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Настоящият отчет е сборен за дейностите на СНЦ “Зелени Балкани” и СНЦ “Зелени
Балкани – Стара Загора”, които работят съвместно за опазване на българската природа.
Отчетът представя дейностите по проекти и направления.

I.ÏÐÎÅÊÒÈ È ÄÎÍÎÐÈ
През 2011 година Зелени Балкани реализира следните проекти:
Подобряване на туристическата
инфраструктура в село Маточина, Сакар,
България“, финансиран от Британскобългарското дружество за приятелство;
„Реколонизация на лалугера в
избрани целеви територии по проект №
58301-38-458, “Възстановяване популацията
на лалугера като основен елемент за
поддържане благоприятния консервационен
статус на приоритетни тревни хабитати и
популации на хищни птици в
ПП Сините камъни“;
„Дългосрочна консервация на
популацията на световно застрашената
червеногуша гъска в основните и зимовища
в света”, финансиран от EURONATUR, EAF;
„Опазване на чапловата колония на
яз. Конуш”;
“Екологично управление и
възстановяване на Средиземноморски
солници и крайбрежни лагуни” LIFE10 NAT/
IT/256 MC-SALT, финансиран от Финансовия
механизъм LIFE+;
„Устойчиво управление на гори в
Натура 2000 зони от Смолянски регион,
България“, финансиран от Министерството
на околната среда, Опазване на природата
и Ядрената безопасност на Германия,
Германската Федерална Агенция за
опазване на природата и Германската
Агенция по Околна среда със средства от
Програмата за съвети и помощ в опазването
на околната среда в страните от Централна
и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия
и изпълняван в партньорство с EURONATUR;
“Подкрепа на земеделието в райони
с висока природна стойност - Зелен Пояс и
Натура 2000 места”, финансиран от EURONATUR;
„Дългосрочни мерки за защита
на световнозастрашен вид царски орел
(Aquila heliaca) в райони на неговото
разпространение на Балканския
полуостров“, финансиран от
EURONATUR, EAF;
“Ежегодна издръжка на Спасителен
Център за диви животни (рехабилитация,
размножаване и връщане в природата

на редки животни), гр. Стара Загора за
периода 2011 г.” – финансиран от ПУДООС;
“Зелени идеи за зелени дейности”
- изграждане на соларна система за
Спасителния Център и популяризиране на
“зелената” енергия, финансиран от GEF/
UNDP;
„Възстановяване на популациите на
едрите европейски лешояди в България“,
финансиран от Финансовия механизъм
LIFE+;
Опазване популацията и
местообитанията на планинския кеклик
(Alectoris graeca craeca) в България,
Европейски фонд за регионално развитие на
Европейския съюз и бюджета на България;
“Спешни мерки за възстановяване
и консервация на видове и местообитания
с европейска значимост в комплекса
от защитени природни територии на
Поморийско езеро”, финансиран от
Европейски фонд за регионално развитие на
Европейския съюз и бюджета на България;
„Консервационни дейности за
целеви видове от директивата за птиците
на Европейския съюз - белошипа ветрушка,
черен лешояд и царски орел”, финансиран от
Европейски фонд за регионално развитие на
Европейския съюз и бюджета на България;
„Ловен сокол в България
– изследване и опазване” - проектът се
изпълнява от Института по биоразнообразие
и екосистемни изследвания и Зелени
Балкани - Стара Загора, финансиран е от
International Wildlife Consultants (UK) Ltd. и
Environment Agency – Abu Dhabi.
„Големият Зелен Уикенд“,
финансиран от Фондация Ставрос Ниаркос
(Stavros Niarchos Foundation) чрез мрежата
CVA;
„Мониторинг на прилепното
биоразнообразие – индикатори за развитие
в Източна Европа“, финансиран от Програма
Darwin и Лондонското зооложко дружество.
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През 2011 г. дейностите на Зелени Балкани бяха подкрепени от:
Финансов механизъм LIFE+ към
Европейската Общност
Предприятие за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС)
Оперативна програма околна среда
2007- 2013 (Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз и държавния
бюджет на Република България чрез Оперативна
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”)
Франкфуртско Зооложко Дружество (FZS)
Лондонско Зооложко Дружество
Фонд за действие “Европейска екологична
мрежа” (EECONET Action Fund)
Фонд за Европейско природно наследство
(EURONATUR)

Британски тръст доброволци за
консервация (BTCV)
International Wildlife Consultants (UK) Ltd
Environmental Agency - Abu Dabi
Немска федерална агенция по околна
среда (DBU)
Фондацията на Парка за птици – Валсроде
Програма за малки проекти на Глобалния
екологичен фонд (GEF), UNDP
Фондация “Помощ за благотворителността
в България”
Българо-британско дружество за
приятелство
Фондация Ставрос Ниаркос – Гърция

II.ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ
През 2011 г. Организацията продължи своята работа по основните програмни
направления и дългогодишни консервационни програми.

1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß, ÂÚÇÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ È ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ
ÂËÀÆÍÈÒÅ ÇÎÍÈ
1.1. ÏÎÌÎÐÈÉÑÊÎ ÅÇÅÐÎ
Поморийско езеро е един от
приоритетните райони на работа на
Зелени Балкани. Опазването на една
от най-значимите влажни зони по
Черноморското крайбрежие е обект на
дългогодишна консервационна програма,
стартирала през 1996 г. През годините
Организацията инвестира, чрез своите
донори, огромни средства и усилия за
опазване на уникалното биоразнообразие на
езерото и за предотвратяване на неговото
застрояване.
Дейностите на Зелени Балкани в
района на езерото са от решаващо значение
за съхраняване на комплекса от защитени
природни територии и опазването на тяхното
биоразнообразие. Непосредствената
близост на езерото до морето и плажната
ивица в Поморие го правят желан терен за
застрояване от множество инвеститори и
заинтересовани страни.
Дългогодишната програма на Зелени
Балкани за устойчиво управление на езерото
не само осигури неговата институционална
защита /чрез обявяването му за защитена

територия, Рамсарски обект и защитена
зона от НАТУРА 2000/, но постигна и
значителни “консервационни успехи”, след
които:
•
Възстановени местообитанията на
редки и застрашени видове птици;
•
Увеличена популация на гривестата
рибарка от 6 на 1500 двойки;
•
Маркиране на границите на
защитената местност и поставяне на
указателни и информационни табели;
•
Събрана база данни за
биоразнообразието на Поморийско езеро;
•
Включване на Поморийско езеро в
екологичната мрежа НАТУРА 2000;
•
Изготвяне на план за управление
на защитени зони BG0000620 „Поморие” и
BG0000152 „Поморийско езеро”;
•
Възстановяване на хидрологичния
баланс на лагуната;
•
Програма за екологично
образование, популяризиране на
Поморийско езеро и изграждане на
капацитети;
•
Изграждане и оборудване на
посетителски център „Поморийско езеро”.

В резултат на дългогодишната работа на Зелени Балкани за опазване на влажните
зони и най-вече Поморийско езеро, като Рамсарски обект, през 2011 г. представител на
Зелени Балкани бе номиниран от МОСВ за НПО представител на Рамсарската Конвенция за
България в ролята на т.нар. NGO CEPA Focal Point. Представителят бе одобрен от Рамсарската
Конвенция и се включи в ежегодната европейска работна среща на страните, ратифицирали
Конвенцията в Словакия.
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1.1.1. Åêîëîãè÷íè ïðîåêòè íà òåðèòîðèÿòà íà Ïîìîðèéñêî åçåðî
Програмата на Зелени Балкани за
Поморийско езеро през 2011 г. е подкрепена в
рамките на два основни проекта.
Първият от тях е, финансиран по
Приоритетна ос 3 – “Опазване и възстановяване
на биологичното разнообразие в Република
България” на Оперативна програма “Околна
среда 2007-2013 г.”. Проектът „Спешни мерки
за възстановяване и консервация на видове
и местообитания с европейска значимост в
комплекса от защитени природни територии на
Поморийско езеро”. Проектът стартира през
2009г. и цели опазването на редки и застрашени
видове птици и природни местообитания,
разпространени на територията на езерото.
За целта той предвижда консервационни и
възстановителни мерки и ограничаване на
заплахите, в комплекса от защитени природни
територии на Поморийско езеро.

Италия с цветни пръстени, които пребивават
в района на колонията на Поморийско езеро и
вероятно гнездят в нея. През 2011 г. е организирано
и ново маркиране на птици, по време на което
са опръстенени общо 130 гривести рибарки, от
тях 123 са млади, а 7 са възрастни. 8 от тях са
маркирани с радиопредаватели (7 възрастни и 1
млада птица). След поставянето на предавателите
e организирано проследяване на птиците, като
четири от тях са засичани в рамките на 2 седмици.
Много е вероятно останалите птици да са успели
да премахнат поставените предаватели и това да
е причина да не са засичани след това.
В периода април-май успешно е
проведено почистване на твърди битови и
строителни отпадъци от бреговете на езерото с
цел подобряване на природозащитното състояние
на целевите местообитания. Почистени са общо
600

През 2011г., в рамките на проекта, са
реализирани следните дейности:
Изготвена е тръжната документация за избор
на изпълнител за строителството на земнонасипния
остров, но поради възникнал юридически казус с
представителността, процедурата не е проведена
и проектът е спрян от 11 юли 2011 г. Проведени са
редица срещи с МОСВ за решаване на казуса.
През 2011 г. експертите проведоха
проследяване на резултатите от опръстеняването

на гривестите рибарки, което е извършено за
първи път през 2010 г. Записани са няколко
повторни наблюдения на опръстенени птици.
Наблюдавани са гривести рибарки, маркирани в

дка от целевите крайбрежни местообитания.
Извозени са 762 куб. м. отпадъци.
Изработени и монтирани са
15 бр. информационни и забранителни табели в
почистените терени.
През
месец
април
с
участието
на доброволци и експерти са монтирани
информационните табели за
обозначаване на «Ботаническа екопътека» и
«Орнитологичен маршрут». Монтирани са общо
25 информационни табла с цел подобряване
информираността на посетителите и създаване
на условия за развитие на екотуризъм в района
на езерото.
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Изготвена е интерпретационна програма
за работа на Посетителския център.
През годината са проведени няколко
медийни събития: отбелязване на Международния
ден на влажните зони (2 февруари); представяне
на продуктите на проекта на туристическа борса
«Ваканция и СПА» в НДК; отразяване на проекта
с репортаж от БНТ в съвместна рубрика на
ОПОС и БНТ, пресконференция с медии през
месец май с цел представяне на еко-маршрутите
около езерото; Лаборатория на открито със
списание ГЕО и Природонаучния музей Бургас;
отбелязване на Международния ден на Черно
море (31 октомври); отразяване на проекта по
ОПОС и консервационната бригада с репортажи
от БНТ.
През летните месеци Посетителския
център е посетен от над 3000 души, които имаха
възможност да се запознаят освен с природата
на района и с проекта и неговите дейности. През
месец август Центърът е посетен от представители
на УО на ОПОС, а също и от министър Нона
Караджова и зам. министър Ивелина Василева.
Проектът продължава и през 2012 г.,
когато предстои изпълнението на следните
дейности:
- Изграждане на земнонасипен остров за
гнездене на водолюбиви птици;
- Изготвяне на работен проект за екомаршрути и
туристическа инфраструктура;
- Издаване на информационни материали.
През 2011 г. Зелени Балкани стартира
проект «Екологично управление и възстановяване
на Средиземноморски солници и крайбрежни
лагуни”
LIFE10
NAT/IT/256.
Проектът
е
международен и се осъществява в партньорство

с Паркове Делта на По и Молентарджиус (в
Италия) и Камарг, Тур дьо Валат и Сален Груп
(Франция)/. Целта на проекта е опазване на
местообитания и видове птици, обект на защита
на Директивите за птиците и местообитания на
ЕС в общо 10 защитени зони в Италия, Франция и

1.1. ÏÎÌÎÐÈÉÑÊÎ ÅÇÅÐÎ
България. Целевата зона за проекта в България е
Поморийско езеро.
Подцелите на проекта са:
- Разработване на модел за управление на
солници;
- Разработване на насоки и ръководство за
намаляване безпокойството от гларуси върху
гнездящи водолюбиви птици;
Подобряване
на
екотуристическата
инфраструктура и намаляване отрицателното
въздействие от достъпа на хора;
- Изготвяне на план за управление за ЗЗ „Солници
Червия” в Италия.
Основните дейности предвидени в проекта са:
- Провеждане на предварителен мониторинг на
биотични и абиотични фактори;
-

Възстановяване на водната циркулация в
лагуните, където е нарушена;
- Възстановяване и изграждане на нови места за
гнездене на птици;
- Намаляване отрицателното въздействие от
гларусите и наземни хищници върху водолюбиви
птици, гнездящи в защитените зони;
- Изграждане на екотуристическа инфраструктура
и подобряване обществената информираност;
- Вкопаване на опасни електропроводи в
земята;
- Изготвяне на план за управление на ЗЗ;
Подобряване
състоянието
на
целеви
местообитания чрез премахване на инвазивни
растителни видове.
Проектът стартира в самия край на
годината, поради което пред 2011 г. са извършени
само някои “въвеждащи” дейности, като:
- Провеждане на предварителен мониторинг на
птиците в района на Поморийско езеро;
- Подготовка на програма за изпълнение
на проектните дейности и подписване на
партньорски споразумения;
- Провеждане на първа работна среща по проекта
в парк «Молентарджиус» - Сардиния, Италия
– в срещата участваха Дончо Киров и Димитър
Попов като представители на Зелени Балкани
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1.1.3. Äðóãè äåéíîñòè
Като част от работата ни за
опазване на Поморийско езеро, през 2011г.
е обновена информацията в стандартния
формуляр за данни за ЗЗ «Поморие»
BG0000620 от мрежата Натура 2000 и е
внесена в МОСВ.
Обновен е и Формуляра с
информация за Рамсарското място 1229
„Комплекс Поморийски влажни зони» и е
предаден на националния координатор в
МОСВ. Посочените два документа са от
важно значение за правилното управление
и институционалната защита на езерото
и приоритетните за опазване видове,
разпространени на територия му.
През 2011г. е внесено официално

писмо в МОСВ с искане за възлагане
на СНЦ Зелени Балкани да организира
поддържащи, направляващи, регулиращи,
възстановителни и други природозащитни
дейности в имотите държавна собственост
(МОСВ) в ЗМ „Поморийско езеро”, ЗЗ
BG0000620 „Поморие” и ЗЗ BG0000152
„Поморийско езеро” на основание чл.
53 от Закона за защитените територии
и чл. 119 (3) от Закона за биологичното
разнообразие. На практика Зелени
Балкани осъществяват тези дейности
вече повече от десетилетие, но писмото
по реда на Закона ще е допълнителна
гаранция и израз на подкрепа от МОСВ
за консервационната ни програма на
езерото.

1.2. ÐÅÊÀ ÄÓÍÀÂ
Зелени Балкани е пионер по
отношение дейностите за опазване на
река Дунав, които започват в началото на
90-те години, съвместно с WWF-DCP и са
насочени към опазване биоразнообразието
на реката, влажните зони по поречието й и
крайречните заливни гори. Благодарение
на дейностите на Зелени Балкани в района
са обявени почти всички съществуващи
защитени територии по реката, сред които
ПП “Персина” и ЗМ “Калимок-Бръшлен”,
осъществени са множество проекти и
дейности, както и експедиции за проучване и
мониторинг на биоразнообразието.

През 2011г., екип на Зелени Балкани
осъществи мониторинг на територията
на рибовъдното стопанство, с цел да се
запознае със състоянието на влажната
зона. Отчетена е числеността на двете
смесени колонии на чаплови птици
и малки корморани. Екипът отбеляза
значително намаляване на числеността

Като част от инициативата на Зелени
Балкани за възстановяване на защитената
зона Калимок-Бръшлян от 1998 година
Организацията е собственик на съоръженията
на бившето рибовъдно стопанство. Зелени
Балкани са и автор (в партньорство с WWFDCP) на концепция за възстановяване на
влажната зона, която по-късно се превръща в
голям проект на Световна банка, управляван
от Сдружение “Калимок-Бръшлян”. Целта на
проекта бе да се възстанови водния баланс
и притока на вода от Дунав към влажната
зона – важно условие за възстановяване на
водната екосистема и биоразнообразието в
района.

на гнездещите водолюбиви птици, което е
свързано с неправилното управление на
съоръженията от страна на държавните
институции и свързания с това нарушен
хидрологичен режим. За констатираните
негативни изменения е информирана
РИОСВ – Русе.

1.3. ÐÅÊÀ ÌÀÐÈÖÀ
През 2011 г. доброволци на Зелени
Балкани активно участваха в дейностите
по проект на Община Димитровград
“Възстановяване, опазване и устойчиво
управление на ЗМ Злато поле” /
финансиран от Оперативна програма
“Околна среда”/. През 2011г. доброволците
участваха в монтирането на гнездилки

за хралупогнездещи птици, изкуствени
острови за водоплаващи птици, в саденето
на блатни кокичета и водни лилии, в
грижите за посадените дръвчета. С това
те оказаха значима подкрепа на екипа на
Община Димитровград и допринесоха за
подобряване състоянието на Защитената
местност.
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1.4. ÃÎÐÈ
Българските гори са едни
от най-ценните природни ресурси
на страната ни. Още при самото
си създаване Зелени Балкани
идентифицира
опазването
и
устойчивото
управление
на
горите като един от основните си
приоритети и сфери на действие.
Проблемът с опазването
на горите е особено обострен
през последните години, което
е свързано с бракониерството,

За
съжаление
през
2011г.
Организацията не разполага с целеви
средства и експерти за провеждане на
мащабни разследвания по темата. Този
факт е отчетен като един от недостатъците
на работата през последните години – не
само заради високото природозащитно
значение на горите, но и заради очакванията
на гражданите, спрямо организацията.
Като част от дейността ни за
опазване на горите, през 2011 г. е
стартиралия съвместен проект с Фондация
ЕВРОНАТУР - „Изграждане на капацитет
за устойчиво управление на горите
в зоните от Натура 2000 в област
Смолян”. Средствата са осигурени от
Министерство на околната среда на
Германия (BMU), Федерална агенция
по околна среда на Германия (UBA)

закононарушенията и наличието
на
корупционни
практики.
Огромен
природозащитен
проблем е липсата на държавна
политика
за
устойчиво
управление и съхранение на
горите и по-точно - заменките
на държавни и общински гори с
национално природозащитно и
ландшафтно значение и тяхното
преминаване в частни ръце.

и Федерална агенция за опазване на
природата на Германия (BfN). Главната
цел на проекта е - опазване и устойчиво
управление на горите в защитените зони
от НАТУРА 2000 в Област Смолян.
На 4 ноември 2011 г. се проведе
първата работна среща по проекта. На
срещата присъстваха представители на
почти всички заинтересовани страни от
региона: РИОСВ – Смолян, РДГ – Смолян,
Областна Администрация – Смолян,
ДГС – Михалково, ДГС – Златоград, ДЛС
– Извора-Девин, ДГС – Смилян, Община
Смолян, Община Рудозем, МРРБ, местни
НПО, експерти по Натура 2000 и гори,
екипът на проекта от българска страна и
г-жа Анете Шпангенберг – ръководител на
проекта от немска страна.

ÇÀËÅÑÈÒÅËÍÈ ÀÊÖÈÈ
Провеждането на залесителни акции
е може би най-популярната природозащитна
дейност. Чрез залесителните акции
целим не само прекия консервационен

ефект върху видове и местообитания, но
и промяна на мисленето на участниците
и популяризиране на ценностите на
доброволчеството.

Çàëåñèòåëíà àêöèÿ Çëàòî ïîëå
Над 30 служители на екипа на
строителния надзор на ЖП линия Пловдив
- Свиленград участваха в залесителна
акция, която се проведе в ЗМ “Злато
поле”. Инициативата за акцията беше на
самия екип с финансовата подкрепа на
фирмите партньорки в организацията на
строителния надзор: ТИПСА - Испания,
Луис Бергер - Франция, Систра – Франция,
Рубикон Инженеринг – България и Традемко
– Гръция, които предоставиха всички
средства необходими за закупуването

на инструменти и дръвчета, нужни за
залесяването. Участниците в акцията
засадиха за едва няколко часа над 150
върби и 150 вегетативни пръти, като дори
подготвения залесителен материал се
оказа малко за ентусиастите! В допълнение
на акцията, участниците направиха сами и
поставиха в защитената местност гнездилки
за хралупогнездещи и хранилки, с което
ще подпомогнат оцеляването на пойните
птици през зимата и загнездването им на
пролет.
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На 21 и 22 октомври 2011 г., Зелени
Балкани организира залесяване с доброволци,
местни жители и ученици в района на с.
Белозем, общ. Раковски.
Залесяването е част от международната

доброволческа инициатива Big Green Weekend,
която се проведе едновременно в 10 европейски
страни – Великобритания, България, Гърция,
Исландия, Естония, Франция, Германия,
Румъния, Холандия и Италия. Големият
зелен уикенд се осъществи с подкрепата на
Фондация Ставрос Ниаркос (Stavros Niarchos
Foundation) и в партньорство с организациите
от международния Алианс на доброволците за
консервация (Conservation Volunteers Alliance).
Допълнителни средства бяха събрани от частни
дарители, като в това отношение изказваме

специални благодарности на Венцислав
Огнянов, дарил средства за закупуването
на още дръвчета! На международно ниво
инициативата цели да приобщи повече хора към
идеята за доброволен труд в полза на околната
среда. В рамките на кампанията, Зелени
Балкани закупи над 500 фиданки, предимно от
дъб, обикновен явор и чинар –местни видове
дървета, които са подходящи за поддържане и
увеличаване на биоразнообразието в района на
с. Белозем. В кампанията се включиха активно:
доброволци на Зелени Балкани и Националната
скаутска организация на България, ученици от

гимназията по селско стопанство – с. Белозем,
СОУ „Гео Милев”, Читалище „Просвета”
– с. Белозем, заинтересовани граждани от
Белозем, Пловдив и др.

Çàëåñÿâàíå çà ïîäîáðÿâàíå ãíåçäîâèÿ õàáèòàò íà öàðñêèòå îðëè описано в раздела 2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ

2. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß È ÂÚÇÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÐÅÄÊÈ È ÇÀÑÒÐÀØÅÍÈ ÂÈÄÎÂÅ
È ÒÅÕÍÈÒÅ ÌÅÑÒÎÎÁÈÒÀÍÈß
2.1. ËÅØÎßÄÈ
Опазването и възстановяването на
популациите на лешоядните птици е един от
приоритетите в консервационната програма на
Зелени Балкани.
В България са се срещали четири вида лешояди
– белоглав, черен, брадат и египетски.
Лешоядите изпълняват незаменима екосистемна
функция, като се хранят с трупове на умрели
животни. Те са чудесно приспособени за
своята роля в природата. Киселинността на
храносмилателната система е рН 1 (оцетът
е с рН 4), като така успешно се справят не
само с тъкани и кости от умрелите животни,
но и с причинителите на заразни болести като
бруцелоза, антракс, чума и по този начин
предотвратяват разпространението им сред
домашните и дивите животни.
Всеки един от четирите вида се храни с различни
части на умрелите животни, като така всички са
еднакво важни и значими, като екип в спешната

медицина.
За съжаление, вследствие на преследване,
намаляване на пасищното животновъдство,
бракониерски отстрел и кампании за отравяне
на едри хищници, тези величествени птици
са докарани на ръба на оцеляването или са
напълно изчезнали като гнездящи в България!
Белоглавият лешояд се среща като гнездящ
единствено в Южна България – Източни
Родопи, а наскоро и в Кресна, благодарение на
усилията на природозащитниците от Фонда за
дивата флора и фауна. Черният лешояд вече не
гнезди у нас, а посещава страната в търсене на
храна от съседна Гърция. Египетският лешояд
се размножава в България, но популацията
му е световнозастрашена и силно намаляла,
а брадатият лешояд е останал като символ
на българската природозащита единствено
на знака, с който се маркират защитените
територии.
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Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
(Recovery of the Populations of Large European Vultures in Bulgaria) - LIFE08
NAT/BG/278, изпълняван в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) и
финансиран от финансовия механизъм LIFE+ към Европейската Общност, Франкфуртско
Зооложко Дружество (FZS) и Немска федерална агенция по околна среда (DBU).
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците
на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им
местообитания в България, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие
на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и възстановяване
на биологичното разнообразие”.
Проект “Възстановяване
на
популациите на едрите европейски
лешояди в България” LIFE08 NAT/

видове в природата, както и създаване на
работещи мрежа от заинтересувани лица
за успешното опазване и възстановяване
на лешоядите и техните местообитания.
Проектът се развива в четири
основни целеви територии в Стара планина
– Врачански Балкан, Централен Балкан,
Сините камъни – Гребенец и Котленска
планина. Освен това предвижда дейности,
които се провеждат в района на Бяла
река, Източни Родопи и на територията
на Спасителния център за диви животни в
Стара Загора.

BG/278 е амбициозен 5-годишен проект,
който
следва
стъпките,
заложени
в Балканския план за действие за
лешоядите и цели възстановяване и
стабилизиране популациите на трите едри
вида лешояди (брадат, белоглав и черен)
в България, чрез природозащитни мерки и
повишаване институционалния капацитет
за опазването им. За постигането
на тази цел, проектът е насочен към
ограничаване на преките и непреки
заплахи за целевите видове, възвръщане
на белоглавия лешояд като гнездящ вид в
Стара планина, проучване на условията и
подготовка за реинтродукция на брадат и
черен лешояд в България (след успешната
реинтродукция на белоглавия лешояд) и
създаване на положително отношение
към лешоядите. В институционално
отношение проектът предвижда да се
работи за подобряване капацитета
на
неправителствени
организации,
Парковите дирекции и Регионалните
инспекции по околна среда и води за
подготовка и успешно провеждане на
програми за възстановяване на изчезнали

Конкретните дейности, заложени в
рамките на проекта са:
•
Възстановяване на изчезналата
гнездяща популация на белоглавия лешояд
в Стара планина чрез реинтродукция на
150 – 200 птици, внесени от Испания;
•
Полеви дейности за намаляване
на преките и непреките заплахи спрямо
едрите видове лешояди в България;
•
Създаване на благоприятни условия
за размножаването на белоглавия, черния
и брадатия лешояд в България;
•
Популяризиране на екотуризма и
щадящо природата земеделие;
•
Развитие
на
капацитет
на
национално и местно ниво за успешно
провеждане на програми за възстановяване
на изчезнали видове;
•
Обмяна на опит и сближаване на
българските природозащитни институции
и техните европейски партньори.
В изпълнение на предвидения график и
цели на проекта, през 2011 г. по него са
осъществени следните дейности:
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Подготвителни дейности:
Част от дейностите, предвидени
в проекта, са насочени към събиране
на
допълнителна
информация за
разпространението на лешоядите, тяхното
поведение, предпочитани места за почивка
и хранене.
За целта, проектът предвижда
улавяне на черни лешояди в Югоизточна
България и маркирането им със специални
крилни
марки,
което
да
позволи
разпознаването им по-късно в природата.
С подобни марки, но различен цвят и код,
са маркирани и всички белоглави лешояди,
освободени в рамките на програмата за
възстановяване на вида в Стара планина.
В рамките на проекта през 2011
са поръчани 53 специализирани крилни
марки за маркиране на лешоядите.
Крилните марки за черните лешояди са
зелени, с трибуквен черен код, тези за
белоглави лешояди, уловени в България,
са сини, с жълт трибуквен код, а тези за
птици, освобождавани от клетките в Стара
планина са жълти, с трибуквен черен код.
Така наблюдателят може да се ориентира
дори от къде е птицата, която наблюдава.
За съжаление, въпреки всички
усилия на екипа и двата специализирани
капана за хищни птици, към края на
2011г. няма уловени и маркирани
черни лешояди. Основната причина е
липсата на характерните от предходни
години струпвания в района на Бяла река
на птици от колонията черни лешояди,
гнездящи в резервата Дадя (Северна
Гърция). Този въпрос е обсъждан
многократно с колегите от резервата Дадя
и въпреки, че няма драстично намаляване
на гнездящите двойки там, то найвероятно има загуба на неразмножаващи
се птици, които по принцип не са така
привързани към колонията и обитават поширок периметър. Все повече се налага
мнението, че тази колония няма капацитет
за разрастване и не би могло да се
разчита на нея за възстановяването на
вида в други исторически местообитания
в Източни Родопи, а още по-малко в други
райони на България и Балканите. Може би
единственият шанс за вида е програма за
реинтродукция с внасяне и освобождаване
на птици от другаде.
Въпреки, че не доведоха до улавяне
на черен лешояд, усилията на екипа се
увенчаха с известен успех - през май 2011

2.1. ËÅØÎßÄÈ
г. е хванат египетски лешояд. Птицата
е маркирана с прототипен GPS/GSM
предавател. За съжаление, предавателят
работи много кратко време, но птицата е
наблюдавана след това в района на Бяла
река и идентифицирана, благодарение на
поставения пръстен.

Едновременно с това, в рамките на
проекта стартира и събиране
на
налична информация и съществуващи
GIS модели за няколко целеви
вида
(шипоопашата,
шипобедрена
костенурка, дива коза, мечка, вълк),
които са ключови за осигуряване на
храна за лешоядите. Основната идея за
изготвянето на тези хабитатни модели е
да се определят потенциално подходящите
за лешоядите места и да се предприемат
мерки за тяхното опазване. С това се
цели подобряване на хранителната база
на лешоядните птици и подготовка на
районите за бъдеща реинтродукция на
черни и брадати лешояди.
За
да осигури максимална
ефективност и координация на усилията,
насочени към опазването на едрите
видове лешояди в национален мащаб и
в дългосрочен план, екипът на проекта
разработи и внесе в МОСВ задания за
Разработване на планове за управление
съответно за черен, белоглав и брадат
лешояд.
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В рамките на проекта, на 11-13.04.2011 г.
се проведе “Третата работна среща
за обсъждане на Балканския план
за
опазване
на
лешоядите”. По
време на срещата е направен преглед на
състоянието на лешоядните популации във
всяка една от участващите страни, както
и текущите дейности и резултатите от тях.
Специално за срещата пристигат експерти
от Западна Европа с дългогодишен опит от
работата си за опазване и възстановяване
на лешояди в Алпите и Пиринеите –
Мишел Терас (Президент на Фондацията
за опазване на лешоядите – VCF), Хуан
Санчес Артез (Фондация за опазване на
черния лешояд – BVCF), Алваро Камина
(Фондацията за опазване на лешоядите
– VCF), Волфганг Фремут (Франкфуртско
зооложки дружество – FZS) и други. На
срещата експертите имат възможност да
обсъдят текущите проекти за реинтродукция
на лешояди на Балканите и необходимите
допълнителни проучвания и действия за
осигуряване на устойчивост и ефективност
на програмите. Обсъдени са и въпроси,
свързани с критичното състояние на
популациите на египетския лешояд, общи
схеми за мониторинг и маркиране, обмяна
на опит и информация.
В рамките на проекта са проведени
множество срещи с местните кметове,
животновъди, селски стопани, ловци,
ветеринари, горски, паркови служители
и туристи във всички целеви територии.
Целта на тези срещи е да се създаде
положителна нагласа към лешоядите и
опазването на природата, да се развие
мрежа от стопани и граждани, които да
съдействат за изхранването на лешоядите
в природата и да следят адаптацията
на птиците на свобода. В резултат на
постоянните контакти и работа с местните
собственици, над 100 граждани са
предоставили
мъртви
домашни
животни за изхранване на лешоядите,
а други над 50 са подали сигнали
за наблюдавани белоглави лешояди,
освободени в рамките на проекта.
През ноември 2011 г. екипът на
проекта внесе запитване за регистриране
на площадките на Сините камъни –
Гребенец, Котленска Стара планина
и Бяла река, съгласно изискванията
на Регламент 1069/2009/ЕО, Регламент
142/2011/ЕО и Анекса към Решение
2003/322/ЕО за използване на странични

2.1. ËÅØÎßÄÈ
животински продукти за подхранване
на лешоядите. С това екипът на проекта
цели да официализира трите площадки за
подхранване и като получи подкрепата на
институциите, да стимулира още повече
стопани да съдействат за изхранването на
птиците. Очаква се отговора на Българската
агенция по безопасност на храните.
В
рамките
на
предвидените
дейности за развитие на туристически
продукти, край адаптационната волиера
в ПП Сините камъни е изградено

фотографско укритие. До март 2011 г.
укритието е посетено от четири групи от
по трима фотографи, като допълнително
е организирано посещението на група
от 4 чуждестранни туристи, живеещи в
района. Продължават посещенията на
фотографи анималисти – любители и
професионалисти, които имат възможност
от непосредствена близост да наблюдават
и заснемат хищните птици, посещаващи
площадката.
Преки консервационни дейности:
С цел подобряване гнездовите
условия и привличане на черни лешояди, в
района на Бяла река през февруари 2011 г.
са поставени 7 изкуствени гнезда.
Едновременно с това, в рамките
на проекта са осигурени грижи и храна
за лешоядите, настанени за отглеждане в
Спасителния център за диви животни. В
Центъра към края на 2011 г. се отглеждат
един черен лешояд от Гърция (колонията в
Дадя) и един, доставен от Биская, Испания;
четири египетски лешояда и двойка
брадати лешояди. Периодично, според
конкретните нужди, екипът на Центъра се
включва през 2011 г. и при посрещането на
различни нужди на проекта – от аутопсии
на загинали птици до получаването и
карантината на лешояди, пристигнали за
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програмата по реинтродукция. Екипът на
Центъра съдейства за извършването на
аутопсии и издаване на експертизи за
общо 13 мъртви белоглави лешояди за
2011 година и прие за рехабилитация и
лечение следните три птици К1Т (17.8.2011);
K0J (22.12.2011); K1R (23.12.2011).
През 2011 година са осигурени
общо 46 белоглави лешояди за
четирите адаптационни волиери в

подхранвания, като са осигурени
над 30 500 кг храна на площадките
за подхранване и адаптационните
волиери.

Стара планина: 38 белоглави и 1
черен лешояд от Испания (осигурени
от BVCF, VCF и GREFA); 2 белоглави
лешояди от Зоопарка Злин (Чехия),
2 белоглави лешояди от DierenPark
Amersfoort (Холандия); 4 белоглави
лешояди от Alwetterzoo (Германия).

които облитат района между площадките
на Сините камъни – Гребенец и Котленска
Стара планина.

През юни 2011 г. започват
преговори с Фондацията за опазване на
лешоядите (VCF) и ГРЕФА за осигуряване
на доставките от белоглави лешояди в
рамките на проектния график.
През 2011 г. са освободени
общо 31 белоглави лешояди от четирите
адаптационни волиери във Врачански
Балкан, Централен Балкан, Сините камъни
– Гребенец, Котленска Стара планина,

като 3 от тях бяха маркирани с радиопредаватели, а 5 - с различни прототипни
разработки на GPS/GSM предаватели.
Едновременно с това са
проведени
над 500 човекодни наблюдения и

Вследствие на усилията на екипа,
към декември 2011 г. има фиксирана
група от освободени лешояди (9 11 птици) в района на Врачански Балкан
и сформирана група от 12-15 лешояда,

Лешояди, маркирани и освободени
в рамките на проекта са наблюдавани
в пет други страни (Македония, Гърция,
Турция, Полша и Италия). За отчетния
период са установени общо 13 доказани
смъртни
случая
на
освободени
лешояди,
загинали
основно
от
електрически ток. За ограничаване на
тези загуби е стартирана допълнителна
кампания за работа с местната
EVN електроразпределение ЕАД за
обезопасяване на електропреносната
мрежа.
По отношение на ограничаването
на заплахите, една от основните цели
на проекта е борбата със залагането на
отровни примамки за едри хищници, които
нанасят вреди върху домашни животни.
Тези методи на борба не са избирателни
и заради тях загиват десетки редки и
застрашени видове бозайници и птици.
В рамките на кампанията, на 14.6.2011 г.
на територията на Централен Балкан
е осуетен опит за отравяне след
получаване на сигнал за живи гълъби,
намазани с отрова и вързани на крепостта
в местността Аневско Кале. Гълъбите
са открити от служители на Парка и
изпратени до екипа на проекта в София
за анализ. Пробите са положителни за
фосфоорганични / карбаматни пестициди.
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Проби от всички загинали лешояди са
изпратени на лабораторията към БАБХ
в София за изследване. Три от случаите
са положителни за фосфоорганични
/ карбаматни пестициди – един от
адаптационната волиера в Котел (К2Х),
друг на птица, открита загинала в
местността Урушки скали (К2М) и трети
от района на Врачански Балкан (К1N). В
случая с Врачански Балкан (К1N), птицата
бе открита под стълб от електропреносната
мрежа и причината за смъртта вероятно
е комплексна – отравяне и токов удар.
В случая с Котленската птица (К2М), бе
подаден сигнал до РИОСВ Бургас (13.12.2011
г.), сезирани са полицейските органи и е
проведено разследване на място.
След
злополучната
серия
с
убити от ток лешояди през 2011 г.
(K1N, K15, K02, K22, K2R, 1108462, K26,
K2T) започна активна кампания за
работа с местните електропреносни
дружества. На 05.12.2011 г. представители
на
проекта
проведоха
експертна
работна среща с представители на EVN
Eлектроразпределение АД, за да обсъдят
създалата се ситуация. След срещата, в
периода 09. - 11.12.2011 г. сътрудници на
КЕЦ Сливен направиха оглед на терен в
района на двете адаптационни волиери
в Сините камъни – Гребенец и Котленска
Стара планина.
Едновременно започна интензивна
кореспонденция с РИОСВ Стара Загора и
РИОСВ Бургас за издаване на предписания
за обезопасяване на електропроводната
мрежа до двете волиери.
Друга идентифицирана заплаха,
неспомената в проекта, се оказаха
многобройните
инвестиционни
намерения
за
изграждане
на
ветрогенетори
в
близост
до
адаптационните
волиери. Сред найголемите са тези за ветропарковете край
Раково и Бяла (Източна Стара планина).
Екипът на проекта подготви и внесе
подробна информация за освободените
лешояди и тяхното движение и дисперсия
(използвайки фото- и видеоматериал от
архива към проекта) в РИОСВ Стара Загора
и Административен съд – Стара Загора.
Едновременно с това, екипът на проекта
съдейства за изготвянето и внасянето на
жалба срещу Решение по ОВОС № 1-2/2011г.
на РИОСВ Стара Загора по чл. 98, ал.2 от
АПК и на основание чл.99, ал.6 от ЗООС за

2.1. ËÅØÎßÄÈ
района на Бяла до Административния съд
в Стара Загора.
Информиране на обществеността и
разпространение на резултатите
Поддържа се и се обновява редовно
уеб-сайта на проекта http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/life/ на български
и английски език за популяризиране на
проекта и информиране на широката
общественост за напредъка на проекта
и дейностите, качени са над 30 новини и
е стартирана кампания за осиновяване
на лешоядите. Като част от публичните
дейности в рамките на проекта са
организирани и проведени серия от
мероприятия: Международен ден на
лешоядите, Есенна трансхуманция /
придвижване на стада между летните
пасища и зимните кошари/, Национален
фестивал на лешоядите в Сливен,
Съвместно преброяване – България –
Гърция, Изложба в информационен център
НАТУРА – ДПП Врачански Балкан.
В рамките на проекта стартира
осиновителна кампания за набиране
на
допълнителни
средства
за
поставянето на GPS/GSM предаватели
на освободените птици.
Привлечени са следните донори
– негово превъзходителство Карел ван
Кестерен – посланик на Кралство Холандия
в България (кръстник), Контур Глобал
– Марица Изток 3 (закупили предавател),
сем. Ванчеви (закупили предавател) и гжа Илейн Холиоук (месечна издръжка на
белоглав лешояд).
За всяка от четирите адаптационни
волиери – Врачански Балкан, Централен
Балкан, Сините камъни – Гребенец и

Котленска Стара планина ще бъдат
отпечатани минимум 2 табели, които ще
бъдат поставени от местните координатори
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2.1. ËÅØÎßÄÈ

на избрани от тях, достъпни за широката
общественост места.
Едновременно с това ще се постави
табела на волиерата в Спасителния център
за диви животни към Зелени Балкани и
стикер на специализираната клетка за
рехабилитация.

границата с България. Целта на дейностите по
този проект е да се създадат предпоставки за
загнездването на черни лешояди в Източни
Родопи. За целта се осъществяват изкуствени
подхранвания на лешоядите и се поставят
изкуствени гнезда и макети, които да ги
стимулират да загнездят.

Проектните цели и конкретни
дейности са отразени в 293 електронни,
печатни и телевизионни медии, сред
които 5 вестника, 8 телевизии и 8 радиа,
между които национални медии като bTV,
NOVA телевизия, 24 часа, БНР.

Подхранване на черен лешояд:
От януари до декември 2011 г. са
извършени 44 подхранвания на черен лешояд с
39 трупа на домашни животни (4 коня, 15 крави,
6 магарета, 2 мулета, 3 овце, 5 прасета, 2 телета
и 1 бик) и 8 пъти с кланични отпадъци. Общо
тегло на изнесената и изхвърлена мърша на
площадките за подхранване е над 13 300 кг.
Осъществено
е
последващо
проследяване на резултатите от подхранването
в рамките на 61 дни, като по време на
мониторинга са снети подробни данни за
хищните птици, посещаващи площадката.
Извършено е почистване на тревна и
храстова растителност около специализираната
площадка за подхранване в района на село
Пелевун, за да се избегне замърсяване и
отслабване на електрическия импулс, подаван
от електропастира.

Издадени
са
следните
информационни издания - плакати (1000
бр.), дипляни (1200 бр.), шийт-листове (1200
бр.); папки (1000 бр.); индивидуални дипляни
(6 вида * 1200 бр.); афиши фестивал (40
бр.); флаери фестивал (300 бр.) и календар
за 2012 г. (750 бр.).
Дейностите на проекта ще
продължат до 2014 г. по описаните
вече
програмни
направления
и
дейности.
Проект
“Консервационни
дейности
за
целеви
видове
от
Директивата за птиците на ЕС белошипа ветрушка, черен лешояд
и царски орел, в основните им
местообитания в България”, финансиран

от Европейския фонд за регионално развитие
на Европейския съюз и държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна
Ос 3 “Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие”. Проектът има
принос в Програмата на Зелени Балкани
за опазване на лешоядите с дейности,
насочени към възстановяване популацията на
черния лешояд на територията на страната. В
момента видът не гнезди на наша територия.
В Европа има две размножителни колонии,
разположени съответно на остров Майорка в
Испания и в резерват “Дадя” – Гърция, близо до

Маркиране и проследяване на черни
лешояди
посредством
сателитни
и
радиопредаватели:
В
Източни
Родопи
установихме
традиционно въздушно трасе за търсене на
храна на редовно наблюдаваните там черни
лешояди, както и мястото им за нощувка. Бяха
наблюдавани 4 птици на различна възраст - 1
възрастна, две субадултни и една млада.
Проведени са много дни на терен за
улова и маркирането на черни лешояди с
предаватели. За съжаление нито една от 4те
птици не попадна в обхвата на капаните за
улов и не бе уловена. Опитите за улов на черни
лешояди ще продължат и през 2012 г.
Осигуряване на места за гнездене в
краткосрочен и дългосрочен план:
Един от методите за провокиране
загнездването на черни лешояди е създаването
на изкуствени гнезда и реалистични макети на

14

ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ” è ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ - ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ”

ÃÎÄÈØÅÍ ÎÒ×ÅÒ 2011 Ã.

II.ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ
птиците, за тяхното привличане. За целта през
2010 г. бяха изработени 5 реалистични модели
на черни лешояди, в естествени размери,
които бяха монтирани през 2011 г. в близост
до изкуствено създадени гнезда. Монтирането
на макетите на изкуствени гнезда създава у
птиците усещането за “населеност” на района
и чувството, че той е подходящ за гнездова
територия. Методологията е успешно изпитана
в много страни и прилагана пилотно в България
от Зелени Балкани.

2.2. ÖÀÐÑÊÈ ÎÐÅË
През 2011 г. са поставени 3 изкуствени
гнезда за черен лешояд и 2 макета на вида в
района на яз. Студен кладенец. По-късно, през
размножителния сезон, всички те бяха обстойно
проверявани. През декември са поставени
оставащите по проекта три изкуствени гнезда и
два макета, с което на практика е осъществена
заложената по проекта дейност.

2.2. ÖÀÐÑÊÈ ÎÐÅË
Царският орел е световнозастрашен
вид, от който в страната са останали едва
30-тина гнездещи двойки. Критично ниската
численост на вида налага предприемането на
спешни мерки за гарантиране увеличаването

на гнездовия успех, предотвратяване на
бракониерството и други мерки, които да
позволят «просъществуването» на вида в
страната.

Дейностите на Зелени Балкани за
опазване на царския орел през 2011
г. са финансирани основно в рамките
на следните проекти:

посегателство върху гнезда и малки и др.

Проект
дейности
за

“Консервационни
целеви
видове
от

Директивата за птиците на ЕС - белошипа
ветрушка, черен лешояд и царски
орел, в основните им местообитания в
България”, осъществяван от СНЦ Зелени
Балкани – Стара Загора, с финансовата
подкрепа на Европейския фонд за
регионално развитие на Европейския
съюз и държавния бюджет на Република
България чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна
Ос 3 “Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие”.
Целта на дейностите по проекта е
подпомагане на популацията и повишаване
на
гнездовия
успех
на
царските
орли, предотвратяване на случаи на

Дейностите по проекта, насочени
към опазване на царския орел, през 2011
г. са съсредоточени в района на Сакар и
Дервентските възвишения. Осъществени
са следните дейности:
Индивидуално подхранване и охрана
на двойки царски орел:
Охраната на царския орел е
важна дейност, чиято цел е превенция
на бракониерски прояви – отсичане на
дърветата с гнездата, безпокойство по
време на размножителния период, кражба
на малките или яйцата на гнездещата двойка.
През последните десетина години охраната
на гнезда доказа своята ефективност
като неколкократно предотврати загубата
на поколение на гнездящите двойки, в
резулта на посегателство върху птиците
или гнездата. В същото време доказаните
случаи на търговия с малки и яйца на царски
орел препотвърдиха необходимостта от
осъществяването на охраната. Ето защо
тази дейност, осъществявана от Зелени
Балкани от 2000 г., продължава и през 2011
г.
В обхвата на проекта, на територията
предвидена за дейности за царския
орел през 2011 г. са заети общо 8
гнездови територии, три, от които са
заети от двойки, сформирани през същата
година, а в две територии за първи път е
регистрирано гнездене на царски орли.
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Една от тези територии, поради наличието
само на женска птица към гнездене не е
престъпвано.
Общо през сезона са охранявани
5 двойки, като едната двойка прекратила
гнездене беше заменена с друга, която
продължаваше да отглежда потомството
си.
От охраняваните гнезда излетяха 4
малки, а 4 малки загинаха по различни
причини.
Една от двойките, загуби двете
си малки по неизяснени причини, като
малките са намерени мъртви в близост
до гнездото. Направената аутопсия в
Спасителния център на Зелени Балкани не
показа отклонения от нормите.
Друга двойка загуби едното си малко
вследствие на нощна, лятна буря. Усилията
малкото да бъде открито на сутринта не
дадоха резултат.
Трета двойка губи едно от малките си още
на ранен стадий от неговото развитие,
отново поради неясни причини.

През 2011 г. екипът на Зелени Балкани
за първи път приложи практиката за
поставянето на млади птици в гнезда
на „приемни родители“ и тяхното
„осиновяване“. В началото на юли,
едно прието в Спасителния център,
нелетящо малко е поставено в гнездо
на приемни родители. За съжаление

2.2. ÖÀÐÑÊÈ ÎÐÅË
двойка (която си има собствено малко).
Втория опит за осиновяване е успешен.
За минимизиране на риска е осигурено
редовно подхранване в гнездото. Този
метод бе приложен за първи път
в България, доказа приложимостта си
спрямо царските орли и ще бъде взет “на
въоръжение” от Зелени Балкани.
Маркиране и проследяване на царски
орли
посредством
сателитни
и
радиопредаватели:
През 2011 г. редовно са провеждани
радио-проследяване на царски орли.
Резултатите от радио-проследяването на
млад царски орел - Габриела, маркирана
през 2008 г. направиха възможно
своевременното идентифициране на нова
заета гнездова територия. Двойката е
наблюдавана редовно да демонстрира
брачно поведение и привързаност към
територията си още в края на декември
2010 г. Това е втората новосформирана
двойка, локализирана в рамките на
проекта, посредством радиотелеметрия.
Радио-проследяването на двете птици през
размножителния сезон дава възможност
за определяне с точност на границите
на гнездовите територии - ,,home range”.
Подобни данни до момента не бяха налични
за България.
През юли с радиопредаватели
са маркирани 3 млади царски орли, от
3 различни гнезда. С това тази дейност
е завършена в рамките на предвиденото
по проекта.
За първи път в страната е
проведено едновременно проследяване

Oğuz ALTUN, www.oguzaltun.com

на птица от размножаваща се двойка
и млада птица от нейното поколение.
Menderes Atay

двойката (загубила по-рано и двете си
малки) не прие малкото, което наложи
поставянето му в гнездо на друга приемна

Интересно е наблюдението на
Любомир Андреев, извършващ наблюдения
в рамките на проект ,,International Counts
of Soaring Birds in Western Palearctic” на
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ИБЕИ към БАН - един от младите царски
орли, маркирани с GPS/GSM предавател
и стандартни орнитологични пръстени е
наблюдаван и фотографиран на 09.10.2011
г. в района на Атанасовско езеро. Това
наблюдение, потвърждава, че царските
орли от българската популация на вида
използват традиционния миграционен път
по черноморското крайбрежие на България
– Виа Потника.
Друго интересно наблюдение е
това на млад царски орел, излюпен в
България през 2011 г., и регистриран
по време на зимуване в Турция.
Орелът е маркиран от Зелени Балкани с
радиопредавател и цветен специализиран
пръстен още в млада възраст преди да
напусне
гнездо
си през месец
юли 2011 г., а на
02.12.2011
г.
е
фотографиран от
турския фотограф
Огюз
Алтън
северно от Анкара
(приблизително
500 км на юг от
,,родното”
му
гнездо). Птицата
е излюпена южно
от гр. Елхово в
гнездо, което е
новооткрито през същата година от екипа.
Благодарение
на
специализираните
орнитологични
пръстени,
които
са
изработени в рамките на проекта, и
поставения такъв на орела - зелен
пръстен с бели надписи ,,К3”, както и
на добрата снимка, стана възможно
лесното идентифициране на орела и
неговия произход, дори и без експерти от
организацията да са имали пряк контакт
със самата птица. По безспорен начин бе
доказана необходимостта от изработване
на цветни пръстени и поставянето им
върху царски орли и други хищни птици.
Интерес към това събитие засвидетелства
и европейската централа, координираща
маркирането
на
птици
с
цветни
специализирани орнитологични пръстени
- European colour-ring Birding, като също
представи снимка с маркирания орел на
официалната си интернет страница
Осигуряване на места за гнездене в
краткосрочен и дългосрочен план:

2.2. ÖÀÐÑÊÈ ÎÐÅË
През 2011 г. продължи монтиране
на изкуствени гнезда – пилотна за
България практика, приложена за първи
път в страната от Зелени Балкани.
Тази практика се оказа изключително
успешна. През 2011г. в още едно от
изкуствените гнезда за царски орел
загнезди белоопашат мишелов. Това е
четвъртото изкуствено гнездо поставено в
рамките на проекта, което се използва за
гнездене, и е втория случай на използване
на изкуствените гнезда по проекта от
белоопашат мишелов.
За
подобряване
състоянието
на гнездовия хабитат, през 2011 г. са
извършени и полеви обходи, и огледи
на потенциални места за залесяване с
дървесни видове – малки рекички и дерета
в проектната територия. Проведена е
среща с Директора на ДГС Елхово с
цел съгласуване и избор на подходящи
имоти, попадащи в обхвата на ДГС, които
представляват оптимални месторастения
на тополи. Очертани и отложени на карта
са примерни имоти, които в последствие
ще бъдат посетени и анализирани на място.
От специализиран разсадник в Пазарджик
са закупени фиданки от черна топола.
Самото залесяване е осъществено през
месец декември, като са засадени 500
фиданки. Осъществени са и поддържащи
дейности за увеличаване на процента на
прихванатите дръвчета.
Локализиране на нови гнезда на
царски орли:
Издирването на нови гнезда на
царски орел е от ключово значение
за предприемането на навременни
и адекватни мерки за опазването на
гнездата.
По време на
проведените
т е р е н н и
проучвания
през 2011 г. са
локализирани
н я к о л к о
потенциални
гнезда,
които
през 2012 г. ще
бъдат проверени
с цел да се
установи дали
в тях гнезди
царски орел.
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През размножителния сезон на 2011
г. в обхвата на проекта са регистрирани
общо 8 гнездящи двойки царски орли, а в
2 гнездови територии с доказано гнездене
през предходни години не е регистрирано
гнездене. Само две от тези 8 гнездящи
двойки са съставени от птици с типично
оперение за възрастни индивиди над
6 годишна възраст. Всички останали са
сформирани от различни по възраст птици
– като или едната или и двете птици са с
преходно оперение.
Отчитане на смъртността под
линиите за електропренос в гнездовите
райони на царските орли:
Целта на този тип наблюдения е да се
отчете значението на електропреносната
мрежа като негативен фактор за
популацията на царския орел.
През 2011 г., при извършването
на обходите по линиите за пренос на
електроенергия в района на гнездящи
двойки царски орли, е открит труп на розов
пеликан. На 13.09.2011 г., при обход в района
на една от гнездящите двойки, е открит
мъртъв млад бял щъркел (Ciconia ciconia),
чиято смърт е причинена от токов удар.
През октомври, в проектната територия
са открити два мъртви обикновени
мишелова (Buteo buteo). Мъртвите птици
са открити в района на една и съща

гнездова територия на царски орел, под
различни стълбове в рамките на няколко
дена. Подобна е причината за смъртта
и на белоглав лешояд, който е загинал в
обхвата на гнездовата територия на двойка
царски орел, в района на община Сливен.
Направените наблюдения потвърждават
смъртността на едри птици, в следствие
от сблъсъци с електропреносната мрежа и
е важна констатация, която е от значение
за предприемането на адекватни мерки за
опазването на вида.

2.2. ÖÀÐÑÊÈ ÎÐÅË
Проект “Подкрепа на земеделието в
райони с висока природна стойност
- Зелен Пояс и Натура 2000 места”,
осъществяван с финансовата подкрепа
на EURONATUR.
Основните цели на проекта са
насочени към запазване, възстановяване
и поддържане на ключови за царския
орел хабитати (ловни територии пасища, ливади). За целта проекта
предвижда
подкрепа
на
местни
фермери,
прилагащи
екстензивно
животновъдство, както и популяризиране
на екстензивното животновъдство като
практика подпомагаща опазването на
биоразнообразието
В началото на проекта, на базата
на предварителни проучвания и разговори
с местни стопани бяха потвърдени
основните типове нужди на стопаните:
подпомагане за увеличаване броя и
качеството на отглежданите животни в
стадата; подпомагане чрез технически
средства за поддръжка на по-големи площи
пасища; подпомагане за подобряване
инфраструктурата – сгради, хладилни
помещения за съхраняване на млякото,
инсталации и др.
Събраната
информация
е
обобщена и анализирана и въз
основа на нея е изготвен Формуляр
за кандидатстване - въпросник-анкета,
който да бъде разпространен сред широк
кръг потенциални заинтересовани страни
– фермери от целевата територия. Към
формуляра са разработени и подробни
насоки за кандидатстване, които са в
достъпен стил, позволяващ всеки желаещ
да попълни формуляра и да отговори
детайлно на посочените въпроси. В
същото време въпросите от формуляра
дават възможност на екипа на проекта
да придобие представа за всеки отделен
фермер, който кандидатства за получаване
на подкрепа, неговото отношение към
природо съобразното животновъдство
и земеделие, както и бъдещите планове
за развитие на фермата и на конкурсен
принцип
да
избере
подходящите
кандидати.
Процедурата за събиране на
проектопредложения
стартира
на
06.10.2011 г., като информацията бе
представена на интернет страницата
на Зелени Балкани, популяризира чрез
местните медии и изпратена до кметовете
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и администрациите на седем общини в
целевия район (Свиленград, Ивайловград,
Тополовград, Елхово, Болярово, Тунджа
и Средец), попадащи в обхвата на
Странджа, Дервентските възвишения,
Сакар и Източни Родопи. Изброените
общини бяха избрани, поради факта, че
попадат в района на Зеления Пояс по
Българо-Турската и Българо-Гръцката
граници. Също така, тези територии

попадат в обхвата на няколко Защитени
зони от Натура 2000. Те са от ключово
значение за опазването на царския орел,
черния и египетския лешояд, сухоземните
костенурки, лалугера и други редки и
защитени видове и местообитания.
Веднага след обявяването на
конкурса към
проекта
е
проявен
изключителен интерес от страна на
различни собственици, фермери, стопани
и дори представители на различни
институции – общински и областни
служби.
В заключение са получени над
15 кандидатури от различни фермери
и стопани от целевия район и са
отказани няколко предложения на фермери
попадащи извън обхвата на проектната
територия. Комисия от експерти на Зелени
Балкани разгледа подадените кандидатури,
повечето, от които с много добро
качество, като шест от тези кандидатури
са избрани да получат необходимата им
подкрепа. На петима от кандидатите са
предоставени за ползване: три моторни
косачки - храсторези, олекотен моторен
трион, оборудване за електропастир и
малко товарно ремарке за транспорт
на селскостопански техники и пособия.
Един от кандидатствалите фермери е
одобрен да получи четири породисти
мъжки разплодни животни за подобряване
качеството на отглежданите от него стадо
овце. Също така са закупени и 4 млади
женски кончета които да са в основата

2.2. ÖÀÐÑÊÈ ÎÐÅË
на сформиране на собствено стадо коне
от страна на Зелени Балкани. Стадото ще
се отглежда свободно пасищно в райони
с гнездящи двойки царски орел, като по
този начин ще се цели, както устойчиво
управление на ловните територии на орлите,
така и демонстрационен ефект показващ
ангажираността на природозащитните НПО
към устойчивите ползвания на природни
територии. Стопанствата които получават
необходимата им подкрепа са от районите
на общините Ивайловград, Свиленград
и Болярово и попадат в обхвата на ЗЗ от
Директивата за птиците.
Очакваните
резултати
от
предоставените оборудвания, техника
и разплодни животни са стопаните да
разширят дейността си и да увеличат площта
на стопанисваните територии под формата
на пасища и ливади, както и да поддържат
тези площи по-лесно и оптимално в добро
агроекологично състояние. Породистите
разплодни животни значително ще
повишат качествата на стадата и така
ще подобрят и нивото на предлаганата
продукция от страна на фермерите.
Всичко това ще подобри устойчивостта
на стопанствата, тяхната конкурентно
способност и утвърждаването им в подългосрочен период. Това от своя страна
ще доведе до съхраняване и поддържане
на важни местообитания като пасища и
открити необработваеми територии, които
са от ключово значение за опазването на
редки и защитени видове като царски орел,
лешояди, сухоземни костенурки, лалугер и
др.
Проект
“Ключови
консервационни
дейности за царски орел”, финансиран
от Парка за птици – Валсроде
В рамките на проекта Парка за
птици “Валсроде” осигури средства за
охраната на 2 гнезда на царски орел,
разположени в района на Сакар планина.
Охраната по време на размножителния
период осигури нужното спокойствие и
сигурност за отглеждането на поколение
на птиците. През периода на отглеждане
на малките бе осигурено и изкуствено
подхранване на три двойки царски орел,
което е важен фактор за повишаване на
гнездовия успех. Благодарение на проекта
бе осъществена успешна спасителна
акция на едно от малките на едната
двойка, което бе своевременно настанено
в Спасителния център за диви животни. В
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последствие младата птица бе маркирана с
предавател от БДЗП и върната в природата,
като данните от предавателя доказаха
успешното и адаптиране към естествените
условия.

Проект
“Дългосрочни
мерки
за
защита на световно-застрашения вид
царски орел (Aquila heliaca) в райони
на
неговото
разпространение
на
Балканския полуостров”, финансиран
от EURONATUR и ЕAF.
Целта на проекта е закупуване на
целеви територии за защита на царския

орел в Сакар планина. Такива са ливади
и пасища – използвани от царските орли
като основни хранителни територии,
обработваеми земи в близост до гнездата
и пр. В рамките на проекта, благодарение
на средствата, осигурени от донорите са
закупени над 500 дка земи, които са от
важно значение за двойките, гнездящи в
района на Защитена зона Сакар.

2.2. ÖÀÐÑÊÈ ÎÐÅË
експозиция в Посетителския център в
село Маточина, поддържан от Сдружение
“Маточина”. Експозицията представя в
достъпен и максимално информативен вид
природното и културно богатство на Сакар
планина. Церемонията по откриването
се състоя на 29 септември 2011 г. На
откриването на експозицията присъства

г-жа Ани Кей – председател на Българобританското дружество за приятелство.
Експозицията е част от усилията на Зелени
Балкани да подпомогне устойчивото
развитие на региона и цели да даде
живот на своеобразния Посетителски
център, който се помещава в обновеното
читалище в центъра на с. Маточина.
Фокус на информационната изложба е
международната инициатива „Европейски
Зелен пояс”, тъй като районът на южен
Сакар е един от най-добрите примери за
богата дива природа и автентична култура,
запазени в районите на бившата Желязна
завеса.
В рамките на проекта са издадени
информационни дипляни – „Дивият Сакар”,
насочени към туристите и информационен
постер върху винил за Зеления Пояс.
Работна ваканция «Дива граница»
В периода 17-24.09.2011 г. се
проведе работна консервационна бригада
на доброволци от BTCV, съвместно със
служители на Зелени Балкани. Работната

Проект
“Подобряване
на
туристическата
инфраструктура
в
село Маточина, Сакар, България”,
финансиран
от
Българо-британското
дружество за приятелство. Благодарение
на извършените от доброволците на BTCV
дейности в Посетителския център в село
Маточина и с финансовата подкрепа
на Българо-британското дружество за
приятелство бе открита информационна
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бригада бе в района на селата Маточина
и Варник, намиращи се в Южна България,
непосредствено до границата с Турция.
Сакар планина, в която се намират тези
села, е обявена за защитена зона – част
от НАТУРА 2000 по двете Директиви на ЕС:
за птиците и за местообитанията. Районът
се характеризира с високо биологично
и историческо богатство и представлява
туристически интерес, както за български
така и за чуждестранни туристи.
В рамките на работната ваканция
доброволците от BTCV участваха в

2.3. ËÎÂÅÍ ÑÎÊÎË
почистване и освежаване на Посетителския
център в с. Маточина, и монтираха
информационни табели.
В рамките на работната ваканция
доброволците
от
Великобритания
осъществиха и поддържащи дейности в
хранителни местообитания на световно
застрашения вид царски орел. За целта
те почистиха териториите от храсти и
тръни. Дейностите са осъществени в имот,
предвиден за изграждане на площадка за
подхранване на хищните птици.

2.3. ËÎÂÅÍ ÑÎÊÎË
Ловният сокол (Falco cherrug) е
най-едрият сокол, който се среща у нас. В
миналото е бил една от най-често срещаните
видове птици в Лудогорието, Добруджа
и по Дунав, като стотици, вероятно дори
хиляди двойки са гнездили в страната ни.
За съжаление в средата на ХХ век, поради
смяна на земеползването, разораването на
пасищата, масово разпръскване на пестициди
и поголовния отстрел, популацията на
ловния сокол спада до едва няколко десетки
двойки, разпръснати из цяла България. Днес
положението на вида е още по-тревожно
– въпреки че всяка година има единични
наблюдения на тези великолепни птици,

няма нито една известна размножаваща се
двойка ловни соколи в страната.
Проблемът не се състои само в унищожените
в миналото местообитания и влошените
условия, а и в посегателствата от соколари
и бракониери. За съжаление, макар че
в природата тези великолепни птици се
срещат все по-рядко, все още могат да се
открият в клетките на соколари и псевдоприродолюбители. Не трябва да се забравя,
че отнемането на малки от гнездата, както
и задържането и отглеждането на диви,
измътени на свобода ловни соколи е напълно
незаконно и забранено.

Работата на Зелени Балкани за
опазване на ловния сокол се осъществява
съвместно с Института по биоразнообразие
и екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Спация
Уайлдлайф в рамките на проект „Ловен

проучване състоянието на вида, подходящите
местообитания и хранителна база. Неразделна
част от процеса е и промяната на обществените
нагласи и отношение, като единствена
гаранция за дългосрочното опазване на вида.
В рамките на проекта и дългосрочната
програма за възстановяване на ловните
соколи в България, в Спасителния център за
диви животни към Зелени Балкани през
2011 г. са приети и настанени 2 двойки
соколи.

сокол в България – изследване и
опазване”, финансиран от International Wildlife
Consultants (UK) Ltd. и Environment Agency – Abu
Dhabi. Концепцията ни включва подготовка
на процес за ex-situ възстановяване на вида
(размножаване в неволя и пускане на птиците
на свобода), съчетано с дейности на терен за

За осигуряването на оптимални условия
за размножаване на птиците, волиерите, в
които са настанени, са предварително
оборудвани със специални гнездови
платформи и хранилки, които да ограничат
максимално контакта с гледача. Клетките са
допълнително обвити с тъмен материал, за
да се предотврати възможността за контакт
между отделните двойки.
Доброволци и експерти на Зелени
Балкани консултираха и изработиха клетка
за адаптиране на млади ловни соколи -
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2.3. ËÎÂÅÍ ÑÎÊÎË ,2.4. ÁÅËÎØÈÏÀ ÂÅÒÐÓØÊÀ

«хак», където да бъдат настанявани млади,
неопитни птици преди освобождаването им
на територията на НП Централен Балкан. На
24.05.2011 в нея са настанени шест млади ловни
соколчета на около 30-дневна възраст. Птиците
са маркирани със сателитни предаватели
на АРГОС. След едномесечен престои в
„хака” птиците са освободени в природата.
Регистрирани са първите успешни полети и
лов.

заплетена в найлонова корда, свалена от там
и основно прегледана. Наранявания не са
открити, но тъй като птицата е малко слаба, е
взето решение да бъде нахранена, подкрепена
с много витамини, обезпаразитена вътрешно
и външно и оставена да пренощува в една от
клетките в Спасителния център. След това
птицата е освободена в района на Стара
Загора, като предавателят й продължава да
работи и птицата се следи непрекъснато.

Като част от дейностите ни за оказване
на спешна ветеринарна помощ на бедстващи
редки видове, екипът на Спасителния център
за диви животни към Зелени Балкани

Като част от дейносте по публичност,
екипът на Спасителният център на Зелени
Балкани и Институтът по биоразнообразие
и екосистемни изследвания представят
дейностите си по опазване на хищните
птици, в рамките на специализирана
Конференция
по
време
на
Третия
международен фестивал по соколарство в
периода 10 – 17.12.2011 г. Фестивалът се проведе
в ОАЕ град Ал Аийн на 140 км от столицата
на емирство Абу Даби. На конференцията
присъстват повече от 800 представители от
над 80 държави от всички краища на света.
Събитието се осъществява в няколко етапа.
През първите няколко дни фестивалът се
провежда в пустинята, на 50 км от град Ал Аийн,
където е разположен полеви лагер от палатки и
шатри. Там са изложени птици от всички краища
на света – от САЩ до Монголия, от Япония до
Бразилия. На конференцията са изложени
резултатите от пилотното освобождаване
в природата на младите ловни соколи.
Представените резултати са анализирани
от широк кръг специалисти по темата, които
предлагат различни решения за бъдещото
възстановяване на популацията на ловния
сокол в България. Осъществени са десетки
нови контакти, което с течение на времето ще
позволи на екипа на организацията да повиши
знанията и капацитета си по дейности по
опазване на дивата природа.

оказва помощ на бедстващ ловен сокол
със сателитен предавател, намерен заплетен
в найлонова корда на едно от полетата край
Стара Загора. Младата птица, кръстена Славка,
е освободена в Словакия от Raptor Protection of
Slovakia - на 4 юни 2011 г., в рамките на проекта
“Опазване на ловния сокол в североизточна
България, Унгария, Румъния и Словакия”,
финансиран от финансовия инструмент на ЕС
Life +. След като преминава през Словакия и
Румъния, от известно време тя се подвизава
в България и полетът й се следи непрекъснато
чрез сигнала от сателитния й предавател.
На 29.12.2011 г. птицата е открита

2.4. ÁÅËÎØÈÏÀ ÂÅÒÐÓØÊÀ
Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е световнозастрашен вид, в миналото
често срещан в страната, който днес не
гнезди на наша територия. Интензивното
земеделие, използването на отрови в

селското стопанство и унищожаването на
естествените местообитания са основните
причини за изчезването на вида.

Дейностите за белошипата ветрушка през 2011г.
се осъществиха в рамките на два проекта:
Проект “Консервационни дейности
за целеви видове от Директивата за
птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен
лешояд и царски орел, в основните им
местообитания в България” финансиран
от Европейския фонд за регионално развитие
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Осъществените дейности са в следните
основни направления:
Ex situ дейности за опазване
на белошипа ветрушка (създаване на
материална база и родителска група за
размножаване в изкуствени условия):
През 2011 г. в Спасителния център
за диви животни са изградени волиери за
размножаване и разлитане на белошипи
ветрушки.
Инсталирана
е
техника
за
дистанционно наблюдение на двойките от
различни точки, с цел по-често и детайлно
следене на поведението. Проведени са срещи
с доставчици на специализирана за птиците
храна, която е нужна за правилното им
отглеждане и възстановяване (производители
на насекоми и пъдпъдъци).
През 2011 година в Спасителния център
за диви животни се отглеждат две двойки,
доставени през 2009 г. от Парка за птици –
Валсроде – Германия. И двете двойки започват
размножаване през април. Двете двойки снасят
общо 10 яйца и излюпват 4 малки, като една от

2.5. ×ÅÐÂÅÍÎÃÓØÀ ÃÚÑÊÀ
двойките не проявява родителски инстинкт,
което налага изкуствено подпомагане на
излюпването на яйцата и тяхното инкубиране.
Поставяне
на
гнездилки
за
белошипи ветрушки в естествената им
среда - през 2011 г. са изработени 60 гнездилки
за белошипи ветрушки, като през 2012 г. е
планирано поставянето им в целевите райони
на проекта.
Дейностите
за
опазване
на
белошипата ветрушка са подкрепени и
от Награда “М-Тел ЕКО Грант 2009” –
целта на проекта е да се подобрят условията
за отглеждане и размножаване на белошипи
ветрушки в Спасителния център за диви
животни. С финансовата подкрепа на донорите,
по проекта са закупени два инкубатора RCOM
20 PRO Incubator 3 Trays и RCOM 20 PRO USB
Incubator. Закупена е по-точна, професионална
електронна везна. С цел подобряване условията
за отглеждане на белошипите ветрушки в
Спасителния център за диви животни са
извършени реконструкции и доизграждане на
вече съществуващи, но крайно неподходящи
за целите на дейностите клетки.

2.5. ×ÅÐÂÅÍÎÃÓØÀ ÃÚÑÊÀ
Червеногушата гъска (Branta ruficollis)
е световнозастрашен вид, чиято популация
към 2003-2006 година се оценява на не повече
от 38 000 птици. Близо 80 % от тях зимуват
на територията на България – предимно в
района на Приморска Добруджа (езерата
Дуранкулак и Шабла), както и в Бургаските
влажни зони и значимите водоеми в
Горнотракийската
низина
(язовирите
Овчарица, Розов кладенец, Пясъчник и др.).
Обикновено птиците нощуват във водоемите,
а през деня прелитат в околностите да се
хранят, най-често използвайки посевите
на различни житни култури. Въпреки че
ловът на птици от този световнозастрашен
вид е строго забранен според българското
законодателство, те често става жертва на
недобросъвестни ловци. Когато в ранните
сутрешни часове гъски излитат от водоемите
в смесени ята, наред с ловните обекти като

сивите и големите белочели гъски, биват
обстрелвани и червеногуши гъски. Обикновено
като оправдание се използва лоша видимост
или неразпознаване на вида (въпреки че при
лоша видимост ловът е забранен и ловците
минават изпит за разпознаване на ловните
обекти и защитените видове). В допълнение
на това птиците биват преследвани и
обстрелвани и през целия ден по местата за
хранене. Освен от директния отстрел, много
птици загиват вследствие на постоянното
безпокойство и преследване, което не им
дава възможност за пълноценно хранене.
Тези неблагоприятни за птиците фактори са
особено засилени в студени и снежни зими,
в дни с мъгла и снежни виелици, когато
видимостта е намалена и храна се намира
доста трудно. В този критичен период,
големите ята червеногуши гъски се нуждаят
от сигурно място за почивка и хранене.
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Основната ни дейност през 2011 г., целяща
опазване популацията на червеногушата гъска

е превенция изграждането на ветропаркове
в райони от високо консервационно значение
за опазване на вида. Необходимостта от това е
породена от доказано негативното въздействие
на вятърните турбини, причиняващи висока
смъртност сред птиците, следствие на сблъсък
с перките. Разполагането на ветроенергийни
паркове, в места с висока концентрация на
птици от световнозастрашения вид е сериозна
заплаха за популацията. В същото време
това негативно въздействие обикновено се
пренебрегва в Екологичните оценки - ОВОС
и ОС за изграждането на тези обекти, което
е нарушение на Европейските директиви и
българското законодателство. В тази връзка,
през 2011 г. бяха изготвени следните становища

2.6. ×ÀÏËÈ
и бяха осъществени следните дейности:
- Изготвено е експертно становище на ЗБ
по ДОВОС и ДОС на ИП за ветропарк Смин
с 95 ветрогенератора в общините Шабла и
Дуранкулак.
- Участие на два ЕЕС към РИОСВ Варна
с депозиране на място на две експертни
становища за всяко заседание на ЕЕС.
- Подготовка на жалба срещу предварителното
изпълнение на решението по ОВОС за
одобряване на ветропарка пред АС Варна.
- Подготовка на жалба до МОСВ за Решението
по ОВОС на РИОСВ Варна.
През 2011 г. продължи устойчивото
стопанисване на земеделските земи, закупени
с подкрепа на EURONATUR и ЕAF, с цел
осигуряването на “зона за сигурност” за
зимуващите червеногуши гъски.

2.6. ×ÀÏËÈ
В България се срещат 9 вида чапли.
По редица причини, най-важната, от
които е унищожаването на естествените
местообитания като влажни зони и крайречни
гори, съществуването им е изправено пред
сериозна заплаха.

Работата на Зелени Балкани за опазване
на чапловите птици е насочена, както към
директни консервационни мерки, така и към
опазване и възстановяване на естествените
им местообитания.

През 2011 г., като част от направлението
Зелени Балкани продължава работата си
за опазване на чапловата колония край
с. Конуш, община Асеновград. Следвайки
приетата концепция през 2010 г., целта може
да бъде постигната само чрез съчетаване на
консервационните дейности и дейностите по
рибопроизводство, като основната идея е след
сравнително кратък период да се постигне
устойчивост
и
всички
консервационни
дейности да се самофинансира от приходи от
продажба на риба и в много по-малка степен от
предоставяне на услуги като спортен риболов,
екотуризъм и др.
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•
Охрана на колонията – постоянна
охрана от служители на Зелени Балкани
е осъществена в периода 01.04.-15.07.2011
г.
Охраната
предотвратява
евентуално

2.6. ×ÀÏËÈ
Дейности по набиране на средства
През 2011 г. са разработени два проекта
по Оперативна програма „Околна среда”
(ОПОС): „Последната чаплова колония
в Тракия. Възстановяване на смесени
чаплови колонии в поречието на р.
Марица.” и Предложение за изработване на
План за управление на ЗЗ „Язовир Конуш”.
Проектите макар и с голямо закъснение са
одобрени, но до края на 2011 г. не е подписан
договор за тях.
Проектите предвиждат подпомагане на
популациите на пет целеви вида: малка бяла
чапла, нощна чапла, гривеста чапла, малък
корморан и блестящ ибис.
Основни дейности:

безпокойство за чаплите през периода на
излюпване и отглеждане на малките, което
от своя страна е от решаващо значение
за подобряване на гнездовия успех на
колонията.
•
Ограничаване
на
достъпа
на
автомобили – през 2011 г. са поставени
бариери с подръчни средства и камъни, които
да затруднят навлизането на автомобили в
колонията – отново с цел предотвратяване на
безпокойството.
•
Мониторинг – осъществяван е редовен
мониторинг на колонията от служители и
доброволци на Зелени Балкани.
Като резултат
от тези дейности,
през
2011г.
к о л о н и я т а
буквално удвоява
своята численост,
като достига 820
гнезда. Въпреки
че е осигурена
е ж е д н е в н а
охрана и пълно
спокойствие
на
птиците, рязкото
увеличаване
на
числеността
се
дължи
също така и на
неограниченото
количество храна, което е осигурено на
птиците. В по-малка степен влияние върху
успеха на размножаването има и по-ниската
смъртност през гнездовия сезон 2011 г.
Основната причина за това е липсата на силни
летни бури, които да изхвърлят малките от
гнездата.

•
Създаване на две нови колонии чрез
възстановяване на острови на язовир Конуш и
р. Марица;
•
Възстановяване на естествена заливна
растителност на изкуствен остров по модел на
хабитат 92А0 (Крайречни галерии от Salix alba
и Populus alba);
•
Привличане на птиците чрез изкуствени
гнезда и макети;
•
Ограничаване
на
достъпа
на
автомобили и хора в района на колонията;
•
Изграждане на голяма волиера със
смесена колония от малка бяла и нощна чапла
за стимулиране изкуственото размножаване
на блестящия ибис, малкия корморан и при
възможност лопатар;
•
Повишаване
на
успеха
от
размножаването и стимулиране създаването
на нови колонии, чрез ежегодно подхранване
с плевелна риба;
•
Образователни дейности;
•
Дейности по проучване на заплахите
на териториите на хранене и зимуване – чрез
стандартно и GPS маркиране
•
Изработване на Планове за управление
и Планове за действие за 5-годишен период.
Дейности по рибопроизводството
Това е основната група дейности,
на която се разчита в бъдеще да осигури
средства за устойчивото управление, не само
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на смесената колония, но и за възстановяване
и стимулиране на гнездовите местообитания
на белооката потапница, белия лопатар и
блестящия ибис.
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През периода са извършени
основни групи дейности:

-

ремонт на изпускателни съоръжения

следните

•
Дейности по подготовка на язовира и
зарибяване - ремонт на основния изпускателен
кран, изпускателната шахта (ограждане с
мрежа) и др.
•
Проучване на пазара на зарибителен
материал и редакция на изработения през 2009
г. бизнес план за зарибяване на язовира през
месец март и април;
•
Закупуване на риболовен инвентар
(лодка, рибарски ботуши, гащеризони, каси и
др.)
•
Изграждане на хранилки за хранене;
•
Осигуряване
на
необходимото
количество храна (периодично през целия
период);
•
Подхранване на рибата (ежедневно
през периода април-октомври);
•
Риболов
(ежеседмично,
според
нуждите на пазара);
•
Редовен хидрологичен мониторинг
(PH, to, О2 – необходим за определяне на
хранителния коефициент и управление на
хидросистемата);
•
Организиране на спортен риболов;

•
Ежегодна поддръжка на язовирните
съоръжения, изпускатели, помпи, управление
на вода за поливни нужди, управление на
водно ниво и др.
•
Поддръжка на язовирна стена, косене
на храсти и мониторинг на целостта;
•
Изготвяне на авариен план.
Образователни и публични кампании
•
Презентации – осъществени са 4
публични презентации (община Асеновград,
Областна управа – гр. Пловдив, БЕС (Бизнес
експертен съвет) и кметство – с. Конуш)
•
Честване на световния ден на
биологичното разнообразие. В мероприятието
взимат участие представители на община

Стопанисване на язовира и
съоръженията
•
Дейности по ремонт на язовира и
хидросъоръженията
През периода януари-април 2011 г. беше
извършен основен ремонт на всички
хидросъоръжения на язовира, който включва:
ремонт на преливник, включващ 60
кв.м. (14 куб. м.) изливане на бетон в откоси и
дъна, прокопаване и запълване на земни маси
в размер на 140 куб.м., изграждане на профили
и кърпеж и др.
ремонт на основна дига, включващ:
30 куб.м. земноизкопни работи, подмяна на
основен водопровод, ремонт на основен
водопровод и възстановяване на дигата;
ремонт
на
втори
водопровод,
включващ: 10 куб.м. земноизкопни работи и
ремонт на водопроводни тръби;

Асеновград, Областна управа – гр. Пловдив,
Кметство – с. Конуш, Басейнова дирекция
Източнобеломорски район, РИОСВ – Пловдив,
БЕС, донори и членове на Зелени Балкани.
•
Участие в народния събор в с. Конуш
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2.7. ÌÀËÚÊ ÊÎÐÌÎÐÀÍ
Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus) е включен в Червения списък на IUCN
(Световния фонд за защита на природата).
По време на зимния период близо 20 % от
европейската популация на вида зимува в
нашата страна. Птиците се концентрират да
нощуват на едни и същи места всяка нощ –
това са т.нар. нощувки, които представляват
дървета в коритата на реките. Сигурността
на тези места и спокойствието на птиците
е от голямо значение за тяхното оцеляване.
Често безпокойството или стрелбата на

бракониери прогонват малките корморани
от нощувките. В търсене на ново подходящо
място, птиците губят много енергия и често
загиват от изтощение. Поради незнание или
преднамерено, много птици се отстрелват
от бракониери (особено в районите на
рибовъдните стопанства, където птиците
понякога се хранят). Унищожаването на
естествените крайречни гори и местообитания
е друга голяма заплаха за съществуването на
вида.

През 2011 г. продължава работата на Зелени
Балкани за опазване на вида – дейностите са
осъществени благодарение на дългогодишните
доброволци на организацията, които правят
периодични наблюдения и мониторинг на една
от най-значимите нощувки на малък корморан
– тази, разположена край град Пловдив. В тази
връзка Зелени Балкани изказва специални
благодарности на доброволния сътрудник
Петър Гюдженов, който от години осъществява
наблюдението на нощувката и е мотивирал
десетки други доброволци за участие в
природозащитни дейности.

2.8. ÁßË ÙÚÐÊÅË
Белият щъркел (Ciconia ciconia) е един от
най-обичаните от българина видове. Въпреки
това в редица страни той далеч не е толкова

Основната цел на дейностите ни през
тази година е свързана с опазване на щъркелите
в с. Белозем, както и популяризиране на
мерките за опазването на вида. Село Белозем
е обявено през 2005 г. за “Европейско село на

щъркелите” от немската фондация EuroNatur,
след номинация от страна на Зелени Балкани.
В него има над 30 гнезда на този емблематичен
вид. На покрива на училището гнезди една от
последните големи колонии от вида бял щъркел

често срещан, а самите щъркели дори у нас
често стават жертви на електропреносната
мрежа, бракониери и др.

в България, наброяваща 20 двойки.
Дейностите на Зелени Балкани през 2011 г.
насочени към:
Опръстеняване на щъркели в с. Белозем:
на 27.06.2011 г. са опръстенени общо 58 млади
птици от гнездовата колония, разположена на
покрива на СОУ «Гео Милев» и НЧ «Просвета»
в с. Белозем. Отчетът за опръстенените
птици е предаден в РИОСВ в съответствие с
издаденото разрешително за опръстеняването
им. През 2011 г. се получи и първата обратна
информация за птици от Белозем. За съжаление
съобщението беше за мъртъв щъркел, намерен
в Южна Турция в близост до границата със
Сирия на 12.05.2011 г. Птицата е с пръстен
В0001 и е фактически първата опръстенена с
този вид пръстени в България. Излюпена е в
Белозем в гнездо на покрива на НЧ «Просвета»
и опръстенена на 18.06.2010 г.
Допълнително в Спасителния център
за диви животни са опръстенени още 55
щъркела, които впоследствие са освободени.
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За три от птиците са регистрирани последващи
наблюдения или откриване на мъртвите птици
– от п-ов Южен Синай в Египет, с. Шаркьой
– Турция (на брега на Мраморно море) и в
различни точки на страната. .
Фестивал на белия щъркел – 20 май, 2011
г.
За поредна година кметството на с.
Белозем и Читалище „Просвета”, в партньорство

2.9. ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÊÅÊËÈÊ
със Зелени Балкани, организират Фестивал на
белия щъркел – събитие, придобиващо все поголяма популярност. През 2011 г. фестивалът е
осъществен с подкрепата на Община Раковски
и Министерството на Културата.
8-та Среща на Мрежата на Европейските
села на щъркелите
В периода 28 - 29 май 2011 г. представител
на Зелени Балкани участва в 8-та Среща на
Мрежата на Европейските села на щъркелите и
7-я Фестивал на щъркелите в района на езерото
Улуабат, Турция. Двете събития са организирани
с подкрепата основно на Общината и съвета
на Нилюфер/Бурса. По време на срещата
представители на Европейските села на
щъркелите представят събитията и дейностите,
които са се случили през последната година.
По време на мероприятията, д-р ШнайдерЯкоби от Фондация EuroNatur, Германия връчи
на домакините почетната грамота, с която с.
Ескикараагач е обявено за „Европейско село
на щъркелите 2011”.

2.9. ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÊÅÊËÈÊ
Дейностите на Зелени Балкани
за вида се осъществяват в рамките
на
партньорски
проект
“Опазване
популацията
и
местообитанията
на
планинския
кеклик
(Alectoris
graeca

graeca) в България”. Водеща организация
по проекта е Националното ловно-рибарско
сдружение (СЛРБ), а партнираща организация
СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора. Проектът
се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския фонд за регионално развитие
на Европейския съюз и държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3
“Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие”. Целта на проекта е спиране
намаляването на числеността на планинския
кеклик, стабилизиране на популацията му и
създаване на условия за реколонизация в
естествения ареал на вида. Паралелно с това,
проектът е насочен към въвеждане на устойчиви
практики за провеждане на възстановителни и
поддържащи дейности за планинския кеклик и

привличане на българските ловци в дейности
по опазване на целеви за НАТУРА 2000
видове. Проектът се изпълнява на територии,
попадащи в девет административни области
(Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Перник, Пловдив, Смолян, София) и
над 35 общини.
Основните предвидени дейности са свързани
със: създаване на дивечови ниви, тяхното
ограждане, създаването на зимни убежища
за кеклици, изкуствено подхранване през
рисковия годишен период и отчитане
ефективността на консервационните мерки по
проекта.
През 2011 г. в рамките на проекта продължи
изграждането на дивечови ниви, зимни
убежища и хранилки, оставянето на изкуствена
тор в районите, в които тези дейности не бяха
извършени през 2010 г., поради забавяне от

фирмата изпълнител. Продължи изпълнението
от Зелени Балкани на дейноста «Отчитане
ефективността на консервационните мерки по
проекта». Бяха извършени полеви дейности
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в районите на ЛРД Своге, ЛРД Кюстендил,
ЛРД Берковица, ЛРД Монтана, ЛРД Петрич,
ЛРД Дупница, ЛРД Кресна, ЛРД Сандански.
Общата продължителност на проведеното
отчитане с фоторегистриращи устройства в
описаните райони е 267 дни. Планински кеклик
е регистриран само в района ЛРД Своге (ЛРС
Искрец и ЛРС Миланово), като материала
от фоторегистриращите устройства показва
максимална численост на едновременно

2.10. ÏÐÈËÅÏÈ
посещаване на хранилките, до които е
поставяно устройство, от 4 бр. кеклици.
Аудиозасичане в началото на размножителния
период за вида е извършено в ЛРД Монтана
(ЛРС Митровци, ЛРС Горна Лука, ЛРС Стубел ),
като не са регистрирани признаци за наличието
на вида.

2.10. ÏÐÈËÅÏÈ
Въпреки че Организацията има
най-голям опит в изпълнението на проекти
и дейности, насочени към опазване на
птиците, през последните две години се
възвръща и интереса към прилепите. Още
в далечната 1989 г., като част от дейността
на организацията е създадена Групата за
изследване и защита на прилепите, която
по-късно става самостоятелна организация.
Дейностите през 2011г. насочени
към опазване на прилепите са:
Проект
«Мониторинг
на
прилепното
биоразнообразие – индикатори за развитие в
Източна Европа” - основната дейност, свързана
с изследване и защита на прилепите през 2011

г. е участието на Организацията за четвърта
поредна година в проекта iBats (“Мониторинг
на прилепното биоразнообразие – индикатори
за развитие в Източна Европа”). Проектът
представлява амбициозна мониторингова
програма, разработена от Тръста за защита на
прилепите във Великобритания и Лондонското
зооложко дружество и е финансиран от
програма Дарвин. По тази програма като
индикаторни видове за промените в околната
среда и биоразнообразието се използват
прилепите.
За
тяхното
установяване
се използват издаваните от тях звуци,
записвани с ултразвукови детектори, като
звуците се записват по време на трансекти,
осъществявани с коли. Последващият анализ
на данните и използването на статистически

През последните няколко години млади
и ентусиазирани доброволци възродиха
дейностите за опазване на прилепите и
нарекоха неформалната си група - “Група
за опазване на прилепите и пещерите”,
която осъществява изследователска и
консервационна дейност с цел опазване на
прилепното богатство на България.

и математически модели позволяват да се
правят изводи и прогнози за състоянието на
околната среда.
През 2011 г., като част от дейностите по
проекта са осъществени над 60 мониторингови
трансекта на територията на цялата страна.
За това съдействаха доброволци от екипите в
Пловдив, Стара Загора и Русе. Данните от всички
трансекти са въведени в международната база
данни на проекта, с което станаха достояние
на учени от различни страни, имащи достъп до
нея.
Отбелязване
на
Европейската
нощ на прилепите – през 2011г. Нощта
е отбелязана с национална кампания в 10
града с участието на редица организации.
Инициативата за отбелязването на Нощта е на
Групата за изследване и защита на прилепите
– НПМ – БАН, а събитието е осъществено с
финансовата подкрепа на Министерството на
околната среда и водите.
Екипът на Зелени Балкани участва
в инициативата за втора поредна година,
като организира събитието в Пловдив,
Стара Загора и Поморие. Общо над 500 деца
и граждани се включват в информационните
кампании в трите града. В Стара Загора
кампанията протече успешно въпреки дъжда,
благодарение на МОЛ-Галерия, които я
приютяват в последния момент. Гости на
кампанията са ученици от ОУ „Христо Ботев”,
подготвили се със специално изработени
за целта рисунки, оригами на прилепи и
стихотворения. В Пловдив кампанията премина
при голям успех, в Цар Симеоновата градина,
с участието на десетки доброволци на Зелени
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Балкани и граждани. В Поморие е организирана
презентация за прилепите в Посетителския
център на Поморийско езеро, в която участват
ученици от „НУ Любен Каравелов” - Нова
Загора.
Кампания в защита на Деветашката
пещера – в края на 2011 г. Зелени Балкани
се включват активно в кампанията срещу
незаконните дейности и снимането на фирма
“Непобедимите 2” в Деветашката пещера. За
целта е мобилизиран значителен експертен
и PR потенциал, което съвместно с усилията
на учените и Федерацията по спелеология,
допринася за придобиването на голяма
публичност на случая. Той е отразен буквално
в стотици медии, включително в редица

чуждестранни. Освен усилията за публичното
оповестяване на случая и получаването на
обществена подкрепа, екипът на Зелени
Балкани изготвя над 10 официални становища,
документи, жалби до съда, които допринасят
за ангажирането на редица международни
организации, ЕК, десетки граждани. Не на
последно място кампанията допринася за това
повече хора да научат за ключовото значение
на прилепите в екосистемите и нуждата от
тяхното опазване.

2.10. ÏÐÈËÅÏÈ, 2.11. ËÀËÓÃÅÐ
Специализиран сайт за прилепите през 2011 г. продължи попълването на
създадения през 2010 г. сайт за опазване на
прилепите:
http://www.greenbalkans.org/prilepi/. Към момента сайтът е единствения в
страната, от който може да бъде получена
информация за дейностите за опазване на
прилепите, за тяхната биология и екология.
Създаването и поддържането на сайта са
възможни благодарение на участието на
всички специалисти, работещи за опазването
на прилепите в България, сред които Боян
Петров, Иван Пандурски, Теодора Иванова,
Антония Хубанчева, Елена Стоева, Славея
Стойчева, и др.
През 2011 г. доброволци на Зелени
Балкани от пещерен клуб “Пълдин” гр.
Пловдив участват и в Националната
система за мониторинг на биологичното
разнообразие, като предоставят на Центъра
за изследване и защита на прилепите към БАН
данни за прилепите наблюдавани от тях при
посещенията им в “прилепни” пещери.
Доброволците на Зелени Балкани
съдействат за опазването на прилепите
като
приемат
сигнали
за
прилепи,
попаднали в домове, намерени на улицата или
на необичайни места и консултират гражданите,
като при възможност се отзовават на мястото
на подадените сигнали. През 2011 г. са приети
общо над 50 сигнала от цялата страна, като
намесата на екипа на Зелени Балкани не
позволява убиване на представители от
защитените видове.
Приемане на прилепи в Спасителния
център за диви животни – над 13 прилепа са
приети в Спасителния център за диви животни
– с различни проблеми – наранявания,
изтощение, като около 60% от тях са пуснати на
свобода след лечение или укрепваща терапия.

2.11. ËÀËÓÃÅÐ
Дейностите ни за опазване на лалугера
(Spermophilus citellus) са сравнително ново
направление, въпреки отдавнашните идеи
на организацията за развитие на проекти в
тази насока. Лалугерът е един от видовете
с европейско природозащитно значение,
за чието опазване се обявяват защитените
зони от НАТУРА 2000. В същото време той е
важен, като част от хранителната верига и
основна хранителна база за птици с висок
консервационен статус като царския орел
и ловния сокол. На практика, развитието на
програми за опазването на тези видове не би
било ефективно без дейностите за поддържане

на
местообитанията
и
популациите
на лалугера. Според експертите, през
последните години сред основните заплахи
за лалугера в България са – деградиране на
местообитанията във връзка с недостатъчно
изпасване и обрастване с висока тревна
и храстова растителност, разораване на
местообитанията в равнинните колонии,
опожаряване, замърсяване с битови отпадъци
и др. Поради тази причина дейностите ни са
насочени към опазване и възстановяване
на местообитания на лалугера, както и
развитието на дейности за възстановяването
му в територии, на които вече не се среща.
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Дейности, осъществени от екипа на
Зелени Балкани по проект “Възстановяване
на популацията на лалугера (Spermophilus
citellus) като основен елемент за поддържане
на благоприятния статус на приоритетни
тревни хабитати и популации на хищни птици
в Природен парк “Сините камъни” - Зелени
Балкани са подизпълнител на проекта на ДПП
“Сините Камъни”.

2.11. ËÀËÓÃÅÐ
колония под връх Българка са преброени 38
дупки, от които 29 са със сигурност активни.
Наблюдаван е един екземпляр и чути други два
различни. За тази колония може да се каже, че
е на ръба на изчезването.
В местността Локвата на 27.04.2011 г.
са установени 4 активни дупки на лалугери.
В началото на юни са картирани 12 активни
и 7 съмнително активни дупки. На това
място успеваемостта на реинтродукцията е
затруднена, поради липсата на остатък от
стара колония, както и поради деградацията
(обрастване с храсти – къпина и шипка) на
бившите пасища.
Целеви райони за изземане на индивиди

През полевия сезон, в периода март – септември
2011 г., екип на Зелени Балкани извършва
дейностите, заложени в договора между двете
страни на територията на Природен парк
“Сините камъни” и голф игрището в землището
на град Сливен.

През 2011 г. продължи проучването и
набелязването на колонии в равнинната част
край Сливен, които да бъдат ползвани като
„донор” на индивиди за реинтродукционната
програма. Водещият критерий за избор на
донорски колонии е тяхната застрашеност, като
експертите насочват избора си към колонии
обречени на унищожаване поради различни

Осъществени са:
Оглед и мониторинг на целевата
територия за реинтродукция.
Мониторингът на целевата територия
започва още в края на месец март. Поради
продължилата до късно зима и високата
надморска височина, първият наблюдаван
лалугер е установен на 7 април 2011 г., а малко
на брой активни дупки са регистрирани на
27.03.2011 г. През втората половина на април
– 26 и 27.04.2011г., след масовото събуждане
на лалугерите, както и през май, са направени
няколко огледа на колонията в местността
Каракитюк. Прави впечатление, че дупките
са се увеличили, както на брой, така и като
територия. На 28 май е открита нова колония
на лалугер, на около километър и половина, от
тази на Каракитюк, под връх Българка. Между
двете колонии има непрекъсната открита
тревна връзка, което предполага, че колонията
е била едно цяло, но поради намаляването на
популацията, тя се е изолирала в две отделни
части.
В началото на юни е направено
картиране и преброяването на дупките в
местността Каракитюк и под връх Българка.
На Каракитюк са картирани 385
дупки, от които 74% активни. На новооткритата

фактори. Набелязани са няколко люцернови
ниви, които технологично през следващите
години предстои да бъдат изорани и съответно
обитаващите ги лалугери да бъдат унищожени.
Подобен сценарий през последните години е
наблюдаван на много места край Сливен като
най-сериозни щети на лалугеровата популация
са нанесени с изораването на пасищата край
летището на град Сливен.
Като най-подходяща за донорска
колония е избрана популацията, обитаваща
голф игрището край Сливен. Многочислената
лалугерова колония там е в конфликт с
дейността на голф игрището, като животните са
подложени на директно унищожение. Улавяйки
животни от тази колония ние предотвратихме
директното им избиване, а също така и
потенциалната опасност от поставяне на
отровни примамки за тях.
Допълнителен лимитиращ фактор е близостта
на двете натоварени пътни артерии – Стара
Загора - Сливен и София - Сливен, където
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голяма част от младите индивиди стават жертва
на трафика. На 12 юни 2011 г., са преброени 8
убити лалугера в ранните часове, като броят
им след обед нараства до над 16.
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Подготовка
на
местообитанията
териториите за реинтродукция

в

В местността Каракютюк и Локвата,
са
извършени
подготвителни
дейности
на местообитанията и подготовката на
първоначални убежища, които да осигурят
безопасността на лалугерите, в първоначалния
период на адаптация.

Дейностите за поддържане на местообитанията
(почистване на храстова и висока тревна
растителност са извършени от ДПП “Сините
Камъни”). Екипът на Зелени Балкани подготвя
изкуствени дупки, които да служат за убежище
на лалугерите, след пускането им в новите
територии. За целта е използван моторен
свредел на ДПП “Сините камъни”, както и
агрегат с ударо-пробивна машина, с който са
пробити близо 600 дупки с дълбочина 80 см. За
всеки от уловените индивиди са подготвени 2
– 3 дупки.
Тази година в местността Локвата са
изградени 2 стационарни заграждения, с цел
повишаване успеваемостта на задържане на
лалугерите в първите дни на адаптация.

Улов на индивиди и пускане в целевите
територии
Уловът е осъществен в периода
30.06.2011 – 23.08.2011 г. На територията на
Каракитюк са пуснати 119 лалугера, от които
67 женски и 52 мъжки, от които 43 възрастни,
68 ювенилни и 8 ювенилни или едногодишни. В
местността Локвата са пуснати 121 индивида,
от които 62 женски и 59 мъжки(41 възрастни, 73
ювенилни и 7 ювенилни или едногодишни).
Превенция
срещу
хищници
и
мониторинг през периода на адаптация в

новите местообитания
През периода на реинтродукция и
адаптация на лалугерите и на двете целеви
територии е осигурено денонощно присъствие
на членове от екипа на Зелени Балкани с цел
ограничаване щетите, нанесени от хищници.
Паралелно с това служители на ДПП „Сините
камъни“ осъществяват подхранвания с трупно
месо.
На 25.08.2011 г. е наблюдаван лалугер
на пътя Сливен – Ичера на 3,4 км. от местността
Локвата. Индивидът няма как да не е част от
пуснатите там, поради липса на друга близка
колония.
Всички пуснати лалугери са маркирани
с временна боя за коса, по утвърдена практика,
по инструктаж на експерта по проекта Йордан
Кошев. По този начин освободените лалугери
са различавани от тези, които вече живеят в
местата за пускане.

2.12. ÊÈÒÎÏÎÄÎÁÍÈÒÅ ÁÎÇÀÉÍÈÖÈ
Изготвяне
на
ръководство
„Изграждане и функциониране на мрежа
за събиране на заседнали китоподобни
по южното Българско Черноморие”

на България и процедурите, които да се
следват при откриване на такива, включително
и стандартна полева бланка за събиране на
данни.

Натрупаният опит от страна на
експертите на Зелени Балкани е обобщен
под формата на ръководство. Този документ
дава практически насоки и препоръки за
провеждане на редовен мониторинг за
заседнали китоподобни по южното Черноморие

Поддържане на база данни „Заседнали
и изхвърлени на брега китоподобни по южното
Българско Черноморие”
През изминалата година продължават
регулярните обходи на плажове по южното
Черноморие като част от Мрежата за
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проучване на изхвърлените или заседнали на
брега китоподобни. Регистрираните случаи са
включени в базата данни на Зелени Балкани.
Осъществена е Среща с отдел
«Биоразнообразие»
в
МОСВ
относно
провеждане на дейности по опазване на
китоподобните в Черно море.
Участие в работна среща в МЗХ по
проблемите на взаимодействията на рибари и
китоподобни.

Срещата е инициирана след случая с открит
мъртъв делфин на плажа на къмпинг „Корал”,
който породи бурен обществен отзвук породи
съмнения, че екземпляра е бил прострелян. За
да се намали напрежението, по инициатива
на Министъра на земеделието и храните се
проведе среща на представители на рибарската
общност, научните институции, правителствени
и неправителствени организации. За съжаление
агресивното
поведение
на
рибарската
общност възпрепятства конструктивния диалог

2.12. ÊÈÒÎÏÎÄÎÁÍÈÒÅ ÁÎÇÀÉÍÈÖÈ
и не се постигнаха конкретни споразумения и
ангажименти.
Изготвено проектопредложение за
обучение и провеждане на фотоидентификация
на китоподобни по Южното Черноморско
крайбрежие на България – подадено е към ACCOBAMS.
Отбелязване на Деня на Черно
море в Поморие и Бургас с презентации за
китоподобните в Черно море.
При сериозен интерес от страна на
обществеността преминава отбелязването
на Международния Ден на Черно море – 31
октомври, организирано от Зелени Балкани. Над
80 посетители - ученици от СОУ ,,Иван Вазов”
- Поморие, техни връстници от гр. Варна, както
и жители и гости на гр. Поморие посещават
Посетителски център ,,Поморийско езеро”, за
да изслушат специализираната презентация
,,Делфините в Черно море - методи за тяхното
проучване и опазване”. По късно през деня,
презентация на същата тема е изнесена от
екипа на Зелени Балкани и в Природонаучния
музей в гр. Бургас, благодарение на любезната
покана и домакинство от страна на Музея.
Пред експерти в областта на природозащитата,
представители на бургаските медии и
природолюбители, са представени съвременни
подходи в проучването на делфините, като
фотоидентификация, събиране на информация
за изхвърлени на брега морски бозайници,
методи за оценка на популацията им и др.

3. ÐÀÇØÈÐßÂÀÍÅ È ÓÊÐÅÏÂÀÍÅ ÌÐÅÆÀÒÀ ÎÒ ÇÀÙÈÒÅÍÈ ÒÅÐÈÒÎÐÈÈ È
ÏÎÄÏÎÌÀÃÀÍÅ ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ ÍÀÒÓÐÀ 2000 È ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀÒÀ
ÅÊÎËÎÃÈ×ÍÀ ÌÐÅÆÀ
3.1. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ ÅÊÎËÎÃÈ×ÍÀ ÌÐÅÆÀ ÍÀÒÓÐÀ 2000
През 2011 г. организацията не
разполага с целеви средства и проекти в това
направление.
След като изигра ключова роля при определяне
на обхвата на мрежата НАТУРА 2000 /
изграждайки на практика частта и по отношение
на местообитанията/, организацията продължи
работата си за устойчивото управление на

НАТУРА 2000 и на защитените зони. В тази
връзка през 2011 г. Зелени Балкани разследва
множество случаи на нарушения на Закона
за биологичното разнообразие, касаещи
неправилно прилагане на екологичните оценки
или мерките за опазване на видове (дейността
е описана подробно в раздела за граждански
контрол върху работата на институциите).

3.2. ÇÀÙÈÒÅÍÈ ÒÅÐÈÒÎÐÈÈ
Обявяването
на
нови
защитени
територии е част от концепцията ни
за
осигуряване
на
законова
защита
на местообитания и видове с високо
природозащитно значение. В резултат от
усилията ни в тази насока до момента са

проучени и внесени предложения за 26 нови
защитени територии, с обща площ над 680
000 ха. Обявени са близо половината от
предложените защитени територии, сред които
са ПП “Персина” и ЗМ “Калимок-Бръшлен”.
През 2011 г. не са изготвени предложения
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за обявяване на нови защитени територии,
поради факта, че за най-приоритетните и
значими места има вече изготвени такива, а
други са включени в Националната екологична
мрежа като защитени зони (места от НАТУРА
2000). Работата ни през 2011 г. продължава

4.ÑÐÅÄÍÎÇÈÌÍÎ ÏÐÅÁÐÎßÂÀÍÅ
в направлението разработване на Планове
за управление на защитени територии и
развитието на капацитети за разработване на
Планове за управление.
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4. ÑÐÅÄÍÎÇÈÌÍÎ ÏÐÅÁÐÎßÂÀÍÅ ÍÀ ÂÎÄÎËÞÁÈÂÈÒÅ ÏÒÈÖÈ
Среднозимното
преброяване
на
водолюбивите
птици
е
международна
инициатива организирана от Wetlands International. Провежда се в световен мащаб от 1967 г.
в почти всички европейски държави. България

участва в инициативата от 1977 г., като Зелени
Балкани са редовни участници в преброяването
на влажните зони – предимно в Южна България.
Целта на преброяването е установяване на
тенденциите в числеността на популациите
на водолюбивите птици. Това от своя страна
е отправна точка за планирането на мерки за
тяхното опазване. В България, преброяването
се извършва съгласно утвърдена от Министъра
на околната среда и водите методика, която е

част от Националната система за мониторинг
на биологичното разнообразие (ръководена
от Изпълнителната агенция по околна
среда - ИАОС). През 2011 г. в него участват
представители на Регионалните инспекции
по околната среда и водите и басейновите
дирекции,
Дирекцията
на
Национален
парк „Централен Балкан” и Природен парк
„Сините камъни, Българската орнитологична
централа към Института по зоология при БАН,

БДЗП и Зелени Балкани. Общо 38 експерти
и доброволци на Организацията участват в
преброяването, в периода 15-16.01.2011 г., като
отчитат водолюбивите птици в над 50 влажни
зони: язовири, крайморски езера, рибарници
и микроязовири и реки в цялата страна.
В отчетените влажни зони през 2011
година са преброени над 228 000 индивида от
58 вида водолюбиви птици. Поради топлата
зима, не са отчетени много високи числености
на водолюбивите птици. Най-многобройни са
белочелите гъски (A. albifrons), следвани от
кафявоглавите потапници (A.ferina). Отчетени

са над 1100 индивида от световнозастрашения
вид червеногуша гъска, който традиционно
зимува в езерата Шабла и Дуранкулак. Тази
година червеногуши гъски са забелязани и в
южна България, например язовир Пясъчник и
Розов кладенец. Другият световнозастрашен
вид, който по правило зимува на територията
на страната, малкият корморан (Ph. pygmeus),
достига численост от 8500 индивида, което
е близо 14 % от европейската популация на
вида. 2300 от тези птици зимуват в коритото
на река Марица край Пловдив. За съжаление,
за пореден път през 2011 г. по време на
преброяването са установени редицата случаи
на бракониерство върху защитени видове или
в защитени територии. Сред най-фрапиращите
са лова с лодка от водното огледало на язовир
Скалица, където традиционно зимуват редки
и застрашени видове като къдроглавите
пеликани и множество чапли. Друг случай е
предпазната мрежа, опъната над рибарник
Ормана, Ямболско, „уловила” и умъртвила 40
скорци, както и птици от защитените видове малък гмурец, два големи водни бика и блатна
сова.
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III.ÎÏÀÇÂÀÍÅ “EX SITU”
1. ÎÑÚÙÅÑÒÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈß, ËÅ×ÅÍÈÅ
È ÂÐÚÙÀÍÅ Â ÏÐÈÐÎÄÀÒÀ ÍÀ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÄÈÂÈ ÆÈÂÎÒÍÈ Â
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÈß Â ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÀÑÈÒÅËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ ÄÈÂÈ ÆÈÂÎÒÍÈ.
ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÇÀ ÐÀÇÌÍÎÆÀÂÀÍÅ È ÐÅÈÍÒÐÎÄÓÊÖÈß ÍÀ
ÐÅÄÊÈ ÂÈÄÎÂÅ - ÑÏÀÑÈÒÅËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ ÄÈÂÈ ÆÈÂÎÒÍÈ
В Приложение 1 към Отчета за 2011 г.

ÊÎÍÒÐÎË ÂÚÐÕÓ
IV.ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈ
ÏÐÈÐÎÄÎÇÀÙÈÒÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ,
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÑÒÂÎ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
1. ÐÀÇÑËÅÄÂÀÍÈß, ÑÈÃÍÀËÈ È ÆÀËÁÈ ÑÐÅÙÓ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÍÀ
ÏÐÈÐÎÄÎÇÀÙÈÒÍÎÒÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÑÒÂÎ, ÊÀÌÏÀÍÈÈ ÇÀ
ÏÎÄÎÁÐßÂÀÍÅ ÍÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÑÒÂÎÒÎ
Като организация осъществяваща
дейност в обществена полза повече от 20
години и през 2011 г. Зелени Балкани продължи
действията си за стриктно спазване на
законите на Република България и издаването
на законосъобразни актове от съответните
компетентни органи. Основната част от тази
дейност е насочена към спазването на Закона
за биологичното разнообразие в контекста
на постигането целите на екологичната
мрежа Натура 2000 и Закона за защитените
територии.
Основните
проблеми,
които
са
идентифицирани в областта на екологичната
мрежа Натура 2000, се изразяват във формално
прилагане на ЗБР от компетентните органи, а
именно, регионалните инспекции по околна
среда и води към МОСВ.
Формалното прилагане на ЗБР се
изразява, както в незаконосъобразни решения
по преценка степента на въздействие, така и
в опорочаване на процедурите по издаване
на решение след изготвяне на доклади по
оценка за съвместимост. Без да съобразяват
изискванията на Наредбата по ОС към чл.31
от ЗБР, по отношение качеството на тези
доклади, регионалните инспекции в голямата
си част приемат твърденията в докладите за
достоверни, единствено и само защото са били
извършени от компетентни експерти.
Тази порочна практика и липсата на
воля тя да бъде променена, рефлектират в
жалба да Европейската комисия за неспазване

правото на Общността.
През изминалата година, в резултат
на множество съдебни дела, Зелени Балкани
стават свидетели и на грубо погазване
на националното законодателство и от
административните съдилища на Р България и
Върховния административен съд. В конкретни
казуси, националните съдилища отказват да
съобразят спецификата на ЗБР, като закон,
при който биологията на съответните видове
предмет на опазване в защитени зони е
съществена за разпоредбите на закона и в
крайна сметка, административните съдилища
не упражняват качествен съдебен контрол,
което води до нарушаване на държавността.
Отчитайки поведението на националния
съд, се налага да се обърнем към Европейската
комисия, както по отношение на липса на
адекватна транспозиция в националното
законодателства
на
Директивата
за
местообитанията, така и за неизпълнение
на задълженията на държавата по чл.249 от
Договора на ЕО от националния съд.
Работата ни с българската прокуратура,
отчитайки всички сигнали изпратени до
съответните районни и окръжни прокуратури,
както и Върховна административна прокуратура,
затвърди убеждението ни, че Прокуратурата е
най-слабото звено в държавата. Не случайно,
докладите на ЕК са изключително критични по
отношение ефективността на Прокуратурата и
съдебната система.
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Въпреки че Сдружението не разполага с
правомощията на никоя от основните власти в
България, чрез инструментите на гражданското
общество и с подкрепата на хиляди съмишленици
и доброволци, Зелени Балкани не се отказаха
да притискат държавните институции да си
вършат работата, за която държавата ги е
овластила и осигурила необходимия финансов
ресурс.
В тази борба за държавност, Зелени
Балкани изпратиха до държавни институции
множество искания по реда на ЗДОИ. Бяха
изготвяни и изпращани експертни становища
до МОСВ, РИОСВ, Басейнови дирекции. Бяха
подавани сигнали за нарушения до компетентна
прокуратура, МОСВ и РИОСВ. Стартирани

2.ÁÎÐÁÀ Ñ ÁÐÀÊÎÍÈÅÐÑÒÂÎÒÎ
са множество административни съдебни
производства по жалби от Зелени Балкани,
изпратени
до
МОСВ,
Административни
съдилища и Върховен административен съд.
През пролетта на 2011 г. в София се
провеждат 2 срещи с представители на ЕК
по жалби за нарушения в защитени зони от
НАТУРА 2000 в България. Зелени Балкани взе
активно участие в срещите по отношение
на проблемите свързани с негативното
антропогенно въздействие в ЗЗ Рила в района
на 7-те езера. Продължава работата на екипа
съвместно с други НПО по разрешаване на
казуса. Към момента, като резултат от работата
ни, МОСВ демонстрира желание да започне
действия по разрешаване на проблема.

2 . ÁÎÐÁÀ Ñ ÁÐÀÊÎÍÈÅÐÑÒÂÎÒÎ È ÍÅÇÀÊÎÍÍÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
2.1. ÏÐÈËÀÃÀÍÅ ÍÀ CITES – ÊÎÍÂÅÍÖÈß ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀÒÀ ÒÚÐÃÎÂÈß ÑÚÑ
ÇÀÑÒÐÀØÅÍÈ ÂÈÄÎÂÅ ÎÒ ÄÈÂÀÒÀ ÔËÎÐÀ È ÔÀÓÍÀ
Основна част от дейността ни по
прилагането на CITES е поддръжката на един
от официалните Спасителни центрове по CITES
в страната ни – а именно Спасителния център
за диви животни в Стара Загора. Дейността му
е подробно описана в точка III от отчета.
Като неделима част от неговата дейност и
усилията ни по прилагането на Конвенцията са
осъществени и следните дейности:
Конфискуване на редки видове, при опит
за незаконна търговия с тях
През 2011 г. екипът на Зелени Балкани
взе активно участие в няколко случая за
предотвратяване на незаконната търговия
с диви видове. През декември 2011 г. екипът
на Спасителния център оказа съдействие при
конфискуването на две пратки от нелегално
транспортирани животни – пратка от 2000
папагала, конфискувани на КПП „Капитан
Андреево“ и пратка от 12 тукана на същото
КПП. Екипът на Зелени Балкани се отзова
моментално и на двата случая, въпреки
коледните празници, като съдейства за
документирането
на
закононарушенията,
конфискуването на птиците и транспортирането
им до Зоологическата градина в София – един
от CITES Спасителните центрове в България.
Дела срещу трафиканти на редки видове
През 2011 г. представител на Зелени
Балкани съдейства на правораздавателните
органи при провеждане на процедурата за
завеждане на дело в Окръжен съд Видин по
делото срещу Стефан Гавраилов, който направи

опит през март 2010 г. за износ на ястребови
орли на ГКПП ферибот Видин. Делото ще се
гледа през 2012 г., като се надяваме да доведе
до ефективна присъда, при доказване на
обвиненията.
Осъществяване на интернет мониторинг
за търговията със CITES видове
Инициативата е част от дейността на
Работна група за CITES към международната
организация CEEweb for Biodiversity Централна
и Източноевропейска работна група за
опазване на биологичното разнообразие.
Зелени Балкани са едни от основателите на
работната група през 25-27 август 2003 г. в Tirgu
Mures – Румъния.
Провеждането на интернет мониторинга
цели установяването на интензивността на
търговията с видове, включени в приложенията
на CITES. Данните от мониторинга проведен през
20011 г. ще бъдат публикувани, като изданието
ще бъде представено на предстоящата 16та
среща на страните по CITES, в която вероятно
ще вземат участие и представители на Зелени
Балкани.
Семинар за прилагането на
Централна и Източна Европа

CITES

в

От 7 до 9.12.2011 г. в Познан, Полша,
по инициатива на Полското Министерство
на околната среда се проведе съвместна
среща на НПО и институциите, отговорни за
прилагането на CITES в страните в Централна
и Източна Европа. Страните от Централна и
Източна Европа “споделят” сходни проблеми
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при прилагането на CITES. Много от тях са
разположени на границата на ЕС, поради което
имат специални отговорности по отношение
възпрепятстване на търговията със защитени
видове на територията на ЕС. По тази причина,
Полските
институции
инициираха
тази
среща, именно, сега, по време на Полското
Президентство на ЕС. Семинарът бе осъществен
с финансовата подкрепа на ЕК и CEEweb for
Biodiversity – международна организация,
обединяваща НПО от Централна и Източна
Европа. Срещата бе организирана от полската
НПО – Саламандра. В рамките на три дни, 35
представители на ръководните институции за
прилагането на CITES, научните консултативни
звена и НПО от 9 страни (България, Хърватска,
Чешка Република, Унгария, Полша, Румъния,

2.ÁÎÐÁÀ Ñ ÁÐÀÊÎÍÈÅÐÑÒÂÎÒÎ
Сърбия, Словакия и Украйна) представиха
механизмите за прилагането на CITES в
страните си и обсъждаха различни проблеми,
с които се сблъскват – от маркирането на
екземпляри от CITES видове, до разкриването
на фалшифицирани документи за внос/износ.
Обсъждани бяха и възможности за по-ефективно
противодействие срещу незаконната търговия
с редки видове, за което изключително
полезно бе споделянето на успешни практики
от различните страни. Специална сесия бе
посветена на търговията с редки видове в
Юго-Източна Азия и Централна Америка – два
от регионите, от които произхождат много от
нелегално търгуваните в Европа екзотични
видове.

2.2. ÁÎÐÁÀ ÑÐÅÙÓ ÍÅÇÀÊÎÍÍÈß ÓËÎÂ È ÒÚÐÃÎÂÈß Ñ ÄÈÂÈ ÏÎÉÍÈ ÏÒÈÖÈ
През 2011 г. продължи работата
на Зелени Балкани по програмата за
предотвратяване на незаконния улов и
търговия със защитени видове птици. Част от
програмата са дейностите на Работна група
срещу бракониерството и незаконната търговия
със защитени видове, създадена по инициатива
на Зелени Балкани през 2001 година. В групата
участват представители на РИОСВ, РГС,
РВМС, Община Пловдив и Община Асеновград,
Полиция, Ловното Дружество и др. Ежегодно
се извършват проверки срещу улавянето и

продажбата на защитени видове. До момента
са съществени над 50 проверки, при които са
конфискувани и пуснати на свобода над 450
пойни птици.
През настоящия отчетен период
за 2011 г. две от “сериите” на предаването
„Господари на ефира”/излъчени на 27.01.2011
г. и 03.02.2012 г./ бяха посветени на проблема.
Предаванията бяха заснети с участието на
екипа на Зелени Балкани и отразиха две
теренни проверки, по време на които бяха
конфискувани над 100 птици от защитените
видове щиглец (Carduelis carduelis), скатия
(Carduelis spinus), конопарче (Carduelis cannabina). В проверките участваха и служители
на Общински Инспекторат - Пловдив, РИОСВ Пловдив, полицейски служители. Излъчването
на предаването допринесе изключително
много за популяризирането на проблема, за
което изказваме искрената си благодарност
на екипа му, както и на държавните институции,
участвали в проверките.

2.3. ÌÅÐÊÈ ÑÐÅÙÓ ÁÐÀÊÎÍÈÅÐÑÊÈ ÐÈÁÎËÎÂ
Съвместни проверки с ИАРА и ДЛ
срещу незаконния риболов - През 2011 г.
представители на екипа на Зелени Балкани
участваха в 5 съвместни проверки с ИАРА
– Хасково. Целта на проверките е контрол
на нарушения по Закона за рибарството и
аквакултурите. При тези проверки са съставени
общо 29 акта за констатирани нарушения. Найчесто са констатирани нарушения, свързани с

незаконни начини за улов на риба с “тройки”
и малки уреди “парашути” в местата за зимни
струпвания. Такива пособия със заплетени в тях
риби убиват и погълналите ги рибоядни птици.
Представител на Зелени Балкани участва
през 2011 г. и в комисията по унищожаване
на събрани мрежи, поставени от неизвестни
нарушители.

37

V. ÏÎÂÈØÀÂÀÍÅ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÀÍÎÑÒ

1. ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÊÀÌÏÀÍÈÈ

ÎÂÈØÀÂÀÍÅ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀÒÀ
V.ÏÈÍÔÎÐÌÈÐÀÍÎÑÒ
È ÀÍÃÀÆÈÐÀÍÎÑÒ

ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ” è ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ - ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ”

ÃÎÄÈØÅÍ ÎÒ×ÅÒ 2011 Ã.

1. ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
През 2011 г. екипът и доброволците на
Зелени Балкани организираха и взеха участие
в над 30 публични мероприятия и кампании.
Ето някои от тях:

към Оперативна програма „Околна среда 20072013”, финансирана от Европейския фонд за
регионално развитие на Европейския съюз и
държавния бюджет на Република България

Ден на влажните зони

Фестивал на лешоядите – Сливен

Във връзка с отбелязването на Деня
на влажните зони през 2011 г. Зелени Балкани
организира няколко мероприятия в Пловдив
и Поморие. В Пловдив на брега на р. Марица,
която е един от най-важните биокоридори и
влажни зони във вътрешността на страната,

Огромен интерес регистрира Вторият
Национален
фестивал
на
лешоядите,
организиран в рамките на проект „Завръщане
на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278.
Информационната кампания в Сливен събра
ученици от всички възрасти от шест училища

се проведе традиционната информационна
кампания. Всички заинтересовани граждани
получиха информация за значението на
влажните зони и имаха възможност да
наблюдават през зрителни тръби богатото
биоразнообразие в коритото на реката. С
подкрепата на РИОСВ- Пловдив в детския
отдел на Народна Библиотека „Иван Вазов”,
представител на Зелени Балкани запозна
деца от няколко училища в Пловдив с богатото
биологично разнообразие на река Марица.
В Посетителския център на Поморийско
езеро бе направена презентация за влажните
зони от международно значение в България
и бе излъчен филмът на Директората на
Рамсарската Конвенция по случай тазгодишния
юбилей. В Центъра бе представено и новото
образователно интерактивно табло, чрез което
посетителите ще могат сами да се запознават
с интересните факти за Поморийско езеро,
което е едно от 10 Рамсарски места в България.
Интерактивното табло, както и голяма част от
оборудването на Посетителския център са
финансирани по проект на Зелени Балкани

и детски градини от Сливен, Роза и Дражево,
много родители, минувачи и приятели на
лешоядите от цялата страна. Вдъхновени от
реалистичните макети, децата рисуваха и
оцветяваха лешояди, пяха и танцуваха, за да
отпразнуват завръщането им над Сливен.
Всички научиха защо лешоядите са полезни
и интересни птици, къде живеят и с какво
се хранят и какви са приключенията, които
преживяват птиците, докорани и освободени в
рамките на проект „Завръщане на лешоядите
в България”. Специални гости бяха г-н Крапп,
заместник-секретар на мисията на Посолството
на Германия в България; г-жа Бус, заместникпредседател на мисията на Посолството на
Холандия в България и г-н Роман Хорски директор на Зоопарк Злин, Чехия. Безспорно
най-голяма радост предизвикаха четири
белоглави лешояди, които се извиха над града
и централния площад по време на събитието.
Така за първи път от над петдесет години,
гражданите на Сливен имаха възможност да
гледат не само макети и картинки, а реалните
резултати от усилията за опазване на
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природата.
За втората част от програмата 50
деца, домакините от ПП Сините камъни,
заедно с официалните гости се качиха до
адаптационната волиера в Парка. Там екипът
на Проекта маркира новопристигнал белоглав
лешояд, дарен от Зоопарка Злин, Чехия, пред
очите на събраните деца. Птицата, макар и
впечатляващо голяма, е на едва седем месеца
и й предстои да прекара поне половин година в
просторната волиера, в компанията на другите
лешояди. Тя няма да е сама – тук са нейните
брат и сестра, също дарени от Зоопарка
Злин, Чехия и вече освободени в природата.
Специални наши гости бяха и сем. Ванчеви
и представители на КонтурГлобал Марица
Изток 3 – официални осиновители, осигурили
средства за закупуването на два специални
GPS/GSM предаватели, които ще ни позволят
да проследим два белоглави лешояди след
пускането им на свобода. Осиновителите
се запознаха отблизо със своите птици при
поставянето на предавателите им и участваха
в освобождаването им.
Ден на Черно море
Описано е в раздела за опазване на
китоподобните.
Почиствания на парк “Отдих и култура” в
района на Гребната база в Пловдив
През 2011 г. над 260 човека участваха
в две почиствания на Парк “Отдих и култура”
в Пловдив, който попада в 2 защитени зони
от Натура 2000. Мероприятието се осъществи
по инициатива на Националната Скаутска
Организация на България и бе подкрепено от
Община Пловдив, Сдружение “Гражданско
общество”, Зелени Балкани и стотици граждани,
които се включиха с доброволен труд. За
броени часове, по време на почистванията
са напълнени стотици чували със строителни
и битови отпадъци, а от коритото на река
Първенецка са извадени десетки автомобилни
гуми и строителни отпадъци. Събитията през
2011 г. бяха част от серията мероприятия,
които се организираха по повод Европейската
година на доброволчеството. Те допринесоха
и за освежаване на зелените пространства
в източната част на Гребната база, която
бе домакин на Европейското първенство по
гребане (състояло се от 16 до 18 септември
2011 г.).

1. ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÊÀÌÏÀÍÈÈ

Run’n’Roll
За втора поредна година през 2011 г. се
проведе инициативата Run’n’Roll – крос за бегачи
аматьори и любители на ролкови кънки. В двете
издания на Run’n’Roll, състояли се съответно
на 29ти май и 29ти октомври, участваха над

200 души. Аматьори, триатлонисти, ски-бегачи
от всички възрасти, заедно с олимпийската
шампионка Ирина Никулчина показаха, че
спортът е за всички. Всички ентусиасти, които
приеха предизвикателството – 1 обиколка (4,7
км) на Гребната база, получиха стартов пакет
с номер и подаръци, медал и сертификат.
Успешно завършилите участваха и в томбола за
много награди – спортни аксесоари, тениски,
почивка за двама.
Средствата, събрани от Run’n’Roll
през 2010 г. и 2011 г. година са използвани за
монтирането на табела за птиците, обитаващи
парка на Гребната база и за монтирането на
пейка до табелата.
Благодарим на всички спонсори, които
подкрепиха организаторите с предметни
награди за томболата и средства за тениските
– Форнети България, Terry’s Irish Pub – Пловдив,

магазин за туристическа екипировка BG
Sport, Аеробик-студио Ева Спорт – Пловдив,
Програмата, КомКомпютърс, Минерална вода
Ave, билярд и снукър Клуб 147, Сдружение
ВелоСити Пловдив и E-Mind!
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Екоукинед – Стара Загора
Екоуикендът в Стара Загора се
осъществи по инициатива на учениците от
ГПЧЕ Ромен Ролан.
Събитието се състоя на 16ти и 17ти
април и включваше серия от инициативи
– представяне на организации и проблеми
в Парк “Аязмото”, почистване на парк
“Загорка”, обновяване на маркировката на
екопътеката до Ягода и разходка по нея, както
и съпътстващи събития като презентации,
конкурс за вегетариански рецепти и др.
За участие в инициативата учениците бяха
привлекли Зелени Балкани, “Сдружение за
съвременно изкуство и култура - Различният
поглед”, Туристическо дружество „Сърнена
Гора”, ЕС “За Земята”, “Велоеволюция”,
биомаркет „Organic Green House”, „Институтът

2.ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈ ÐÀÁÎÒÍÈ ÂÀÊÀÍÖÈÈ

по розата и етеричномаслените култури” и
фирма „Фрамар”, Клуб “Приятели на водата”
от ГПЧЕ и др.
Фестивал на белия щъркел – Белозем
Описан в раздела за дейности за белия
щъркел.
Европейска нощ на прилепите /Пловдив,
Стара Загора, Поморие/
Описана в раздела за опазване на
прилепите.
Големият Зелен Уикенд
Описан в раздела за залесяванията

2. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈ ÐÀÁÎÒÍÈ ÂÀÊÀÍÖÈÈ
Международна консервационна ваканция
– Поморие 2011
От 6-ти до 9ти септември се проведе 16тата работна ваканция на Поморийско езеро.
Ваканцията се осъществи от Зелени Балкани
и BTCV (Британски тръст на доброволци
за консервация). В работната ваканция се
включиха 15 български доброволци на Зелени
Балкани и 7 чужденци от BTCV. Тази година
партньор в дейностите по популяризиране на
работната бригада и работата на Зелени Балкани
по опазване богатство на езерото бе и хотел

“St. George” - гр. Поморие. Доброволческите
дейности включваха - ремонт на големия
остров за гнездене на гривести рибарки (който
приютява най-голямата колония на този вид за
Балканския полуостров), почистване на брега
на езерото около Посетителския център на
Зелени Балкани и Музея на солта в Поморие,
както и мониторинг на биоразнообразието.
По време на мониторинга доброволците

откриха труповете на 3 делфина, изхвърлени
на пясъчната коса, която разделя езерото
от морето. В рамките на работната ваканция
доброволците се погрижиха и за изтощена
рядка птица от вида малка черногърба чайка (Larus fuscus), която бе изпратена в Спасителния
център на Зелени Балкани в Стара Загора. Този
вид чайка е изключително рядък за България и
се наблюдава тук само през зимата. Птицата
е мигрант от Финландия, което стана ясно от
двата орнитологични пръстена, с които е била
маркирана.
Международен обмен БТСВ/ЛЕОНАРДО
В рамките на международен проект за
обмяна на знания и умения, екип на Зелени
Балкани демонстрира пред доброволци на BTCV
основни методики, използвани при опазването
и проучването на световно застрашения вид
- царски орел (Aquila heliaca). Практическите
дейности се извършиха в периода 10 – 14
септември, в района Сакар и Дервентските
възвишения. Тези територии, разположени в
граничния район на България и Турция (част
от инициативата Европейския Зелен Пояс) са
от изключителна важност за опазването на
царските орли в България и осигуряват убежище
на повече от половината от популацията
на вида в страната. Международният екип
съставен от български, английски и шотландски
представители, участва в радиопроследяване
на орли, маркиране с радиопредавател,
изграждане на изкуствени гнезда, мониторинг
и наблюдение на гнездящи двойки.
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Работна ваканция с участието на доброволци от BTCV - 17-24.09.2011 г. – Сакар, описана в
раздела Царски орел.
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3. ÈÍÒÅÐÍÅÒ “ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÑÒÂÎ”, ×ËÅÍÑÒÂÎ È ÂÐÚÇÊÀ Ñ
×ËÅÍÎÂÅÒÅ È ÑÚÌÈØËÅÍÈÖÈÒÅ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÒÀ
През 2011 г. Зелени Балкани продължи
попълването на информацията в официалната
си интернет страница, както и в страниците
по направления /хищни птици, НАТУРА 2000,
Опазване на прилепите, Поморийско езеро/,
както и в специално създадените страници на
5 от текущите проекти, на Спасителния център
и на Посетителския център за Поморийско
езеро.
През 2011 г. социалната мрежа
Фейсбук се превърна в основен инструмент за
разпространение на информация сред нашите
съмишленици. Към края на годината страницата
има над 8500 членове и съмишленици,
присъедини ли се към нея в рамките на една
година от разкриването и. В допълнение на
това видеоматериали от дейността ни бяха
представяни в YouTube.
Въпреки
отличните
постигнати
резултати отчитаме и някои слабости. Поради
съкращаване на персонала ни не всички новини
бяха преведени на английски език, поради
което чуждестранните потребители на сайта
ни е възможно да пропускат част от актуалната
информация. Сайта се поддържа от доброволци

и това ограничи възможностите за постоянна
актуализация на всички негови раздели,
като не успяхме да обновим информацията
за многобройните ни нови проекти, новите
членове на екипа ни, промените в състава на
УС, новите издания и пр.
И през 2011 г. много членове и съмишленици
на
организацията
допринесоха
за
популярността на природозащитната идея
като разпространяваха информация в личните
си профили в социалните мрежи, във форуми и
блогове, за което им благодарим!
През 2011 г. продължи развитието на
създадената през 2010 г. специализирана
база данни за контакти на Зелени Балкани.
Към края на 2011 г. базата данни съдържа
над 9 600 контакта на членове, съмишленици,
партньори, медии и пр. Базата разполага с
различни приложения и функционалности,
които облекчават връзката и комуникацията
с членовете, извеждането на статистики и
разпространението на информация, като по
този начин значително улесни работата ни и
повиши ефективността ни.

4. ÌÅÄÈÉÍÎ ÎÒÐÀÇßÂÀÍÅ È ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌÅÄÈÈÒÅ
Медиите са незаменим партньор
на Зелени Балкани в популяризиране на
природозащитната идея. За всяко по-значимо
събитие или дейност бяха разпространявани
преслистове до регионални или национални
медии, членове и съмишленици. Представители
на медиите бяха канени като преки участници в
публични кампании, теренни и образователни
дейности.
Като резултат от активната ни работа за
връзки с обществеността работата ни бе широко
отразена, както в интернет пространството,
така и в печатните медии, телевизионни и
радио канали на национално и регионално
ниво. Общо над 1315 изяви от електронни
и печатни медии са архивирани в базата
данни на Зелени Балкани.
Зелени Балкани няма назначени
специалисти за връзки с обществеността, но
въпреки това постигна отлични резултати в това

отношение, благодарение на ангажираността
на целия екип и на ръководителите на
проекти и направления. Най-голям “дял” имат
отразяванията в интернет пространството
– общо 1182 отразявания /това са откритите
и съхранени интернет публикации, като броят
им вероятно е доста по-голям/. Сред интернет
сайтовете публикували информацията за
дейността ни има такива на информационни
агенции, медии, страници „по интереси“ и
специализирани страници.
В 51 репортажа и предавания по националните
и кабелни телевизии е отразена работата на
организацията. Над 35 статии във вестници и
списания, както и 38 репортажа и участия в радио
предавания ни помогнаха да популяризираме
природозащитните
проблеми.
Най-голям
“отклик” от страна на медиите и обществеността
имаше през януари, май, юни, юли, декември
на 2011 г. и това е свързано с няколко големи
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кампании, организирани през тези месеци
(Фестивал на лешоядите, Европейска нощ на
прилепите и пр.). Съответно най-отразяваните
и популярни събития са случая с Деветашката
пещера, Нощта на прилепите, инициативата
“Зелен уикенд”, както и конкретни случаи като
спасителни акции на бедстващи бели щъркели,
конфискуване на тукани и папагали, при опит за
незаконния им пренос през граница и случая с
“отвлечения” белоглав лешояд.
Сред медиите, които най-активно ни
съдействаха и отразяваха работата ни са:
интернет сайтът на Коалиция “За да остане
природа в България”, Информационна Агенция
КРОСС, сайтът на Дарик радио, Радио Милена:
http://radiomilena.com/, Първият български
зоопортал: http://www.zoomania.org/, сайтът на
в. Дневник, сайтът Птиците в България: http://
www.birdsinbulgaria.org/, bTV, БНТ, БНР, БНР
– програма Хоризонт, БНР – програма Христо

4.ÌÈÄÈÉÍÎ ÎÒÐÀÇßÂÀÍÅ

Ботев, Радио Стара Загора, Радио Благоевград,
Радио Пловдив, Радио Варна, Радио София,
Джаз ФМ, Z-Рок, Радио Фокус, Радио Дарик,
VTV, ТВ Стара Загора, Нова Българска
Телевизия, Телекабел Пазарджик, BBT, Хоби
ТВ, БНТ 2, ТВ 7, TV Trakia, ТВ Европа, ПОТВ,
TV Туида +, PRO.bg, МАКСКОМ, вестниците:
Труд, 24 часа, Старозагорски новини, Сега,
Телеграф, Твоят ден, Бизнес поща, Стандарт,
Марица, Крайморска искра, списание GEO.
Отзвук сред международните медии имаха
няколко инициативи на Зелени Балкани, сред
които проекта ни за опазване на лешоядите и
най-вече случая с незаконните снимки на филма
Непобедимите 2 в Деветашката пещера.
Изказваме
благодарност
към
всички
журналисти, които с отразяването на дейността
ни, допринесоха за популяризирането на
природозащитната идея!

ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ” è ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ - ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ”

ÃÎÄÈØÅÍ ÎÒ×ÅÒ 2011 Ã.
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В рамките на проект “Спешни мерки
за възстановяване и консервация на видове
и местообитания с европейска значимост в
комплекса от защитени природни територии
на Поморийско езеро”, финансиран по ОПОС
2007 – 2013, бе издадена интерпретационна
програма за работа на Посетителския център
на Поморийско езеро и примерни спомагателни
материали към нея.

През 2011 г. изданията бяха широко
разпространени - по време на Фестивала
на лешоядите в Сливен, както и във всички
кметства и населени места в целевите райони,
училища и детски градини в много населени
места.

Зелени Балкани издаде и книгата
„Червеногушите гъски” на английски и български
език. Книгата е със снимки и текстове на Емил
Енчев. Нейното издаване е подкрепено от
EURONATUR, EECONET Action Fund.

Белоглавият лешояд се завръща

Бяла река

w

ans.o
balk
een
.g r
rg/birdsofprey/life

Белоглавият лешояд се завръща

Котленска Стара планина

LIFE08 NAT/BG/278
Районът
на Котленска
стара планина
е едно от четирите
места в Стара планина,
избрано за работа в рамките на
проект “Завръщане на лешоядите в
България” LIFE08 NAT/BG/278.

Районът на
Бяла река е една от
целевите територии, избрана
за работа в рамките на проект
“Завръщане на лешоядите в
България”:
LIFE08 NAT/BG/278

Белоглавият лешояд се завръща

Централен Балкан
LIFE08 NAT/BG/278

LIFE08 NAT/BG/278
Белоглавият лешояд се завръща

Лешоядите на България

В
България
LIFE08 NAT/BG/278
са се срещали
четири вида
лешояди – белоглав, черен,
брадат и египетски. За съжаление,
вследствие на преследване, намаляване
на пасищното животновъдство,
бракониерски отстрел и
кампании за отравяне на
едри хищници, тези
величествени птици
са докарани на ръба
на оцеляването
или са напълно
изчезнали като
гнездящи в
България!

В недалечното минало
тук са гнездяли
белоглави и черни
лешояди, но днес
могъщият им
полет е почти
забравен...

Централен Балкан е
едно от четирите места в
Стара планина, избрано за работа
в рамките на проект “Завръщане
на лешоядите в България”
LIFE08 NAT/BG/278.
В недалечното минало
тук са гнездили
белоглави лешояди,
но днес могъщият
им полет е почти
забравен...

Свържете се с нас!
Зелени Балкани – Централен офис –
Пловдив:
032/626977; 0887887557

Свържете се с нас!
Координатор Котленска
Стара планина:
Лъчезар Бончев: 0897 061100
Зелени Балкани – Централен офис
– Пловдив: 032/626977; 0887887557
Спасителен център за диви
животни – Стара Загора:
042/607741; 0896662726

Спасителен център за диви
животни – Зелени Балкани –
Стара Загора:
042/607741; 0896662726

Свържете се с нас!
Зелени Балкани –
Централен офис – Пловдив:
032/626977; 0887887557

Белоглавият лешояд се завръща

Сините камъни – Гребенец

Координатор Централен Балкан:
Иван Радунчев – тел: 0884056692
Зелени Балкани – Централен офис –
Пловдив: 032/626977; 0887887557
Спасителен център за диви животни –
Стара Загора: 042/607741; 0896662726
Дирекция Национален Парк Централен
Балкан: 066/801277; 801278; 801279

Районът
на Сините
LIFE08 NAT/BG/278
камъни - Гребенец
е едно от четирите
места в Стара планина, избрано
за работа в рамките на проект “Завръщане
на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278.
В недалечното минало тук са гнездяли белоглави,
черни, египетски и брадати
лешояди, но днес могъщият им
полет е почти забравен...
Основна причина за
изчезването им е
използването на
отровни примамки
за хищници, но днес
това е подсъдно и
наказуемо!!!

Координатор
Сините камъни – Гребенец:
Илиян Стоев: 0884005546
Дирекция Природен Парк Сините
камъни: 044/66 29 61
Зелени Балкани – Централен офис –
Пловдив: 032/626977; 0887887557
Спасителен център за диви животни –
Стара Загора: 042/607741; 0896662726

Завръщането на лешоядите
в България
Малко са нещата, които правят България специална и уникална и които ни карат
да се гордееМ! едно от тях е нашата неповториМа природа!

Белоглавият
лешояд се завръща

Белоглавият лешояд се завръща

Лешоядите

LIFE08 NAT/BG/278

Малко хора знаят, но в България са се срещали четири вида лешояди – белоглав, черен, брадат и египетски.
Тези величествени птици не нападат домашни животни, а се хранят само с умрели животни, като така
предотвратяват
разпространението на опасни болести и зарази по дивите, домашните животни и човека.
Проектни
Освен това, четирите
вида са взаимосвързани и еднакво важни като екип санитари в природата.
територии:

Врачански Балкан
Врачански Балкан
е едно от четирите
места в Стара планина, избрано
за работа в рамките на проект
“Завръщане на лешоядите
в България”.

Свържете се с нас!

Спасителен център за диви
животни – Стара Загора:
042/607741; 0896662726

Свържете се с нас!

LIFE08 NAT/BG/278

За съжаление, в момента в България гнездят едва два от тези видове лешояди: белоглав и египетски, но
технитеВрачански
популации са
силно намалели. Останалите два вида – черният и брадатият лешояди са напълно
Балкан
изчезнали като гнездящи от страната ни. Единични черни лешояди от колония в Северна Гърция могат да се
наблюдават у нас, но брадатите лешояди са останали като сивмол на българската природозащита само по
Централен Балкан
табелите на защитените територии.

Помогнете ни да върнем белоглавия
лешояд в Стара планина!

Тези видове са изчезнали основно заради преследването им от човека, залагането на отровни примамки за
Сините
камъни
– на достатъчно храна.
хищници
и заради
липсата
Снимки: Евгений Даков, Емил Енчев, Фотоархив Зелени Балкани

ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ” è ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ - ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ”

През 2011 г. бе издадена дипляна “Дивият
Сакар”, представяща биоразнообразието на
планината. Изданието е част от дейностите
по проект “Подобряване на туристическата
инфраструктура в село Маточина, Сакар,
България”,
осъществен
с
финансовата
подкрепа на Българо-британското дружество
за приятелство.

Във връзка с реализирането на проект,
финансиран от Life + “Възстановяване на
популациите на едрите европейски лешояди в
България”, през 2011 г. бяха издадени:
папка във формат А4 – тираж 1200
броя;
папка във формат А5 с прилистници за
целевите райони на проекта – Сините Камъни,
Котел, Бяла Река, Врачански Балкан, Централен
Балкан, както и листовка с обща информация
за проекта и опазването на лешоядите;
6 вида стикери с целевите видове
белоглав лешояд, черен лешояд, брадат
лешояд;
стенен календар за 2012 година, с
атрактивни снимки на лешояди и дейности за
тяхното опазване.

ww
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Как?
- Съобщете ни за умрели домашни животни,
които да бъдат използвани за подхранване
на лешоядите!
Обадете ни се, ако видите белоглав лешояд
и се уверете дали е маркиран!
Съобщете ни, ако установите незаконни
действия (отстрел) или намерите ранени
или мъртви белоглави лешояди или други
едри хищни птици!
Не безпокойте белоглавите лешояди в

В миналото тук са
гнездили египетски,
черни и белоглави
лешояди, но днес
могъщият им
полет е почти
забравен...

Научете още:
Зелени Балкани – Централен офис
гр. Пловдив, ул. Скопие 1
тел: 032/626977; 0887887557
Регионален офис – Стара Загора гр. Стара Загора
ул. Стара планина 9
тел. 042/622401
Спасителен център за диви
животни – Стара Загора
тел. 042/607741, 0896662726
Елена Кметова – ръководител на
проекта: 0885219557
email: ekmetova@greenbalkans.org

Свържете се с нас!

Гребенец
Всички
те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, включени в Червената книга на България.
Строго забранени са безпокойството, убиването, взимането на яйца и малки.
Котел

Проект “Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278
През Бяла
2003 река
г. започна изпълнението на дългосрочен Международен план за опазване на лешоядите на
Балканите. Той предвижда поетапното възстановане на видовете, започвайки с белоглавия, за да се стигне
до брадатия лешояд. За тази цел, през 2010 г. стартира специализиран проект “Възстановяване популациите
на едрите видове лешояди в България” LIFE08 NAT/BG/000278, който се изпълнява от Зелени Балкани, в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП).
Целта на проекта като цяло е възстановяване популациите на трите едри вида лешояди в България чрез
природозащитни мерки и повишаване институционалния капацитет за опазването им.

Основни цели и дейности на проекта
•

•
•
•
•

Координатор Врачански Балкан:
Георги П. Стоянов: 0878734503
Дирекция Природен парк
Врачански Балкан: 092/66 58 49
Зелени Балкани – Централен офис
Пловдив: 032/626977; 0887887557
Спасителен център за диви
животни – Стара Загора:
042/607741; 0896662726

•

Проектни територии:
Врачански Балкан:
Георги П. Стоянов – тел. 0888734503
Централен Балкан:
Иван Радунчев – тел: 0884056692
Сините камъни – Гребенец:
Илиян Стоев – тел: 0884005546
Котел:
Емилиян Стойнов – тел: 0896573841

Очаквани резултати от проекта
•
•

Проектът се изпълнява със
съдействието на инструмента
LIFE на Европейската Общност.

•
•

Издава се от:
СНЦ Зелени Балкани
Ул. Скопие №1, Пловдив 4004
Тел.: 032 626977
седмица

Проект “Завръщане на лешоядите в България”
LIFE08 NAT/BG/278

•
•
вторник•

понеделник

1

31

2

3

3

10

4

17

5

24

•
•

Януари
С финансовата
помощ на
инструмента LIFE
на Европейската
Общност

Възстановяване на изчезналата гнездяща популация на белоглавия лешояд в Стара планина чрез внасяне
на 150-200 белоглави лешояди от Испания, настаняването им в четири адаптационни волиери и пускането
им на свобода;
Проучване и подобряване на условията и подготовка за повторно въвеждане на брадат и черен лешояд,
след успешното възстановяване на белоглавия лешояд в Стара планина;
Намаляване на преките и непреките заплахи спрямо едрите видове лешояди в България;
Създаване на положително отношение към лешоядите, чрез подпомагане на екотуризма и природосъобразното земеделие;
Развитие на капацитет на национално и местно ниво за успешно провеждане на програми за възстановяване на изчезнали видове;
Обмяна на опит и сближаване на българските природозащитни институции и техните европейски партньори.

Първи опит за загнездване на белоглави лешояди за последните 50 години в Стара планина;
Стабилизиране и увеличаване броя на черните лешояди, хранещи се на площадката в Бяла Река, Източни
Родопи;
Разработени и одобрени Планове за действие за брадатия и черния лешояд;
Идентифицирани, обосновани и подготвени територии, подходящи за стартиране на програми за повторно въвеждане на брадат и черен лешояд в България;
Определени, маркирани и подобрени подходящи местообитания за гнездене на черен лешояд и поставени
изкуствени гнезда;
Намалели инциденти с отравяне на лешояди и други мършоядни хищни птици;
Изготвени
модели за петък
видове, които
са основен естествен
източник на храна за лешоядите,
сряда хабитатни
четвъртък
събота
неделя
начертани възстановителни и природозащитни мерки за пасищата.
Разработени природосъобразни туристически продукти за целевите зони по Натура 2000 с фокус върху
лешоядите;
Подобрена национална експертиза и капацитет, създадени партньорства с международни експерти и
организации, които имат отношение към опазването на лешоядите.
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Повече информация за проекта: www.greenbalkans.org/birdsofprey/life/

9

За контакти: Зелени Балкани – Централен офис – гр. Пловдив, ул. Скопие 1, тел: 032/626977; 0887887557;
регионален офис – Стара Загора; гр. Стара Загора, ул. Стара планина 9, тел. 042/622401;
Спасителен център за диви животни – Стара Загора, тел. 042/607741; 0896662726;
елена Кметова – ръководител на проекта: 0885219557, email: ekmetova@greenbalkans.org
врачански Балкан: георги П. Стоянов, тел. 0888734503
Централен Балкан: иван радунчев, тел: 0884056692
Сините камъни – гребенец: илиян Стоев, тел: 0884005546
Котел: емилиян Стойнов, тел: 0896573841
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Издава се с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на
Европейската Общност в рамките на проект “Завръщане на
лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278
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www . greenbalkans . org / birdsofprey / life
Проект "Възстановяване на популациите на едрите европейски
лешояди в България" LIFE08 NAT/BG/278, oсъществяван с подкрепата на
инструмента LIFE на Европейската Общност
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VI.ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ
Организациите и институциите, които
гласуваха доверие през 2011 година:

ни

ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ” è ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ - ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ”

ÃÎÄÈØÅÍ ÎÒ×ÅÒ 2011 Ã.

Международни институции и организации:
Финансов
механизъм
LIFE+
към
Европейската Общност
Европейския
фонд
за
регионално
развитие на Европейския съюз
Фонд
за
действие
“Европейска
екологична мрежа” (EECONET Action fund)
Фонд за Европейско природно наследство (EURONATUR)
Глобален екологичен фонд – GEF
Немското Федералното министерство
на околната среда, природозащитата и
радиационната безопасност (Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherhei)
Федералната Агенцията по околна среда
- Германия / Federal Environment Agency - Germany (Umwelt Bundes Amt - UBA)
Федерална Агенция за опазване на
природата - Германия / Federal Agency for Nature
Conservation - Germany (Bundesamt für Naturschutz – BfN)
Германска Федерална Фондация за
околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU)
Британски
тръст
доброволци
за
консервация (BTCV)
Франкфуртското
зоологическо
дружество (Frankfurt Zoological Society) Лондонско
зоологическо дружество
Фондацията за черния лешояд (Black Vulture Conservation Foundation)
Централна и източно европейска работна
група за биологичното разнообразие (CEEweb for
Biodiversity)
Посолството на кралство Холандия в
България - офиса на земеделското аташе
Британско-българско дружество за приятелство
(British-Bulgarian Friendship Society)
Парк за птици Валсроде - Vogelpark Walsrode Fonds GmbH
Фондацията на Парка за птици –
Валсроде
International Wildlife Consultants (UK) Ltd
Environmental Agency - Abu Dabi
ACCOBAMS Секретариат, Black Sea Council for Marine Mammals – BSCMM
Дирекция на Природен Парк “Делтата на
река По” Емилия–Романя – Италия
The Bat Conservation Trust
Фондация Ставрос Ниаркос (Stavros Niarchos Foundation)
Фонд за диви животни към Зоопарк
Амерсфоорт, Холандия _(DierenPark Amersfoort
Wildlife Fund)
Зоопарк Мюнстер, Германия (Allwetterzoo
Munster)

Фонд за опазване на видовете на
Мохамед бин Зайед (The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund)
Национални институции и организации:
Оперативна програма “Околна среда
2007 – 2013 г.”
Министерство на околната среда и
водите
Националната служба за защита на
природата (НСЗП)
МОСВ – Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда
– ПУДООС
Изпълнителна агенция по околната
среда
Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)
Регионалните инспекции по опазване на
околната среда и води (РИОСВ), Регионалните
дирекции по горите (РДГ), Държавни горски
стопанства (ДГС)
Дирекции на националните и природните
паркове в България
Национална
ветеринарно-медицинска
служба
Басейнови дирекции за управление на
водите
Национално ловно-рибарско сдружение
“Съюз на ловците и риболовците в България”
Асоциация на парковете в България
Българска орнитологична централа
Коалиция “За да остане природа в
България”
WWF – Дунавско-Карпатска програма
– България
Фонд за дивата флора и фауна
Дружество за защита на хищните птици
СДП “Балкани”
Българско дружество за защита на
птиците – БДЗП
Българска фондация “Биоразнообразие”
Екологично сдружение “За Земята”
Център за изследване и защита на
прилепите към НПНМ – БАН
Българско херпетологично дружество
Българско дружество по фитоценология
2001
ИБЕИ – Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания
Професионална гимназия по ветеринарна
медицина “Ив. И. Павлов” - Стара Загора
Тракийски университет - Стара Загора
Пловдивски
университет
“Паисий
Хилендарски”
Ветеринарни клиники д-р Цеков
Зоопарк Злин, Чехия / Zlin Zoo
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Първи Български Зоопортал - www.zoomania.org
Фондация Помощ за благотворителността
в България
Виваком
М-тел
Общини – Община Пловдив, Община Стара
Загора, Община Нова Загора, Община Марица,
Община Димитровград, Община Асеновград,
Община Садово, Община Раковски, Община
Поморие, Община Тунджа, Община Свиленград,
Община Елхово, Община Болярово, Община
Средец, Община Ивайловград, Община Кнежа и
др.
Областни
администрации – Стара Загора,
Пловдив, Сливен
Кметства - с. Белозем, Кметство с. Конуш
Читалища - “Просвета” – с. Белозем, “Марица”
– с. Райново
Медии – bTV, БНТ, БНР, VTV, ТВ Стара Загора,
Нова Българска Телевизия, Телекабел Пазарджик,
BBT, ТВ 7, TV Trakia, ТВ Европа, ПОТВ, TV Туида +,
PRO.bg, МАКСКОМ; вестниците: Дневник, Труд,
24 часа, Старозагорски новини, Сега, Телеграф,
Твоят ден, Бизнес поща, Марица, Крайморска
искра, Черноморски фар, Информационна
Агенция КРОСС, Дарик радио, БНР, Радио Стара
Загора, Радио Благоевград, Радио Пловдив,
Радио Милена, сайтът на Коалиция “За да
остане природа в България”, Първият български
зоопортал: http://www.zoomania.org/, сайтът на
в. Дневник, сайтът Птиците в България: http://
www.birdsinbulgaria.org/ и много, много други!
Училища и детски градини в цялата страна

Иванова, Райна Атанасова, Галя Драгиева,
Славея Стойчева, Станимира Делева, Таньо
Павлов, Искрен Карамехмедов, Тодор Георгиев,
Цветомил Савчовски и всички доброволци от
Кнежа, Дидо Писарски , Петко Памукчийски,
Ивелин Горанов др.
Доброволците, участвали в дейността на
Спасителния център за диви животни (упоменати
в Отчета в раздела за Спасителния център).
Молим за извинение стотиците знайни и
незнайни хора, които не са поименно упоменати
тук, но с дейността си подпомогнаха Зелени
Балкани и природозащитното движение в
България! Изказваме им най-искрена и
дълбока благодарност, че подкрепиха нашата
дейност!
Изказваме благодарност и на дарителите
на Организацията, сред които Ангел Кинов,
Николина Милушева, Венцислав Огнянов и др.
Благодарим на платилите своя доброволен
членски внос за 2011г.:
Златка Николова, Симеон Марин, Венелин
Христов, Николай Арабаджиев, Кр. Костов,
Николай Стоянов, Екатерина Великова, Христо
Николов, Ангел Живков, Искрена Величкова,
Александър Бобчев, Славея Стойчева, Камен
Тодоров, Димитър Маринов, Евгени Даков,
Стефан Стайков, Божинел Христов, Димитър
Попов, Ивелина Бойкова, Вера Иванова
Не на последно място, благодарим на дарителите,
участвали в Осиновителната програма и другите
благотворителни инициативи на Спасителния
център за диви животни, насочени към опазване
на редки видове ex-situ (упоменати в Отчета в
раздела за Спасителния център).

ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ
Специални и дълбоки благодарности
екипът на Зелени Балкани изказва на своите
доброволни сътрудници, без които дейностите ни
през 2011 г. нямаше да са толкова ползотворни, а
организацията нямаше да е това, което е!
Благодарим на десетките доброволци от
цялата страна, сред които:
Александър Мечев, Анелия Павлова, Боян
Баев, Станимир и Даниел Стоянови, Георги
Василев, Константин Дичев, Младен Ангелов,
Пенка Иванова, Андреана Иванова, Венцислав
Огнянов, Георги Диловски, Георги Стойчев,
Даниела Богоева, Даниела Митева, Димитър
Маринов, Евгени Даков, Елена и Георги Дулеви,
Ивайло Цеков, Иван Караджов, Иван Маламов,
Илиян Николов, Любомир Янков, Любомир
Бакърджиев, Мариела Загорска, Николай Димов,
Петър Гюдженов, Надежда Кънчева, Апостол
Караганчев, Димитър Събев, Андреана Дичева,
Деан Кръстанов, Мария Георгиева, Мариета

Съставител на отчета: Елена Стоева
Редактор: Нели Арабаджиева
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5. ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ / ÈÇÄÀÍÈß

В рамките на проект “Спешни мерки
за възстановяване и консервация на видове
и местообитания с европейска значимост в
комплекса от защитени природни територии
на Поморийско езеро”, финансиран по ОПОС
2007 – 2013, бе издадена интерпретационна
програма за работа на Посетителския център
на Поморийско езеро и примерни спомагателни
материали към нея.

През 2011 г. изданията бяха широко
разпространени - по време на Фестивала
на лешоядите в Сливен, както и във всички
кметства и населени места в целевите райони,
училища и детски градини в много населени
места.

Зелени Балкани издаде и книгата
„Червеногушите гъски” на английски и български
език. Книгата е със снимки и текстове на Емил
Енчев. Нейното издаване е подкрепено от
EURONATUR, EECONET Action Fund.

Белоглавият лешояд се завръща

Бяла река

w

ans.o
balk
een
.g r
rg/birdsofprey/life

Белоглавият лешояд се завръща

Котленска Стара планина

LIFE08 NAT/BG/278
Районът
на Котленска
стара планина
е едно от четирите
места в Стара планина,
избрано за работа в рамките на
проект “Завръщане на лешоядите в
България” LIFE08 NAT/BG/278.

Районът на
Бяла река е една от
целевите територии, избрана
за работа в рамките на проект
“Завръщане на лешоядите в
България”:
LIFE08 NAT/BG/278

Белоглавият лешояд се завръща

Централен Балкан
LIFE08 NAT/BG/278

LIFE08 NAT/BG/278
Белоглавият лешояд се завръща

Лешоядите на България

В
България
LIFE08 NAT/BG/278
са се срещали
четири вида
лешояди – белоглав, черен,
брадат и египетски. За съжаление,
вследствие на преследване, намаляване
на пасищното животновъдство,
бракониерски отстрел и
кампании за отравяне на
едри хищници, тези
величествени птици
са докарани на ръба
на оцеляването
или са напълно
изчезнали като
гнездящи в
България!

В недалечното минало
тук са гнездяли
белоглави и черни
лешояди, но днес
могъщият им
полет е почти
забравен...

Централен Балкан е
едно от четирите места в
Стара планина, избрано за работа
в рамките на проект “Завръщане
на лешоядите в България”
LIFE08 NAT/BG/278.
В недалечното минало
тук са гнездили
белоглави лешояди,
но днес могъщият
им полет е почти
забравен...

Свържете се с нас!
Зелени Балкани – Централен офис –
Пловдив:
032/626977; 0887887557

Свържете се с нас!
Координатор Котленска
Стара планина:
Лъчезар Бончев: 0897 061100
Зелени Балкани – Централен офис
– Пловдив: 032/626977; 0887887557
Спасителен център за диви
животни – Стара Загора:
042/607741; 0896662726

Спасителен център за диви
животни – Зелени Балкани –
Стара Загора:
042/607741; 0896662726

Свържете се с нас!
Зелени Балкани –
Централен офис – Пловдив:
032/626977; 0887887557

Белоглавият лешояд се завръща

Сините камъни – Гребенец

Координатор Централен Балкан:
Иван Радунчев – тел: 0884056692
Зелени Балкани – Централен офис –
Пловдив: 032/626977; 0887887557
Спасителен център за диви животни –
Стара Загора: 042/607741; 0896662726
Дирекция Национален Парк Централен
Балкан: 066/801277; 801278; 801279

Районът
на Сините
LIFE08 NAT/BG/278
камъни - Гребенец
е едно от четирите
места в Стара планина, избрано
за работа в рамките на проект “Завръщане
на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278.
В недалечното минало тук са гнездяли белоглави,
черни, египетски и брадати
лешояди, но днес могъщият им
полет е почти забравен...
Основна причина за
изчезването им е
използването на
отровни примамки
за хищници, но днес
това е подсъдно и
наказуемо!!!

Координатор
Сините камъни – Гребенец:
Илиян Стоев: 0884005546
Дирекция Природен Парк Сините
камъни: 044/66 29 61
Зелени Балкани – Централен офис –
Пловдив: 032/626977; 0887887557
Спасителен център за диви животни –
Стара Загора: 042/607741; 0896662726

Завръщането на лешоядите
в България
Малко са нещата, които правят България специална и уникална и които ни карат
да се гордееМ! едно от тях е нашата неповториМа природа!

Белоглавият
лешояд се завръща

Белоглавият лешояд се завръща

Лешоядите

LIFE08 NAT/BG/278

Малко хора знаят, но в България са се срещали четири вида лешояди – белоглав, черен, брадат и египетски.
Тези величествени птици не нападат домашни животни, а се хранят само с умрели животни, като така
предотвратяват
разпространението на опасни болести и зарази по дивите, домашните животни и човека.
Проектни
Освен това, четирите
вида са взаимосвързани и еднакво важни като екип санитари в природата.
територии:

Врачански Балкан
Врачански Балкан
е едно от четирите
места в Стара планина, избрано
за работа в рамките на проект
“Завръщане на лешоядите
в България”.

Свържете се с нас!

Спасителен център за диви
животни – Стара Загора:
042/607741; 0896662726

Свържете се с нас!

LIFE08 NAT/BG/278

За съжаление, в момента в България гнездят едва два от тези видове лешояди: белоглав и египетски, но
технитеВрачански
популации са
силно намалели. Останалите два вида – черният и брадатият лешояди са напълно
Балкан
изчезнали като гнездящи от страната ни. Единични черни лешояди от колония в Северна Гърция могат да се
наблюдават у нас, но брадатите лешояди са останали като сивмол на българската природозащита само по
Централен Балкан
табелите на защитените територии.

Помогнете ни да върнем белоглавия
лешояд в Стара планина!

Тези видове са изчезнали основно заради преследването им от човека, залагането на отровни примамки за
Сините
камъни
– на достатъчно храна.
хищници
и заради
липсата
Снимки: Евгений Даков, Емил Енчев, Фотоархив Зелени Балкани

ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ” è ÑÍÖ “ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ - ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ”

През 2011 г. бе издадена дипляна “Дивият
Сакар”, представяща биоразнообразието на
планината. Изданието е част от дейностите
по проект “Подобряване на туристическата
инфраструктура в село Маточина, Сакар,
България”,
осъществен
с
финансовата
подкрепа на Българо-британското дружество
за приятелство.

Във връзка с реализирането на проект,
финансиран от Life + “Възстановяване на
популациите на едрите европейски лешояди в
България”, през 2011 г. бяха издадени:
папка във формат А4 – тираж 1200
броя;
папка във формат А5 с прилистници за
целевите райони на проекта – Сините Камъни,
Котел, Бяла Река, Врачански Балкан, Централен
Балкан, както и листовка с обща информация
за проекта и опазването на лешоядите;
6 вида стикери с целевите видове
белоглав лешояд, черен лешояд, брадат
лешояд;
стенен календар за 2012 година, с
атрактивни снимки на лешояди и дейности за
тяхното опазване.

ww
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Как?
- Съобщете ни за умрели домашни животни,
които да бъдат използвани за подхранване
на лешоядите!
Обадете ни се, ако видите белоглав лешояд
и се уверете дали е маркиран!
Съобщете ни, ако установите незаконни
действия (отстрел) или намерите ранени
или мъртви белоглави лешояди или други
едри хищни птици!
Не безпокойте белоглавите лешояди в

В миналото тук са
гнездили египетски,
черни и белоглави
лешояди, но днес
могъщият им
полет е почти
забравен...

Научете още:
Зелени Балкани – Централен офис
гр. Пловдив, ул. Скопие 1
тел: 032/626977; 0887887557
Регионален офис – Стара Загора гр. Стара Загора
ул. Стара планина 9
тел. 042/622401
Спасителен център за диви
животни – Стара Загора
тел. 042/607741, 0896662726
Елена Кметова – ръководител на
проекта: 0885219557
email: ekmetova@greenbalkans.org

Свържете се с нас!

Гребенец
Всички
те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, включени в Червената книга на България.
Строго забранени са безпокойството, убиването, взимането на яйца и малки.
Котел

Проект “Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278
През Бяла
2003 река
г. започна изпълнението на дългосрочен Международен план за опазване на лешоядите на
Балканите. Той предвижда поетапното възстановане на видовете, започвайки с белоглавия, за да се стигне
до брадатия лешояд. За тази цел, през 2010 г. стартира специализиран проект “Възстановяване популациите
на едрите видове лешояди в България” LIFE08 NAT/BG/000278, който се изпълнява от Зелени Балкани, в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП).
Целта на проекта като цяло е възстановяване популациите на трите едри вида лешояди в България чрез
природозащитни мерки и повишаване институционалния капацитет за опазването им.

Основни цели и дейности на проекта
•

•
•
•
•

Координатор Врачански Балкан:
Георги П. Стоянов: 0878734503
Дирекция Природен парк
Врачански Балкан: 092/66 58 49
Зелени Балкани – Централен офис
Пловдив: 032/626977; 0887887557
Спасителен център за диви
животни – Стара Загора:
042/607741; 0896662726

•

Проектни територии:
Врачански Балкан:
Георги П. Стоянов – тел. 0888734503
Централен Балкан:
Иван Радунчев – тел: 0884056692
Сините камъни – Гребенец:
Илиян Стоев – тел: 0884005546
Котел:
Емилиян Стойнов – тел: 0896573841

Очаквани резултати от проекта
•
•

Проектът се изпълнява със
съдействието на инструмента
LIFE на Европейската Общност.

•
•

Издава се от:
СНЦ Зелени Балкани
Ул. Скопие №1, Пловдив 4004
Тел.: 032 626977
седмица

Проект “Завръщане на лешоядите в България”
LIFE08 NAT/BG/278

•
•
вторник•

понеделник

1

31

2

3

3

10

4

17

5

24

•
•

Януари
С финансовата
помощ на
инструмента LIFE
на Европейската
Общност

Възстановяване на изчезналата гнездяща популация на белоглавия лешояд в Стара планина чрез внасяне
на 150-200 белоглави лешояди от Испания, настаняването им в четири адаптационни волиери и пускането
им на свобода;
Проучване и подобряване на условията и подготовка за повторно въвеждане на брадат и черен лешояд,
след успешното възстановяване на белоглавия лешояд в Стара планина;
Намаляване на преките и непреките заплахи спрямо едрите видове лешояди в България;
Създаване на положително отношение към лешоядите, чрез подпомагане на екотуризма и природосъобразното земеделие;
Развитие на капацитет на национално и местно ниво за успешно провеждане на програми за възстановяване на изчезнали видове;
Обмяна на опит и сближаване на българските природозащитни институции и техните европейски партньори.

Първи опит за загнездване на белоглави лешояди за последните 50 години в Стара планина;
Стабилизиране и увеличаване броя на черните лешояди, хранещи се на площадката в Бяла Река, Източни
Родопи;
Разработени и одобрени Планове за действие за брадатия и черния лешояд;
Идентифицирани, обосновани и подготвени територии, подходящи за стартиране на програми за повторно въвеждане на брадат и черен лешояд в България;
Определени, маркирани и подобрени подходящи местообитания за гнездене на черен лешояд и поставени
изкуствени гнезда;
Намалели инциденти с отравяне на лешояди и други мършоядни хищни птици;
Изготвени
модели за петък
видове, които
са основен естествен
източник на храна за лешоядите,
сряда хабитатни
четвъртък
събота
неделя
начертани възстановителни и природозащитни мерки за пасищата.
Разработени природосъобразни туристически продукти за целевите зони по Натура 2000 с фокус върху
лешоядите;
Подобрена национална експертиза и капацитет, създадени партньорства с международни експерти и
организации, които имат отношение към опазването на лешоядите.
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Повече информация за проекта: www.greenbalkans.org/birdsofprey/life/

9

За контакти: Зелени Балкани – Централен офис – гр. Пловдив, ул. Скопие 1, тел: 032/626977; 0887887557;
регионален офис – Стара Загора; гр. Стара Загора, ул. Стара планина 9, тел. 042/622401;
Спасителен център за диви животни – Стара Загора, тел. 042/607741; 0896662726;
елена Кметова – ръководител на проекта: 0885219557, email: ekmetova@greenbalkans.org
врачански Балкан: георги П. Стоянов, тел. 0888734503
Централен Балкан: иван радунчев, тел: 0884056692
Сините камъни – гребенец: илиян Стоев, тел: 0884005546
Котел: емилиян Стойнов, тел: 0896573841
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Издава се с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на
Европейската Общност в рамките на проект “Завръщане на
лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278
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www . greenbalkans . org / birdsofprey / life
Проект "Възстановяване на популациите на едрите европейски
лешояди в България" LIFE08 NAT/BG/278, oсъществяван с подкрепата на
инструмента LIFE на Европейската Общност
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