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БЕЛОЗЕМ – ЕВРОПЕЙСКО СЕЛО НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Районът на днешен Белозем е 
привличал хората и щъркелите 
още от най-дълбока древност. 
Близостта на река Марица, 
традиционните оризища и ве-
ковната дъбова гора, същест-
вувала до началото на миналия 
век, са сред най-вероятните 
причини мястото да бъде така 
предпочитано от щъркелите и 
да приютява тяхна колония до 
наши дни.

През 2005 г. селото е номинирано от 
сдружение „Зелени Балкани“ и получава 
престижната титла „Европейско село на 
белия щъркел“ от германската фондация 
EuroNatur. Така Белозем се присъединява 
към Мрежата на Европейските села на 
белия щъркел (www.storkvillages.net), която 
e основана и се координира от EuroNatur  
(www.euronatur.org). Селищата от Мрежата са станали пример за 
хармонично съжителство между хора и дива природа. 

През годините, откакто Белозем 
получи титлата „Европейско село на 
белия щъркел“, броят на гнездата на 
щъркели в селото се е увеличил от 25 до 
46 – една положителна тенденция, която 
за съжаление не обхваща цяла Европа!

BELOZEM – EUROPEAN STORK 
VILLAGE IN BULGARIA

The region of Belozem has been attracting humans 
and storks since ancient times. Close proximity to 
Maritsa River, traditional rice-fields and century-old 
oak forest that existed until the beginning of last 
century are the most probable reasons the area to be 
preferred by storks and to preserve their colony until 
nowadays.

In 2005 the village was nominated by Green Balkans and receives the prestigious 
title “European Stork Village“ from the German Foundation EuroNatur. So Belozem 
joined the European Stork Villages Network (www.storkvillages.net) which is 
founded and coordinated by EuroNatur (www.euronatur.org). The villages which 
have become an example of a harmonious coexistence between humans and 
wildlife.

Through the years since Belozem gained the title “European Stork Village“ number 
of stork nests in the village has increased from 25 to 46 – a positive trend that 
unfortunately does not cover the whole Europe!
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ЕВРОПЕЙСКИ СЕЛА НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ
THE EUROPEAN STORK VILLAGES

Чигоч има 124 жители и двойно повече 
щъркели, които напускат селото през 
есента. Разположено е в природен парк 
„Лонско поле“ на р. Сава, предоставящ 
отлични условия за живот на щъркели-
те – 5000 ха ливади и пасища. Чигоч е 
своеобразен културен център с добре за-
пазените си традиционни дървени къщи, 
носии и много атракции, създадени и под-
държани от местните хора, в който през 
юни всяка година се провежда и празник на 
щъркелите. 

Čigoć has 124 human inhabitants and twice more storks in autumn when they leave the 
village. It is situated in Lonjsko Polje Nature Park along the Sava River providing optimal 
habitat for the storks – 5000 ha of pastureland and meadows. Čigoć is an original 
cultural center with its typical wooden houses, traditional costumes and numerous 
attractions, created and kept by the local people where a Stork Festival is held in June. 

Чигоч, Хърватско (1994) 
Čigoć, Croatia (1994) 

Рющед има 250 жители и е извест-
но с интересната си архитектура 
на каменните къщи и празника на 

щъркелите, който се организира от 
1986 г. насам от местния „Клуб на 

щъркелите”. Разположено е в биосфе-
рен резерват „Речен Ландшафт Елба”, 

който представлява най-доброто мяс-
то за щъркелите в Германия. 

Rühstädt has about 250 inhabitants and is famous for its interesting architecture of 
the stone houses and the Storks“ celebration organized by the local Stork Club and 
held annually since 1986. It is situated in the Biosphere Reserve Elbe River Landscape 
that provides the best habitat for the White Storks in Germany.

Рющед, Германия (1996) / Rühstädt, Germany (1996)

Районът на Малпартида де Касерес се 
характеризира с екстензивно земеделие 
и отглеждане на стари местни породи 
крави и овце. Щъркелите в тази уникал-
на колония гнездят върху самите скали 
на природната забележителност „Лос 
Баруекос“. Дните на щъркела се чест-
ват всяка пролет от 1991 г. насам.

Малпартида де Касерес, 
Испания (1997) 
Malpartida de Cáceres, Spain (1997) 

The region is characterized with the traditional agriculture and breeding of tradition-
al cow and sheep breeds. The storks in that unique colony nest on the very rocks 
of the natural monument Los Barruecos. Stork days have been celebrated every 
year since 1991.

Тази част на Словения се слави с бо-
гатото си биоразнообразие, добре 
запазени природни територии и 
влажни зони край р. Мура. Близо до 
селото се намира гората „Полански 
лог“ – най-големият комплекс от 
черна елша в Европа, който пред-
лага подслон на много застрашени 
растителни и животински видове. 
Местният фестивал се провежда 
всяка година в началото на август.
Мала и Велика Полана, 
Словения (1999)
Mala and Velika Polana, Slovenia 
(1999)

This part of Slovenia is famous for its rich biodiversity and well-preserved nature 
areas and wetlands alongside the Mura River. Close to the village is Polanski log 
forest – the largest complex of black alder wood in Europe providing shelter to 
many endangered plant and animal species. Local festival is held in the beginning 
of August.

Nagybajom is situated next to Boronka protected area – 8000 ha of forests, fish-
ponds and pastures. Close by is also the Duna Drava National Park preserving rich 
biodiversity of riparian habitats and species. Nagybajom has a rich cultural life, 
including attractive events devoted to the White Stork.

Нагибайом, Унгария (1996) 
Nagybajom, Hungary (1996)

Нагибайом е разположено в съсед-
ство със защитена местност „Бо-
ронка“  – 8000 ха добре поддържани 
гори, рибарници и пасища. Наблизо е и 
национален парк „Дунав – Драва”, съхра-
няващ богато разнообразие от крайреч-
ни местообитания и видове. Селото има 
богат културен живот, който включва и 
атрактивни мероприятия посветени на 
щъркела.

Общността на Андрид се състои от 
3 села с общо около 2700 жители. 
Тук щъркелите гнездят основно 
върху електрически стълбове. Пей-
зажът е равнинен и се определя от 
реки, влажни ливади, пасища и зе-
меделски земи.

Андрид, Румъния (1998) 
Andrid, Romania (1998)

The community of Andrid consists of 3 villages with total population of 2700. Here 
the storks nest mainly on electricity poles. The landscape is lowland plain defined by 
rivers, wet meadows, pastures and agricultural lands. 
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Пентово е ферма в близост до 
с.  Тикочин. В района на фермата има 
над 20 щъркелови гнезда. Тя се намира 
между два национални парка – „Нарва“ 
и „Биебжа“ в живописната долина на 
р.  Нарва. Комплексът от влажни зони 
е дом и на забележителни популации на 
черен щъркел и морски орел.

Pentowo is just one farm near Tykocin village. It shelters more than 20 stork nests. 
The farm is situated between two national parks – “Narew” and “Biebrza”, in the 
picturesque valley of the Narew River. The wetland complex hosts rich populations of 
Black stork and White-tailed eagle.

Пентово – Тикочин, Полша (2001)
Pentowo k. Tykocin, Poland (2001)

Селото е разположено на малък полуостров 
в красивото езеро Улуабат, което е Рам-
сарско място с разнообразни местооби-
тания  – тръстикови масиви, влажни ли-
вади, заливни гори, площи с водни лилии. 
От години в района на езерото и околни-
те села се изпълняват много дейности 
за опазване на щъркелите, включително 
изолиране на електропреносната мрежа 
и обезопасяване на гнезда. Ескикараагач 
има свой посетителски център и орга-
низира фестивал на щъркела през май.

Ескикараагач, Турция (2011) 
Eskikaraağaç, Turkey (2011)

The village is situated on a small peninsula in the beautiful Lake Uluabat – a Ramsar 
site. Preserving diverse habitats: reedbeds, wet meadows, riparian forests, water 
lilies. Diverse measures for stork conservation have been implemented including 
safeguarding power lines and nests. Visitor centre and stork festival held in May 
complement local attractions.

It is a small historical town (3000) with picturesque castle close to the border with 
Slovenia. The stork nests are located on century-old oak trees in a virgin forest 
declared a nature reserve. In the vicinity is also the large wetland and Ramsar site 
“Donau-March-Thaya-Auen”.

Мархег, Австрия (2002) 
Marchegg, Austria (2002)

Мархег е старинен малък град (3000 
жители) с живописен замък, разполо-
жен близо до границата със Словения. 
Щъркеловите гнезда са разположени 
върху стари дъбове в девствена гора, 
обявена за резерват. В района се нами-
ра и обширната влажна зона „Ду нав  – 
Марх  – Тая“ , включена в списъка на 
Рамсарската Конвенция за опазване на 
влажните зони с международно значение.

Разположено в долината на р. Бре-
галница селото е заобиколено от 
обширни оризища, които осигуря-
ват основния поминък на местни-
те хора. Селото може да се пох-
вали с най-голямото щъркелово 
гнездо в страната и стабилна 
популация, намираща изобилна 
храна в оризищата наоколо.

Чешиново-Облешево, Северна Македония (2013)
Češinovo-Obleševo, Northern Macedonia (2013)

Situated in the Bregalnitsa River valley, the village is surrounded by extensive rice-
fields that provide main livelihood for locals. The village can boast the largest nest in 
the country and a stable population finding abundant food in the rice-fields around.

Бужица, Словакия (2014) 
Buzica, Slovakia (2014)

Cserehát and Kanyapta River valleys situated in close proximity provide perfect 
conditions for the local storks. Local school has created a small pond regularly visited 
by storks. Active environment education program is implemented in the village including 
stork ringing, festival in June and farewell event for storks flying away in August.

©WWF Österreich

©Łukasz Toczyłowski

Алтрой се намира в кантона Соло-
турн. Днес в Алтрой има 23 гнездящи 
двойки след огромни, дългогодишни 
усилия за връщането на белия щъркел 
като гнездящ вид в Швейцария. Успеш-
ното завръщане на вида се дължи ос-
новно на възстановяването в защитена 
местност „Вити“ на местообитания с 
богато биоразнообразие, в които щърке-
лите намират своята естествена храна. 
В селото има специализиран инфоцентър, 
представящ успешната програма за връ-
щането на щъркелите като гнездящ вид в 
страната.

Altreu is a hamlet in the canton of Solothurn boasting a stork info-centre. Today in 
the village nest 23 stork pairs after enormous, long-lasting attempts to bring back the 
White Stork to nest in Switzerland. The success of the reintroduction is mainly due to 
the restoration of natural habitats in the Witi conservation area where storks can find 
their natural food. 

Алтрой, Швейцаря (2008) 
Аltreu, Switzerland (2008)

Разположените в непосредствена 
близост долини на реките Черехат и 
Каняпта предоставят идеални усло-
вия за живот на местните щъркели. 
В двора на местното училище е из-
градено малко езерце, което щърке-
лите често посещават. В селото 
се осъществява активна програма 
за екологично образование, вклю-
чително опръстеняване с цветни 
пръстени, фестивал през юни и 
изпращане на отлитащите щър-
кели през август.

©ESV Buzica
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Тараш се намира в плодородните 
заливни низини на река Тиса, на 
около 40  км северно от вливането 
є в Дунав. Щъркелите се хранят във 
влажните ливади, езера, пасища и 
малки ниви около селото. В непосред-
ствена близост до Тараш има две 
защитени влажни зони със статут 
на специален природен резерват: Окани 
Бара и Ритови Донег Потисия.

Taraš is situated in the fertile floodplains of the Tisa River, approximately 40 km 
north of its inflow to Danube. Storks feed in the wet meadows, lakes, pastures and 
small agricultural plots around the village. In close proximity to Taraš are situated two 
protected wetlands: special nature reserves Okanj Bara and Ritovi Donjeg Potisja.

Тараш, Сърбия (2015) 
Taraš, Serbia (2015) 

Poros is connected to Belozem via Maritsa River that is called Evros in Greece. 
Downstream after the village starts the impressive delta of the river that is declared 
a national park. The region is one of the most important sites for wintering and 
migrating birds in the entire Mediterranean region.

Порос, Гърция (2016) 
Poros, Greece (2016)

Порос е свързано с Белозем чрез 
р.  Марица, която в Гърция се нарича 
Еврос. Надолу по течението на реката 
след селото започва и впечатляваща-
та делта на реката, която е обявена за 
национален парк. Районът на делтата е 
от изключителна важност за зимува-
щите и мигриращи птици в Средиземно 
море.

©Aleksandra Marovac Cucić

ПАРКЪТ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ В С. БЕЛОЗЕМ 

„Парк на Белия щъркел в с. Белозем“ e разположен в непосредствена 
близост до ОУ „Гео Милев“. В парка е изградена дървена наблюдателна кула, 
места за отдих и информационна точка с различни интересни факти за 
белия щъркел и инициативата „Европейски села на белия щъркел“.

WHITE STORK PARK IN BELOZEM

The “White stork Park in Belozem” is situated in close proximity to “Geo Milev” 
School. In the park are built an observation tower and information point with lots of 
interesting facts about the White stork and the “European Stork Villages” initiative.
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Мащаб / Scale 1:5 000

Информационен център 
„Белозем – Европейско 
село на Белия щъркел“

Паркът на белия 
щъркел

Information center  
"Belozem – European 
Stork Village"

White Stork Park
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КОЛОНИЯТА НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ ВЪРХУ ПОКРИВА НА  
УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“

THE WHITE STORK COLONY ON THE ROOF OF GEO MILEV SCHOOL 

The leading attraction in Belozem is undoubtedly the storks that form one of 
the largest breeding colonies in Europe. Only on the roof of “Geo Milev” School 
have been breeding in the last years more than half of the storks in the colony in 
Belozem village. 

Водеща атракция в Белозем, безспорно, са щъркелите, които формират 
една от най-големите гнездови колонии в Европа. Само върху покрива на 
ОУ  „Гео Милев“ през последните години гнездят повече от половината 
щъркели от колонията в с.  Белозем.
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Информационен център 
„Белозем – Европейско 
село на Белия щъркел“

Колонията на Белия 
щъркел върху покрива 

на училище „Гео Милев“

Information center  
"Belozem – European 
Stork Village"

The White Stork colony 
on the roof of Geo Milev 
School
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „БЕЛОЗЕМ – ЕВРОПЕЙСКО СЕЛО НА 
БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ“

Центърът е изграден от Читалище „Просвета 1909“, кметство с. Бело-
зем и община Раковски, с подкрепата на Зелени Балкани. 

Чрез експозиция от табла, картини, макети и други информационни мате-
риали, той представя на посетителите различни особености за една от 
най-обичаните птици – белия щъркел и Мрежата на Европейските села на 
белия щъркел. Информационният център се стопанисва от НЧ „Просвета 
1909 г.“

Читалището заема важно място в живота на с. Белозем, като организира 
всички културни събития, включително и ежегодния Фестивал на Щъркела. 
Читалището развива библиотечна дейност, като фонда се обогатява всяка 
година. Тук са организирани школи по народни танци, музика, рисуване, ан-
глийски език, актьорско майсторство, литературен клуб и клуб „Родолюбие“.

ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1909 г.“ 
4130 Белозем 
ул. „Родопи“ №40 
Тел: 03159/2105
e-mail: prosveta-1909@abv.bg 
www.facebook.com/profile.php?id=100026155058239

INFO-CENTRE “BELOZEM – EUROPEAN STORK VILLAGE”

The Information Centre was established by “Prosveta 1909” Community Center, 
Belozem Mayor’s office and Rakovski Municipality, with the support of Green 
Balkans NGO.

It hosts an exhibition of photos, models, info-boards and other information materials 
presenting to visitors different facts for one of the most beloved bird species – 
the White Stork and the European Stork Villages Network. Info-centre is managed 
entirely by Prosveta 1909 Community.

The Community Centre occupies an important place in the life of Belozem village 
organizing all cultural events including the annual Stork Festival. It is running a library 
whose book fund is enriched annually. Folk dance, music, drawing, English, acting, 
literary and patriotic clubs are organized here.
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