че през зимния период червеногушата гъска и голямата белочела
гъска се хранят предимно със зимна пшеница (Triticum aestivum) и понякога с ечемик
(Hordeum vulgare), а в последните години маслодайната рапица (Brassica sp.) , която e
въведена като техническа култура в района. Но освен тези основни източници гъските
използват и алтернативни такива, като останали в нивите зърна царевица. При лоши
метеорологични условия и силна ловна преса голямата белочела гъска може да се храни
за кратък период от време и с водна чума (Elodea canadensis), а малката белочела гъска
се храни и с други тревисти растения, като ежовата главица (Dactylis glomerata) и
листни розетки на глухарче (Taraxacum officinale) (Дерелиев, 2000).
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В Югоизточна Европа и района на Добруджа и нашите географски ширини
съществуват до момента само две изследвания за въздействието и нанесените от паша
щети на зимуващите гъски. Едното е двугодишно проучване проведено в района на ез.
Дуранкулак от екип на БДЗП в рамките на Българо-Швейцарската Програма за
Опазване на Биоразнообразието (Дерелиев, 2000), другото изследване е също
двегодишно е в рамките на разработване на докторска дисертация в Румънската част на
Добруджа (Hulea, 2000). Получените резултати от направените проучвания се
различават, но следва да се отбележи, че и методиката на изследване е различна.
Провеждането на проучванията е направено преди двете страни да встъпят в ЕС и да се
въведат нормите на Общата селскостопанско политика на ЕС и националните агроекологични програми. Освен това има и разлики в поведението на червеногушата гъска
в двете страни, защото в Румъния вида остава доста по-дълго време след края на
зимата, тъй като тя се намира на север по миграционния път на червеногушата гъска.
По време на проучването в Румъния са установени загуби основно в биомасата на
сламата и в едно единствено поле от общо 6 проучвани са установени статистически
значими разлики от 26% загуба в добива от полето между пасани и непасани площадки
(Hulea 2000).
Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от житни култури в
България е проведено в периода 1998-2000г. по Българо-Швейцарска Програма за
опазване на Биоразнообразието. Били направени двусезонни проучвания, а получените
резултати тогава не показват статистически значими различия в добивите от изпасаните
площадки и контролите (Дерелиев, 2000). Изследването на влиянието на паша на
зимуващите гъски върху посевите от житни култури е било проведено в рамките на II
фаза на Българо-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието през сезоните
1998-1999г. и 1999-2000г. Експерименталното изследване е било проведено в едно
земеделско поле площ 754 дка., разположено на западния бряг на Орловото блато
(северната част на Дуранкулашко езеро). Полето и през двата поредни сезона е било
засято със зимна пшеница, като преди долитането на гъските са били разположени 30
площадки, покрити с метална мрежа (контроли) и 30 площадки означени само с ниски
колчета (проби). Двата вида площадки са с размер 1м2 . За определяне на натоварването
на полето в единици гъскочасове на всеки две седмици са били изброявани
екскрементите на гъските в 30 на брой 25м2 площадки. Паралелно с това е бил и
определен периода на дефекация на голямата белочела гъска. През зимният сезон е бил
отчетен и процентът на затъпкани растения от гъските, а след отлитането им през март
месец са свалени металните заграждения. Преди жътва са събрани всички растения,
заедно с корена от всички 60 площадки и в лабораторни условия са снети редица
метрични и меристични белези на пшеничните растения. След това е извършено
сравнение между контроли и проби и обобщение на данните получени от различните
площадки, по всички белези. При направената статистическа обработка на получените
данни не е открит статистически достоверен резултат, който да подкрепя тезата за щети
върху добивите, причинени от пашата на диви гъски.
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1. Характеристика на района на изследването
Проучването на ефекта от пашуването на зимуващи гъски върху добивите от
зимна пшеница в района на специално защитени зони за птиците „Шабленски езерен
комплекс“ и „Дуранкулашко езеро” e проведено в два последователни зимни сезона –
2011/2012 и 2012/2013г. Двете езера са едно от основните места за концентрация на
зимуващи гъски в България, в резултат на това се счита, че са едни от най-засегнатите
от пашата на зимуващите гъски райони. Във физико–географско отношение Добруджа
представлява широко, нарязано от каньоновидни суходолия плато, таксономично
разделено на три части: Дунавски бряг, Централно Добруджанско плато и
Добруджанско Черноморско крайбрежие, което в последните десетилетия е придобило
общественост под названието Приморска Добруджа. Добруджа лежи в
умереноконтиненталната климатична област с ясно изразен преходно-континентален
климат. Влиянието на Черноморския басейн навътре към сушата достига до около 4060 км. и определя микроклимата на Добруджанския климатичен район на Северното
българско черноморие. Поради това зимата в този регион е по-мека със средни зимни
температури (0,5-1,5℃), а лятото е по-прохладно, като най-горещите дни са през юли и
август (до 21,0-23,0℃). Средната годишна температура на въздуха е около +11,5℃.
Общо за Добруджа валежите са под статистически средните стойности за България.
Почвеният черноземен слой се е формирал върху льосова основа и е с дебелина
1-1,5 м, а там където тя е по-малка (до 0,2-0,3 м) за основа служат други скали. Найчесто срещаният тип почви в региона са карбонатните и излужените черноземи. На
югозапад има тясна ивица от ерозирани карбонатни и типични черноземи. Характерът
на почвите показва, че те са се образували и под влиянието на степни тревни
съобщества. По географско разположение, районът на проучване е сходен с т.н. «Пояс
на зърното» в САЩ (US Corn Belt) с изключително продуктивни черноземни почви.
Полевото проучване е проведено в обработваеми земи между езерата Шабла и
Дуранкулак, които попадат в територията на община Шабла. Най-голям е
относителният дял в територията на община Шабла заема земеделската земя – 284 433
дка (87% при средно за страната 57,4%). Обработваемата земеделска земя по
официални статистически данни е около 261058 дка или около 92% от
земеделскитетеритории. На територията на община Шабла функционират 8 земеделски
кооперации. Земите се обработват предимно от тях и от множество арендатори. Броят
на малките и средни предприятия в сектор „Селско стопанство” е 13, но към 2012 г.
реално работят 7 от тях. Някои частни земеделски стопани, регистрирани като
земеделски производители също обработват големи по площ масиви средно по 150 -300
дка. Растениевъдството, като основен подотрасъл на селското стопанство се развива
много добре през последните години. То е специализирано основно в отглеждането на
зърнени и технически /маслодайни/ култури –пшеница, царевица, слънчоглед,
кориандър и др. Данните за Община Шала в периода 2007-2013, показват, че
обработваемата земеделска земя в района намалява с 16 625 дка. Причините са
различни –от закупуване на земя поради атрактивната й близост до морето и изоставяне
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без да се обработва до заемане на големи масиви плодородна земя с ветро –паркове и
генератори.
Общият размер на посевната площ е около 250 хил. дка, от които годишно се
заемат приблизително:
-125 хил. дка–за пшеница;
-55 хил. дка–за царевица;
-37 хил. дка–за слънчоглед;
-26 хил. дка–за ечемик;
-7 хил. дка–за други маслодайни култури

2. Избор на парцелите за провеждане на изследването
Предварително условие за правилното провеждане на изследването е наличието
на предварителна информация за параметрите на посевите, методите и календара на
обработка на посевите, които са уточнени със зърнопроизводителите, в чиито ниви ще
бъде проведено проучването. От съществено значение е близостта на езерата, с оглед
по-голяма вероятност нивите да бъдат посещавани активно през периода на изследване
от ята зимуващи гъски. Нивите непосредствено разположени около Дуранкулашкото
езеро са с по-голяма вероятност да търпят загуби в реколтата. Те са подложени на поинтензивна паша от гъските след края на ловния сезон през м. Февруари, тъй като
белочелите и червеногушите гъски се концентрират за хранене и нощуване в този
район и се задържат по-дълго в периода, когато вегетацията на посевите е вероятно
започнал – към края на зимния период и началото на пролетта. С оглед на тези
изисквания и факта, че проучването се провежда и финансира в рамките на проект по
програма Лайф+ на ЕС – „Сигурно зимовище за червеногушата гъска” са избрани
обработваеми площи със засята зимна пшеница, обработвани от „Кирилови” ООД,
който е партньор по проекта.
За нуждите на изследването са избрани шест обработваеми полета през зимния
период 2011-2012г (Фиг.1) и пет през 2012-2013г. (Фиг.2). През първата година на
експеримента са включени общо 585.1 ха, разпределени в 6 обработваеми полета. През
втората година на експеримента 556.4 ха, условно разделени в 5 обработваеми полета.
Местоположението на обработваемите полета трябва да отговаря на две задължителни
условия – в полето да зимна пшеница и на тези места да има активна паша на гъски
през зимният период, установена чрез наблюдения от предишни години. Освен това е
важно тези места да се намират далеч от защитните пояси, места със средна и висока
растителност (дървета и храсти), пътища и други структури, които биха нарушили
© Илияна Гигова ; Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Биологически Факултет – катедра Екология и Опазване на Околната Среда; Дипломна работа, 2015 г.

14

2012
420
380
0
200
450
200
155
200

Page

Култура
2007
2008
2009
2010
2011
Пшеница
311
551
413
410
430
Ечемик
317
490
390
330
410
Пролетен ечемик
0
450
340
360
320
Слънчоглед
123
246
180
230
230
Царевица
81
467
350
620
520
Рапица
262
296
150
190
290
Кориандър
0
0
0
101
90
Люцерна
350
400
300
310
300
Таблица 1 Среден добив на основните култури отглеждани в община Шабла (кг/дка)
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спокойствието на дивите гъски по време на паша или биха променили микроклимата,
което да доведе до компрометиране на събраните проби.

Фиг. 2 Обработваеми полета участващи в полевото проучване 2012-2013г
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Фиг. 1 Обработваеми полета участващи в полевото проучване през 2011-2012г.
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Фиг.3
ограждащите
кафези
за
контролните площадки
Използва се заварена оградна мрежа за
страничните платна като всеки кафез
има 4 страни 2 по 2 идентични. Страна
А има заварени метални пръти за
вкопаване в земята. Дължината на
всяка от 4 страни и 1м. (оградената
площ е общо 1 кв.м.) височината на
мрежата може да е 40-50см., от
пръта над земята трябва да остане
поне
10см
за
да се
намали
възможността за снегозадържане.
Страна В е само мрежа с идентични
размери. Кафеза се сглобява на място с
помощта на „свински опашки”.
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3. Пробни площадки
Пробните площадки в изследването са два типа
а) експериментални площадки – това са открити площи маркирани в четирите си ъгъла
с малки колчета и са достъпни за паша от гъските.
б) контролни площадки – площадки заградени с цел недопускане на пасящи гъски.
През 2011-2012г са инсталирани 91 експериментални и 91 контролни площадки
(Приложение 1), а през сезон 2012-2013г. са включени в изследването 114
експериментални и 90 контролни площадки. (Приложение2)
.
Контролите се изолират от достъп на пасящи гъските чрез ограждане с метален
кафез, докато експерименталните площадки само се маркират трайно на терен с
помощта на колчета (до 15см над земята). Всяка площадка се маркира с GPS за полесно откриване и картотекиране на площадките от изследването. Контролите са
оградени с мрежа с около поне 6см в диаметър на окото на мрежата и височина до 5060см (Фиг. 3) . Клетките нямат покрив от горната страна, за да се намали възможността
от снегозадържане, което може да изкриви резултатите от изследването, поради същата
причина в основата на решетката се оставя и 10см пространство за да се намали
снегозадържането. Обхващат площ от 1м².
Експерименталните площадки се маркират трайно на терен с дървени колчета с
височина 20 см. Отделно в допълнение на терен се маркира квадрат с размер 3х3м.
около всяка експериментална площадка, в която се отчита натоварването от пашата на
гъските. Разстоянието между кафезите на контролите е около 100-200м., а отстоянието
от границата на блока – синур, полезащитен пояс, е около 100-150м, освен в случаите
когато става въпрос за две съседни житни ниви. След отлитането на последните ята
зимуващи гъски ограждащите решетки и маркиращи колчета са премахнати от нивите и
заменени с дълги около 1-1.20м маркиращи пръти. Непосредствено преди жътвата
растенията от експерименталните и контролните площадки са събрани, като се взимат
целите растения заедно с цялото стъбло и клас. Събраните растения от всяка площадка
се поставят в найлонова торба и се надписват и номерират за да не се загубят части от
растението – семена или др, по време на транспортирането.
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4. Отчитани параметри и методика на събиране на данните
Натоварването на нивите от пашуващи гъски се изчислява в гъскочасове на база
отчитане на броя екскременти на фиксираните площадки. Това е стандартен метод за
отчитане на гъскочасове/гъскидни при подобен тип полеви изследвания. При него
престоя на гъски се изчислява на база броя регистрирани екскременти, умножен по
средния период на дефекация. От направени вече проучвания става ясно, че средният
интервал между дефекацията варира от 3,5 до 3,85 минути при гъски хранещи се с
трева и с телесно тегло между 1650 – 2535 гр. (Ebbinge et al. 1975, Mayes 1991,Owen
1971, Summers & Grieve 1982). При изчисляване на гъскочасовете са следвани същите
параметрки, които са използвани в доклада на Дерелиев (2000), като средния интервал
между дефекация е 3,51 минути. Това са емпирични резултати от наблюдения, които са
правени в районана изследването и важат за голямата белочела гъска. Тъй като гъските
трудно позволяват да се доближи някой толкова близо, без да бъдат обезпокоени, по
време на паша за целите на нашето излседване сме приели неговите данни за
достоверни, защото са правени за нашите зимни условия при сходно проучване и
резултатите ще бъдат в значителна степен съпоставими. Тогава се изчисляват
гъскочасовете за 9 m2 , какъвто е размерът на площадките на които са броени птичите
екскременти и след това получените данни се екстраполират за намиране на
гъскочасовете. Всички екскременти след отчитането се оставят в площадката но се
смачкват, за да се предотврати повторно им отчитане, ако не се разпаднат до
следващото отчитане, особено при по-ниски температури. Приема се, че екскрементите
се разпадат и деформират за период от 10-15 дни, което кореспондира на периода на
отчитане. Данните се събират в полеви формуляри, които се разработат за целта на
изследването и се ползват през двата сезона.
Житните класове от експерименталните площадки и контролите се прибират на
ръка, като растенията се отрязват максимално близо до основата. За всяка площадка
след прибиране на реколтата се изброява броя на отделните растения/стъбла. От всяка
площадка 100 случайно избрани растения се взимат и се измерва дължина на
растението, дължина на класовете. От 60 случайно избрани от тези растения се оронват
житните семена, които се преброят, и се изсушават в сушилня за 72 часа при
температура 60оС до получаване на постоянно въздушно тегло. След изсушаването по
50 зърна от всяка площадка ще бъдат претеглени индивидуално на аналитична везна в
грамове с точност до третия знак след десетичната запетая.
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През двата зимни полеви периода на изследването инсталирането на ограждащите
решетки на контролите и маркирането на експерименталните площадки се извършва в
края на месец октомври. Отчитането на броя на екскрементите от площадките се
провеждаше в периода от 1 ноември до края на Февруари -началото на Март, докато
отлетят последните гъски от района. Данните се събират всеки 2 седмици.
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5. Период на провеждане на проучването

Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания
в Североизточна България

Събирането на житните класове се извършва по време на жътва, след което се
извършва последяващата лабораторна обработка и анализи. .
Добивите се изчисляват по следната формула:
Ne × Ns × Ws × 1000
Yi =

= Ne × Ns × Ws
1000

Kъдето:
Yi е добив (кг/дка);
Ne е общият брой на класовете в съответната площадка;
Ns е средният брой на семената в клас в съответната площадка;
Ws е средната маса (гр) на едно семе в съответната площадка, 1000 в числител е броят
квадратни метри в 1 дка, 1000 в знаменател е броят грамове в 1 килограм. Резултатите
ще бъдат проверени за статистически разлики между експерименталните и контролните
площадки.
В допълнение на основните данни за добивите, ще отчитат и следните данни при
провеждания анализ:
 Брой стръкове във всяка от площадките
 Брой класове във всяка от площадките
 Средна дължина на класовете
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Поставяне на заградните кафези и маркиране с колчета на експерименталните
площадки и снемане на GPS координати – началото на ноември
Отчитане на натоварването на нивите от пашуващи гъски по екскрементитев
пробните площадки – от Ноември до края на Февруари или до отлитането на
последните ята гъски от района на всеки две седмици
Отчитане на затъпкване на посевите в кално време от гъските – на всеки две
седмици в периода от Ноември до края на Февруари или до отлитането на
последните ята гъски от района на всеки две седмици
Премахване на оградните кафези и маркиращите колчета и замяна със дълги
маркиращи пръти – Март/Април
Събиране на растенията от експерименталните и контролни площадки Юли/Август
Обработка на събраните проби в лабораторни условия – Септември
Обработка на резултатите от изследването – Октомври/Ноември
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6. Времева рамка на проучването:
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7. Статистическа обработка на получените данни
Получените резултати от взетите проби са анализирани Статистическата
обработка на данните бе извършена с програмата Statistica for Windows, Release 7.0
(Statsoft inc., 2004).
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При провеждане на параметричните изследвания, информацията е приведена в
логаритмичен вид за нормализиране. Получените метрични параметри от
експерименталните площадки (като добив и други) са сравнени с резултатите получени
от контролните площадки, чрез помощта на t-Test, Man-Whitney U test; Kendal-Tau
корелационен анализ и множествен регресионен анализ, които са използвани за
анализиране на взаимовръзка между гъско/часовете и метричните параметри получени
при изследване на опитните площадки. Зависимостта на добива от основните
параметри получени при направените проучвания са тествани, чрез линеен регресионен
анализ.

© Илияна Гигова ; Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Биологически Факултет – катедра Екология и Опазване на Околната Среда; Дипломна работа, 2015 г.
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РЕЗУЛТАТИ
Първи сезон 2011-2012г.
Натоварване на полето:
Гъскочасовете/ха за всяка от експерименталните площадки, при проучванията
направени за сезон 2011/2012 са представени в Таблица 2. Това са обобщени данни
след направен дискриптивен анализ.
Mean
Sample
Median
1128,91
85
1031,11
Max
St. Dev.
Variance
3544,44
780,56
609277,5
Таблица 2 Обобщени данни за гъскочасовете

Mode
1095,55
Aver.Dev.
598,04

Frequency
7
Skewness
0,8941

Min
0,00
Sum
95957,68
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Получените резултати показват, че в различните части на полето има различно
натоварване, измерено в гъскочасове/хектар, което варира в глеми граници: от над 3500
гч/ха до 0 гч/ха). Най- голямо е натоварването в полета, разположени в непосредствена
близост до езерата и при тях средното натоварване с гч/ха е най-голямо, съответно
1087,5 гч/ха и 1768,62 гч/ха. Друг важен фактор е и това, че предната година
насажденията в полета А и F са били с царевица. Този вид ротация царевица-пшеница
се счита за най-предпочитания тип ротация при културите от зимуващите гъски. Този
факт има своето обяснение: от една страна първите гъски пристигат първата полувина
на месец ноември, когато зимната пшеница още не е засята. Затова те използват като
хранителен ресурс зърната царевица, които са разпилени в полето при събиране на
реколтата от предния сезон. Като доказателство на тази хипотеза е и фактът, че в
екскрементите на гъските през началото на сезона се наблюдават основно преработени
зърна царевица, в периода преди поставянето на експерименталните полета. Най-често
посещаваните парцели са широки полета, които се намират на склон с добра видимост,
достатъчно близо са до местата за нощувка и в близост до тях има водоизточник, който
гъските да посещават. При участъците, където натоварването е 0 гч/ха и следователно
липсва паша на гъски, няма очевидна причина, която да обясни този факт.
Получените резултати от първият сезон от натоварването на полето са доста
сходни с резултатите получени от проучването през първата година на Дерелиев (2000),
но са много по-ниска от резултатите получени през втората година от неговото
изследвани, когато натоварването на полето при паша е достигнало 5300 гч/ха. Но е
важно да отбележим, че неговите проучвания са правени в други полета, които се
смята, че са най-предпочитаните за паша от гъски в района на Дуранкулак извън ловния
сезон и са в близост до местата за нощувка. Резултатите получени от
експерименталните и контролните полета са представени на таблица 3.
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Параметър/вид
променлива

Mean

Valid N

Median

Mode

Freq. of
Mode

Min

Max

25
Percentile

75
Percentile

Geom.
Mean

Harm.
Mean

Std.Dev
.

Variance

Average

Range

Quartile
Range

Skewness

Kurtosis

Sum

Добив (кг/дка)
ЕП

560,982

85

546,78

КП

552,514

85

535,66

no
mode
no
mode

264,85

960,65

436,31

653,31

537,34

513,36

162,69

26467,98

130,98

695,80

217,00

0,38

-0,25

47683,46

142,86

972,51

440,33

663,35

521,63

487,09

179,95

32382,58

141,41

829,65

223,01

0,33

-0,15

46963,69

3,6151

Средно тегло на семената
ЕП

0,0425

85

0,0424

multiple

0,0302

0,0564

0,0405

0,0447

0,0424

0,0422

0,0039

0,0000

0,0028

0,0263

0,0042

-0,0977

2,2547

КП

0,0426

85

0,0425

no
mode

0,0303

0,0546

0,0408

0,0442

0,0424

0,0423

0,0035

0,0000

0,0024

0,0243

0,0034

0,1601

3,2276
3,6186

Брой растения
ЕП

516,165

85

506

473,00

3

179,0

959,0

441,00

610,00

493,73

468,02

146,02

21321,45

111,66

780,00

169,00

0,15

0,39

43874,00

КП

547,012

85

552

521,00

3

270,0

1040,0

441,00

628,00

527,76

508,63

147,11

21642,37

115,49

770,00

187,00

0,58

0,65

46496,00

Брой семена за растение
ЕП

25,39

85

25,2

28,75

2

16,10

38,53

21,88

28,35

24,95

24,50

4,84

23,42

3,85

22,43

6,47

0,45

-0,08

2158,52

КП

24,69

85

23,3

25,98

2

15,17

40,13

20,55

26,83

24,00

23,35

6,03

36,38

4,73

24,97

6,28

0,69

-0,11

2098,50

2

37,56

62,10

44,14

51,98

48,11

47,73

6,23

38,78

4,99

24,54

7,84

0,41

-0,51

4121,89

Височина на растението
ЕП

48,49

85

47,77

43,33

КП

48,60

85

48,05

multiple

37,60

64,19

45,00

51,32

48,27

47,95

5,74

32,98

4,57

26,59

6,32

0,42

-0,04

4131,07

4,61

9,10

5,97

7,14

6,52

6,46

0,90

0,80

0,70

4,49

1,17

0,25

0,08

559,71

3,92

8,83

5,59

6,95

6,25

6,17

1,01

1,03

0,81

4,91

1,36

0,30

-0,14

537,68

Средна дължина на класа
ЕП

6,58

85

6,53

multiple

КП

6,33

85

6,20

6,95

3
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Таблица 3 Обобщени данни от контроли и проби за първия сезон 2011-2012г.
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От получените резултати се вижда, че за първата година на изследването средната
стойност на добива от пшеница от пробна площадка е по-висок при експерименталните
площадки спрямо контролата.
Въз основа на събраните данни бяха изчислени добивите във всяка една от
пробните площадки, както в експерименталните, така и в контролните. Контролните
полета показват по-голяма разлика между минималната и максималната си стойност на
добива (Таблица 3 и фиг. 4).
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Експерименталните площадки, от своя страна, имат по-малка максимална
стойност на добива спрямо контролните, но тяхната минимална стойност е по-голяма
от тази от контролните полета. Средният добив на пшеница е по-висок в
експерименталните площадки, в които достъпът на паша не е ограничен, за ралика от
контролните полета, където пашата е невъзможна, заради поставеното заграждение.
Основният въпрос на който трябва да се отговотри при това проучване е дали и до
колко гъските нанасят щети на посевите и намаляват добива от пшеница. За това
добивите от двата вида площадки са сравнени статистически чрез Mann-Whitney U-test,
който не установява статистически значима разлика на добивите между двата вида
площадки (U=3625,5; z= 0.0405151; p-N.S.). Прави впечатление обаче, че добивите от
експерименталните плотове са по-високи от тези в контролните.
Друг белег, по който бяха сравнени взетите проби и контроли, е средната маса на
семето. Средните параметри за средно тегло на семето в експерименталните и
контролните проби са доста близки по между си. Сравнението е извършено чрез MannWhitney U test (таблица 3, фиг. 5), теста показва, че няма съществена статистическа
разлика между двете площадки по този показател (U=3670; z=0.179201; p-N.S.).
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Фиг. 4 Сравнение на добива на експерименталните и контролните полета

Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания
в Североизточна България

Фиг. 5 Сравнение на средната маса на семената в експерименталните и контролните полета
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Установена е по-очевидна разлика по отношение на броя растения в контролните
и експерименталните плотове. При контролните проби е и максималната стойност –
1040 брой растения, докато при експерименталните полека най-високият брой е 959,
което е с 81 растения по-малко. Обобщените резултати може да се видят на фигура 6 и
в таблица 3. Въпреки това при статистическата обработка на получените резултати с
Mann-Whitney U-test, резултатите не показват статистическа разлика
между
експерименталните и контролните проби (U=3988,5; z=1.17182; p – N.S.).
Друг белег по който са сравнявани двата вида площадки е среден брой семена.
Получените резултати са изключително близки по между си и дори се припокриват на
места. Това се вижда и от направения Mann-Whitney U-test, който не показва
статистическа разлика между двете проби (U=3985; z=0.76686; p>N.S. ). Резултатите от
стравнението са показани на фигура 7.
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Фиг. 6 Сравнение между броя на растенията в експерименталната и контролната площадка
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Пробите и контролите освен по количествени белези, каквито са описани до сега,
са сравнени и по морфологични белези на пшеничните растения – височина на класа и
височина на стеблото на растението. И при двата белега не са открити съществени
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фиг. 7 Сравнение на среден брой семена между контролните и експерименталните площадки
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разлики между двата вида проби (таблица 3, фиг. 8 и 9). При направения статистически
анализ с Mann-Whitney U-test не са открити статистически разлики между данните
получени от контроли и експериментални площадки.
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Фиг. 9 Сравнение на височината на растението при експерименталните и контролните проби
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Фиг. 8 Сравнение на дължина на класа при експерименталните и контролните проби
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Както се вижда от представените резултати до момента, изследваните параметри
се припокриват и няма статистически разлики между пробите събрани от контролните
и експерименталните площадки. При напрвените тестове за съответствие между
параметрите се разкриват някои интересни корелации (таблица 4, фиг. 10-15).
Параметри

Маса на
семената

Брой
растения

Брой
семемна

Височина на
растението

Дължина на
класа

Гъскочасове

Добив

Маса на
семената
Брой растения

1

0,022724

0,314698

0,1219

0,169473

-0,240372

0,386437

0,022724

1

-0,270407

0,279944

-0,29069

0,205478

0,466199

Брой семена

0,314698

-0,270407

1

0,196133

0,635433

-0,092108

0,233679

Височина на
растението
Дължина на
класа
Гъскочасове

0,1219

0,279944

0,196133

1

0,229205

0,119863

0,463435

0,169473

-0,29069

0,635433

0,229205

1

-0,078478

0,136064

-0,240372

0,205478

-0,092108

0,119863

-0,078478

1

0,06038

0,386437

0,466199

0,233679

0,463435

0,136064

0,06038

1

Добив
Отбелязаните
зависимости
са значителни
при p < 0,05000
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При проведените корелационни анализи на данните от пробните площадки за
периода 2011-2012 г. не е намерена пряка взаимовръзка между крайния добив в
експерименталните площадки и натоварването от пашуването на гъски, изразено в
гъскочасове/хектар. Натоварването на полето при паша на гъски има косвено значение
само с два от описаните по-горе параметри: теглото на семената (отрицателна
корелация) и брой растения (положителна корелация). Тези резултати кореспондират и
с теоретичните хипотези за въздействие на пашата на гъските върху добива на житни
култури. Въпреки, че зависимостите са с нисък коефициент, те са статистически
значими. Подобни резултати се наблюдават и при изследването направено от Дерелиев
(2000), който намира силна положителна корелация между пашата на гъските и броят
растения през първата година на неговото изследване. Въпреки, че графиката на фиг. 12
коефициентът на зависимост е с положителен знак и се наблюдава зависимост между
добива и гъскочасовете, то резутатът не е статистически достоверен (p>0,05). Същия
този резултат е наблюдаван и при проучванията направени от Дерелиев (2000).
При използването на множествен регресионен анализ със следните променливи се
определят като значими при прогнозиране на загубите – среден брой зърна (beta=,558),
среден брой растения (beta=,822) и средна маса на семената (beta=,261); (Multiple
R=0,98431350/ F=404,6449/R²=0,96887308/df=6,78/No. of cases:85/ adjustedR²=
,96647870/p<0,001).
Същевременно гъскочасовете не оказват съществено значение при прогнозиране
на загубите в този случай. Тази променлива (гъскочасовете) косвено засяга някои от
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Таблица 4 Резултати от направените тестове за съответствие между изследваните параметри

Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания
в Североизточна България

другите променливи, с които се корелира. Изглежда, че пашата на гъски в нивите
въздейства благоприятно на братенето, което компенсира по-малкото средно тегло на
семената. Въпреки късното засяване на културите и интензивните дъждове в началото
на есента, може да се заключи, че пашата на гъските през зимата на 2011/2012 не
оказват значимо влияние върху крайните добиви на ха/дка.След като през месец
октомври, когато в района на проучването са засети окончателно посевите, следва
период без валежи, което не позволи да покълнат семената до ноември месец, когато
пристигнаха първите ята от зимуващи гъски. Този факт породи опасения, че може да
повлияе върху проучването, но от друга страна този случай симулира вариант на ранно
пристигане на гъските, когато има предположения, че гъските може да повлияят още
повече върху добова, поради изтръгване на все още слабите поници. Въпреки тези
притеснения при проведените анализи за 2011-2012 г. не се наблюдават такива
резултати.
Крайните резултати от проучването за сезон 2011-2012 г. не показват нанесени
загуби в добива, причинени от пашата на зимуващи в района гъски, въпреки че за този
зимен сезон зимуващите гъски са пристигнали сравнително рано-краят на месец
октомври, а натоварването на полето е било сравнително високо за целият сезон.
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Фиг.10 Корелация между гъскочасове и брой растения
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Фиг. 12 Корелация между гъскочасове и тегло на семената
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Фиг. 11 Корелация между гъскочасове и брой семена

Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания
в Североизточна България

Фиг. 13 Корелация между гъскочасове и дължина на стеблото
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Фиг. 14 Корелация между гъскочасовете и височината на класа
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Фиг.15 Корелация между гъскочасовете и добива на пшеница

Втори сезон 2012-2013г.
Натоварване на полето:

Mean

Confidence

Confidence

Median

Mode

Frequency

Sum

Min

113
Max

4401,61
Percentile

3790,9
Percentile

5012,32
Variance

3802,22
Std.Dev

0,00
Standard

7
Skewness

497381,7
Std.Err.

0,00

308,22

0,494

0,227

12437,77

257,78
9086,66
10735328
3276,48
Таблица 5 Обобщени данни за гъскочасовете

Получените резултати показват значително по-високо натоварване при пашата от
гъски през втората година на изследването, което се дължи основно и на значително поголямата численост на зимуващи гъски в района, която през отделни периоди
надвишава два пъти общата численост регистрирана през 2011-2012г. Същевременно
отново се установява различно натоварване в различните части на нивите. Най- голямо
е натоварването в полета , в които като предшестваща култура е отглеждана царевица,
което отново потвърждава предпочитанията към този тип ротация при културите от
зимуващите гъски.
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През втората година на изследването - сезон 2012/2013 са установени средно по 4401,61
гъскочасове/ха, с максимум от 12437,77 гъскочасове/ха и минимум от 0 гъскочасове/ха.
Обобщените резултати от дескриптивния анализ са представени в Таблица 5.

Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания
в Североизточна България
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Най-често посещаваните парцели са в най-обширните и широки полета, които се
намират на склон с добра видимост, достатъчно близо са до местата за нощувка и в
близост до тях има водоизточник, който гъските да посещават. Получените резултати
от втората година на изследването значително надхвърлят дори и резултатите получени
от Дерелиев (2000). Сравнение на резултатите получени от експерименталните и
контролните полета, представени в таблица 6.
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Descriptive Statistics
Добив (ЕП)
Добив (КП)
Дължина на класа (ЕП)
Дължина на класа (КП)
Височина на растението (ЕП)
Височина на растението (КП)
Брой растения (ЕП)
Брой растения (КП)

Valid N
113
89
89
113
113
89
113
89

Добив (ЕП)
Добив (КП)
Дължина на класа (ЕП)
Дължина на клса (КП)
Височина на растението (ЕП)
Височина на растението (КП)
Брой растения (ЕП)
Брой растения (КП)

Sum
53379,64
48367,20
858,11
1093,57
6788,42
6016,13
57806,00
48795,00

Mean
472,3862
543,4516
9,6417
9,6776
60,0745
67,5970
511,5575
548,2584
Minimum
267,8298
332,0843
6,9800
6,6200
45,9500
52,2200
269,0000
368,0000

Confidence
452,1643
519,9711
9,4430
9,4914
59,0738
66,3308
491,2530
527,9198
Maximum
843,693
1023,458
11,720
11,820
70,350
78,200
857,000
812,000

Confidence
492,6080
566,9322
9,8404
9,8638
61,0753
68,8631
531,8621
568,5970

Geometric
460,4854
533,0225
9,5947
9,6244
59,8339
67,3271
500,1893
540,0661

Percentile
339,8581
414,2822
8,4400
8,4200
52,7600
59,3900
381,0000
430,0000

Percentile
608,7511
666,3199
10,8700
10,8300
67,4300
75,4500
658,0000
671,0000

Median
461,0878
540,7231
9,7100
9,6900
59,7500
68,1100
508,0000
540,0000
Variance
11770,31
12424,66
0,89
1,00
28,83
36,13
11866,77
9322,01

Mode
Multiple
Multiple
10,15000
Multiple
Multiple
Multiple
530,0000
Multiple
SD.
108,4910
111,4660
0,9432
0,9988
5,3691
6,0105
108,9347
96,5506

Frequency
1
1
3
2
2
2
3
2
SE
10,20598
11,81537
0,09998
0,09396
0,50508
0,63711
10,24771
10,23434
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Таблица 6 Обобщени данни от контроли и проби за втори сезон 2012-2013г.
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Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания
в Североизточна България

Въз основа на събраните данни бяха изчислени добивите във всяка една от
пробните площадки, както в експерименталните, така и в контролните. Контролните
полета показват значително по-голям среден добив от декар спрямо експерименталните
площадки, който възлиза на средно 13%, като в рамките на отделните площадки се
движи от 8 до 15%. Анализа показва и известна разлика в дължината на растенията в
експерименталните и контролните площадки. (Таблица 7 и фиг. 16).
При сравнение на данните от втората година на изследването се установяват ясни
и статистически достоверни различия в средния добив на декар от зимна пшеница
между експерименталните и контролните площадки (Mann-Whitney U-test, U= 3227; z=
4.4673; p＜0.05).. Средният добив на пшеница е по-висок в контролните площадки, в
които достъпът на паша е ограничен, за разлика от експерименталните полета, където
пашата е възможна, заради поставеното заграждение.

Фиг. 16 Сравнение на добива на експерименталните и контролните полета
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При проведения анализ не се установяват различия в броя на семената в класовете
на растенията и средната маса на семената между експерименталните площадки и
контролите (Mann-Whitney U-Test, р > 0.05/N.S.) Фиг. 17 и Фиг. 18.
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Фиг. 18 Сравнение на средната маса на семената в експерименталните и контролните полета
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Фиг. 17 Сравнение между броя семена на растение в експерименталната и контролната площадка

Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания
в Североизточна България

Установена е разлика по отношение на броя растения в контролните и
експерименталните плотове. При контролните площадки максималния брой на
растенията е по-нисък от експерименталните – 812бр. спрямо 857бр, но минималния
брой е по-висок от този в експерименталните площадки (Таблица 7). Анализа на
получените резултати показва статистическа достоверна разлика в броя на растенията в
контролните площадки спрямо експерименталните (U= 3951.5; z= 2.6099; p < 0.05).
Получените резултати показват, че интензивната паша на гъските през втората година
са оказали влияние на броя на растения, които са се развили (фиг. 19). Тези различия са
вероятно един от факторите, които са довели до по-ниските добиви в
експерименталните площадки през втората година, тъй като през първата година на
изследването именно този фактор компенсираше по-малката маса на семената на
пшеницата при формиране на крайният добив. Най-вероятно има ниво на натоварване
от пашата на гъски, над което положителното влияние върху процеса на братене
намалява и по-интензивната паша започва да влияе негативно на процеса на развитие
на растенията.
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Фиг. 19 Сравнение на среден брой растения между контролните и експерименталните площадки
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Пробите и контролите освен по количествени белези, каквито са описани до сега, са
сравнени и по морфологични белези на пшеничните растения – височина на класа и височина
на стеблото на растението. За първият белег при направения статистически анализ с MannWhitney U-test не са открити статистически разлики между данните получени от контроли и
експериментални площадки (р> 0,05)(таблица 7, фиг. 20).

Фиг. 20 Сравнение на височината на класа при експерименталните и контролните проби
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При проведените анализи на дължината на стъблото на растенията се установяват
статистически значими различия между извадките от експерименталните и
контролните площадки (Z= -7.7472, U= 1832.5 р< 0.05) (фиг. 21).
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Фиг. 21 Сравнение на височината на стеблото при експерименталните и контролните проби

Kendall Tau Correlations
Височина на
Брой
растението
растения
0,364470
0,229534
0,083376
0,040179

Променлива

Добив

Добив
Дължина на
класа
Височина на
растението
Брой растения
Брой семена
Маса на семената
Гъскочасове

1,000000
-0,007159

Дължина
на класа
-0,007159
1,000000

0,364470

0,083376

1,000000

0,229534
0,349332
0,368754
-0,029221

0,040179
-0,051177
-0,001023
0,071007

0,010917
0,283274
0,227740
-0,041297

Брой
семена
0,349332
-0,051177

Маса на
семената
0,368754
-0,001023

Гъскочасове
-0,029221
0,071007

0,010917

0,283274

0,227740

-0,041297

1,000000
-0,358398
-0,140720
0,106988

-0,358398
1,000000
0,263787
-0,140645

-0,140720
0,263787
1,000000
-0,130305

0,106988
-0,140645
-0,130305
1,000000
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При извършените корелационни анализи се установяват интересни зависимости
между отчитаните параметри в изследваните пробни площадки представени в табл. 7.
Така например се откроява отрицателната корелация между броя на растенията и
теглото на семената на пшеницата, както и техния брой в отделните растения.
Същевременно гъскочасовете, макар и с отрицателен знак корелацията спрямо общия
добив кг/дка, не статистически достоверни. От друга страна видима е отрицателната
корелация на гъскочасовете спрямо броя на семената в отделните класове и средното
тегло на семената. Чрез влиянието върху тези параметри се формира крайният
негативен ефект на пашата на гъските върху добивите от зимна пшеница. Положителна
корелация спрямо общия добив показват факторите - брой растения, дължина на
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Таблица 7 Корелации между отчитаните параметри от пробните площадки (Отбелязаните
зависимости са значителни при p < 0,05)
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стъблото, брой семена и тегло на семената. Част от корелациите са онагледени и
графично по-долу (фиг. 22- 24)
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Фиг. 23 Корелация между гъскочасове и брой растения
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Фиг. 22 Корелация между гъскочасове и общ добив зимна пшеница кг/дка
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Scatterplot: Grain Weight Grzd vs. GooseHours (Casewise MD deletion)
GooseHours = 4761,5 - 9014, * Grain Weight Grzd
Correlation: r = -,1365
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Фиг. 24 Корелация между гъскочасове и тегло на семената
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Сравнение между резултатите от двете години
При проведените анализи се установяват очаквани различия в параметрите,
изследвани през двата сезона. Има различие между натоварването в гъско часове през
първата година от изследването и втората (U= 1843.5, z= 7.4129, p<0.05).
Същевременно не се установяват статистически достоверни разлики в добива от
контролните площадки през първия и втория сезон на изследването (U= 3683, z=
0.5563, p>0.05), но се установяват статистически различия с добива на пшеница от
експерименталните площадки през първата и втората година на изследването (U= 3316,
z= 3.499, p<0.05). Няма статистически значими различия в броя на растенията
експерименталните площадки през двата сезона на изследването. При проверка за
различия в теглото на семената в ексеприменталните площадки през първия и вторят
сезон на проучването се установяват статистически значими различия (U= 779, z=
9.9645, p<0.05), както и при теглото на семената в контролните площадки (U= 558, z=
9.8033, p<0.05). Тези различия могат да се обяснят както с различия в технологията на
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При провеждане на множествен регресионен анализ със зависима променлива
реколтата от посевите
(Multiple R=0,6493122/ F=15,30745/R²=0, 42160636/df=6,
4,84/No. of cases: 89/ adjusted R²= , 39406381/p<0,01), следните променливи се определят
като значими при прогнозиране на загубите – среден брой растения (beta=0,369),
дължина на стъблото (beta=,518) и гъско-часове (beta=0,22).
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Заключение
Резултатите от проведеното изследване показват, че е възможно гъските да
нанесат щети на посевите от зимна пшеница през отделни години. Влиянието на
пашата им не е еднозначно през отделните години, като в значителна степен умерената
паша може да има положително въздействие върху посевите в резултат от
стимулацията на братенето – процес при който се формират повече растения от едно
семе. Първата година на изследването очертава ясно тази положителна тенденция.
Тогава въпреки известно негативно влияние върху масата на житните семена в
експерименталните площадки по-големия брой растения в резултат на братене са
компенсирали негативното въздействие. През втората година е видно, че особено
интензивното натоварване от пасаящи гъски на изследваните ниви, включени в полевия
експеримент е довело до снижаване на добивите, като те достигат до 15% загуби в
общия добив на декар. Следва да се отбележи, че натоварването на отделните
обработваеми блокове в района на Приморска Добруджа не е равномерно и варира
извънредно много между отделни парцели. Ето защо тези загуби, когато ги има варират
в значителни граници в района. Същевременно възможно е при съчетание с по-тежки
или лоши метеорологични условия и силно натоварване от пашата на гъските да се
формират и по-големи загуби в отделни обработваеми площи в района, но към
момента няма достоверни емпирични данни за това.
Настоящото изследване в значителна степен повтаря и се придържа максимално
близко до методиката на проведеното от Дерелиев (2000) изследване, като през първата
година на изследването резултатите са в значителна степен близки. Следва обаче да
отбележим, че неговото изследване е проведено на едно единствено поле в района на
ез. Дуранкулак, докато настоящото проучване обхваща различни ниви и има по-голяма
представителност за района. Други подобни изследвания в района – Румъния, това на
Нulea (2002) е регистрирало известни загуби, но самите резултати са получени по
много различна методика и самите те са доста противоречиви в резултатите си.
Въпросното изследване установява загуби при добива на пшеница от 26.4%, но само в
една от включените 4 ниви в изследването. В изследването автора възприема като
средна стойност на загубите от пашата на гъски в размер от 24.9%, въпреки че
различията в добивите при останалите 3 ниви не са показали статистически достоверни
разлики. Останалите различия са между отделните полета и основно в биомасата на
сламата (Hulea, 2002).
В други части на Европа резултатите сочат данни за щети до 19% -във
Великобритания. Summers (1990) установява 15% причинени от Черната гъска (Br.
bernicla), в Шотландия при видове от род Anser установяват от 6 до 10% щети на
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сеитба и климатичните условия през развитието на посевите. През пъвия сезон на
изследването средните добиви като цяло в контлоните площадки са по-високи от
втория, но минималните и максимални стойности в добива са по-ниски от тези
получени през втората година.
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реколтата (Patterson et al., 1989), докато Mooij (1998) установява 19% загуби в
реколтата при пашата на видове от род Anser в Германия. Изследвания върху влиянието
на пашата при канадската гъска (Branta canadensis) са показали загуби до 30% върху
добива от зърнени култури (Fleger et al. 1987), но трябва да се вземе предвид че там
видът се среща целогодишно и влиянието върху растенията при генеративния период е
значително по-осезаемо. Резултатите от различни страни следва да се разглеждат както
в контекста на видовете гъски които третират, така и в контекста на географските
ширини, в които са провеждани, климатичните условия там, периода на пребиваване на
гъските и др.
Получените от настоящото изследване резултати са представителни за района и
извършени при съблюдаване на строга методика отразяваща всички изисквания при
подобен тип изследване. Те дават основа за обосновката и калкулиране на агроекологичната мярка, предложена на Министерство на земеделието и храните, в рамките
на изпълнение на проекта по програма Лайф+ „Сигурно зимовище за червеногушата
гъска”, част от който е и настоящото изследване. Тези резултати са заложени в
обосновката и размера на субсидията по агро-екологично плащане за района на
Приморска Добруджа за зънопроизводители за новия програмен период в
Националната агроекологична програма.
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1. Проведените проучвания върху въздействието на пашата на зимуващи гъски
върху добивите от пшеница показват различно въздействие през двете години на
изследването.
2. През втората година на проучването е регистрирано ограничено въздействие на
пашата от зимуващи гъски в изследвания район, водещ до снижаване в размер
на добивите от дка до 15%.
3. Щетите от пашата на гъски не са ежегодни и варират през различните години и в
различните обработваеми площи.
4. Основното въздействие на интензивната паша на гъските е свързана с
намаляване броя и теглото на житните семена.
5. Пашата на гъските води до братене и повишаване на броя растения от
първоначалния брой засети семена, което може да копменсира негативното
влияние върху теглото на житните семена.
6. През отделни години, при по-високи стойности на натоварване с паша на
посевите от зимна пшеница от зимуващи гъски може да доведе до негативно
въздействие върху развитието отделни растения и да доведе до по-ниски добиви
на декар.
7. Получените резултати са представителни за района на изследването и дават
обосновка за разработването и въвежданего на нова агро-екологична мярка с цел
опазване на хранителните местообитания на червеногушата гъска и
компенсиране на земеделски стопани в рамките на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020.
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Приложение 4 Пробите поставени в сушилня за 72ч.при 60°С
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Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания в
Североизточна България

Приложение 6 Големи белочели гъски в близост до експерименталните площадки до с. Крапец
сн. Н. Петков
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Приложение 5 Електронна везна ползвана за измерванията

Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания в
Североизточна България

Приложение 7 Пасящо смесено ято от червеногуши и големи белочели гъски в посев от зимна пшеница в
района на ез. Дуранкулак – сн. Н. Петков
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Проложение 8 Изпасан посев от зимна пшеница в района на ез. Дуранкулак – сн. П. Янков
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Оценка на влиянието на зимуващите гъски върху добивите от зимна пшеница въз основа на двусезонни изследвания в
Североизточна България

Приложение 9 Екскременти на голяма
белочела гъска в изпасана нива в ЗЗ
„Дуранкулашко езеро” – Н. Петков

Приложение 10
Маркираните пробни площадки преди
събиране на пробите 2012г.- Д. Митев

Приложение 11
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Събиране на пробите от площадките
на изследването 2012г – Д. Митев.
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