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В Б Р О Я :

· Пресконференция за небивало-
то унищожение на българската
гора през последните години

· Осма поредна Консервационна
работна ваканция на
Поморийско езеро

· Обучителен семинар за
общински еколози

· Зелени Балкани на Междуна-
родна Работна Ваканция
"Преспа 2002" - Република
Македония

· Акции срещу бракониерството
· Проверка във връзка с дейността

на "Кариери" АД край с. Оризаре
· Опръстеняване на

Николаевските рибарници
· Първи Национален форум

"Екотуризъм, планини и
защитени територии -
Партньори за благоденствие"

· Среща  на Работната група за
белоглавия лешояд

· Международна работна ваканция в
ЦРРРВ - Стара Загора

· 8 розови пеликана постъпиха в
ЦРРРВ - Стара Загора

· Пускане на птици от ЦРРРВ в
ПП “Витоша”

· За лечение в ЦРРРВ постъпи млад
орел рибар опръстенен във
Финландия

· Обществена среща на тема 
"Какво представлява Страте-
гическата екологична оценка"

· Среща с представители на
WWF

· Нови данни за хранителния спек-тър
и гнездовото разпространение на
забулената сова (Tyto alba Scopoli,
1796) (Aves: Tytonidae) в България

· Среща за лешоядните птици на
Балканите

· “Карталът”  (разказ)
· Бригада в Пелевун
· Международна балканска конфе-

ренция по проект "Балкани 2025"
· Сигнал за незаконно притежаване на

скален орел (A. chrysaetus) в зоопарка
в Айтос

· Нов доброволец на Корпуса на
мира в Зелени Балкани Стара
Загора

Ïðåñêîíôåðåíöèÿ çà
íåáèâàëîòî óíèùîæåíèå íà
áúëãàðñêàòà ãîðà ïðåç
ïîñëåäíèòå ãîäèíè, финан-
сирана от  Програма PHARE-
ACCESS, се проведе на 30 юли в
Пловдив. Присъстваха предста-
вители на  Националното управ-
ление по горите, РУГ-Пловдив,
РУГ-Пазарджик, РИОСВ,  Бъл-
гарска горскостопанска камара и
др.

Изнесени бяха тревожните
данни за унищожението на
голяма част от българските гори,
както и разкритията ни за бра-
кониерски сечи направени през
последните месеци. 

Особено тревожно е положе-
нието в ДЛ "Панагюрище",
където кражбите и бракониер-
ските сечи имат огромни разме-
ри. Представителите на РУГ-
Пазарджик потвърдиха извър-
шването на нарушенията, посоче-
ни в сигнала на Зелени Балкани.
Предприети са съответните мерки
за санкциониране на извър-
шителите.

Особен журналистически ин-
терес предизвика проблемът с
приватизацията на "Средна гора"
ЕАД и имуществото на държав-
ните лесничейства Пловдив,
Кричим, Първомай и Стряма.
Представени бяха документи,
показващи закупуването на
имоти и техника на държавните
лесничейства за жълти стотинки,
което е ощетило държавата в
размер на милиони левове.

Îñìà ïîðåäíà 
Êîíñåðâàöèîííà ðàáîòíà 
âàêàíöèÿ íà Ïîìîðèéñêî 
åçåðî

Приключи традиционната Кон-
сервационна работна ваканция,
проведена от 3 до 8 септември на
Поморийско езеро. В нея, благода-
рение на любезната подкрепа на
Община Поморие и БШПОБ, взеха
участие общо 25 доброволци на
Зелени Балкани от цялата страна,
част от които лагеруваха на палатки
до новооткрития "Музей на солта".
За съжаление, тази година екипът не
беше подкрепен от доброволци на
Британски Тръст Доброволци за
Консервация (BTCV), дългого-
дишен партньор на Зелени Балкани
по проекта за Поморийското езеро.

Благодарение на съвместните уси-
лия на двете организации от 1996 г.,
когато за  първи път започна
работата в района на Поморийското
езеро, броят на гнездящи двойки
гривести рибарки нарастна от 6 до
450. И тази година предиз-
викателство пред младите природо-
любители бе подобряването на
гнездовите местообитания на този
рядък вид. Работата бе свързана с
разширяването на изградения през
миналата година изкуствен остров.
Забити бяха над 500 дървени кола и
бе натрупано значително количество
пясък, който да замени отнесения от
високите води през юли. Тогава
проливните дъждове предизвикаха
унищожаване на колонията на
гривести рибарки на острова.
Поколение успяха да отгледат само
по-рано загнездилите саблеклюни. 

Ïúðâèòå ìàëêè êîðìîðàíè áÿõà íàáëþäàâàíè íàÏúðâèòå ìàëêè êîðìîðàíè áÿõà íàáëþäàâàíè íà
íîùóâêàòà êðàé Ïëîâäèâíîùóâêàòà êðàé Ïëîâäèâ

Íà 26 îêòîìâðè äîáðîâîëöè íà Çåëåíè Áàëêàíè íàáëþäàâàõà îêîëî
100 ìàëêè êîðìîðàíà ïî ïîðå÷èåòî íà ðåêà Ìàðèöà. Ïòèöèòå
íîùóâàò íà äúðâåòà â êîðèòîòî íà ðåêàòà íà òðàäèöèîííîòî ìÿñòî.
Ïúðâèòå íàáëþäåíèÿ íà åäèíè÷íè ïòèöè â ðàéîíà íà íîùóâêàòà áÿõà
îò÷åòåíè â ñðåäàòà íà îêòîìâðè.
È òàçè ãîäèíà äîáðîâîëöè íà Çåëåíè Áàëêàíè ùå èçâúðøâàò îõðàíà
è ìîíèòîðèíã íà íîùóâêàòà íà ìàëêèÿ êîðìîðàí êðàé ãð. Ïëîâäèâ.



ñòðàíèöà 2   áðîé VI     

Îáó÷èòåëåí ñåìèíàð çà
îáùèíñêè åêîëîçè

В началото на септември, като
част от проект: "Подкрепа на
реформата в природозащитното
законодателство", финансиран от
Програма PHARE-ACCESS, сдру-
жение "Зелени Балкани" проведе
обучителен семинар за общински
еколози. Семинарът на тема:
"Представяне на новото природо-
защитно законодателство и въз-
можностите за участие на общи-
ните в политиката и управлението
на биологичното разнообразие" се
проведе в гр. Поморие с участието
на повече от 50 общински еколози,
представители на МОСВ и
РИОСВ.

В рамките на три дни
общинските еколози се запознаха
със съществуващите международни
документи в областта на управ-
лението на биологичното и ланд-
шафтно разнообразие, стратегии и
планове, свързани с опазване на
биологичното разнообразие и
консервационния мениджмънт,
както и с българското природо-
защитно законодателство. Важни и
полезни за участниците бяха и
дискусиите за възможностите,
които предоставят документите
свързани с опазване на биоло-
гичното и ландшафтно разно-
образие за стимулиране развитието
на общините.

За съжаление, наблюденията
сочат, че работата на общинските
еколози е насочена главно към
проблемите със сметосъбирането,

озеленяването, бездомните кучета и
замърсяването на водите. Парадок-
сално е, че на практика те често
нямат отношение към опазване на
дивата природа. Това се отнася
дори за общини, на чиято терито-
рия се намират райони с високо
биологично разнообразие и место-
обитания на редки и застрашени
видове. От тук произтича и фактът,
че еколозите обикновено не са
запознати и не ползват при
работата си съществуващите
международни и национални
нормативни документи за опазване
на околната среда и биораз-
нообразието.

Тридневният семинар завърши
със символична акция за пускане на
свобода на четири птици,
преминали успешен курс на лечение
в Центъра на Зелени Балкани за
рехабилитация и размножаване на
редки видове. Участниците в
обучението пуснаха на свобода на
ЗМ "Поморийско езеро" орел змияр
(Circaetus gallicus); малък креслив
орел (Aquila pomarina), два бели
щъркела (Ciconia ciconia). Като
потвърждение на правилото за
"късмета на начинаещия", общин-
ските еколози имаха невероятния
шанс да намерят на Поморийско
езеро мъртва речна чайка (Larus
ridibundus) с 2 италиански
пръстена, единият от тях
маркировъчен, който се поставя
при провеждането на специални
изследвания. Информацията е
изпратена до Българската
Орнитологична Централа.  

В свободното си време добро-
волците имаха възможност да
наблюдават прелет на бели и черни
щъркели, розови пеликани и
различни видове дневни грабливи
птици. 

На 6 и 7  септември участниците
в бригадата се включиха в
опръстеняване на територията на
Поморийското езеро. В рамките на
тези два дни бяха уловени,
маркирани и пуснати около 100
птици, на една от които -
плоскоклюн блатобегач (Limicola
falcinellus) бе открит шведски
пръстен. Улавянето на птица с
чужд пръстен е сравнително рядко
явление, докато младите добро-
волци на организацията имаха
щастието да уловят 2 такива птици
за 4 месеца. 

В рамките на ековаканцията,
Любомир Профиров - коорди-
натор на проект "Бургаски влажни
зони", запозна участниците със
своята организация и основните
цели на проект "Бургаски  влажни
зони", както и с особености в
определянето на грабливите птици
в полет. На доброволците бе
демонстрирана работата с
апаратура за определяне на
видовия състав на прилепите,
чийто принцип на действие е
свързан с анализ на издаваните от
тях ултразвуци. 

Работата на територията на
езерото съвпадна с официалното
откриване на "Музей на солта" - гр.
Поморие, където Зелени Балкани
представи своята дейност. 
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Çåëåíè Áàëêàíè íà 
Ìåæäóíàðîäíà Ðàáîòíà 
Âàêàíöèÿ "Ïðåñïà 2002" 
- Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ

В периода от 20 до 27 август в
Република Македония се проведе
втората съвместна Международна
Работна Ваканция на Зелени Балкани,
съвместно с Движенjе на Екологис-

тите в Македониjа (ДЕМ).
Еколагерът бе част от проекта "Моби-
лизиране на диалога между младите
хора: Екологично образование в
действие", финансиран от Национал-
на Асоциация "Дебати". Общо 13
доброволци на Зелени Балкани от
цялата страна, заедно със 17 свои
колеги от ДЕМ, прекараха седмица в
с. Претор край Преспанското езеро.
Младите еколози почистиха плаж-
ната ивица, изработиха и поставиха
указателни табели и маркираха турис-
тическите пътеки към местните
манастири. Освен това, те изработиха
и поставиха около 50 къщички за
пойни птици на територията на
Национален парк "Пелистер".

В свободното си време добровол-
ците имаха възможност да посетят
специално организираните лекции,
изнесени от специалисти от
Природоматематическия факултет -
Скопие, сред които: проф. д-р П.
Шляхов, ас. Златко Левков и др.

Международната група посети
Природен парк "Езерани", където
благодарение на екипа на Зелени
Балкани бе описан нов за орнито-
фауната на Преспанското езеро вид -
тънкоклюн листокрак (Phalaropus
lobatus). Наблюдавани бяха още:
къдроглави пеликани, розови пелика-
ни, черноврати гмурци, малки гмурци,
големи гмурци, големи нирци, лиски,

неми лебеди, малки корморани и др.
Доброволците разгледаха и Нацио-
нален парк "Пелистер", където
поставяха къщички за пойни птици и
наблюдаваха дневни грабливи птици.

За доброто настроение и сплотя-
ването на екипа се погрижиха домаки-
ните от Република Македония,
организирайки много съвместни
състезания, игри и забавления на
доброволците от двете страни.

Àêöèè ñðåùó 
áðàêîíèåðñòâîòî

Проведена бе поредната (шеста за
тази година) акция срещу бракони-
ерите на яз. Ивайловград. Провер-
ката бе предизвикана от сигнал за
голям брой нарушения в района на
язовира. При осъществената акция са
иззети близо 50  мрежи, с обща
дължина над 2,5 км. Те са били
запалени в с. Ставридимитрово в
присътвието на местните жители.
Съставен е акт за извършеното
нарушение срещу неизвестен
извършител.

Акция против бракониерството бе
организирана и съвместно с РУГ-
Пловдив в района на яз. Пясъчник, но
поради вероятното изтичане на
информация не бяха заловени
нарушители.

Ïðîâåðêà âúâ âðúçêà ñ 
äåéíîñòòà íà 
"Êàðèåðè" ÀÄ êðàé        
ñ. Îðèçàðå

Добивът на строителни материали
от находището край с. Оризаре се
осъществява  от 1965г. След 1985г.
става изграждането на 3 изкуствени
прага на река Марица с цел регулиране
режима на повърхностните  и подзем-
ните води. Въпреки това според
местните хора дългогодишното иззем-
ване на пясък от коритото на реката е
довело до рязко спадане на подпочвените
води, предизвикало е локални пропадания
на почвата в района и напукване на
множество къщи. През декември 2000г.
на  "Карирери " АД е предоставена нова
концесия за период от 15 години и площ
от 293 дка, което предизвика нови
протести от страна на местните хора.
През май 2002г. Министерството на
околната среда и водите назначава
проверка в района. Според изготвеното
разширение към доклада за ОВОС,
дейността на "Карирери " АД не е довела
до отрицателни последствия - напука-
ните къщи са били построени през 50-те
и 60-те години и не отговарят на
съвременните изисквания, а колебанията
на подпочвените води е естествен
процес, който не е повлиян от добива на
пясък в района. 

Сигналът на жителите на с. Оризаре
предизвика проверка на Зелени
Балкани, която потвърди описаните
негативни последствия: наличието
голям брой напукани къщи, пропадане
на почвата и пр. След като се
запознахме със случая, се обърнахме
към МОСВ с молба за повторна
проверка, като в състава на комисията
бъдат включени и независими експерти.
В отговор мин. Арсенова заяви, че ще
бъде назначена нова проверка в района,
като в състава и ще бъдат включени
трима независими експерти посочени
от Зелени Балкани.

Интерес към случая прояви и        г-н
Бучков - член на Парламентарната
комисия за борба с корупцията, който
покани представители на Зелени
Балкани на прескон ференция, на която
да споделят информацията, с която
разполагат за случая, както и опита си в
подобни случаи.
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Ïúðâè Íàöèîíàëåí 
ôîðóì "Åêîòóðèçúì, 
ïëàíèíè è çàùèòåíè 
òåðèòîðèè - Ïàðòíüîðè 
çà áëàãîäåíñòâèå"

От 2 до 5 октомври Зелени Балкани
се включиха в състоялия се в София,
Първи Национален форум "Екотури-
зъм, планини и защитени територии -
Партньори за благоденствие". Съби-
тието се  осъществи със съдействието
на Американската агенция за между-
народно развитие в  рамките на
проект "Опазване на биологичното
разнообразие и икономически
растеж". 

На официалното откриване на
форума присъстваха Министър
Председателя на България - Симеон
Сакскобурготски и Министъра на
околната среда и водите г-жа Долорес
Арсенова. Участие във форума взеха
общини, туристически сдружения,
фирми и международни организации
свързани с екологичния туризъм.
Представени бяха възможностите,
които предоставя съхранената
природа и биологично разнообразие
за развитие на местните хора. В
рамките на изложението бяха връчени
и наградите на Американската
агенция за международно развитие за
новаторски екотуристически проекти.
Целта на конкурса бе да насърчи
частната инициатива за реализиране
на малки проекти, свързани с развитие
на екологични форми на туризъм,
базиращи се на съхранената природа.
Критериите за оценка на постъпилите
предложения бяха използване на
природните дадености като туристи-
ческа атракция и избягване на
негативните въздействия върху

околната среда. Участие в конкурса
взеха 69 проекта от всички краища на
страната, като най-много бяха
проектите представени от неправител-
ствени организации. Номинирани
бяха 20 проекта, като победителите в
проекта ще имат задължението да
разработят пълните си проекти до
края на 2002г. Наградите бяха
връчени лично от посланника на
САЩ в България - г-н Джеймс
Пардю. 

По време на изложението се състоя
официалната церемония по подпис-
ване на Протокол за сътрудничество в
областта на екотуризма между
Министерството на околната среда и
водите, Министерството на земеде-
лието и горите и Министерството на
на икономиката. 

Ñðåùà íà Ðàáîòíàòà 
ãðóïà çà áåëîãëàâèÿ 
ëåøîÿä

От 3 до 6 ноември в гр. Анкара
(Турция) се проведе работна среща на
Източноевропейска/Средиземноморск
а Работна Група за Белоглав лешояд,
сред основателите, на която са  и Зелени
Балкани. Организатори на срещата
бяха Министерството на горите на
Турция и Сдружение за научно изслед-
ване и рехабилитация на дневни и
нощни грабливи птици. Присъстваха
представители на неправителствени
организации от редица европейски
страни работещи за опазване на
лешоядните птици. За втора поредна
година участие в срещата взеха специа-
листи от Турция, Гърция, Австрия,
Испания, Франция, Израел, Порту-
галия, Република Харватска и др.              

продължава  на  стр. 7

Îïðúñòåíÿâàíå íà
Íèêîëàåâñêèòå ðèáàðíèöè 

По инициатива на доброволците
на Зелени Балкани се подновява
традицията за провеждане на редовни
наблюдения и опръстенителни акции
в района на Николаевските рибар-
ници. Мястото концентрира голямо
видово разнообразие на водолюбиви
птици и дава възможност да се
наблюдават редица редки и застра-
шени видове. В края нa август се
проведе пoредната опръстенителна
акция в района. Въпреки лошото
време, през тридневната акция бяха
опръстенени над 80 птици от 22 вида. 

Междувременно получихме
информация от орнитоцентралата за
уловената през май опръстенена бре-
гова лястовица. Птицата е била
маркирана в Литва през август 2001г.
във Ventes ragas Silute (координати
55,21° с. ш. и 21,13° и. д.)

***

2002 ãîäèíà å îáßâåíà îò
ÎÎÍ çà ãîäèíà íà åêîòóðèçìà
è ïëàíèíèòå

Екотуризмът  е един от най-
бързо развиващите се и перспек-
тивни отрасли на тури-
стическия бизнес. Основавайки
се на природните дадености той
дава реални възможности за
поминък на местните хора. 

Съществуващите защитени
територии създават предпос-
тавки за устойчивост на
проектите свързани с еко-
туризма. Те  предоставят
реални възможности на
местното население да развива
алтернативни форми на
туризъм базиращи се на
съхранена околна среда и
биологично разнообразие.

Ïðåäëàãàìå Âè íîâèòå êîîðäèíàòè íà Ñèìåîí Ìàðèí, âúâ âðúçêà ñ
èçáèðàíåòî ìó çà êîîðäèíàòîð íà ïðîåêòà "Íàòóðà 2000" çà Áúëãàðèÿ.
Ñèìåîí Ìðèí å
åäèí îò
ó÷åðåäèòåëèòå
íà Çåëåíè
Áàëêàíè. Íà
ïîñëàäíîòî
îáùî ñúáðàíèå
íà äðóæåñòâîòî,
òîé ïîæåëà äà
íàïóñíå
óïðàâèòåëíèÿ
ñúâåò íà ÑÍÖ
"Çåëåíè
Áàëêàíè"-
Ïëîâäèâ, âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèåòî íà íîâèòå ìó ñëóæåáíè çàäúëæåíèÿ. 
Ïîæåëàâàìå ìó óñïåõè è íà íîâàòà ìó ðàáîòà.
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Íà 1 íîåìâðè
Öåíòúðúò â
Ñòàðà Çàãîðà
ïðàçíóâà ñâîÿ
äåñåòè ðîæäåí
äåí. 

Ïîâå÷å çà èñòîðèÿòà

è óñïåõèòå íà Öåíòúðà , ÷åòåòå â

ñëåäâàùèÿ áðîé...

Ìåæäóíàðîäíà ðàáîòíà âàêàíöèÿ â ÖÐÐÐÂ-
Ñòàðà Çàãîðà

От 5 до 16 август се проведе третата международна работна ваканция
в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове в Стара
Загора. В дейностите за подобряване състоянието на Центъра и грижите
за животните участваха 15 доброволеца на Зелени Балкани и 5
доброволци на BTCV . 

По време на  досегашните съвместни проекти с  BTCV, екипът на
Зелени Балкани успя да изгради басейн за водолюбивите птици,
приемани в ЦРРРВ, да огради  територия на базата и да подобри
състоянието на съществуващия сграден фонд. Тази година по време на
работната ваканция бяха извършени довършителни работи по
оградата, както и боядисване на всички нови съоръжения.

Интернационалният екип имаше възможността  да проследи процеса
на приемане на ранени животни в Центъра, да участва непосредствено
в грижите за тях,  както и да върне в природата 4 птици преминали
успешно лечение в Центъра. През свободното си време доброволците
посетиха историческите забележителности на Стара Загора и
разгледаха гнездото на Скален орел, разположено в близост до града.
След приключване на работата в Центъра, британските доброволци
посетиха природни забележителности и защитени територии по
южното българско черноморие.

Öåíòúð çà Ðåõàáèëèòàöèÿ è Ðàçìíîæàâàíå íà Ðåäêè Âèäîâå - Ñòàðà Çàãîðà

На 2 октомври в ЦРРРВ
постъпиха 8 розови пеликана
пострадали при сблъсък с
далекопровод разположен в
района на езерото Вая. 

Сигнал за единият пеликан
беше подаден от еколога на
общ.  Созопол - Мадлен Вълче-
ва. За съжаление птицата умря в
следствие на усложненията
получени след некомпетентна

ветеринарна намеса и ампутиране
на крилото преди постъпването и в
ЦРРРВ. Другите птици постъпиха
в Центъра по сигнал на колегите от
Проект Бургаски Влажни зони
(Природозащитен център "Пода"),
РИОСВ-Бургас и със съдействието
на екип на датска телевизия, с
чийто автобус птиците бяха
транспортирани до Стара Загора.
Една от птиците умря непосред-
ствено след постъпването и в
Центъра, вследствие на кръвоизлив
в мозъка и свързаните с него
поражения на жизненоважни
органи. Три от птиците бяха с
различни травми - на едната от тях
бе направена ампутация на
крилото, вследствие на което не
може да бъде върната на свобода и
ще остане обитател на Центъра.
Други две птици се възстановяват,
като едната  претърпя сложна
операция на крилото, а другата е с
2 счупени крака, и надеждите са да
се възстанови без операция.
Останалите 3 птици  бяха изтощени
и след успешно възстоновяване в
Центъра бяха пуснати на свобода в
района на езерото Вая. В северната
част на Атанасовско езеро, след
лечение в Центъра, на свобода бяха
пуснати 2 бели щъркела и един
малък креслив орел.

На пускането на птиците
присъстваха 2 първи класа от с.
Долно Езерово и 1 осми клас в
Природо-математическа гимназия-
Бургас. Събитието бе отразено от
медиите - репортажи за постъп-
ването на птиците в ЦРРРВ и
пускането им на свобода бяха
излъчени по националната телеви-
зия BTV, кабелна телевизия СКАТ
и датските медии. 

8 ðîçîâè ïåëèêàíà ïîñòúïèõà â ÖÐÐÐÂ -Ñòàðà
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излюпиха малки, които
израснаха и са готови за
самостоятелен живот. Възраст-
ните птици са предоставени от
Зоопарк - София с любезното
съдействие на директора д-р
Иванов.

Çà ëå÷åíèå â ÖÐÐÐÂ 
ïîñòúïè ìëàä îðåë 
ðèáàð îïðúñòåíåí âúâ  
Ôèíëàíäèÿ

Преди известно време в офиса на
Зелени Балкани бе получен сигнал
за прострелян орел рибар,
отглеждан в с. Рогош от местна
ветеринарна лекарка. При
направена проверка на Зелени
Балкани съвместно с РИОСВ-
Пловдив е установено, че това не е
вярно. По-късно става ясно, че
птицата се отглежда във ветери-
нарна клиника в Пловдив, където
за нея полага грижи член на БДЗП,
с намерение да върне “възстано-
вилата се” птица на свобода.

Последва конфискуването на
орела от РИОСВ-Пловдив и
предаването му за лечение на
ЦРРРВ-Стара Загора, като
транспортирането му до там бе
поверено на Зелени Балкани. 

Веднага след постъпването на
птицата в Центъра и бе направен
цялостен преглед, при който беше
установено наличието на фрактури
в областта на лакътната кост на
дясното крило и китковите кости на
лявото крило. Направените
вертикални и хоризонтални рен-
тгенографии показаха наличието
на 28 съчми в цялото тяло на
птицата - в областта на главата,
шията, всички крайници и
вътрешните органи. След проведе-
ните цялостни изследвания беше
проведена общоукрепваща тера-
пия. Направени бяха обез-

Ïóñêàíå íà ïòèöè îò 
ÖÐÐÐÂ â ÏÏ Âèòîøà

На 10 октомври Центърът за
рехабилитация и размножаване на
редки видове при "Зелени Балкани"
Стара Загора, съвместно с
Дирекцията на Природен парк
"Витоша" пуснаха на свобода в
природата, успешно отгледани
бухали и излекувани мишелови.
Птиците, които бяха върнати в
дивите условия на живот са от
видовете - средноевропейски бухал
(Bubo bubo) и обикновен мишелов
(Buteo buteo). Бухалите са излюпени в
Центъра за рехабилитация и
размножаване на редки видове при
"Зелени Балкани" Стара Загора през
месец март тази година и са част от
размножителна програма на "Зелени
Балкани", стартирала преди 3
години. Основната идея на
програмата е да осъществи размно-
жаването в изкуствени условия на
представители на редки видове
птици, които по различни причини
не могат да бъдат върнати в
природата и са обречени да живеят в
неволя. През изминалата година
Центърът за рехабилитация постигна
своя най-голям успех в това
направление - първото успешно
размножаване на грабливи
птици. От снесените две яйца на
бухал през месец февруари, се

движващи превръзки на счупените
криле. 

Въпреки    положените грижи,
наличието на олово във
вътрешните органи на животното
най-вероятно ще стане причина за
оловно натряване, което в някои
случаи се проявява след месеци или
година. По тази причина птицата
най-вероятно е негодна за връщане
в природата. На този етап състоя-
нието на орела ще бъде
стабилизирано  и следено. 

За съжаление твърде чести са
случаите, при които ранени птици
се отглеждат и лекуват без да бъдат
проведени цялостни изследвания и
без да бъдат сигнализирани компе-
тентните органи. Практиката
показва, че в подобни случаи
въпреки добрите си намерения и
подведени от видимо доброто
състояние на животните, хората
забавят компетентното им лечение
и по този начин често стават
причина за усложняване на тяхното
състояние.

Интересно е, че птицата е
маркирана с финландски пръстен.
Преди няколко години е бил хванат
друг орел от същия вид отново
маркиран във Финландия. Голяма
част от засичаните от Българската
орнитоцентрала хищни птици с
чуждестранни пръстени, са именно
представители на този вид
опръстени във Финландия, което е
потвърж-дение, че част от тях по
време на миграция преминават през
територията на България.

Íîâ äîáðîâîëåö îò Êîðïóñà íà Ìèðà âÍîâ äîáðîâîëåö îò Êîðïóñà íà Ìèðà â

Çåëåíè Áàëêàíè - Ñòàðà ÇàãîðàÇåëåíè Áàëêàíè - Ñòàðà Çàãîðà

Äæåéìñ Ñòèâúíñúí å òðåòèÿò  äîáðîâîëåö îò Êîðïóñà íà  ìèðà, êîéòî
ñ ðàáîòàòà ñè ùå ïîäïîìàãà äåéíîñòèòå íà Çåëåíè Áàëêàíè. Íàäÿâàìå ñå
Äæåéìñ äà îñòàíå â Áúëãàðèÿ, êîëêîòî äðóãèòå íè àìåðèêàíñêè
äîáðîâîëöè - Ìåëèñà è Äæèì. 

Ìåëèñà Íèêñ ïîçäðàâÿâà âñè÷êè  ïðèÿòåëè è äîáðîâîëöèòå
íà äðóæåñòâîòî.
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Îáùåñòâåíà ñðåùà íà 
òåìà "Êàêâî 
ïðåäñòàâëÿâà 
Ñòðàòåãè÷åñêàòà 
åêîëîãè÷íà îöåíêà"

На 18 октомври в клуб "Отворено
общество" - гр. Стара Загора се състоя
обществена среща на тема
"Стратегическа Екологична Оценка".
Домакин на срещата беше СНЦ
"Зелени Балкани"- Стара Загора, а
лектори - Боряна Хрисимова от
Сдружение "Бряст" - София и Орлин
Диков - "ПОВВИК ООС" ООД. В
срещата участваха представители на
областната и общинска власт,
правителствени и неправителствени
организации, академичната общност
в града и младежки организации.
Направено беше кратко представяне
на основните направления в
дейността на Зелени Балкани на
национално и регионално ниво. По
време на срещата участниците бяха
запознати с това какво представлява
т.нар. СЕО (Екологична оценка на
планове и програми). Сравнени бяха
сега прилаганата ОВОС (Оценка за
въздействие върху околната среда) и
СЕО, като се наблегна на заложения в
СЕО стремеж за предотвратяване на
вредните въздействия, а не просто
описание на последствията от тях. За
внасяне на по-голяма яснота беше
разгледана вече изготвената СЕО на
Стратегията за развитието на Общин
ите в срещата активно се включиха в
дискусията за ефективността на сега
действуващите и новоприети закони
в областта на опазване на околната
среда и биологичното разно
образие. На финала участниците се

обединиха около становището, че
едно такова популяризиране на нови
законови инструменти в опазването
на околната среда е крайно
своевременно и необходимо. Всички
получиха публикациите по проект
"Практическо прилагане на еколо-
гичната оценка на планове и
програми в България". Проектът се
изпълнява от холандската консул
тантска фирма DHV Group BV в
партньорство с българските им
партньори от "ПОВВИК ООС" ООД. 

Ñðåùà ñ ïðåäñòàâèòåëè 
íà WWF

На посещения в България
беше Джонатан Хорнсбрук -
новия шев на Дунавско-
Карпатската програма на
WWF. По време на едноднев-
ното си посещение той посети
Калимок, и се  запозна с досе-
гашната ни работа за опазване
на влажните зони и заливните
гори по поречието на Дунав.
Обсъждани бяха съвместните
дейности на Зелени Балкани и
WWF, както и реализирането
на практика на принципите
заложени в Стратегията за
опазване и възстановяване на
заливните гори на българские
дунавски острови.

Ïîñåùåíèå íà 
äîáðîâîëåí ñúòðóä
íèê íà WWF- Õîëàíäèÿ 

Зелени Балкани бе посетена от
доброволния сътрудник на WWF-
Холандия - Питър де Дру, който
обикаля проектите на WWF в
Източна Европа с личния си
велосипед. До момента Питър е
изминал на колело 4500 км и планира
до 2004 година да пристигне в ЮАР.
Маршрута по който се движи в
България е Русе - Велико Търново-
Стара Загора -Пловдив-Кърджали-
Пелевун.  Питър сподели впечетле-
нието си от изключително ползо-
творните, по негова преценка
дейности осъществявани от Зелени
Балкани за опазване на българската
природа.

Повече информация за пъте-шес-
твието на Питър можете да намерите
на личния му сайт www.cgx.nl/cycling.

Основна цел на работната среща бе
изработването на План за действие за
опазване на белоглавия лешояд в
Европа, в който ще бъдат обединени
предложенията направени от
различните страни участници в
работната група. Организациите учас-
тващи в срещата имаха възможността
да представят дейността си за опазване
на лешоядните птици. Изнесени бяха
данни за състоянието на популациите
на белоглавия лешояд в различните
държави, като и основните заплахи за
съществуването на вида. Особено
внимание бе обърнато на проблемите с
отровите, състоянието на площадките
за подхранване на лешоядни птици и
телеметричното им проследяване.
Колегите от Франция представиха
изготвения от тях софтуер за бъдеща
база данни за белоглавия лешояд.

На срещата се гласува избор на
управителен съвет. В състава му бяха
включени Едвин Ваасен (Сдружение за
научно изследване и рехабилитация на
дневни и нощни грабливи птици), Лео
Бахмаер и Ралф Бьогел. От страна на
България, в него беше включен
Емилиян Стойнов от Фонд за дива
флора и фауна, който работи за
опазване на лешоядните птици в
Югозападна България.

В последният ден от пребиваването
си в Турция участниците в срещата
имаха удоволствието да посетят
района на Къзълджама и да наблю-
дават брадати, египетски и черни
лешояди, скални и царски орли, както
и други видове грабливи птици.
Представителите на Зелени Балкани
останаха възхитени от природата и
билогичното разно образие на Турция,
както и от организацията на срещата.

Íîâè ïëàêàòèÍîâè ïëàêàòè

Èçëåçå îò ïå÷àò ïëàêàò çà ðàçïîçíàâàíå íà îòðîâíèòå
äâîéíèöè íà ÿäëèâèòå ãúáè. Èçäàâàíåòî íà ïëàêàòà å ÷àñò îò
ïðîåêò "Åêî-àëòåðíàòèâà 21-òðóäîâà çàåòîñò ÷ðåç óïðàâëåíèå è
óñòîé÷èâî ïîëçâàíå íà ïðèðîäíèòå ðåñóðñè", îñúùåñòâÿâàí ñ
ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà ïðîãðàìà ÔÀÐ íà ÅÑ. Òîé å íàñî÷åí
êúì îñèãóðÿâàíåòî íà àëòåðíàòèâíè ôîðìè íà ïîìèíúê è
ïðèðîäîñúîáðàçíè ïðàêòèêè, êîèòî äà ñà èçòî÷íèê íà äîõîäè çà
íàñåëåíèåòî â ðàéîíà íà Çàïàäíè Ðîäîïè. Ïàðòíüîðè ïî ïðîåêòà
ñà Çåëåíè Áàëêàíè, Ïëîâäèâñêè óíèâåðñèòåò-ôèëèàë Ñìîëÿí è
Ñäðóæåíèå çà óñòîé÷èâî ðàçâèòèå-Ñìèëÿí.

Îò ïå÷àò èçëåçå è íîâîòî èçäàíèå íà ïëàêàòà ïîä íàäñëîâ
"Áúëãàðñêàòà ãîðà â îïàñíîñò" çà ÐÓÃ Ïëîâäèâ, Ñòàðà Çàãîðà è
Áóðãàñ. Ïúðâîòî èçäàíèå íà ïëàêàòà áå ðàçïðîñòðàíåíî íà
òåðèòîðèÿòà íà ÐÓÃ Êúðäæàëè, Ñìîëÿí è Ñëèâåí.

Ïëàêàòúò íà Çåëåíè Áàëêàíè çà öàðñêèÿ îðåë ñå ðàäâà íà
èçêëþ÷èòåëíà ïîïóëÿðíîñò è áå ïðåèçäàäåí çà ÷åòâúðòè ïúò.

áðîé VI    
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25 000 ха НОВИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Източник: Тома Белев 

В бр.86 на ДВ от 30.09. са обявени 25000 ха нови защитени територии, а именно:
· Десетия природен прак у нас - "Българка", разположен на територията на общините
Габрово и Трявна с обща площ 21 772 ха. Успехът е реализиран благодарение на трима
души, които стоят в основата на това обявяване - Петър Петров от Габрово, Мая Радева
от Трявна и Стефан Стайков от РИОСВ-Велико Търново. Благодарности и за всички,
които ги подпомогнаха.
· Разширение на природен парк "Сините камъни" с нови 4943 ха, благодарение на
незаменимата дейност на Дирекцията на Парка и БДЗП-Сливен. 
· Нова защитена местност по поречието на Девинска река с площ от 50 ха, обявена по
инициатива на местния граждански комитет, църковното и джамийското настоятелство
в Девин. Община Девин е изградила в района съвместно с Дивечовъдната станция
"Извора", чудесна еко-пътека над реката.

В същия брой на ДВ е поместена и заповед за прекатегоризиране на Народен парк
Русенски Лом в Природен, както и на много исторически места и природни
забележителности в защитени местности. Сред тях са Побитите камъни, Ятата, Аладжа
манастир, Яйлата и др.

Ñðåùà çà ëåøîÿäíèòå 
ïòèöè íà Áàëêàíèòå

От 29 октомври до 1
ноември в София се проведе
международна среща за въз-
становяването на популациите
на четирите вида лешояди сре-
щащи се на Балканите. Среща-
та се организира от BirdLife,
по инициатива на Франкфурт-
ско зооложко дружество и
Фондацията за опазване на
черния лешояд. На срещата
присъстваха представители на
България, Гърция, Македония
и Сърбия, както и редица
специалисти от Западна Евро-
па. Обсъждани бяха настоя-
щото състояние на популаци-
ите на лешоядите, заплахите
за съществуването им, въз-
можностите за реинтродукция
и извършените до момента
консервационни дейности.
Организациите участващи в
срещата обсъждаха разпреде-
лението на отговорностите и
дейностите свързани с опаз-
ване на лешоядите, които ще
бъдат регламентирани в бъде-
щия План за действие.

Нови данни за хранителния спектър и гнездовото
разпространение на забулената сова (Tyto alba Scopoli, 1796)

(Aves: Tytonidae) в България

Автор: Дилян Георгиев - СНЦ "Зелени Балкани -гр.Стара Загора" ©

Забулената сова (Tyto alba Scop.) е космополитен, синантропен вид. В
Европа се срещат 3 подвида: Tyto alba alba (Scopoli), който гнезди на
Британските острови, Западна и Югозападна Европа, както и в районите на
Средиземно море с изключение на Корсика и Сардиния; Tyto alba ernesti
(Kleinschmidt) - в Корсика и Сардиния; Tyto alba guttata (Brehm) - в останалата
част от Европа. Извън Европа се срещат 31 други подвида. В България гнезди
подвида Tyto dlba guttata, а е възможно и Tyto alba alba. Досега в страната са
известни 5 гнездящи двойки. Според различни литературни източници
забулената сова се храни главно с дребни бозайници, но използва за храна
също птици, влечуги, земноводни и безгръбначни, които са добавъчна
съставка в хранителния и спектър. В България в храната на вида са установени
само бозайници и птици.

Поради недостатъчната налична информация за гнездовото
разпространение и хранителния спектър на забулената сова в България,
"Зелени Балкани" проведе изследване в Сакар планина и Южното
Черноморско крайбрежие. През периода 1994-2002г. са проведени периодични
посещения в тези райони. Установени са 5 нови гнезда в Сакар планина: с.
Помощник, с. Младиново, с. Левка, Балдуинова кула и с. Щит (в последствие
разрушено от местни хора) и едно в района на гр. Царево (Южно
Черноморско крайбрежие). В гр. Царево установихме подвида T. a. guttata.
През юни 2000г. в гнездото намерихме 3 живи, 1 мъртво малко и 1 неизлюпено
яйце през същия месец. Следващата година открихме 5 живи малки, които
опръстенихме. Вероятно успешното отглеждане на повече малки е следствие
от по-добрите климатични условия през посочената година. От осемнадесетте
села в Сакар планина, които са проучени, в 5 установихме зимуващи
екземпляри. През периода 1999-2001г. от горепосочените гнездови находища и
зимовища на забулена сова са събрани и анализирани 1130 погадки.
Хранителните компоненти: малка кафявозъбка (Sorex minutus), етруска
земеровка (Suncus etruscus), сив хомяк (Cricetulus migratorius), обикновен
сънливец(Glis glis), горски сънливец (Dryomys nitedula), сляпо куче
(Nannospalax leucodon), правокрили (Orthoptera), твърдокрили (Coleoptera
spp.), богомолка (Mantodea sp.), от Сакар и гущер (Lacertilia sp.), попово
прасе(Gryllotalpa gryllotalpa), и скакалец (Decticus sp.) съобщаваме за пръв път
в хранителния спектър на забулената сова в България. За пръв път
съобщаваме и вида за орнитофауната на Сакар планина.
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КАРТАЛЪТ

Автор: Дилян Георгиев

Мъгли пълзяха сънливо по росните чукари. Зората идеше
и небосводът просветляваше. Слънцето погали с нежните си
длани изстиналите скали. Младият черен лешояд изтръска
влагата от перата си  и впи взор в необятното поле от
хълмове. Така стоеше той дорде живителната топлина не се
пропи в цялото му тяло и пухестите мъгли не откриха
дълбоките дерета. После плавно се спусна от върха на
високия бор, на който бе нощувал и се зарея в свежия
утринен въздух...

Митичният силует плавно се носеше в пространството.
Уловил възходящо въздушно течение, карталът започна да
кръжи, като постепенно набираше височина. Кoгaто се
вдигна достатъчно, птицата започна да оглежда твърдината
под себе си. Беше минала седмица откакто не се бе хранил.
Въпреки, че лешоядите не се хранят всеки ден,
едноседмичното постене не им се отразява добре и Карталът
го усещаше. Гладът гризеше стомахът му.

Старите дървета тук още помнеха изобилието на
отминалите времена - огромните овчи стада, мигриращи
зимата в Беломорието, сърните и елените. Те бяха здрави и
силни, а мигaр се пръкнeшe някоя болест и загинеше
добитък, стопаните го оставаха там - на ливадите. Знаеха, че
най-добрите санитари ще се погрижат - каратлите,

белоглавите, египетските, а и брадатите лешояди не бяха рядкост. Но споменът за тези времена на изoбилието
бързо избледняваше...

Ето, че зоркият поглед на младия Картал забеляза това, което търсеше - близо до едно дере на север гарвани
и сиви врани се суетяха в клоните на ниски храсти и като че спореха за нещо. Още от тях летяха към същото
място, а когато забеляза и два египетски лешояда да се спускат натам, всичко бе ясно. Птицата леко присви
мощните си крила и се отправи към дерето. Вятърът тихо засвистя край смолисто черните пера. Далече бе все
още от целта - километри го деляха от мястото, когато към египетските се присъедини и един белоглав лешояд,
дошъл от север. Острия взор му показа и други прииждащи птици.

След като прелетя над бистрата Бяла река с шумящите елхи по бреговете и, Каратлът вече забеляза мъртвото
животно. Беше едър, стар елен, който вълците бяха отървали от мъките през отминалата нощ. Бяха взели своя
дял и сега бе ред на тях - лешоядите. Младата птица се смеси с кръжащите над трупа събратя. След няколко
минути кацнаха.

По дребните птици се отдръпнаха грачейки. Една врана ядно щипна опашката на черния лешояд и бързо
избяга. Той бе най-силен, и след като пропъди двата египетски лешояда, с парадна стъпка пристъпи към вече
понамирисващата трапеза. Внимателно той подръпно ухото на елена, сякаш да се убеди, че е мъртъв. После
лакомо започвна да се храни. Улисан в заниманието си, той позволи и на другите лешояди да се приближат.

Враните грачеха отстрани. Интересна бе тактиката на тези интелигентни животни да отпъдят лешоядите -
изведнъж притихваха и после рязко излитаха във всички посоки. Така имитираха предупреждение за
наближаване на неприятел. Само първите два пъти един египетки лешояд се хвана на този номер, но като видя,
че другите невъзмутимо се хранят, и той се успокои. Така мина целият ден...

Сенките се удължиха и хорът на цикадите отстъпи място на този на щурците. От близкия клонак нежно се
обади чухал. Лешоядите кацнаха на околните дървета и се приготвиха за сън. Мъртвото тяло на елена чернееше
под тях, бавно стапяйки се в гъстия мрак. Чу се зловещ смях на чакали, лисица се промъкваше в тъмното дере.

На следващия ден пирът продължи. Долетяха още лешояди, но малко бе останало за тях. 
Рано след обед ситите птици се вдигнаха високо в небето.Слънцето блестеше по лъскавите им пера, вятърът

весело рошеше пухът отстрани на главата на младия Картал. Птиците бяха уловили възходящо въздушно
течение и бавно се издигаха към облаците. Близо до нашият черен лешояд изсвистяха перата на друг
себеподобен. Младокът усети нещо нередно. Досега бе възприемал другите от своя вид само като конкуренти в
хранененто, а споменът за родителите се бе заличил в годините на скиталчеството. Но птицата отдясно на него
го привличаше неудържимо. Той се подчини на инстинкта и се приближи към нея. Тя не се дръпна, само леко
трепна с криле. Сърцето му заигра. Планираше близо до нея като я обикаляше ту отгоре, ту отдолу. Играта им
продължи до късния следобед. Когато слънцето сънливо се скриваше зад далечните баири, морните птици
кацнаха в короната на гигантски бор. Погълна ги уютът на могъщия клонак, тъй удобен за направата на гнездо.
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Áðèãàäà â 
Ïåëåâóí

На 18, 19 и 20
октомври се про-
веде бригада в
Пелевун (Източ-
ни Родопи),
където се нами-
ра площадката
за подхранване
на лешоядни
птици на Зелени
Балкани. Основ-
ната цел бе из-
граждането на
прашна яма и
басейн за вода на площадката,
както и подобряване състоянието
на пътя, който води до нея.
Наблюденията показват, че нали-
чието на вода в близост до
мястото за хранене, е важен
фактор за посещаването му от
лешоядни птици. Освен това
беше завършена телената ограда
на построената през миналата
година волиера, в чието изграж-

Ìåæäóíàðîäíà 
áàëêàíñêà êîíôåðåíöèÿ 
ïî ïðîåêò "Áàëêàíè 
2025"
По покана на Фондация "Образо-

вание за Демокрация", доброволци на
Зелени Балкани взеха участие в
заключителната работна среща на
проект "Балкани 2025 - Пътешествие в
света на доброто". Проектът стартира
2000 година с участието на няколко
партньорски организации от България,
Албания, Македония, Румъния и
Белорусия. Основната му цел е
подпомагане на диалога между
младите хора, опознаване на чуждите
традиции, култура и национални
особености и насърчаване на
търпимост и разбирателство между
балканските страни. 

Финалният етап на проекта и
заключителна среща на партньорите се
проведе на 31.10 - 01.11.02 в Стария град
в Пловдив. Доброволците на Зелени
Балкани имаха възможността да
установят мнго приятелски контакти с
организации от страната и чужбина,
които са прекрасна основа за
ползотворна бъдеща съвместна
работа.

Ñèãíàë çà íåçàêîííî 
ïðèòåæàâàíå íà ñêàëåí 
îðåë (A. chrysaetus) â 
çîîïàðêà â Àéòîñ

Преди няколко месеца в Зелени
Балкани постъпи информация за
млад скален орел в Айтовския
зоопарк, който е във видимо добро
състояние и вероятно е бил уловен
в природата. След като в РИОСВ-
Бургас е бил подаден сигнал за
закононарушението, е предприета
проверка, която не потвърждава
сигнала. Противното би било
учудващо, като се има в предвид, че
представители на РИОСВ са се
обадили в зоопарка за да "преди-
звестят" за планираната от тях
проверка. Директорката на
зоопарка от своя страна официал-
но заявява, че последните 2 години,
такава птица не е постъпвала в
него.

Въпреки това постъпват нови
сигнали, за репортаж излъчван по
националната телевизия  "СКАТ",
в който директорката на същия
зоопарк показва притежавания от
тях скален орел. Следва изпраща-
нето на нов сигнал от страна на
Зелени Балкани с настояване за
своевременна проверка и санкцио-
ниране на нарушението. На 4
ноеври по националната телевизия
BTV e бил излъчен репортаж за
проверката, като е било констати-
рано наличието на скален орел в
зоопарка. Оправданията на дирек-
тора на зоопарка този път са били,
че това е новопостъпила птица. На
думите и журналистите от BTV са
отговорили със свои архивни кадри
заснети преди месеци, в които
показват притежавания от
зоопарка скален орел. 

Очакваме санкционирането на
закононарушението.

дането участваха доброволци на
BTCV. Основната цел на волие-
рата е, птиците преминали
успешен курс на лечение в ЦРРРВ
да прекарват в нея период на
адаптиране и "подивяване". 

В рамките на бригадата бе
пуснат на свобода и първият
обитател на волиерата - скален
орел, възстановен след лечение в
Центъра.

Ó÷àñòèå íà Çåëåíè 
Áàëêàíè â ïðåäàâàíåòî 
"Èñêðåíî è ëè÷íî"

На 23 окомври предаването
"Искрено и лично" по национлна
телевизия BTV бе посветено на
темата "Как да опазим природата".
Присъстваха Христо Николов от
Зелени Балкани, Стоян Кушлев -
депутат от парламентарната група на
НДСВ и член на Комисията по
околна среда и Комисията
"Земеделие и гори", проф. Гюров -
Департамент "Науки за Земята" в
Нов Български университет, пред-
ставители на екологичното
сдружение "За Земята" и др. Те имаха
възможността да споделят
виждането си по въпроса кои са най
наболелите проблеми свързани с
опазване на природата и как
неправителствените организации и
отделните хора могат да допринесат
за тяхното решаване. На 31 октомври за

шеста поредна година бе
отбелязан  Между-
народен ден на Черно
море

Èçäàâà: Çåëåíè Áàëêàíè - ôåäåðàöèÿ íà ïðèðîäîçàùèòíè ñäðóæåíèÿ
Ïëîâäèâ 4000, áóë.“ Øåñòè Ñåïòåìâðè“ ¹160, Òåë.: 032/62 69 77 ; Òåë./Ôàêñ: 032/26 45 16,
Å-mail: greenbal@mbox.digsys.bg, www.greenbalkans.org

Ðåäàêòîðè: Åëåíà Òèëîâà, Åëåíà Êìåòîâà;   Ïðåäïå÷àò: Åâãåíèÿ Äîáðåâà


