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Защо говорим за това?
Защото за втора година във Варненското езеро има авария. Спукана тръба
изхвърля в него мръсните води на цял квартал. Езерото е много ценно и
трябва да го пазим!

В един януарски ден на 2021 г. рибарят Николай тръгнал да лови риба във Варненското
езеро. С него бил и внукът му Ники. На брега миришело на лошо, а езерото изглеждало
кафеникаво. „Тръбата за мръсна вода пак се е спукала. А пък уж я поправиха!“, възмутил се
рибарят.

Защо езерата край големи градове по-лесно се замърсяват? Каква тръба минава през
Варненското езеро и какво ще стане, ако тя се повреди? Защо Варненското езеро е важно не
само за рибари и моряци, но и за археолози?
Край Варненското езеро има големи квартали и заводи. Мръсната вода от човешката
дейност се излива в специална тръба (тръбопровод), която преминава през езерото. Така
водата отива до пречиствателната станция. Случи се преди известно време преминаващ
кораб да повреди тръбата. Тогава мръсната вода се изля в езерото и умрели риби покриха
брега. Птиците се разбягаха, а те зимуват край езерото. Заради тях тръстиките край село
Казашко са защитена местност. Никой няма право да ги премахва. Когато водата в езерото се
замърси, страдат природа, хора и животни. Те са едно цяло, което се нарича екосистема. При
замърсяване има екологична катастрофа.
Рибарите обичат Варненското езеро. Във водите му живеят и езерни, и морски видове риби.
Така е, защото езерото е свързано с Черно море с канал. Морските риби преминават през
него. Затова можеш да ловиш и морска хамсия, и езерен шаран. И делфини преминават през
канала. Тях никой не ги лови. А риба ловим тогава, когато е разрешено. Така всички видове

ще се размножават на спокойствие и ще се опазят.
И археолозите обичат Варненското езеро. Преди време археологът Иван Иванов откри край
езерото златно съкровище. То е било на древни хора. Живели са на това място преди
26 хиляди години! Този период от човешката история се нарича халколит. Тогава хората
вярвали, че животът на Земята продължава по същия начин на друго място. Затова те
изграждали цели градове от гробове, които приличат на кръгли къщи и се наричат некрополи.
В тях слагали всякакви вещи и украшения, за да живеят по-добре близките им в другия свят.
Край Варненското езеро има такива гробове. В един от тях археолозите са намерили много
златни предмети. Всички разбрали, че древните хора са знаели как да превръщат златото в
красиви украшения. Това съкровище се смята за първото обработено злато в света. Намира
се в Археологическия музей във Варна и всички българи се гордеят с него! Но Иван Иванов
нямал време да изследва всички гробове край Варненското езеро. Днес археолозите искат
да направят това.
И регати има тук. Така се наричат състезанията с ветроходни кораби. Ветроходците обичат
вятъра. Той им помага да се придвижват из езерото. Ако се качиш на такъв кораб, можеш да
разгледаш града.
Това разказал рибарят на своя внук. А Ники разбрал, че Варненското езеро е важно за хора,
животни и птици. За пречистването му трябва да се полагат редовно грижи. И не бива повече
да се допуска тръбата за мръсната вода да се спука! Всъщност… май трябва предварително
да изчисляваме всичко, така че да не стават аварии!
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