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Среднозимно 
преброяване на
водолюбивите птици

От 10 до 13 януари, в
България се проведе среднозимно
преброяване на водолюбивите
птици, координирано от Wetlands
International. Преброяването се
провежда ежегодно в над 100
страни, а България участва за
XXVII път. По традиция тази
година в преброяването участва и
ФПС "Зелени Балкани", като
членове на федерацията отчетоха
по-значимите влажни зони в
Горнотракийската низина: поре-
чията на реките Марица, Тунджа
и Арда, язовирите Пясъчник,
Копринка, Жребчево, Овчарица
и Розов кладенец, както и водое-
ми в Софийското поле, Северна
България и част от поречието на
река Дунав. От страна на Зелени
Балкани в наблюдението на
влажните зони взеха участие 35
членове и доброволци на орга-
низацията. В Горнотракийската
низина бяха отчетени над 30 000
птици, сред които 13 000 гъски,
2500 патици, 3000 малки
корморани, 2000 големи кормо-
рани, 500 лебеди. Регистрирани
бяха и някои любопитни
наблюдения: голяма белочела
гъска албинос и бял щъркел,
зимуващ в България сред смесено
ято от сиви и големи бели чапли.
На яз. Пясъчник бяха отчетени
червеногуши гъски – световно
застрашен вид от първа
категория по IUCN. В близост до
язовира доброволците на Зелени

Балкани наблюдаваха млад мор-
ски орел. Представители на този
рядък за страната вид често зиму-
ват в района. За съжаление и тази
година бяха регистрирани редица
нарушения на Закона за биоло-
гичното разнообразие и Закона
за лова и опазване на дивеча –
залагане на бракониерски рибо-
ловни мрежи, ловуване от гюме, в
неловни дни и без разрешително,
използването на мюрета. След
приключване на преброяването
съвместно с РУГ и РИОСВ се
осъществиха проверки на нару-
шенията. Окончателните резулта-
ти от среднозимното преброяване
на водолюбивите птици в Бълга-
рия бяха оповестени на прескон-
ференция, организирана от
националните координатори на
Wetlands International в град
София на 3 февруари 2003 г.

Участие на Зелени Балкани
в III Световен Форум 
за водите 2003 г.

От 16 до 23 март в градовете
Киото, Осака и Шига – Япония, се
проведе III Световен Форум за
водите. Най-важните задачи на фору-
ма бяха да се предостави възможност
за дискусия по въпросите, свързани с
водата, да се насърчи участието на
повече хора в решаването на
проблемите, както и да се повиши
информираността на обществото в
световен мащаб. В него участваха
повече от 24 000 души от 182 страни
(министри, представители на
правителствени и неправителствени
организации, както и обикновени
граждани). Бяха засегнати проблеми-
те на водоснабдяването, здравеопаз-
ването, хигиенизацията, производ-
ството и добива на храни,
транспорта, енергетиката.

Като част от форума се състоя
конкурс за проекти в областта на
водите "Действие за водата". В него
организации от цял свят участваха в
изложение на постери, с които
представиха своята работа. 150-те
представители, които се включиха в
изложението, бяха избрани измежду
800 кандидати. Зелени Балкани
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участваха като единствената
организация от България, пред-
ставяйки усилията си за консер-
вация и управление на влажните
зони по поречията на Дунав и
Марица. Постерите на различ-
ните организации бяха оценявани
въз основа на въздействието на
проектите, тяхната устойчивост,
оригиналност и новаторство.
Измежду участниците бяха из-
лъчени 10 първенци, а три от тях
(Китай, Уганда и Никарагуа) си
разделиха първата награда.

Акция срещу улова и
незаконната търговия
с диви птици на
Руски пазар в Пловдив

По инициатива на Зелени
Балкани през 2001 г. на
територията на Община Пловдив
бе основана работна група за
борба с незаконния улов и търговия
на диви птици. В състава на
групата са включени представи-
тели на всички държавни
институции, които имат отно-
шение към проблема. До момента
са извършени множество съв-
местни проверки на Зелени
Балкани, РУГ, РИОСВ, РВМС и
Общината. В резултат от про-
верките са иззети и върнати на
свобода над 100 диви пойни птици.

На 19 януари на Руския
пазар в Пловдив бе орга-
низирана поредната мащабна
акция срещу улова и брако-
ниерството на диви птици.
Проверката е част от между-
народен проект, осъществяван в
партньорство с румънската
организация Milvus Group и
насочен срещу незаконната
търговия с представители на
дивата флора и фауна. В
мероприятието се включиха 10
служители на Общинска
полиция, РИОСВ, РУГ, РВМС и
Община Пловдив. Конфис-
кувани бяха 15 птици, 13 от
които от вида щиглец (Carduelis
carduelis).

Колегите ни от Milvus
Group провеждат паралелно
подобни акции в Румъния, при
една от които е конфискуван
жив скален орел (A. chrysaetos),
който е бил подготвен за
препариране. 

Залесяване в Сакар
планина

На 15 и 16 март в Сакар бяха
засадени 150 хибридни и черни
тополи. В залесяването участваха
доброволци на Зелени Балкани
от Пловдив и Стара Загора и
ученици от гимназията в
Свиленград. Целта на кампани-
ята бе осигуряването на подходя-
щи дървета за гнезденето на
царския орел, което от своя
страна е един от основните
фактори за стабилизиране и уве-
личаване на неговата гнездова
популация. Такива акции са орг-
низирани в Сакар и през минали-
те години, като до момента са
засадени около 600 дръвчета.

Изложение "Природа, лов, риболов, туризъм и спорт"

От 27 до 31 март в Международен панаир-Пловдив се проведе
ежегодното изложение "Природа, лов, риболов, туризъм и спорт".
За шести пореден път ФПС "Зелени Балкани" представи дейността
си за опазване на българската природа. През миналата година, по
случай 110 годишнината на Международен панаир-Пловдив,
Федерация "Зелени Балкани" получи почетен диплом и плакет за
популяризиране и утвърждаване на целите на изложението.

И тази година представянето премина успешно благодарение
на доброволците на дружеството, които участваха в
аранжирането на щанда и популяризиране работата на
организацията. Част от тях се запознаха с проекта "Опазване на
видове и местообитания в България – сближаване с ЕС" и
участваха в представянето на дейностите за изграждане на
мрежата Natura 2000. 

За съжаление и през тази година в изложението участваха
главно дивечовъдни станции и държавни лесничейства и твърде
малко природозащитни организации. 

Като успех за Зелени Балкани
беше отчетен фактът, че на
изложбата не бяха излагани
препарати на редки и
застрашени видове. Опитът ни
от минали години показа, че
наред с ловните обекти,
ловците нерядко излагат и
препарирани европейски зас-
трашени видове – орел рибар
(Pandion haliaetus), бухал
(Bubo bubo) и др. Обикновено
обяснението е, че птиците са
били препарирани преди да
бъдат защитени от закона или
са били открити мъртви. В
нито един от случаите
притежателите им не са
удостоверили с документ
произхода на препарираните
птици. През изминалите
години екип на сдружението
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Нови опръстенители
в Зелени Балкани

Провеждането на редовни
теренни наблюдения и
опръстенителни акции позволи
на младите доброволци на
дружеството да придобият
умения за определяне на птици и
работа с орнитологични мрежи.
Като резултат шестима от тях
получиха официални разреши-
телни за опръстеняване. Младите
сътрудници на Българската
орнитологична централа са
преминали курс на обучение при
дългогодишни опръстенители и
са участвали в множество
опръстенителни акции. 

Надяваме се, че ентусиазмът
им ще допринесе за науч-
ноизследователската работа на
БОЦ. 

Опръстеняване край
Николаево

На 4,5 и 6 април се проведе
опръстенителна акция на
рибарниците край гр. Николаево.
В опръстеняването участваха 15
доброволци на дружеството от
Пловдив и Стара Загора. 

Поради ключовото си
разположение Николаевските
рибарници са важно място за
хранене, почивка и размножаване
на редица видове. Наблюдавани
бяха интересни видове като розов
пеликан, орел рибар, голям
свирец и др. 

В района на рибарника е
разположена една от последните
малки колонии във вътрешността
на страната на сива чапла (A.
cinerea). Съществуването на
колонията е под постоянната
заплаха, тъй като ореховите
дървета, на които е разположена,
са едни от последните пощадени
от бракониерите. В гората до 
с. Едрево разположена близо до
рибарника, бяха наблюдавани
няколко гнезда на сива чапла.
Твърде вероятно е там да се
сформира нова колония. 

Чести в района на рибарника
са и случаите на убити птици от
неловни и редки видове. Пример
за това е информацията,
получена от директора на
рибарника, за намерени убити
пеликан и чапла. Птиците са били
маркирани с чужди пръстени,
което за пореден път
потвърждава важното значение
на Николаевските рибарници и
други изкуствени влажни зони за
мигриращите птици.

съвместно с РИОСВ-Пловдив
извърши проверки по време на
изложението, в резултат на
които препаратите с неясен
произход бяха снети от
експозициите. 

Надяваме се, че по този
начин ще бъде прекъсната
порочната практика препа-
рати на застрашени видове да
се излагат сред ловните
обекти. Това нарушава бъл-
гарското природозащитно
законодателство, уронва рено-
мето на изложението и има
отрицателен възпитателен
ефект.

Семинар за влажните
зони в Русе

На 4,5 и 6 април в Русе се
състоя обучителен семинар на
тема: "Подпомагане изгражда-
нето на капацитети за
възстановяване и управление
на влажни зони и намаляване
на замърсяването в басейна на
р. Дунав". Семинарът бе
организиран от Зелени Балка-
ни и Центъра за екологична
информация и образование, и
е част от финансирания от
UNDP/GEF проект "Повиша-
ване капацитета за намалява-
не замърсяването и подпо-
магане трансграничното
сътрудничество в басейна на
Дунав".

В обучението участваха
над 50 представители от
различни организации и
институции в района на
Дунавския басейн, които имат
отношение към проблемите на
влажните зони, замърсяване-
то, унищожаването на край-
речните заливни гори и
екологичното равновесие.
Целта бе по този начин да се
повиши обществената ангажи-
раност и да се мобилизира
потенциала на местните
неправителствени организа-
ции, работещи за опазване на
околната среда и устойчивото
развитие. На семинара бе
представена и Програмата на
Регионалния екологичен цен-
тър за малки грандове,
финансирана по проекта на
UNDP.
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Указателни табели на
чапловата колония край 
Конуш и нощувката на 
малък корморан –
Пловдив

На 3 април екип на Зелени
Балкани постави указателна табела
на чапловата колония в с. Конуш. 

Унищожаването на крайречните
заливни гори е довело до изчезване
на голяма част от колониите във
вътрешността на страната.
Микроязовирът край Конуш е едно
от последните места в
Горнотракийската низина, което
предлага подходящи условия за
гнезденето на птиците. 

По предложение на БДЗП
районът на колонията бе обявен за
защитена местност. Преди две
години доброволци на Зелени
Балкани изградиха оградна мрежа,
която да възпрепятства безпокой-
ството на птиците, маркираха
защитената местност и посадиха
десетки дръвчета в близост до
колонията.

През тази година доброволци на
Зелени Балкани продължават
наблюдението на колонията по време
на размножителния сезон.

Указателна табела бе поставена
и на нощувката на световно
застрашения вид малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus) край гр.
Пловдив. Табелата е изработена с
финансовата подкрепа на REC.  

Зелени Балкани работи над 20
години за опазване и изучаване на
вида на територията на страната. В
резултат от дългогодишни проучва-
ния и мониторинг, организацията
изготви през 2000 г. първия План за
действие за малкия корморан в
България. Предложението на Зелени
Балкани за обявяване на защитени
местности "Нощувки на малък
корморан по поречията на Марица и
Тунджа" бе счетено за целесъобразно
от МОСВ и в момента тече
процедурата предвидена в Закона за
защитените територии.

Регионална подготвителна конференция на
неправителствените организации "По пътя към Киев"

На 10 и 11 април в гр. Пловдив се състоя Регионална
подготвителна конференция "По пътя към Киев". Провеждането на
конференцията е част от международен проект "Подкрепа на новото
партньорство за Консервация на биоразнообразието в Европа по
пътя към Киев 2003", осъществяван с финансовата подкрепа на
Регионален център за околна среда – Будапеща, Програмата за
развитие на ООН и Швейцарската агенция по околната среда,
горите и ландшафта. 

Целта на конференцията бе изготвянето на декларация с оценка
и предложения на неправителствените организации по въпросите,
свързани с опазване на биоразнообразието, която да бъде
представена на международната конференция "Околна среда за
Европа", през май 2003 г. в Киев. Присъстваха представители на
неправителствени организации от 12 страни в Централна и Източна
Европа, сред които Румъния, Украйна, Русия, Черна гора, Латвия,
Литва, Естония, Германия и др.

На срещата беше изразено официалното становище на
неправителствените организации по отношение на политиката в
областта на биологичното разнообразие. Основните аспекти на
дискусията бяха насочени към обсъждане на състоянието на
националните законодателства в областта на опазване на
биологичното разнообразие, състоянието на рамковите национални
документи, регламентиращи неговото управление, както и
необходимостта от подпомагане на капацитетите в тази област.

Представен бе Националният доклад на Зелени Балкани
"Оценки и препоръки към българската консервационна политика".
Присъстващите на срещата неправителствени организации се
обединиха около становището, че всички европейски страни трябва
да подпишат и ратифицират конвенциите и международни
споразумения свързани с опазване на околната среда и
биологичното разнообразие. Правителствата на съответните страни
трябва да изработят планове за действие и да осигурят финансови
средства, гарантиращи реалното прилагане на нормативните
документи. Особено внимание бе обърнато на проблемите, свързани
с подготовката и изпълнението на Националните планове за
развитие. 

Основните препоръки на неправителствените организации в
тази насока бяха свързани с разработването на механизми, които
осигуряват широко обществено участие  при изработването на
Националните планове, тяхното подлагане на Стратегическа
екологична оценка и последващ мониторинг. Акцентирано бе върху
необходимостта от прилагането на мерки за опазване на местата и
ландшафтите по NATURA 2000, особено в страните, където
защитата им не е осигурена от закона.

Изложбата "Уникална България" в 
Музея на Родопския карст – Чепеларе

На 16 май се състоя официалното откриване на изложбата на
Зелени Балкани "Уникална България", която ще бъде експонирана в
Музея на родопския карст-Чепеларе в продължение на една година.
Инициативата е част от честването на Майските културни празници
и Деня на музейното дело – 18 май.

Експозицията "Уникална България" е изготвена от Зелени
Балкани през 1996 г. със съдействието на Регионалния екологичен
център и е посетила 12 града на страната, като впоследствие
многократно е допълвана и обновявана. Изложбата представя в
няколко десетки фотографии безценното природно наследство на
България и представлява бегъл поглед върху едно от най-
неоспоримите богатства на страната ни – уникалното й
биоразнообразие.



Велошествие за
алтернативен транспорт

На 15 май по повод
Международния ден за акции
против промяната в климата,
Екологично сдружение "За
Земята" и СНЦ "Зелени Балкани
– Стара Загора" организираха
велосипедно шествие. 

Събитието се провежда по
традиция на тази дата в София и
за първи път в Стара Загора.
Целта на велошествието е да
пропагандира използването на
екологични форми на транспорт,
създаването на пешеходни зони,
велосипедни алеи, стойки и
паркоместа за велосипеди. 

В акцията в Стара Загора се включиха над 100 участника с велосипеди, скейтбордове и ролери, както и
пешеходци. Тезата на организаторите бе, че използвайки велосипеди и ходейки пеш, ние подобряваме
здравето си: от една страна, намалявайки атмосферното замърсяване, а от друга, извършвайки необходимите
ни физически активности. Над 300 граждани присъстваха на шествието по централните старозагорски улици
и получиха информационни материали за въздействието на замърсяването от автомобилния транспорт върху
човешкото здраве и глобалните екологични промени. Кампанията се осъществи с подкрепата на Община
Стара Загора, РИОСВ, Младежкия общински съвет, катедра "Хигиена и екология" на Медицинския факултет,
Тракийския университет и школата за оцеляване "Бага-тур". Събитието бе отразено от Дарик Радио – основен
медиен партньор, радиостанциите, пресата и кабелните телевизии в Стара Загора.

Нови издания

През април в Румъния бе
отпечатан новият плакат с
мотото "Ловците защитават
хищните птици, бракониерите ги
убиват" и тениски на Зелени
Балкани, изработени в
партньорство с румънската
организация Milvus Group.
Издаването им е част от
дейностите по проект "Зелените
граници на Балканите", който е
насочен срещу нелегалния трафик
с представители на редки и
застрашени видове.
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Експедиция "Марица" 2003 г.

За периода 24 до 25 май бе планирано провеждането на
традиционната експедиция по река Марица. Спускането по
реката е с дългогодишна история и се осъществява по време 
на пролетното пълноводие с понтонни лодки. 

Целта е описване на биологичното разнообразие в участъка
Пловдив – Свиленград, числеността и гнездовите находища на
птиците, проследяване промените в местообитанията и
състоянието на растителните съобщества по поречието на реката. 

За съжаление, тази година въпреки старателната подготовка,
експедицията бе съпътствана от технически трудности и лошо
време, които наложиха преждевременното й прекратяване (до
Първомай). За радост всички участници се завърнаха в добро
здраве и с планове за следващи акции.



Отчет на ФПС "Зелени Балкани" пред НПО обществеността за заседанието на 12 февруари
2003 г. на Националния Консултативен съвет (НКС) по охрана на горите, дивеча и рибата

Константин Дичев, Охрана на горите – Зелени Балкани

На 12 февруари 2003 г. се състоя заседание на НКС по охрана на горите,
дивеча и рибата в сградата на МЗГ. На заседанието присъстваха: инж. Миглена
Плугчиева – зам. министър на МЗГ, инж. Симеонов – Началник на НУГ, всички
членове на НКС (в това число и представители на НПО – ФПС "Зелени
Балкани", БШПОБ, "Зелени Патрули") и всички Началници на РУГ в България.
Заседанието премина при следния дневен ред:

·  Откриване на заседанието на НКС по охрана на горите, дивеча и рибата
–  инж. Миглена Плугчиева – заместник-министър на МЗГ.

·  Информация за дейността на НУГ по охрана на горите, дивеча и рибата –
инж. Д. Христов – гл. експерт.

·  Информация за извършените съвместни проверки по охрана на горите в
изпълнение на оперативния план за януари 2003 г. по план – програмата за
взаимодействие с институциите – инж.  Димитров.

· Отчет за дейността на консултативните съвети и изпълнение на решенията,
приети на заседанията проведено на 07.08.2002 г. – инж. Ил. Симеонов –
Началник на НУГ.

·  Разисквания по т. 2, 3 и 4.
· Приемане на проекторешения на НКС – инж. Ил. Симеонов – Началник

на НУГ.
Интерес предизвика изказването на инж. Д. Христов – гл. експерт, който в

своя доклад направи признание за наличието на "дървена мафия" и корупция в
системата на горите в България, като си послужи с думите: "В много райони на
страната незаконната дейност в горите вече не е моментен източник на средства
за оцеляване, а традиция. Натрупаните печалби от тази незаконна дейност не се инвестират в друг бизнес, а се използват
за разширяване на незаконната дейност, като се търсят начини на влияние и подкрепа от все по-високопоставени лица от
държавния апарат. В тази връзка може да се каже, че практическите резултати по пресичане на нарушенията, извършвани
от ползувателите на дървесината в горите, са незадоволителни. Констатираните сериозни престъпления от страна на
фирми за десетки кубически метри дървесина ( ДЛ Силистра – над 1600 м. куб., ДЛ Гърмен, ДДС Широка поляна, ДЛ
Тетевен и др.) на практика остават без последствия за фирмите. От изпратените в прокуратурата 394 преписки, 40 са
прекратени. В докладите на РУГ няма информация за осъдени лица с влязла в сила присъда." Край на цитата.

Инж. Христов спомена като сериозен недостатък липсата на наблюдение от страна на ДЛ на изпратените актове и
сигнали пред досъдебните органи. Във връзка с този проблем инж. Плугчиева се ангажира да изисква от всеки РУГ и ДЛ
информация относно придвижването на сигналите в досъдебните органи. 

Искам да Ви обърна внимание за първата част на изявлението на инж. Христов. За първи път НУГ признава
официално за корупцията и опасността от безнаказаното ограбване на горите от "дървената мафия". Признаването на
проблема и апела за противодействие на всички заинтересовани страни от държавния апарат и НПО е голяма крачка в
борбата за опазване на българската гора. Приветстваме  разграничаването на НКС от дървената мафия и желанието му
да й обяви война. 

Становището на Зелени Балкани по въпроси, касаещи корупцията и дървената мафия, се препокриват с изявленията
на инж. Христов, с изключение на предисторията на проблема, а именно: дървената мафия не е възникнала хаотично. Тя
е преднамерен продукт на предното правителство и създадена с една единствена цел – да се преексплоатират и окрадат
горите на България за кратък период, докато недобросъвестните политици са на власт. Дървената мафия, заедно със своите
създатели, успя "законово" да съсипе най-добре действащата държавна система в България – Комитета по горите. Бяха
разделени ползването на горите и охраната. Де факто държавата абдикира от охраната на горите. Най-богатият ресурс в

България остана без охрана поради "липса на средства"!
Ползването на горите остана в ръцете на частните фирми,
след умишлено водените държавни дърводобивни фирми
до фалит (напр. "Карлово лес"). Дървената мафия "от
долу", а политическите сили "от горе" в кратък срок успяха
да корумпират възлови фигури в системата на горите.
Много служители бяха принудени да крадат, или мълчат за
извършваните беззакония под страх от уволнение. В
резултат, част от държавните дърводобивни фирми бяха
приватизирани за 1/1000 част от стойността им ( "Средна
гора" напр.), а голяма част от Горски фонд "реституирана"
на базата само на хвърчащи заявления (без нотариални
актове за собственост – аферата в Доспат напр.). Най-
ценните зрели гори бяха раздавани чрез "концесии" и
"търгове" на избраници от дървената мафия и те най-
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безобразно ги унищожаваха.
Фактите са много, доказателствата –
също. Потвърждение на тези факти
има и в отчета на Федерацията по
охрана на горите за 2002 г. Желаем
становището на Зелени Балкани да
достигне и до всички НПО, защото
точното и ясно разясняване на
проблема ще даде възможност и за
начертаване на мерки за неговото
най-бързо преодоляване.

Представителят на НСБОП
полк. П. Димитров предложи да се
изпратят лично до него всички
случаи на сериозни стопански
нарушения в сектора. Обеща да
проведе предварителни проверки за
набиране на доказателства и
образуване на наказателни
производства. Друго предложение на
полк. Димитров, се одобри от
аудиторията, а именно: отразяване в
медиите на всички гореописани
стопански нарушения, за които
прокуратурата не е предприела
мерки, или забавя образуване на
наказателно производство. Общест-
веният натиск посредством медиите,
ще принуди съдебната система да
заработи. Предложението беше
прието единодушно.

В отговор желанието на полк. П.
Димитров от  НСБОП да провери
сигналите за стопански престъпления
в горите, извършени от орга-
низираната престъпност, ФПС
"Зелени Балкани" пое ангажимента
да изпрати доказателствен материал
за три подобни случая, които
отлежават в съдебната система вече
втора година.

Представителят на Зелени
Балкани К. Дичев направи
предложение пред НКС за решаване
на проблема с изсичането на
крайречните гори по заповед на
бившия министър Бакърджиев
(МРРБ), която за съжаление все още е
в сила. "Благодарение" на тази
заповед за 4 години бяха изсечени
повечето равнинни крайречни гори в
България, с извинението за опасност
от "хилядолетната вълна" и страшни
наводнения. Десетки фирми се
хвърлиха да "прочистват " реките от
"ненужната растителност". Разбира
се "без файда не бива", както е казал
народа и за "благородната" им
работа бяха възнаградени с
"незначителната", и "некачествена
дървесна маса" от "почистването". За
съжаление, можем да твърдим, че
всички реки в средното и долно
течение са оголели, без тези в

защитените територии. Алчни ръце
се протегнаха да "прочистват" и
горните течения на реките в
планинските и полупланински реки
(около гр. Клисура напр.) За
сведение, "ненужните" горички от
върби и елша по реките, въпреки че
от лесовъдна гледна точка не
представляват интерес, са безценни за
Европейското природно наследство
и са включени в Директивата за
хабитатите на ЕС, ратифицирана от
България през 1991 г. 

С радост можем да съобщим за
безрезервната подкрепа на заместник
– министър инж. Плугчиева – експерт
по опазване и възстановяване на
Зелен коридор “Долен Дунав" –

относно повдигнатия въпрос. В
резултат НКС ще излезе със
становище и предложение до
министерствата, имащи отношение
по въпроса (МРРБ) с цел да се
прекрати това безумие. Предвижда се
организиране на среща с различни
министерства за постигане на
договорености.

Зелени Патрули с представител
А. Кръстев в НКС изказа съжаление
за недостатъчната активност на МЗГ,
НУГ и НКС при използване на
капацитета и структурите на НПО в
борбата за опазване на българската
гора, дивеча и рибата. Господинът
заяви, че е представител на 120 НПО.
В изказването си пожела НУГ да
плаща на НПО за да охраняват
горите. Във връзка на твърдението на
г-н Кръстев, че е представител на 120
организации в НКС, го призоваваме
да разгласи имената на
организациите, дали му своя глас да
ги представлява. Изявлението да
стане по възможност по БЛУЛИНК

или в национална медия. В противен
случай, ще обявим твърденията на
господина за неверни, с цел
подвеждане на висшите държавни
структури и общественост!

Инж. Симеонов – Началник на
НУГ, отговори, че НПО първо
трябва да докаже наличието на
такива структури, работещи с
регионалните поделения на НУГ и
едва след това да има претенции за
финансиране. 

В отговор на започнато
разискване за ролята на НПО в
опазване на горите представителят на
Зелени Балкани предаде кратък отчет
на Федерацията за 2002 г. в борбата с
корупцията и охраната на горите в
Югоизточна България. 

С облекчение и известен
оптимизъм приключихме засе-
данието на НКС, защото остана
убеждение, че НКС по охрана на
горите, дивеча и рибата единодушно
желае да се разграничи от дървената
мафия и да направим всичко
възможно за оздравяване на сектора.
Желаем да потвърдим намерението
на МЗГ и неговите структури за
разширяване на сътрудничеството с
НПО, особено, ако инициативата
излиза от самата НПО общественост.

Имайки предвид тези препоръки
от НКС и в името на опазване на
природата, Зелени Балкани отправи
апел към природозащитни НПО,
формални и неформални орга-
низации, Инициативни комитети,
разпространен по Bluelink:

"Ние от Зелени Балкани желаем
да внесем в НКС отчет за усилията и
дейностите на всички НПО в това
направление. Всички усилия на НПО
да се включат в годишния отчет на
НКС. Изпратете ни цялата
информация за дейността Ви по
охрана на горите във вашия
периметър на действие. Можете да
пишете и за Ваши бъдещи намерения
и идеи. Като водеща организация с
опит в борбата за опазване на гората,
имаме намерение да обединим
усилията на цялата общественост,
която има намерение да работи за
подобна кауза. Желаем да се
включите в доброволната система на
Федерацията по охрана на горите и
оповестяване на нарушенията, и със
съвместни усилия да разширим тази
работеща вече система на терито-
рията на цялата страна. Готови сме
да проведем обучения на Ваш
представител за проектиране на
системата на Ваша територия, както
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момента най-мащабната до този
момент кампания за обявяване на
защитена територия в страната. С
предложението беше запозната
местната общественост в лицето на
избраните от нея общински управи.
Проведени бяха близо 110 срещи с
представители на общинската
администрация във всички 25
общини, включени в границите на
предложението, срещи с представи-
тели на Областните управи,
Регионалните управления по горите,
Държавните лесничейства, научната
общност. 

Въпреки това обикновените
хора останаха недостатъчно
информирани за природния парк.
Това породи необходимостта от
провеждането на кампания за
популяризиране на идеята сред
гражданите. Кампанията включваше
издаването на информационни
материали (плакат и брошура) и
провеждането на серия от
обществени срещи в Западни Родопи.
В нея участваха 15 доброволеца и
служители на Зелени Балкани.
Информационните материали за
природния парк бяха разпростране-
ни в над 100 населени места в Западни
Родопи, неправителствени организа-
ции, читалища, туристически инфор-
мационни центрове и забележител-
ности, държавни лесничейства и пр.
Липсата на информация и незапозна-
тостта с идеята и статута на природ-
ния парк е причина за представянето
на неточна информация или
тенденциозно тълкуване на въпроса
по местните медии. Това от своя
страна има голямо значение за
формирането на общественото
мнение. По тази причина голямо
значение бе отдадено на запознава-
нето на местните медии по време на
цялата кампания, а специална среща
за журналисти бе организирана в 
гр. Чепеларе. 

Проведени бяха и 8 обществени
срещи за природния парк в общините
Велинград, Ракитово, Смолян,
Брацигово, Батак, Асеновград,
Девин и Борино. На срещите
присъстваха общо около 320 души,
сред които представители на
местните неправителствени органи-
зации, медиите, общинските управи,
кметове на населени места, граждани.
Основните въпроси, които бяха
обсъждани, бяха свързани със статута
на природния парк, ограниченията,
които въвежда, получената до
момента подкрепа, бъдещата

административна структура, задъл-
женията и правомощията на
парковите дирекции. Въпроси бяха
отправяни и във връзка с реализира-
нето на някои конкретни инфра-
структурни и туристически обекти в
условията на парков режим. На
всички срещи присъстващите
потвърдиха необходимостта от
внасянето на допълнителна яснота по
различните въпроси, свързани с
обявяването на парка, неговото
функциониране и управление. 

Като част от кампанията се
организира и конкурс за детска
рисунка "За нашата планина".
Участие в конкурса взеха близо 200
ученици на възраст между 12 и 15
години от района на Западни
Родопи. Награждаването на
победителите се състоя на официал-

ното откриване на изложба на най-
добрите творби под надслов "Хората
и природата на Родопите".

Надяваме се, че информа-
ционната кампания е допринесла
решенията за природен парк
"Западни Родопи" да почиват на
широка обществена информираност
и подкрепа. Това е и един от
механизмите, който при евентуално
обявяване на природния парк ще
позволи осъществяването на
обществен контрол върху работата
на парковата дирекция.

и практически опит по обработка,
проверяване и препращане на
сигнали до съответните ведомства –
ДЛ, РУГ, НУГ, прокуратура и медии.
Готови сме да лобираме пред
съответните ведомства за сътрудни-
чество с Вашето НПО в мисията за
спасяване на българската гора,
дивеча и рибата."

Информационна кампания 
за природен парк "Западни
Родопи"

В края на март приключи
мащабната информационна кампа-
ния за природен парк "Западни
Родопи". Инициативата бе организи-
рана от Зелени Балкани с финансо-
вата подкрепа на Програмата за
развитие на ООН и Швейцарската
агенция за развитие и сътрудни-
чество. Идеята на кампанията бе
широк кръг от местното население да
получи информация за процедурата
за обявяване на природния парк,
статута и възможностите, които
предоставя на местните общини.

Идеята за създаване на обширна
защитена територия, която да
създаде предпоставки за опазване на
природата и устойчиво регионално
развитие в Родопа планина
съществуват от близо 10 години.
Това стана възможно след
приемането на новия Закон за
защитените територии и въвеж-
дането на категорията "природен
парк". Предложение за създаване на
природен парк "Западни Родопи" бе
изготвено през 2000 г. от Зелени
Балкани и Българския съюз за
защита на Родопите и бе подкрепено
от МОСВ, МЗГ и GEF/UNDP. Като
упълномощени от МОСВ да
осъществят подготовката за общест-
веното обсъждане Зелени Балкани и
БСЗР осъществиха от март 2001 г. до
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Данни за нощувка на малък корморан (Phalacrocorax pygmeus Pallas )
край гр. Пловдив за периода 2000-2003 г.

Петър Д. Гюдженов
СНЦ "Зелени Балкани"

Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus, Pall.) е квалифициран от IUCN като глобално застрашен в
категорията Near-threateneted (близо до застрашен) (COLLAR ETAL., 1994).
През зимата на 1996 г. числеността на малки корморани в района на нощувката край гр. Пловдив достигна
над 6 000, което я превърна в най-голямата във вътрешността на страната ни. Поради зачестилите случаи на
безпокоене, в резултат на бракониерски прояви, в началото на 1999 г. беше поставено начало на организирана
охрана на нощувката. Участници в кампанията бяха основно доброволци на Зелени Балкани, които
извършваха охраната през ловните дни по време на зимуването на вида в страната. Съвместно с охраната
екипът от доброволци извърши системни наблюдения върху числеността, динамиката и поведението на
малките корморани в района на нощувката. В резултат на извършвания мониторинг бяха получени следните
данни за числеността на малкия корморан:

Установено беше, че числеността на малкия корморан в района на нощувката се определя главно от
температурата. Зимата на 2001-2002 г. беше с най-ниски средни температури в сравнение с другите две зими.

Кормораните идват към
нощувката на групи от 1 до над 100.
Обикновено пикът на прис-
тигащите корморани е до час, час и
половина преди залез слънце.
Спрямо човешкото присъствие
кормораните реагираха с
безпокойство при приближаване
на хора в района на нощувката,
като масово се вдигаха. Главна
причина за това беше брако-
ниерството в района, при което
бяха убити много птици.
Вследствие на системната охрана
от доброволците на Зелени
Балкани безпокоенето на кор-
мораните рязко спадна, поради
което птиците започнаха да
понасят по-спокойно човешкото
присъствие в района на нощувката.

Беше установено също така, че
през последната зима 2002-2003 г.
малките корморани променят
местата, по които спят. През
предишните зими те спяха основно
на островчето, разположено между
моста на 6-ти километър и
заливната гора, докато тази зима
беше установено, че предпочитат
дървета по периферията на гората.
През зимата на 2002-2003 г. в
гората до нощувката нощуваха
диви гълъби гривяци (Columba
palumbus ). В района на нощувката
през зимите 2001-2003 г. малките
корморани мирно съжителстваха с
големи бели и сиви чапли, а също и
големи корморани.

Изказваме сърдечна благо-
дарност на всички добро-
волци от Зелени Балкани,
включили се в кампанията за
охрана на малкия корморан !

Средна численост:

                    ãîäèíà 
   ìåñåö 2000-2001 2001-2002 

2002-
2003 

   Íîåìâðè        1513           802 
  Äåêåìâðè       2010        2956         1548 
  ßíóàðè       1860        2106         1388 
  Ôåâðóàðè       1619        1458         1093 
  Ìàðò       1059         819           928 
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Околностите на Поморийско езеро са най-северно известно находище 
на етруска земеровка (Suncus etruscus Savi, 1822) (Mammalia: Soricidae) в България

Дилян Г. Георгиев, Градимир Ж. Градев, Галина Драгиева, Димитър Попов
СНЦ "Зелени Балкани"

Етруската земеровка (Suncus etr-
uscus Savi, 1822) в България e
установена в околностите на град
Бургас (Vohralik, 1985; Popov &
Nijagolov, 1991) и Сакар планина в
района на селата Студена, Пъстрогор
и Райкова могила (ГЕОРГИЕВ, 2003;
Georgiev- под печат).

На 29.11.2002 година в погадки нa
забулена сова (Tyto alba Scopoli),
събрани в изоставен военен бункер в
лозови насаждения в западната част на
Поморийско езеро, регистрирахме костни остатъци от три екземпляра
етруска земеровка. 

Околностите на Поморийско езеро са ново и най–северно находище
на вида в България. 

ЛИТЕРАТУРА:
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България. Науч. Труд. ПУ "Паисий Хилендарски", т. 39.

Georgiev, D. A new record of Etruscan Shrew, Suncus etruscus (Savi, 1822) in Bulgaria. Hist. natur. bulg., on
print.

Popov, V., K. Nijagolov, 1991. A new record of Suncus etruscus (Savi, 1822) from Bulgaria. Acta zool. bulg.,
41, p. 69-71.

Vohralik, V., 1985. Notes on the distribution and the biology of small mammals in Bulgaria (Insectivora,
Rodentia). I.- Acta. Univ. Carol. (1981), p. 445-561.
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Сакар планина – ново находище на мишевидния сънливец 
(Myomimus roachi Ogn.) в България – съобщение

Дилян Георгиев
СНЦ "Зелени Балкани"

Мишевидният сънливец е изклю-
ч и т е л н о  р я д ъ к  в и д  н е  с а м о  в
България, но и в световен мащаб.
Той е защитен от закона плиоценски
ендемит и има само две изолирани
популации, едната на територията
на Балканския полуостров, а другата
в Азия.

При изследване на състава на
1150 погадки от забулена сова (Tyto
alba) събрани от околностите на 10
села в района на Сакар планина и
след анализа на костен материал от
3429 екземпляра дребни бозайници
(Insectivora, Rodentia) са регистрирани четири екземпляра мишевиден сънливец (Myomimus roachi
Ogn.). Материалът е от западния и южния склон на планината, който представлява ново находище
на вида в България.

Екземплярите са определени и ще бъдат публикувани с любезното съдействие на професор
Димитър Митев и асистент Христо Димитров от Биологическия факултет на ПУ "Паисий
Хилендарски".
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Проект "Сираци 
осиновяват сираци"

На 31 май се състоя
първата еднодневна работна
бригада по проекта на Зелени
Балкани и Дома за възпитание
и отглеждане на деца, лишени
от родителски грижи "Мария
Терезия" (ДОВДЛРГ "Мария
Терезия") – Стара Загора.

Проектът "Сираци осино-
вяват сираци" дава възмож-
ност на възпитаниците на
ДОВДЛРГ "Мария Терезия"
да осиновят пациенти на
ЦРРРВ-Стара Загора, като
осигурява средства за из-
дръжка на птиците, а
участниците полагат преки
грижи за "своите питомци".

Доброволците от ДОВДЛРГ
"Мария Терезия" избраха да
поемат опеката над всеобщите
любимци – двата розови
пеликани. За съжаление
пеликаните в ЦРРРВ са с
ампутирани крайници и по
тази причина са осъдени да
останат негови "вечни пациен-
ти". Идеята на проекта,
финансиран от ФПББ, по
инициатива на младите добро-
волци на Зелени Балкани, е
заедно със своите връстници
от ДОВДЛРГ "Мария Луиза"
да популяризират дейността
на Центъра и "осиновяването"
на отглежданите в неволя
животни. Тази практика не е
нова за България и от години
се прилага в зоопарка в
София.

Възможностите са различ-
ни, а тези от вас, които биха
искали да вземат животни под
опеката си могат да се
обръщат към Центъра в Стара
Загора или офисите на Зелени
Балкани.

Информация за животните,
условията и възможностите за
осиновяване на пациенти на
ЦРРРВ, както и договорите за
осиновяване ще бъдат пред-
ставени на интернет страница-
та на Зелени Балкани:
www.greenbalkans.org.

Център за размножаване и рехабилитация на редки видове – Стара Загора

Царски и скален орел бяха откраднати от
Центъра за рехабилитация и размножаване 
на редки видове

На 24 срещу 25 март от Центъра за рехабилитация и размножаване
на редки видове в Стара Загора бяха откраднати царски и скален орел.
Царският орел е световно застрашен вид и в страната са известни едва
15 гнездящи двойки. За инцидента своевременно бяха уведомени
Министерството на околната среда и водите и Националната служба за
защита на природата, откъдето бяха предприети спешни мерки за
сигнализиране на регионалните поделения на МОСВ и ДА "Митници".
Разследване по случая започна и РДВР – Стара Загора като бяха
направени проверки на частни колекционери в района. За съжаление,
птиците на бяха открити.

Кражбата на птици от Центъра в Стара Загора е поредното
потвърждение за съществуването  на нелегален пазар на диви хищни
птици в страната (през 1998 г. например в Института по генетика-
Костинброд, въпреки наличието на въоръжена охрана, бяха
откраднати скален орел, 7 ястреба и 2 сокола). 

При своята работа екипът на Зелени Балкани непрекъснато се
натъква на случаи на вземане от гнездата на малки на скални орли и
други видове  грабливи птици.

Предотвратяването на посегателството върху птиците е една от
основните цели на охраната на Зелени Балкани и БДЗП на гнездата на
царски орел в Сакар планина. 

При наличие на информация за откраднатите животни или други
подобни случаи, моля да ни уведомите своевременно на тел. 048910879 и
048794031.

Връщане в природата на пациенти на
ЦРРРВ-Стара Загора

През почивните дни около Гергьовден се състоя традиционния събор на
Зелени Балкани край с. Пелевун – Източни Родопи. 

И тази година доброволците съчетаха приятното с полезното. Наред с
традиционните дейности свързани с опазване на черния лешояд в района, те
имаха възможността да пуснат на свобода птици, възстановили се след успешно
лечение в ЦРРРВ-Стара Загора.

На традиционното чеверме, състояло се след това се събраха приятели от
цялата страна.
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Белошипа ветрушка в
ЦРРРВ-Стара Загора

През месец май екип на Фонд
за дивата флора и фауна съобщи
по Bluelink за наличието на
убедителни доказателства за
съществуването на белошипи
ветрушки в България. 

Белошипата ветрушка (Falco
naumanni) в миналото е била
широко разпространен синан-
тропен вид в България. През 80-
те години драстично намалява
числеността на популацията.
Главната причина вероятно е
широкото използване през този
период на инсектициди и др.
отрови срещу вредителите в
селското стопанство, както в
България, така и в местата на
зимуването на вида (Африка,
Арабски полуостров, Индия и
Индустан). Това е довело до
масовото натравяне на ветруш-
ките, чийто хранителен спектър
се състои главно от вредители -
различни едри насекоми,
полевки, мишки и пр. Последните
наблюдения на белошипа
ветрушка в България са от
началото на 90-те години, а
понастоящем се счита, че видът
не се среща като гнездящ вид в
страната.

Представители на ФДФФ
съобщиха в офиса на Зелени
Балкани, че белошипа ветрушка е
била наблюдавана в зоопарка в
Пловдив. След получаването на
сигнала екип на Зелени Балкани
съвместно с РИОСВ-Пловдив
осъществи проверка, при която
от зоопарка бяха иззети
въпросната ветрушка – млада

мъжка птица с травма на
крилото, както и керкенез,
блатар, кукумявка и три
шипоопашати костенурки.
Животните имаха различни
наранявания и постъпиха за
лечение в ЦРРРВ-Стара Загора.

По оперение степната
ветрушка много прилича на
обикновената (Falco tinnunculus),
от която се различава главно по
светлите нокти. Определянето й
допълнително се усложнява от
факта, че птицата, иззета от
зоопарка в Пловдив е млада,
поради което не притежава
характерната за възрастните
окраска и има белези и на двата
вида. Поради отглеждането й в
неволя част от маховите и
опашни пера са изпочупени,
което не позволява и опре-
делянето й по крилна формула.
Според представителите на
ФДФФ, които имат опит в
работата с вида в Македония,
има достатъчно доказателства за
да се приеме, че птицата е
белошипа ветрушка. Оконча-
телен отговор на въпроса ще се
получи след провеждането на
генетичен анализ в Германия. 

Надяваме се, че в страната
реално съществуват гнездящи
белошипи ветрушки, а Центъра в
Стара Загора ще допринесе за
тяхното връщане в природата.
Една от бъдещите идеи в тази
насока е свързана с размножа-
ването в изкуствени условия на
птици внесени от страни като
Македония и връщането им в
природата.

Три бухалчета се 
излюпиха в ЦРРРВ

За поредна година двойката
бухали (B.bubo) в ЦРРРВ-Стара
Загора успя да отгледа
поколение. 

Първата година мътенето не
беше успешно. Втората година
птиците успяха да измътят едно
малко, което за огромно съжа-
ление на целия екип умря от
порок на сърцето. Едва миналата
година двойката успя да отгледа
два млади бухала, които бяха
пуснати на свобода на тери-
торията на ПП "Витоша". Месец
по-късно служителите на парка са
наблюдавали едната птица,
маркирана с ясно видим пръстен,
което е доказателство, че тя е
успяла успешно да се приспособи.

Тази година излюпените
малки се оказаха три, което е ог-
ромен успех. 

Да се надяваме, че двойката
ще успее да ги отгледа и отново
да бъдат върнати сред природата!

Бюлетинът се изготвя от доброволци, като част от
дейностите по проект "Мобилизиране на доброволческата
активност и привличане на младежи в природозащитни дейности",
който се реализира с помощта на Европейската общност, като част
от програма "Младеж". 

Съдържанието на този проект не отразява задължително
позицията на Европейската общност или Националната агенция по
програма "Младеж", и по никакъв начин не ги обвързва с
отговорност.

Ïðîãðàìà ÌËÀÄÅÆ


