СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ
Зелени Балкани

годишен отчет

2015
гр. Стара Загора 6006; П.К. 27
тел./факс: 042 60 77 41
e-mail: wrbc@greenbalkans.org
www.greenbalkans-wrbc.org

За нас е чест, че вече 12 години Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда работи с екипа на СНЦ „Зелени Балкани“, гр. Ст. Загора.
Спасителният център за диви животни е заслужил доверието на МОСВ и неговите регионални структури със своята всеотдайност и стремеж в дейностите по опазване на фауната на България. Освен да подпомага усилията на страната ни в задълженията по Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора
и фауна (CITES), екипът на центърът активно работи и по опазването на застрашените
видове от българската фауна.
Значението на Спасителният център се вижда отново в дейността му през
2015 г., през която са обработени над 6 000 сигнала. Постъпилите за лечение пациенти
са над 1 140, като над 43 % от тях са върнати обратно към естествената им среда.
Част от тях са белоглави лешояда, орли, соколи и др. застрашени видове.
Благодаря Ви за това, че сте пример за поддържането на хармонията между
човека и природата, че формирате в малките си посетители ангажираност, любов и желание към опазване
на околната среда, защото именно човешката дейност се оказва решаващ фактор за съществуването на
видовете.
Вярвам, че и за напред ще продължим да работим за общата кауза за съхраняване на природата и
устойчивото развитие.
Желая на всички Вас здраве и устрем в изпълнение на благородната Ви дейност – спасяването на хиляди ранени птици и връщането им в дивата природа.
Ренета Георгиева
Изпълнителен директор на ПУДООС

Екип
Да си част от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани е
голямо предизвикателство. Това значи, че ти си иноватор, отдаден на зелената идея и
готов на доста компромиси със свободното си време.
Запознайте се с ентусиастите от екипа ни:

Ивайло Клисуров
Управител

Д-р Христина
Клисурова
Ветеринарен
лекар, връзки с
обществеността
и отговорник
документооборот

Николай Арабаджиев
Отговорник
Стационарни
пациенти и
Посетителска част

Йорданка Василева
Сътрудник
белошипи
ветрушки, проект
„Възстановяване
на белошипата
ветрушка”
LIFE11 NAT/BG/360

Йоанна Иванова
Отговорник
грижи за малките
ветрушки, проект
„Възстановяване
на белошипата
ветрушка”
LIFE11 NAT/BG/360

Дарен Уиикс
Сътрудник ловен
сокол, проект
„Завръщане на
ловния сокол в
България“

отпечатано на рециклирана хартия

Д-р Руско Петров
Оперативен управител
на Спасителния
център за диви
животни, ветеринарен
лекар, отговорник
доставки, сътрудник
прием пациенти и
реанимация

Таня
Пимпилова
ветеринарен
лекар

Димитър
Димитров
сезонен
работник

Дейвид
Вълчев
сезонен
работник

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ
НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ЗА 2015 ГОДИНА
ПРИЕМ
Сигнали
И през 2015 година продължи тенденцията
към постъпване на сигнали от всякакво естество – от пострадали диви животни, през незаконни сечи, до намерени домашни любимци.
Естествено екипът ни се опита да помогне
на всички, най-малко със съвет, защото ние
подкрепяме активното гражданско общество,
плод на което са и сигналите подадени до нас.
И така през 2015 екипът ни е обработил общо
над 6 000 сигнала.
Приети пациенти
по разреди

Приети пациенти по класове животни
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Пациенти
През 2015 година в Спасителния център на
Зелени Балкани са постъпили за лечение общо
1140 пациента. Голяма част от тях, както е
видно на графиките, са птици. Над 98% от
всички постъпили пациенти са от защитени
видове, като някои от тях, като орли, лешояди и соколи, са и с висок природозащитен
статус.

Д-р Иванка Лазарова
Отговорник
реанимация и бебешки
сектор

Инж. Иван Иванов
Отговорник
Технически и
строителни
дейности
и Инкубаторно
Пеньо Милев
сътрудник звено
Поддръжка и
обслужване на
Спасителен център,
в посетителска,
рехабилитационна и
размножителна част

Иван Каишев
Координатор проект
„Хора ЗА природата
– зелено общество
в действие“, а в
последствие сътрудник
проект „Завръщане
на ловния сокол в
България“

Марин
Стоев
ветеринарен
техник
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Давид
Изкуиердо
полеви
координатор,
проект
„Завръщане на
ловния сокол в
България“

Рени
Дуракова
сезонен
работник

Природозащитен статус на постъпилите пациенти
през 2015 година

CITES
19,9%

BONN
14,3%

Доц. д-р Галина
Симеонова
ветеринарен лекар
Стелиана
Стамова
сътрудник
проект
“Възстановяване на
ловния сокол
в България”

Антония
Митева
сезонен
работник

ЗБР 3
29,2%

BERN
30,5%

IUCN
6,1%

Текст: Христина Клисурова; Снимки: Дарен Уиикс, Калина Борисова, Архив ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ;
Полиграфическа реализация: НЕО Арт – Силистра;
СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – Стара Загора © 2016
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Приети животни от цялата страна – по точки на намиране

Тенденцията на най-голям прием на
пострадали диви животни със съдействието
на частни лица си остава и през 2015 година.
А съвсем логично второто място се заема от
РИОСВ.

Приети животни от различни институции
и частни лица

Списък на всички лица, фирми и институции,
съдействали за постъпването на пациенти в
Спасителния център през 2015 година, можете
да видите тук на сайта на Центъра:
www.greenbalkans-wrbc.org

Динамика на приетите животни по месеци

Динамика
на приемане на пациентите
Практиката, която въведохме през 2014
година, за максимално предотвратяване
приемът на млади животни в Спасителния
център бе продължена и през 2015 година.
Благодарение на това, и не без помощта на
сигналоподавателите, много малки останаха
при семействата си и получиха по-голям шанс
да оцелеят в дивата природа.
По отношение на местата на прием,
логично,
продължава
тенденцията
на
високата численост на приети пациенти
от територията на РИОСВ Стара Загора и
Пловдив, като места в които са ситуирани
офисите на Зелени Балкани.
Приети животни от цялата страна – по териториално
деление в системата на МОСВ
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Приети животни по
административно деление на РИОСВ

Вероятно за никого няма да е изненада
графиката с динамиката на приетите
пациенти по месеци, защото и тази година
тенденцията за висок прием през летните
месеци се запазва. Това, логично, е свързано
с младите животни и техния прием в
Спасителния център.
От друга страна, за разлика от 2014-а,
като цяло е намалял приемът на пациенти
в Центъра, и то с около 300. Екипът ни
отдава това на добрата координация със
сигналоподаватерите и все по-малкия прием на
млади, непострадали, животни, които правим
всичко възможно да върнем своевременно на
родителите.
Обобщени резултати от дейността
на Спасителния център за периода 1992–2015 г.
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Причини за приемане
на пациентите
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Брой пациенти по причини за
постъпването им

ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Ветеринарни грижи

Челното място в тази кагегория си оспорват малките, паднали от гнездото и неизвестната причина. И докато едното е свързано с
активния, както стана ясно вече, пролетно-летен сезон, то неизвестната причина е в пряка
връзка с дивия произход на нашите пациенти. Прави впечатление, че на едно от челните места се нареждат също простреляните
– проблем, който екипът ни отчита основно
през зимния, ловен период!

2015 година бе година на истинско предизвикателство пред екипа ветеринарни лекари
на Спасителния център на Зелени Балкани.
Направени бяха над 100 хирургически интервенции, голяма част от които успешни, а пациентите в последствие върнати обратно в
природата.
Както е видно от графиката, нашите ветеринарни лекари са имали доста работа през
годината, ето защо и числото на пациентите
с „лечебна“ терапия е най-голям. Общоукрепващата и липсващата терапия, пък, се свързват
основно с постъпващите млади птици, без наранявания и клиника на заболявания.
Пациенти по видове назначена терапия

Състояние при прием
На графиката с причините за приема
впечатление прави високото число на
задоволителното състояние на голяма част от
приетите пациенти през 2015 година. Това е в
Състояние на
приетите пациенти

пряка връзка с високата численост най-вече на
малките, паднали от гнездото, които не сме
успели да върнем на родителите. Второто
място тази година се пада на случаите на
счупени крайници, а трети са изтощените
животни, приети при нас.

Работа в бебешкия сектор
Както стана ясно „бебетата“ са сред основните пациенти на Спасителния център.
Общо 645 диви сирачета са приети в Центъра, 353 от тях са освободени в последствие, 9
са останали във волиерите на Центъра заради трайни наранявания, 40 са приспани, заради
влошено общо състояние, а 8 са пренасочени в
различни зоопаркове в България, поради невъзможност да бъдат освободени в природата,
и на 225, за съжаление, престоят е завършил
летално.
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Райони на освобождаване на животни през 2014 г.

Приемни родители
И през 2015 година продължихме
практиката на поставяне на млади птици
на приемни родители. Част от тях, като
керкенезите, забулените сови и кукумявките,
са размножаващи се двойки в Центъра, а
друга, като лястовиците и синигерите са
диви двойки птици. Тази година, също така,
поставихме 25 къщички за пойни птички край
Спасителния център. А птичите семейства,
заселили ги по-късно, поеха една голяма част
от грижите по пернатите бебета.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР
Едно то най-важните неща, които отчитаме всяка година и което, всъщност, показва
смисъла на нашата работа, това е успехът
при освобождаването на вече преминалите
през Спасителния център пациенти. За съжаление, обаче, в тази статистика влизат и неуспехите ни – леталните изходи, евтаназиите, все случаи, в които екипът ни се е борил
до последно, но е загубил битката. Но тук
влизат и тези, на които сме намерили втори

дом, защото не могат да бъдат освободени в
природата, както и тези, които ще останат
при нас завинаги, и чиито поколения ще бъдат
освободени.
При освобождаването от Спасителния
център, екипът ни от специалисти винаги се
съобразява с изискванията на отделните видове. За целта често използваме адаптационни
волиери и в редки случаи освобождаването
става „от ръка“, и то обикновено при събития
с участието на деца и подрастващи, институции и партньори на Зелени Балкани.

Размножителна програма
Пациенти по резултати от лечението за 2015 г.

Ролята на размножаващите се при нас двойки
керкенези, забулени сови, кукумявки и горски
ушати сови е двойна. От една страна те
отглеждат свое поколение, но от друга
са идеални приемни родители на дивите,
пернати, сирачета. Така се спестява много

работа на екипа на бебешката стая, но найважното – увеличава се шанса на малките да
оцелеят в природата.
Радостен бе факта, че двойката брадати
лешояди в Спасителния център копулира за
пръв път, но не снесоха яйца.
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КАМПАНИИ

ПРОГРАМИ ЗА ПОВТОРНО
ВРЪЩАНЕ НА ВИДОВЕ

Образователни и обществени
кампании

Проект „Възстановяване на
белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360

През 2015 година Спасителният център
за диви животни на Зелени Балкани реализира

През 2015 година във волиерите на
Спасителния център имахме девет двойки
белошипки, които излюпиха общо 31 малки. 20
от излюпените бяха маркирани и освободени
в Модула за адаптация и освобождаване на
белошипи ветрушки в село Левка, а другите
останаха във волиерите на Спасителния
център, за да бъдат включени в бъдещите
размножителни дейности по проекта.

общо девет по-големи кампании и обществени
изяви. В това число са представянето на
отчета за предходната година, участия в еко
инициативи – базари и фестивали, изложения,
както и организирани освобождавания на
птици.

Проект „Завръщане на
ловния сокол в България“
Можем да определим сезон 2015 на проект
„Завръщане на ловните соколи в България“,
като най-успешния до сега. От планираните
20, бяха освободени 19 млади птици – наймногобройната група от началото на
дейностите на Зелени Балкани по проекта.
Младите птици бяха освободени по специална
методика, включваща адаптационни волиери.
Екипът на проекта бе международен, състоящ
се от българин, англичанин, испанец и канадка.

Посещения в Центъра
И през 2015 година се запази тенденцията
на над 3 000 посетители. Възрастта им бе
от 3 до 70 години. Всички те се запознаха с
дейността ни отблизо, а голяма част от тях
се включиха в осиновителната ни програма,
дарявайки средства за един или няколко от
пациентите на Центъра.

Проект „Завръщане на лешоядите
в България“ LIFE08 NAT/BG/278
Макар в последната година от
реализацията на проекта през Спасителния
център на Зелени Балкани да не преминаха
толкова много белоглави лешояди, както в
предходните, ние изпълнихме и сега своята
роля. През 2015 приехме общо 5 белоглави
лешояда от природата. Един от тях бе
мъртъв, а останалите – пострадали при
различни обстоятелства. Проектът постигна
целта поставена на този етап – завръщането
на белоглавия лешояд като гнездещ вид в Стара
планина.

Дарителски кампании
Тук е моментът да благодарим на всички
наши дарители и осиновители, подпомогнали
дейността на Спасителния център през
изминалата година. Горди сме, че заслужихме
вашето доверие. Ето и имената на нашите
дарители:
Михаил Караянчев, Калина Чакърова, Гергана
Брюел, Юлиана Георгиева, Момчил Блъсков,
Цветелина Захова, Екатерина Широва, Мина
Стоянова, Радослава Платникова, Валентина
Иванова, Димитър Димитров и ЕТ „Клима Д.
Димитров“, Веселина Корцанова, Вячислав
Рангелов, Петър Петров, Ива Бакалова,
децата от училище „Любен Каравелов“ Нова
Загора, Диан Вълчев, Димитър Стефанов,
Иво Наев, Рая Попова, „М ЛИНГВА” ЕООД,
Коста Кънчев, Илиян Илиев, Яна Грозева,
Силвия Станчева, Людмила Иванова, Нина
Вутова, Диана Павлова, Николай Ненчев,
Михаил Ханджиев, Ели Бахчеванова, Грозданка
Стамова, Боряна Петкова, Славея Иванова,
Красимира Гавраилова, децата и техните
учители посетили Спасителния център на
Зелени Балкани.
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ДОБРОВОЛЧЕСТВО

МАТЕРИАЛНА БАЗА И
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Когато имаш база, разположена на над
седем декара площ, с десетки съоръжения на
нея и постоянно увеличаващ се брой пациенти,
двойки птици по различни програми и нови
видове със специфични изисквания, няма как
да не строиш и ремонтираш постоянно.
И така през изминалата година имаме,
една завършена и дооборудвана волиера за
червеногуши гъски, реконструирани 10 стари

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Едно от най-важните неща при работата
с размножаващи се диви животни е липсата
на безпокойство, но и внимателното,
периодично, наблюдение на гнездовите
платформи и птичите семейства. А
видеонаблюдението съчетава и двете. Ето
защо всяка волиера в Спасителния център
разполага с поне една камера за наблюдение.
Отделно от това имаме и видеонаблюдение с
цел охрана в двора, както и извън него. И така
общият брой на охранителните и следящите
поведението камери в Спасителния център
е 126. Тук е и мястото да подчертаем, че
видеонаблюдението е изградено изцяло
от екипа на Спасителния център за диви
животни.
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съоръжения, отговарящи на изискванията на
видовете, които ги обитават – египетски
лешояди, горски ушати сови, ловни соколи и
други. Завършихме и окончателната визия
на посетителската част, за което искаме
да благодарим на нашите дарители с чиято
помощ бе възможно това.
Отделно, само ще споменем за
ежедневното обслужване и периодичното
подобряване и обогатяване средата на
нашите клетки, волиери и съоръжения, които
са над 62.

Горди сме, че и през 2015 година бяхме избрани от десетки млади хора, които доброволстваха при нас. Да приемаме доброволци
за нас е чест, но и отговорност. Екипът ни
се стреми да промотира доброволчеството
сред младите хора с които работим, защото
то е най-добрия показател, че обществото ни
е зряло, развито и съвременно.
Ето и всички тези, които бяха наши
доброволци прeз 2015-а и на които ние
благодарим от все сърце:
Егор Витюк, Стефан Пеев, Никола Биюлчев,
Йордан Биюлчев, Димитър Славов, Татяна
Кръстева, Надежда Кънчева, Триша Франке,
Алекс Брода, Ростислав Красимиров, Галин
Колев, Георги Василев, Антония Митева,
Кристиян Рангелов, Петер Чобан, Виктория
Димитрова, Светлана Гинева, Антон Тодоров,
Теменужка Методиева, Милена Радева, Илия
Бояров, Рута, Лаура, Тервел Димитров,
Златомир Димитров, Георги Велев, Николай
Иванов, Дейвид Вълчев, Димитър Димитров,
Лидия Александрова, Теодор Томов, Станислав
Алесков, Асен Финдрин, Петър Петров,
Любослав Трифонов, Атанас Юруков, Георги
Желев, Димитър Иванов, Даниел Христов,
Божидар Джапунов, Гергана Куртева, Доц.
Д-р Владимир Петров, д-р Звезделина
Киркова, Нели Григорова, екипът на фирма
“Матев Ауто” ЕООД, инж. Велина Дикова, Ния
Тошкова, д-р Слави Цеков и екипът му.
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Медиите за нас
Медиите са сред основните ни партньори
за популяризиране природозащитната идея и

добрите практики на Спасителния център.
През изминалата година Спасителният център
е отразяван в над 100 електронни, печатни,
местни и национални медии.
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Партньори
Изказваме искрените си благодарности на нашите партньори:

Предприятие за управление на
дейностите по опазване
на околната среда (ПУДООС)
Министерство на околната среда
и водите
Регионална инспекция по околната
среда и водите – Стара Загора

Фондация за опазване
на лешоядите (VCF)

Тракийски университет
Стара Загора

Финансиране
Приходи, привлечени
в Спасителния център
за 2015 г. както следва:
403 036,04 лв.
206, 157 €
£161 214,42

Професионална гимназия
по ветеринарна медицина
Стара Загора

Община Прага

Ветеринарни клиники Д-р Цеков

Зоопарк Прага

Център за развъждане на хищни
птици (Уелс, Великобритания)

Фонд за европейско природно
наследство ЕВРОНАТУР – Германия

Фондация „Помощ за
благотворителността в България”

Toner Stream

Франкфуртското зоологическо
дружество (Германия)

Немска федерална агенция по
околна среда (DBU)

Агенцията по околна среда
Абу Даби

Контур Глобал

Разходи на Спасителния център
за 2015 г.

Програма LIFE+
на Европейската общност (EU)

Застрахователно акционерно
дружество „Армеец”

КЛИМА – Д” Харманли
Общоевропейска екологична
мрежа НАТУРА 2000
„Бованс” ЕООД
Екатерина Кабакчиева
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