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Тази малка птица с дългото име белоока потапница е дива патица. С красива и лъскава 
човка, кафяви пера и бяло коремче. Като размаха крила и се вдигне над водата, се 
грейва бялото им оперение отдолу. И най-важното – гримирана с бяло около очите, че 
да я разпознаваме, иначе каквато е скромна, отдавна да е изчезнала от нашите земи и 
водоеми. За първи път чух за нея през ноември 2006 г. Участвах в образователна 
екскурзия  до ПП ”Персина” по проект на читалището. От терасата на Дирекцията на 
парка наблюдавах р. Дунав с телескоп. Видях водоплаващи  птици, но нея - не. 
 
Кой или кои носят отговорност, че птицата все по-рядко се среща по реки и водоеми? 
На никого не пречи! Не строи гнездото си по дърветата, които дават убежище на други 
видове птици. Храната й не нарушава равновесието в природата. Похапва си дребни 
мекотели, ракообразни и личинки на насекоми – а тях ги има много. И … тревица. 
Зимата прелита до Африка, за да има храна за птиците, които остават тук. Друга ще да 
е причината. Хората преди години отводнявали, пресушавали блатата за нови 
територии, уж по този начин намалявали развъждането на комари  и разни други, 
сериозни според възрастните причини. 
 
Ако мога да се превърна в птица за един ден ще прелетя до ония държави, дето хората 
се грижат и за красивите лебеди, и за дивите патици, и за разни други качулати и 
гащати птици, които не са първи красавици. В знак на благодарност те си плуват в 
реки, изкуствени езера и блата и не се плашат от нищо. Радват очите на деца и 
възрастни. Ще погледам, ще се поуча, ще се върна и ще разкажа какво съм видял и 
научил. Инак всички ще бъдат като мен – до сега белооката я виждам нарисувана на 
керамичната карта на ПП ”Персина” в нашето читалище. Хубава е, и на снимки е 
хубава. На живо сигурно е още по-хубава!  
 
От къде ли ще ни гледа белооката потапница след години, ако човеците не се опомним, 
че от нас зависят всички земни твари? 
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