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Синигерите в парка не са така довер-
чиви към хората, както патиците и 
гълъбите. 

Но когато тази зима снегът покри всичко, 
някои от тях се престрашиха да се прибли-
жат, 
виждайки, че човекът подхвърля храна на 
останалите птици (в случая патици).

Затова е учудващо, защо синигерите са си 
избрали за гнездо такова оживено място, 
каквото е централната алея на Южния 
парк. Вярно става дума за края на алеята, 
сравнително далеч е от многолюдните 
места при входа и лунапарка, но тук су-
трин почти 
всички минаващи са с кучета. Отговорът 
вероятно е, че все пак подходящ електри-
чески стълб на безлюдно място няма.

Мисля си, че синигерът (или синигерите), 
решил да отглежда рожбите си на такова 
необичайно място, може да е същият от 
по-горната снимка. Тя е правена на 20 м от 
мястото, където се намира стълба с гнездо-
то, а в околността чак такова изобилие на 
синигери, поне аз не съм забелязал. 
През зимата се мяркаха около езерото два, 
сега докато снимах гнездото, пак по едно 
време бяха два, но майката (явно тя ще 
да е) наблюдаваше тревожно какво става, 
прехвърчайки от дърво на дърво.

Електрическите стълбове, които служеха 
на времето за осветление на спокойно раз-
хождащите 
се по вечерно социалистическо време 
граждани, през последните години не ста-
ват даже и за украса - грозни са. (Аз гле-
дам да не попадат в кадъра, когато снимам 
нещо в парка.) Нищо чудно и да са опасни. 
Преподавателят по „Основи на безопас-
ността” ни заръчваше: „гола жица няма да 
пипате дори и в магазина!“ На някои та-
кива стълбове отворите са закрити с пласт-
масов капак, но много зеят открити, като 
този.
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Стърчи грозно стълбът, окрадени са осве-
тителното тяло и кабела към него, ориги-
налният чугунен капак отдавна е минал 
през пункта за старо желязо. Дебелите за-
хранващи кабели обаче не са успели да из-
вадят. „Жилището” на синигерите щеше 
да изглежда по-луксозно без тях.

Това ми е втори опит да заснема гнездо в ел. 
стълб. Две седмици по-рано видях синигер 
да излиза от такъв отвор на един стълб по-
надолу по алеята. Тогава също щракнах в 
тъмното,
но в дупката нямаше нищо. Сега, като се 
приближавах, се чуваше писукане, което в един 
момент престана.

Електрическите стълбове си стоят по 
продължението на цялата алея. Вероятно и в 
други от 
тях има гнезда на синигери. Нещо като „Алея 
на синигерите”.

Коментари към материала във Форума:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9392

БИОЛОГИЯ


