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Времето на водните приключения наближава! Водите на Дунав постепенно спадат, откриват се 

обширни разливни пространства, пясъчни наноси и плитки брегове. Но не само – откриват се и следите 

на цивилизацията – неразградимият човешки отпечатък, изхвърленият на брега, край селската бара 

или в незаконното сметище отпадък, който рано или късно пристига в голямата река и поема към 

морето, ако не акостира междувремнно някъде по пътя. 

Екипът на ТД Приста, който работи по направлението на Дунавските острови, посети една част 

от тях и направи огледи по брега на Дунав в близост до няколко населени места – град Русе, село 

Батин, местност Стълпище, село Сандрово, град Сливо поле и село Ряхово. Съответно бяха проучени 

достъпа и замърсеността на 4 основни острова по Дунав – Батин, Люляка, Алеко и Мишка. В настоящия 

бюлетин представяме всеки един остров с неговите дадености – статут, достъпност, туристически 

потенциал, както и даваме график на предстоящите доброволчески инициативи за тяхното почистване.  
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Остров Батин – български остров, намиращ се срещу село Батин между км 529.3 и км 523, 

попада изцяло в защитена зона по Натура 2000 Батин с код BG0000232 Защитена зона по 

Директива за местообитанията, която припокрива Защитена зона по Директива за птиците 

Рибарници Мечка с код BG0002024. Зоната обхваща целия остров, близкия Дойчов остров, както и 

целия бряг на Дунава от всички страни на острова и значителна част по посока на град Русе. Остров 

Батин попада в територията на Държавно ловно стопанство Дунав, достъпът до него е ограничен и е 

възможен само след съгласуване с ловното стопанство. В село Батин живеят доста рибари, които могат 

да предложат обиколка на острова с рибарски лодки, а между самото село и реката има панорамен 

хълм с чудесни места за палаткуване, близост до чешма, беседки и барбекюта.  

Разположеният зад Батин по-малък Дойчов остров е сравнително новообразуван, около един 

километър дълъг, обрасъл е с върби по бреговете и е недостъпен. През 2007-ма година е обявен за 

защитена местност и съответно ловът, риболовът и лагеруването на него са забранени. Тук се опазват 

крайречни заливни гори, местообитания на редки видове птици. Тук е едно от няколкото известни 

гнезда на морски орел в българския участък на Дунав – излючителна птица с размах на крилете над 2 

метра с численост не повече от 20 двойки в цялата страна. 

Остров Люляка се намира срещу квартал Долапите на град Русе между км 504.4 и км 501.5. 

Залесен основно с върба и топола, островът е достъпен за рибари и лагеруващи, като за лагеруване е 

удобен при ниски води на река Дунав. През късното лято е възможно водната връзка между острова и 

брега да бъде напълно пресушена и до него да се отиде както пеша, така и с колело. Островът е също 

така близо до туристическата хижа Приста, а централната част на Русе е на не повече от 10 км по вода и 

по суша. Люляка е единственият остров от изброените, който не попада в европейската екологична 

мрежа Натура 2000. 

Остров Алеко отдавна се е съединил с остров Мартен и се намира срещу село Сандрово и 

малкия град Сливо поле между км 479 и км 472. Заедно с остров Батин, Алеко е един от най-големите 

острови в Българския Дунав. Островният комплекс попада изцяло в защитена зона по Натура 2000 

Мартен-Ряхово с код BG0000529 – Защитена зона по Директива за местообитанията. Залесен е 

също с топола и върба, както и с множество храсти от къпини и аморфа. Островът е достъпен за 

риболов и лагеруване при ниски води на река Дунав. Западната част на острова интензивно се ползва 

за дърводобив, като почти всички гори там са изкуствено залесени. Източната част е по-дива и 

предлага досег с природата в нейния естествен вид. 

Остров Мишка е последният остров, който попада на територията на област Русе, но е първият 

от поредица острови по течението на реката, които заедно с обширни блата на брега на Дунав 

формират защитената местност Калимок-Бръшлен. Със своите блата, тръстикови масиви, заливни гори, 

влажни ливади и пясъчни коси защитената местност е идеално място за хора, които обичат да наблю-

дават птици, да карат кану или да прекарат няколко дни сред тихата атмосфера на природата, докато 

си почиват или ловят риба. За орнитолози от цял свят представляват интерес птиците, хранещи се, миг-

риращи или зимуващи в Калимок-Бръшлен. Сред тях са застрашените видове къдроглав пеликан, ма-

лък корморан, белочела и червеногуша гъска, белоока потапница, водно шиварче, ливаден дърдавец и 

др. Най-удобен изходен пункт за остров Мишка е ресторант Рибарска среща в село Ряхово. 
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След направените проучвания и срещи с различни организации можем да посочим следните 

основни източници на замърсяване на бреговете на реката, както и на островите: 

 отпадъци от корабоплаването – недобросъвестни корабни екипажи, позволяващи си в нощните 

часове да се освобождават от всякакви отпадъци на кораба; 

 отпадъци, които навлизат в река Дунав от притоците, както от България, така и от Румъния; 

 отпадъци от рибари, които престояват с дни по островите или по брега. 

Всички тези отпадъци в общия случай са разпръснати равномерно по брега на Дунав. Тъй като рядко 

става дума за нерегламентирани сметища, а предимно за отпадъци, които реката е донесла, затова и 

всички те са навсякъде, докъдето нивото на реката се е покачвало. В някои по-ниски части на 

островите, където се образуват големи локви след оттегляне на водите, се наблюдава и концентрация 

на пластмасови и леки отпадъци. Понякога отпадъци се наблюдават и далеч във вътрешните части на 

островите, когато тези части са били заливани. 
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Дойде време да пубикуваме и датите на доброволческите лагери, насочени към почистване на 

островите, брега на Дунав, както и към незабравими приключения по голямата европейска река: 

 27 – 28 юни (Ден на Дунав) – остров Люляка 

 15 – 19 юли – остров Батин и остров Люляка 

 19 – 23 август (ТИД 2015) – остров Алеко и остров Мишка 

 12 – 13 септември – остров Мишка 

 17 – 18 октомври – остров Алеко  

Записванията за участие ще се осъществяват чрез електронна форма, която всеки доброволец трябва 

да попълни, а обявите за всеки пореден лагер, както и детайлна техническа информация, ще се 

публикуват своевременно на страницата на Дунавските острови във фейсбук. 

 

Автор на снимките: Михаил Михов  

Този бюлетин е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 

организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 

отговорност за неговото съдържание се носи от ТД „Приста“ и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.   
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