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Малката белочела гъска е зимуващ и преминаващ по време на 
миграция през страната вид. Тя е включена в графата „критично 
застрашени видове“ в Червената книга на България и е защитен от 
закона вид. Най-големите струпвания на малка белочела гъска се 
наблюдават по българското Черноморие.

Тя се среща често в сме-
сени ята с голямата белоче-
ла гъска и червеногушата 
гъска, основно по черно-
морското крайбрежие и 
някои по-големи влажни 
зони във вътрешността на 
страната.

Зимуващата популация на 
вида е оценена на 15 до 50 
индивида, които се хранят и 
нощуват заедно с големите 
белочели и червеногушите 
гъски.

Предотвратяването на спада в европейската популация на критично застрашената 
малка белочела гъска е обща цел на 8 организации от Гърция, България, Унгария, 
Финландия и Норвегия. Общите им усилия са обединени в рамките на Лайф + проект 
„Опазване на Феноскандинавската популация на  малката белочела гъска в 
ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен 
път“ (LIFE10 NAT/GR/000638).

Лайф + проектът се координира от Гръцкото орнитологично дружество (ГОД/Бърдлайф 
Гърция) през 2011 - 2016 г. с финансовата подкрепа на Европейската Комисия и 
съфинансиране от Норвежката aгенция по околна среда.

Проектът се изпълнява в сътрудничество с Горския изследователски институт на 
гръцката земеделска организация „Деметер“ - Гърция, Министерство на околната 
среда, енергията и климатичните промени - Гърция, Българско дружество за защита 
на птиците (БДЗП/Бърдлайф България), Директоратa на национален парк Хортобаги - 
Унгария, Секретариата на ПРООН/ Африкано-евразийско споразумение за опазване на 
водолюбивите птици (ПРООН/ АЕВА), WWF Финландия и Метсехалитус - Финландия.

Международното сътрудничество, националната и индивидуална отго-
ворност е не само  предизвикателство, но и дълг за опазването на една 
популация на ръба на изчезването. Инвестицията в бъдещето на малката 
белочела гъска е инвестиция в нашето собствено такова.






