
Полезни насоки за участниците в опръстенителен лагер Дуранкулак 2022 

 

1. Как да стигна?  

 Координати лагер: N 43 39 38.49 E 28 33 56.81 

 До мястото се стига с кола по черен път за около 20 мин от село Крапец. Според 

сезона има възможност за преминаване по 3 маршрута – първият е успореден 

на плажа, вторият минава през нивата и третият минава през гората, за повече 

инфо и насоки се свържете с отговорника на смяна в лагера. От къмпинг Крапец 

се намираме на ок. 40 мин пеша, от село Крапец на около 90 мин пеша, а от 

къмпинг Космос на ок. 60 мин. В случай, че пътувате с публичен транспорт, 

проверете какви са удобните за вас възможности до Шабла или се свържете с 

отговорника, ако има опция за споделено пътуване с други участници. 

2. Мястото и условията - Мястото, където се провежда опръстеняването е в 

непосредствена близост до Дуранкулашкото езеро и плажа, между Дуранкулак и 

Крапец Важно! Опръстеняването с провежда в гората до лагера и в тръстиков масив до 

езерото от 6:30 до 12 ч сутринта и от 17 до 22ч вечерта в тръстиковия масив 

1.1. Възможности за спане: 

 на палатки в лагера, като носите всичко необходимо за престоя си – палатка, 

шалте, чувал (по изключение може да се осигури палатка или шалте, ако е 

заявено предварително); 

 кемпер/каравана, къмпинг, къщи за гости и хотели в съседните села – 

подсигурете си резервации и начин да се придвижвате до мрежите ежедневно; 

1.2. Примерен списък за необходими неща: работни дрехи, съобразени със сезона и 

часовете на улова; лични принадлежности; посуда за храна; бинокъл и полеви 

определител; челник; репелент за комари; бански и слънцезащитен крем; 

лекарства /особено при специфични нужди/; храна за престоя ви /разполагаме с 

бюджет, който покрива основните храни/; 

1.3. Баня – възможности: 

 соларен къмпинг душ; 

 баня в къмпинг Крапец срещу 5 лв. до началото на октомври; Шабла – тръба с 

топла вода; 

1.4.  Тоалетна = дупка в гората = компостна тоалетна  

1.5. Кухня - лагерът разполага с къмпинг шкаф за съхранение продукти, малка 

туристическа газова бутилка и котлон, кубинска кафеварка, бидон с канелка в 

ролята на чешма; 

1.6. Вода - няма течаща вода! Водата за пиене се купува от магазин, а водата за 

миене/къпане се пълни от Крапец или Шабла. Молим всички, които идват в 

лагера с кола, да се заредят с максимално възможно количество туби вода. 

1.7.   Ток – в лагера има соларен панел, който осигурява ток за акумулатори нужни 

при опръстеняването. Има възможност да се зареждат телефони. Към момента 

няма възможност за захранване на други уреди. През по-студените месеци ще 

има осигурен и бензинов генератор, които да захранва основните нужди на 

лагера от ток. 

1.8.  Хранителни магазини – има хубави и добре заредени в близките населени 

места – Крапец, Дуранкулак, с. Езерец супермаркети в гр. Шабла. 

1.9. Боклук –стараем се да разделяме компост /органични отпадъци, които се 

заравят в дупка в нивата/. Другият тип боклук си събира и извозва от хората с 



автомобили до населените места. Желателно е да се използват щадящи 

природата хигиени средства. 

1.10. Битова организация – организацията по пазаруване, наливане на вода, 

готвене и всякакви подобни общи нужди за лагера се определя от хората на 

смяна. Лагерът е за всички и се очаква всеки да се грижи за него като свой дом и 

да допринася за общата поддръжка. 

1.11. Организация ОПРЪСТЕНЯВАНЕ 

Опръстеняването се провежда на две места, от 6,30 до 12 ч сутринта и от 17 до 22ч 

вечерта. За подробна информация във връзка с научната и полева работа по 

опръстеняването на птиците и как можете да помагате, моля да прочетете Правилника, 

а за всякакви въпроси свързани с това може да се обръщате към отговорниците на 

смяна, които са опръстенители с дългогодишен опит и специално разрешение за 

дейността.  

 


