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инвестирани  средства за опазване
на българската природа, за изграде-
ните партньорства, за обществената
подкрепа и ангажираните добро-
волци, за спечелените приятели. 

Но най-голямото признание за на-
шата работа и положените усилия
бяха оценките и топлите думи на ко-
легите и партньорите, с които рабо-
тим. Макар някои от тях да не успяха
да присъстват на тържеството и заед-
но с нас да празнуват, изпратиха поз-
дравителните картички и писма с
най-добри пожелания. Използваме
случая сърдечно да им благодарим! 

И като на всеки рожден ден на-
края  бе поднесена и тортата. На фо-
на на Многая лета петнадесетте све-
щички бяха духнати от целия екип на
Зелени Балкани с пожеланието той
да става все по-голям и да постига
все повече успехи за опазване на
природното наследство на България.

Честта да нарежат тортата бе пре-
доставена на най-възрастния и най-
младия доброволец на Зелени
Балкани, присъстващи на тържес-
твото, които с лекота се справиха с
отговорното предизвикателство и
събраха овациите на всички. 

Много труд, безсънни нощи и
посветеност са необходими за да се

изгради една организация. Още по-
вече за да измине 15 годишен път и
да се утвърди като водеща в при-
родозащитата. Но тайната на успеха
се крие в ежедневните битки да про-
мениш и развиеш себе си, да изгра-
диш партньорства и да спечелиш
нови приятели за идеята. Тогава идва
и успехът за природата.

Уважаеми членове и приятели, 

На 20 декември 2003 година Зе-
лени Балкани отпразнува 15-тия си
Рожден ден. 

15 години посветени на приро-
дата и хората!

В сърцето на Пловдив – Стария
град, в неповторимата атмосфера на
Етнографския музей много члено-
ве, доброволци и приятели от всич-
ки краища на България се събраха
за да отбележат юбилея. 

С много приятни емоции и нас-
троение бяха изпълнени срещите
между гостите. Въпреки изминали-
те години, непроменени от времето
бяха останали голямата любов към
природата и българското, както и
нестихващият ентусиазъм те да бъ-
дат съхранени и предадени на по-
коленията, което обединяваше
всички присъстващи.

Кратката официална част бе от-
крита с разкази и спомени на някои
от учредителите на Зелени Балкани
за далечната 1988-ма и повода за
основаването на организацията –
едно от най-тежките екологични
престъпления  на тогавашния ре-
жим – изтравянето на стотици хиля-
ди птици в цялата страна. С много
плам участниците в тези събития
разказваха за страха и решител-
ността да се противопоставиш на
тогавашния режим и извършеното
престъпление, за подкрепата от сту-
дентите, преподавателите на Плов-
дивския университет и гражданите,
за предателството и надеждата, за
постигнатия успех и поставените
основи на първата природозащитна
организация в страната. И за
мечтите...

Как мечтите се превърнаха в
реалност? И какви са измеренията
на тази реалност  днес ? Повече от
час не достигна, за да разкажем на-
кратко за всички дейности на Зеле-
ни Балкани за опазване на биораз-
нообразието през изминалите 15
години, за постигнатите резултати и
успехи, за привлечените донори и
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И през 2004 г. Федерация „Зелени
Балкани“ получи покана от нацио-
налните координатори на Wetlands
International – Таню Мичев и Любо-
мир Профиров, за участие в ХХVIIІ
Среднозимно преброяване на водо-
любивите птици в едни от най-значи-
мите влажни зони на България. Освен
Зелени Балкани,  в преброяването се
включиха и природозащитници от
Българската орнитологична централа,
Фондация „Льо Балкан“, БДЗП, и
Фонда за дива флора и фауна.

Ентусиазмът и любовта към при-
родата на десетки млади хора от Зеле-
ни Балкани направи възможно и тази
година в периода 17 – 19.01.2004 г. да
бъдат  отчетени общо 59 влажни зони
по поречието на р. Дунав, Черно-
морското крайбрежие, Горнотракий-
ската низина и Софийското поле, Из-
точна Стара Планина и др. Повече от
100 доброволци и eксперти на Зелени
Балкани обходиха пеша или  с автомо-
били над 7000 км и отчетоха водолю-
биви птици от над 350 стационарни
пункта за наблюдение. Хладното вре-
ме и ранното ставане не уплаши  учас-
тниците, които бяха разпределени в 35
екипа и положиха близо 250 дни
експертен и доброволен труд.  Пре-
брояването се осъществи в тясно
сътрудничество със служители на
РИОСВ и РУГ, в резултат на което
освен информация за числеността на
зимуващите водолюбиви птици, бе съ-
брана и информация за нарушения на
природозащитното законодателство.

Резултатите от преброяването по-
казват, че за наблюдаваните 59 влаж-
ни зони са отчетени 94312 индивида
от 116 вида. Водолюбивите птици са

70579 от 46 вида, като с най високи
числености са големите белочели
гъски (A. albifrons) – 21 924,
зеленоглавите патици (A. platy-
rhynchos) – 19273 и лиските (F. atra) –
4640. 

Интересно явление е, че през тази
година екипите на Зелени Балкани
наблюдаваха 11 морски орли (H. albi-
cilla) – вид доскоро рядък за вътре-
шността на страната.

В района на с. Самуилово край
река Тунджа екип на Зелени Балкани
забеляза обикновен скорец (St. vul-
garis) албинос. Интересният екземп-
ляр е наблюдаван сред ято от 50 пти-
ци от същия вид, но с нормалното
оцветяване. 

Да се надяваме, че подобно на
бялата лястовица на Йовков, скорецът
– албинос е добро предзнаменование.
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Международното преброяване на водолюбивите птици се осъществява от
1967 г. въз основа на методиката на Wetlands International за мониторинг. 

Преброяванията се провеждат ежегодно през януари, време, когато много
видове водолюбиви птици се концентрират в значителна численост във
влажните зони и движението им между тях е минимално. Първоначално
осъществявано само на територията на Европа, днес в преброяването
участват над 50 страни от няколко континента. До края на 90-те, в инициа-
тивата са се включили около 11000 преброители, повечето от които
доброволци, покрили повече от 20000 влажни зони. 

Основните цели на преброяванията са: да се осигури базата за оценка на
популациите на водолюбивите птици, да се обогатят познанията за слабо
проучени видове и влажни зони, да се  проследят промените в числеността на
популациите на водолюбивите птици и тяхното разпространение. Резул-
татите от преброяването служат за предприемане на адекватни мерки за
защитата на редица застрашени видове и значими за птиците влажни зони.



ñòðàíèöà 3   áðîé X    

И тази година Зелени Балкани
отбелязаха 2 февруари – Световен ден
на влажните зони. В Пловдив млади-
те доброволци на дружеството орга-
низираха информационно – образова-
телна кампания на Пешеходния мост
в града. Младежите представиха раз-
лични информационни материали и
постери, свързани с работата на Зеле-
ни Балкани за опазване на влажните
зони и птиците. Гражданите имаха
възможността да наблюдават със зри-
телни тръби и бинокли водолюбивите
птици в река Марица и да научат нови
неща за тях. Показвайки красотата на
птиците, доброволците се опитаха да
направят съгражданите си по-близки
и съпричастни към проблемите на
околната среда. Като част от дейнос-
тите за  отбелязване на 2 февруари бе-
ше поставена нова информационна
табела на нощувката на малкия кор-
моран край гр. Пловдив. 

Ñâåòîâåí äåí íà âëàæíèòå çîíè

Конвенцията за опазване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици е подписана на 2.02.1971 г. в
иранския град Рамсар (по името, на който е наречена Рамсарска конвенция) и влиза в сила през 1975 г. До момента 138
държави са страни по Конвенцията. Обявени са близо 1366 Рамсарски места с обща площ 119,6 млн хектара. В България
до 2004 г. са обявени 10 места с международно значение по смисъла на Рамсарската конвенция с площ над 15 000 ха. Това
са Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Ибиша, Белене, Сребърна, Дуранкулак, Шабла, Вая, Пода, Ропотамо. 

Денят на влажните зони се отбелязва в цял свят от 1997 г. с различни инициативи, организирани от неправителствени
организации, правителствени агенции и граждански групи. Мотото на инициативата тази година е „От планината до
морето – влажните зони работят за нас“.

Доброволците на Зелени Балкани
в Стара Загора организираха наблю-
дение на птици на язовирите Овчари-
ца и Розов кладенец. 

В Поморие на 2 февруари беше
изнесена образователна лекция за
Деня на влажните зони пред ученици
от ОУ „Иван Вазов“.

На 24 и 25.10. 2003 г. Дунавско-
Карпатската програма на WWF-
International беше домакин на работ-
ни срещи за Зелен Коридор Долен
Дунав и Карпатската конвенция.
Срещите се състояха в гр. Брашов -
Румъния в присъствието на изпъл-
нителни агенции и стейкхолдъри от
над 13 страни. Основните цели на
двете срещи бяха да активизират
трансграничното сътрудничество
между страните, да се поощрят из-
пълнителните агенции и стейкхолдъ-
рите да разработват съвместни про-
екти. Организациите имаха възмож-

На срещата за Зелен Коридор До-
лен Дунав бяха дискутирани възмож-
ностите за създаването на  координа-
ционен механизъм между страните
по споразумението, както и създава-
нето на Секретариат, който да съгла-
сува дейностите по него с други меж-
дународни инициативи и споразу-
мения (и особено Рамсарската кон-
венция и Конвенциите за Дунав и
Черно море). Изпълнителните аген-
ции имаха възможността да предста-
вят своите дейности и проекти по
Споразумението. Съществено зна-
чение в доклада на българската
страна, изнесен от представители на
МОСВ и МЗГ беше отдадено на
работата на Зелени Балкани в тази
насока, което е свързано с участието
на организацията в разработването
на Стратегия и План за действие за
опазване и възстановяване на залив-
ните гори на българските дунавски
острови, изготвянето на предло-
женията за обявяване на Защитената
местност „Калимок - Бръшлен“ и
Природен парк „Персина“, и др. 

Ðàáîòíè ñðåùè çà Çåëåí Êîðèäîð Äîëåí Äóíàâ è
Êàðïàòñêàòà êîíâåíöèÿ

Конвенцията за опазване и устойчиво развите на Карпатите е подписана в
Киев – Украйна през май 2003 г. Страни по Конвенцията са Чехия, Унгария,
Румъния, Сърбия и Черна гора, Словакия и Украйна, които с подписването и се
ангажират с опазването на биологичното разнообразие и устойчивото
развитие на площ, покриваща повече от 200 000 кв. км. 

Споразумението за създаването на Зелен Коридор Долен Дунав е подписано
през юни 2000 г. между България, Румъния, Украйна и Молдова и предвижда
създаването на мрежа от 900 000 ха възстановени, защитени и устойчиво
използвани влажни зони и заливни хабитати по поречието на Долен Дунав. 

ността да обменят опит със своите
колеги, да проучат потенциала за
съвместни дейности и съфинанси-
ране, да обсъдят дългосрочните цели
на двете инициативи и конкретните
теренни дейности в тази насока. На
срещата присъстваха и различни
финансови донори, което позволи на
присъстващите да се запознаят с
възможностите за привличане на
средства за изпълнение на различ-
ните ангажименти, поети при под-
писването на Споразуменията за Зе-
лен Коридор Долен Дунав и Карпат-
ската конвенция.
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„Íàøàòà ïðèðîäà, íà-
øåòî áúäåùå“ – Ìîáèëè-
çèðàíå íà ìëàäèòå õîðà
è èçãðàæäàíå íà êàïàöè-
òåòè çà îïàçâàíå íà
ïðèðîäàòà

От януари 2004 г. стартираха
дейностите по новия младежки
проект на Зелени Балкани, фи-
нансиран от Програмата на
Toyota за грантове за околна
среда. 

Проектът представлява три-
годишна образователна  и кон-
сервационна програма с учас-
тието на младежи между 16 и 25
години. Основната цел на проек-
та е да въвлече в различни дей-
ности за опазване на българската
природа широк кръг младежи,
част от които да продължат про-
фесионалното си развитие в сфе-
рата на опазване на биологич-
ното разнообразие.

Участниците в проекта ще
имат възможността да се включат
в експедиции по Дунав и Мари-
ца, Западни Родопи и Източна
Стара планина, ще изграждат из-
куствени острови за водолюбиви
птици на Поморийско езеро, ще
участват в подхранване на лешо-
ядните птици в Източни Родопи,
поставяне на къщички за пойни и
хралупогнездещи птици, залеся-
вания, охрана и мониторинг на
чаплови колонии и зимните
концентрации на червеногушата
гъска и малкия корморан, охрана
на гнездата на царския орел,
опръстенителни акции и др. 

Паралелно с различните те-
ренни акции ще протичат и дей-
ностите в т. нар. Младежки цен-
тър за екологично образование,
където ще се провеждат лек-
тории, мултимедийни и видео-
презентации на различни теми,
както и тематични беседи и дис-
кусии с участието на различни
специалисти. Младежите ще ор-
ганизират и провеждат инфор-
мационно-образователни кам-
пани за отбелязване на важни
природозащитни дати, ще учас-
тват и организират различните
дейности на Младежкия център
на Зелени Балкани.

Ñòàäà, êó÷åòà, ëåøîÿäè

На 3 март – Националния празник
на Република България, в гр. Банкя и
на 6 март – в Пловдив се състояха спе-
циализирани изложби на породата
„Българско овчарско куче“ (Карака-
чанско куче), организирани от едно-
именните киноложки клубове. 

Наред със собственици и любите-
ли на кучета от цялата страна, в из-
ложбите участва и Зелени Балкани.
Идеята беше да се представи охраня-
ването на стадата от овчарските ку-
чета, като алтернатива на изпол-
зването на отровни примамки срещу
хищниците.

Въпреки че залагането на такива
примамки е забранено от закона, все
още се регистрират отделни такива
случаи – предимно от страна на пас-
тири, чиито животни са станали жерт-
ва на вълци. За съжаление отровите
не подбират жертвите си и първи
загиват лешоядите и други хищни
птици. В районите, в които съществу-
ва потенциална опасност от използва-
нето на отровни примамки, дейности-
те за опазване и реинтродукция на
лешоядни птици са обречени на
неуспех. От друга страна, от най-ста-
ри времена българските пастири са
разчитали на овчарските кучета – си-
гурен страж срежу нападенията на
вълка. Така отпада и необходимостта
от използването на отровни примам-
ки, а овчарските кучета заемат своето
естествено място – сред стадата по
пасищата на Източни и Западни Ро-
допи, Стара Планина и пр.

„Подарявайки куче на български
пастир, вие допринасяте за опазване
природата на България“ гласеше при-

зивът на информационните материа-
ли, разпространени от доброволците
на Зелени Балкани.

Собствениците на пет от кучетата,
представени на изложбата в Пловдив
и притежаващи доказани качества
като пазачи на стадата от хищници,
получиха награди от Зелени Балкани
– плакати за брадатия, черния лешояд
и царския орел и издание за устой-
чиво развитие в района на Западни
Родопи.

На двете изложения доброволците
на дружеството представиха дей-
ностите на Зелени Балкани, свързани
с опазване на хищните птици - Про-
грамата за консервация на черния
лешояд, Стратегията за реинтродук-
ция на брадатия лешояд в България,
дейностите за опазване на царския
орел и пр.

Първите две кученца от породата
подарени след изложбите бяха предо-
ставени от Николай Димитров –
София. След като бяха ваксинирани,
кученцата бяха транспортирани до
района на Източни Родопи, където
бяха  предоставени на пастири за
охрана на стадата им. 

Източни Родопи се отличават с
изключителното многообразие на
хищни птици и са един от приори-
тетните райони за реинтродукция на
изчезналия от страната брадат ле-
шояд. В района на с. Пелевун се
намира Площадката за подхранване
на лешоядни птици и се осъществява
Консервационната програма на
Зелени Балкани за опазване на черния
лешояд. В Източни Родопи (край
Маджарово) се намира и единстве-
ната в страната колония на белоглави
лешояди.



През 2001 г. доброволците на
организацията поставиха в същия
район близо 100 изкуствени гнез-
дилки за пойни птици. Край устието
на Чая е разположена една от послед-
ните лонгозни гори, запазени по
поречието на река Марица. Обектът
е част от мрежата КОРИНЕ -
биотопи и един от потенциалните
обекти на Европейската екологична
мрежа НАТУРА 2000 и Национал-
ната екологична мрежа. В резултат
на своевременната намеса на Зелени
Балкани, през февруари 2004 г., беше
предотвратено неправомерното из-
сичане на голяма част от дървета в
района от фирма „ВАРС – 63“ ООД. 

Çàëåñÿâàíå è ïîñòàâÿíå
íà êúùè÷êè çà ïîéíè ïòèöè
â Ñòàðà Çàãîðà

На 01.04.2004 г. по инициатива на
няколко учебни заведения в Стара
Загора, доброволци на Зелени Балкани
организираха поставяне на гнездилки
за хралупогнездещи птици и залеся-
ване в района на парк „Митрополит
Методи Кусев“. В мероприятието взе-
ха участие повече от 150 ученици от
първи и втори клас на II и VII основно
училище в Стара Загора, предста-
вители на Общината, РИОСВ и други
институции. Освен дейностите по
поставяне на гнездилки и залесяване,
учениците участваха активно в обра-
зователни игри и дискусии, свързани с
опазване на птиците и дивата природа.
Младежите имаха възможността да се
запознаят с различни дейности за
опазване на природата, определяха
птиците в парка и участваха в
опръстеняване на птици. Събитието бе
широко отразено от местните медии.
Инициативата е част от Програмата на
Зелени Балкани за екологично обра-
зование в Стара Загора. Като част от
нея през 2003 г. беше създадена Работ-
на група за екологично образование с
участието на представители на Зелени
Балкани, Община-Стара Загора,
РИОСВ-Стара Загора, Педагогичес-
кия факултет на Тракийския универ-
ситет, Младежкия общински съвет и
парламент и учебни заведения в града.
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Ïîñòàâÿíå íà êúùè÷êè
çà õðàëóïîãíåçäåùè ïòèöè
êðàé óñòèåòî íà ð. ×àÿ

На 27.03.2004 г. 15 доброволци на
Зелени Балкани поставиха къщички
за хралупогнездещи птици край ус-
тието на р. Чая в близост до Пловдив.
Инициативата е част от дейностите
по проект „Нашата природа, нашето
бъдеще – мобилизиране на младите
хора и изграждане на капацитети за
опазване на природата“, финансиран
от програмата на Toyota за грантове за
околна среда.

Èçëîæáà ïðîåêò „Æèâî äúðâî“

На 20.01.2004 г. най-младата софийска галерия „Мургаш“ откри своята
изложба под мотото „Живо дърво“. Основната идея на проекта бе художници
и природозащитници да представят по нов начин своето виждане за гората.
„Живо дърво“ е първият проект на галерията, с който тя подкрепя всички,
които работят в тази посока. Художничката Цеца Георгиева провокира
посетителите с инсталацията „Бивша Гора“, в която отсечените дървета
продължават живота си в сенки. Тя представи и цикъла „Сезони“ – творби от
ръчна хартия и натурални материали. Цеца Георгиева е известна с основания
от нея международен пленер „Художник – Природа“, който тази година
отбелязва своя 10 - ти юбилей. Участниците в него продължават да търсят нови
изразни средства, водени от идеята за обединяване на екология и изкуство. С
авангардни фотографии в два отделни цикъла под името „Гора“ се представи
художникът Димитър Труканов. Обективът му е запечатал дънери в решетки,
листа по паважа, отражения на дървета. 

Наред с творбите на художниците в изложбата участваха и неправител-
ствените природозащитни организации. Зелени Балкани представи мулти-
медийна презентация за унищожаването на българската гора и своята работа
срещу бракониерството и корупцията в системата на горите. Екологичното
сдружение „За Земята“ прожектира своите най-нови филми, които поставят
отново въпроса за гората, а БлуЛинк представи демонстрация на сайта на
информационната мрежа на българските екологични организации .
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Äåéíîñòè íà Çåëåíè Áàëêàíè – êëîí Ðàäíåâî 

Автор: Георги Дулев

За последните 4 години Зелени Балкани бе партньор на Община Раднево
по три проекта на обща стойност 22 000 лв. По два от проектите бяхме
партньори директно с Общината, а по третия – с Общински детски комплекс
- Раднево. В основните дейности – почистване на отпъдъци и озеленяване,
доброволците на Зелени Балкани в Раднево положиха около 100 човекодни
доброволен труд. С наша помощ бяха засадени около 1 200 фиданки, а над 10
дка бяха почистени от битови отпадъци.

Екологичното възпитание на подрастващите, създаването сред тях на
клубове по интереси като алтернатива на дрогата и алкохола, бе друг аспект на
проектите. По този начин беше запълнена донякъде празнината, получена при
междувременното закриване на Общинския детски комплекс. Привличайки
лектори от организацията и осигурявайки необходимата за целта оптична тех-
ника и научна литература, ние организирахме с децата от училищата наблюде-
ние на зимуващата орнитофауна на язовирите Раднево, Овчарица и Розов кла-
денец. Участниците в проекта се включиха и в опръстеняване на птици. През
2003 г. взехме участие и в друга общинска инициатива с екологична насо-
ченост – Програма за екологично образование на учениците. Участието ни се
състоеше в организирането на лекции и видеолектории, в които бяха използва-
ни материали от фонда на организацията. Най-изявените участници в Програ-
мата бяха наградени със специални награди, осигурени от Зелени Балкани.

Êàìïàíèÿ „Îòêðèé ïðîëåòòà â Áúëãàðèÿ“ 

За да провокира обществения интерес, пробуди пролетното настроение
и насърчи любовта към природата на обикновените граждани, в началото
на февруари Зелени Балкани стартира кампания ,,Открий пролетта в
България". За целта организацията обяви конкурс за селище с най-много
щъркелови гнезда и такова, отбелязало първо загнездването на своята
двойка. 

С идеята да предизвика съпри-
частност и интерес към проблемите и
опазването на символите на пролетта
– белите щъркели, Зелени Балкани и
образователен проект на Зелени Бал-
кани-Пловдив, финансиран от „Про-
грамата на TOYOTA за Грантове за
Дейности за Околна Среда“ предви-
диха награди за участниците. Реак-
цията не закъсня и в офиса на Зелени
Балкани пристигнаха десетки съоб-
щения за наблюдения на единични
птици и загнездващи двойки по мес-
та. Оказа се, че подобна кампания
наистина може да ангажира внима-
нието, мотивира и насърчи гражда-
ните, да събуди съпричастност и реа-
лно участие в опазването на белите
щъркели. 

За съжаление обаче, наред с по-
ложителните сигнали, потвържда-
ващи желанието на местните хора
да опазят своите щъркели, не закъс-
няха и лошите вести. На 1.04.2004 г.
в офиса на Зелени Балкани в
Пловдив постъпи сигнал за
отсечено дърво с щъркелово гнездо
в с. Ябълково, Пловдивско.

Въпреки категоричната съпротива
на местните жители, дървото е било
в частна собственост, поради което
отсичането не е могло да бъде
спряно. Двойката любимци на се-
лото продължават да кръжат над
разрушения си дом. На 03.04 жител
на гр. Раковски сигнализира за бял
щъркел открит с простреляно крило
и голяма кръвозагуба, който беше
транспортиран в ЦРРРВ-Стара
Загора. 

Една от основните заплахи за
белите щъркели, за съжаление е
породена  от привързаността на ви
да към човешките селища, където
„идеалните“ условия за строеж на
гнезда предлагат електрическите
стълбове. През 1979 г., върху тях са
едва 8,2 % от гнездата, докато през
1994 г. това са вече 46,4 % от
всички гнезда. Сухите клечки и
клони, които изграждат самите
гнезда, често предизвикват къси
съединения при съприкосновение с
електропровода. В резултат на това
гнездата и младите, неизлетели
щъркели изгарят, а цели населени

места остават без електричество до
намесата на компетентните органи.
Това нанася големи щети както от
икономическа гледна точка, така и
на популацията и гнездовия успех
на щъркелите. Всичко това налага
взимането на адекватни мерки за
опазване на щъркелите и предпаз-
ване на населението от неудобства-
та, причинени от такива аварии.
Подобна мярка е именно поставя-
нето или повдигане на вече изгра-
дени върху електрически стълбове
гнезда върху изкуствени платформи
за загнездване. 

В тази връзка, като част от
кампанията „Открийте пролетта“
на 15.04.2004 в гр. Симитли, с
личното участие на Вицепрезиден-
та на Република България – ген.
Марин, се състоя поставяне на
изкуствена платформа за гнездене
на щъркели. Инициативата се орга-
низира съвместно от Зелени Балкани,
Енергоразпределение – Благоевград,
РИОСВ-Благоевград и ЕС ,,Тетида".
На събитието присъстваха предста-
вители на различни институции,
неправителствени организации,
граждани и ученици от гр. Симит-
ли, медии. Организаторите на съби-
тието представиха кампаниите „От-
крий пролетта в България“ и ,,VІ-то
Международно преброяване на
белия щъркел“. Изнесена беше ин-
формация за състоянието на попу-
лацията на вида  в страната и про-
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блемите с гнездата на щъркели, раз-
положени върху електрически стъл-
бове. Енергоразпределение София
ЕАД – Област Благоевград получи
грамота от Зелени Балкани за ус-
пешна практика в опазването на
белия щъркел, за поставянето на 30
платформи за щъркелови гнезда. 

Като част от церемонията, ген.
Марин пусна на свобода улулица,
отгледана в Центъра за рехаби-
литация и размножаване на редки
видове-Стара Загора, функциони-
ращ като част от дейностите на
Зелени Балкани.

Кампанията „Открийте пролетта
в България“ цели и да привлече
интереса на гражданите към белия
щъркел, както и да ги провокира да
се включат в VI-тото Междуна-
родно преброяване на белия щър-
кел, в което ще участва и нашата
страна. Преброяването, което се
осъществява веднъж на 10 години,
е от голямо значение за придо-
биването на реална представа за
състоянието на популацията на бе-
лия щъркел в световен мащаб.  

Åêñïåäèöèÿ â Ñàêàð è
Äåðâåíòñêèòå âúçâèøåíèÿ

От 2 до 8.04.2004 г. се състоя
експедиция за проучване на орнито-
фауната и биологичното разнообра-
зие в района на Странджа и Дервент-
ските възвишения. Инициативата е
част от проекта за изграждане на
Европейската екологична мрежа
НАТУРА 2000 в България. В експеди-
цията участваха 16 експерти и добро-
волци на Зелени Балкани. По време
на експедицията бяха открити 2 нови
двойки царски орел (Aquila heliaca),

Възможно е двойките, които са от
млади птици, все още да не са загнез-
двали, въпреки, че демонстрират
брачно поведение. Локализирането на
гнездата на царския орел в страната,
чиято популация в момента се
оценява на 25 – 35 двойки, е от голямо
значение за предприемането на адек-
ватни мерки за опазването на вида.

Наблюдавани бяха и други
интересни и редки растителни и
животински видове. Получените дан-
ни са от значение за определяне
консервационното значение на райо-
на и границите на обектите, които ще
бъдат включени в мрежата НАТУРА
2000. Проучванията в района ще
продължат и в близките месеци.

гнездо на орел змияр (Circaetus galli-
cus), гнезда на малък креслив орел
(Aquila pomarina), гнезда на бело-
опашат и обикновен мишелов и други
хищни птици. Открито бе и ново
находище на редкия за страната
вдлъбнаточел смок (Malpolon mon-
spessulanus). По-интересен е случая с
гнездото на орела змияр. Въпреки че
видът не е малочислен в страната (по
данни на екип Орнитофауна към
проект НАТУРА 2000, популацията
на вида в страната се оценява на 500 -
700 двойки), до момента не ни е из-
вестно друго гнездо на размножаваща
се двойка от вида в България. Това се
обяснява с факта, че птиците строят
гнездата си на изключително потайни
или труднодостъпни места, поради
което е трудно да бъдат открити. При
следващите експедиции ще продължи
търсенето и на гнездата на двете
новооткрити двойки на царски орел.

Ó÷àñòèå íà Çåëåíè Áàë-
êàíè â èçëîæáàòà "Ïðèðî-
äà, ëîâ, ðèáîëîâ"

Федерация Зелени Балкани участва
за пореден път в международното
изложение за алтернативен туризъм
,,Природа, лов, риболов“, което се
проведе в периода 31.03 – 04.04.2004 г.
на територията на Международен
Панаир – гр. Пловдив. Изложението се
провежда от 1995 година, като Зелени
Балкани са едни от най-дългогодиш-
ните участници, за което през 2002 г.
година получиха специална награда от
Международен панаир – Пловдив.

И тази година в изложението взеха
участие десетки ДДС, ДЛ, български
и чуждестранни фирми за ловни,
риболовни и туристически прина-
длежности, неправителствени орга-
низации, Дирекции на Национални и
Природни паркове. Приоритетите и
дейностите на Зелени Балкани бяха
представени от 15 доброволци на
организацията, които със своята
убедителност и младежки ентусиазъм
успяха да привлекат на страната на
природозащитата 80 нови членове от
цялата страна. 

За наша радост сред изложените
през тази година препарати не бяха
открити защитени или забранени за
отстрел видове. Надяваме се този
факт да говори за повишаващата се
екологична култура сред ловци и
природолюбители, за съпричастност
и разбиране на съвременните пробле-
ми, заплашващи биологичното разно-
образие на страната ни. 



скала“. Присъстваха повече от 100
деца от специализираното англо-аме-
риканско училище в София, много
официални гости от МЗГ, МОСВ,
РИОСВ, ДПП „Витоша“, Корпуса на
мира, десетки журналисти от елек-
тронни и печатни медии и доброволци
на Зелени Балкани. Подобна акция се
извършва за втори пореден път, като
при първата на територията на парка
бяха пуснати 10 птици, две от които
бяха бухали, излюпени и отгледани в
ЦРРРВ. По време на събитието за
децата имаше кратка беседа за Деня на
Земята, много игри и награди. Съби-
тието беше отразено широко в меди-
ите – Канал 1 на Националната телеви-
зия, bTV, кабелни телевизии, както и в
печата. 

На същия ден в град Стара Загора
Зелени Балкани съвместно с Община
Стара Загора организираха поставяне
на къщички за пойни птички на тери-
торията на парк „Аязмото“. Поставени
бяха 100 къщички. Присъстваха кме-
тът на гр. Стара Загора, който лично
постави първата гнездилка, представи-
тели на РИОСВ-Стара Загора, учени-
ци от старозагорски училища, офи-
циални гости, доброволци на Зелени
Балкани и журналисти. Акцията це-
леше и информиране на обществе-
ността, като за целта имаше разясни-
телна беседа за гражданите, посети-
тели на парк „Аязмото“. Мероприя-
тието беше широко отразено във
всички регионални медии. 

Същия ден след обед ученици от
Радневско училище посетиха ЦРРРВ-
Стара Загора, където доброволците на
Зелени Балкани отново изнесоха
беседа, с която насочиха вниманието
на малките посетители към опазване
на природата.
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мултимедийна презентация с резул-
тати, постигнати от работата по проек-
та до момента.

След това г-н Пардю посети района
на Асенова крепост, където беше
запознат с идеята на Зелени Балкани и
Български съюз за защита на Родопите
за създаване на Природен парк „Запад-
ни Родопи“. В близост до крепостта,
пресаташето на американското посол-
ство – г-н Джон Джонсън пусна на
свобода мишелов, преминал курс на
лечение в Центъра за рехабилитация и
размножаване на редки видове. 

Съвместно с училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ в Пловдив, по
случай Деня на Земята беше органи-
зиран конкурс за рисунка и есе „Зе-
мята – наш общ дом“. Участваха около
40 ученика от 9 до 12 клас. Вклю-
чилите се в конкурса бяха поощрени с
грамоти за своето участие, а най-
добрите творби получиха фланелки и
плакати на Зелени Балкани.

Зелени Балкани – Стара Загора съв-
местно с Дирекцията на ПП „Витоша“
отбелязаха Деня на Земята с връщане в
природата на успешно излекувани
пациенти на ЦРРРВ от видовете бухал
(Bubo bubo) и обикновен мишелов
(Buteo buteo). Акцията се състоя на 22
април на територията на Природен
парк „Витоша“ в местността „Момина

През 2004 г. Международният ден
на Земята беше отбелязан от Зелени
Балкани с редица мероприятия, целя-
щи привличане на общественото вни-
мание към проблемите, свързани с
опазване на природата.

На 22 април посланикът на САЩ в
България – г-н Пардю посети офиса на
Зелени Балкани в Пловдив. Кон-
кретната цел на посещението на г-н
Пардю бе фокусиране вниманието на
медиите и обществеността върху уни-
щожаването на българските гори и
работата на Зелени Балкани за тяхното
опазване. Г-н Пардю се срещна с
доброволците на Зелени Балкани в
младежкия офис на организацията, ка-
то в обръщението си към тях изрази
значението, което отдава на техния
ентусиазъм и приноса им за опазване
на българската природа. След това
Посланикът изнесе пред медиите и
екипа на Зелени Балкани приветствие
във връзка с Деня на Земята. Г-н
Пардю представи и проекта на Зелени
Балкани за създаване на доброволна
система за охрана на горите, чието из-
граждане се подпомага от Демокра-
тичната комисия към Посолството на
САЩ. В тази връзка Зелени Балкани
получиха от американското посолство
специална грамота. Екипът на Зелени
Балкани от своя страна предстви

Ìåæäóíàðîäåí äåí íà Çåìÿòà

Денят на Земята – 22 април се чества за първи път през 1970 г. в САЩ и
Канада по инициатива на американския сенатор Гейлърд Нелсън. Като
международен ден се отбелязва от 1990 г., с цел привличане на общественото
внимание към проблемите, свързани с опазване на околната среда. 

През 2000 година например, Денят на Земята е отбелязан в 184 страни и от
милиони хора с различни раси, религии и култури. През 2003 и 2004 година
мотото на кампанията е „Вода за живот“ като се акцентира върху
проблемите свързани с потреблението на водните ресурси.
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Автор: Дончо Киров – Зелени Балкани

Листоногите принадлежат към гнездовата
фауна на Северна Евразия и Северна
Америка, а през негнездовия период
предприемат далечни миграции към местата
за зимуване, най-често в южното полукълбо
(Козлова, 1961; Cramp, Simons, 1983).

Чрез настоящата статия представяме нова
информация за наблюдения на вида
Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819) – трицве-
тен листоног в България.

Разпространение: Неарктичен вид.
Гнезди по вътрешноконтиненталните водо-
еми на Северна Америка. Зимува в Южна
Америка. В резултат на междуконтинентален
дрейф, непериодично отделни индивиди

Íàé-ñåâåðíî íàõîäèùå â Áúëãàðèÿ íà Ãþíòåðîâà ïîëåâêà (Microtus guentheri Danford
& Alston, 1880) â Çàùèòåíà ìåñòíîñò „Ïîìîðèéñêî åçåðî“

Автор: Дилян Георгиев – Зелени Балкани

През пролетта на 2003 година по време на
изследване на фауната на защитена местност
„Поморийско езеро“ бяха събрани погадки на
различни видове грабливи птици, с цел
регистриране на съществуващите в района
дребни бозайници.

По костните остатъци от храната на
забулени сови, освен интересната етруска зе-
меровка, бяха установени и няколко черепа от
полевка на Гюнтер (Microtus guentheri). Това е
най-едрата полевка в България, на големина
между обикновената полевка и водния плъх.
Установена е до сега в районите на Южното
Черноморие, Странджа и Източни Родопи.
Видът е южен и относително топлолюбив, но
находището му до Поморийско езеро не е
учудващо, поради влиянието на морето там.

Вероятно е в бъдеще видът да се намери и
в близките до морето склонове на Източна
Стара планина.Череп на гюнтерова полевка (Microtus guentheri)

прекосяват Атлантическия океан и се спират по европейските водоеми.
Миграция в Европа: През есента се наблюдава допълнителна миграция на птиците от Северна Европа към

Средиземноморието и Северна Африка, а през пролетта обратно (Schiemann, 1980). 
Наблюдения в Европа: Регистриран в Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, Белгия, Великобритания

(1958-1972г.-52 срещи), Германия, Испания, Франция, Италия, Чехия, Словакия, а също в Северна Африка (J. Sharrock,
E. Sharrock, 1976; Makatsch, 1982; Cramp, Simmons, 1983). Едно наблюдение e отбелязано и в Русия (Степанян, 1975).

Наблюдения в България:  Видът е наблюдаван за пръв път в България по време на опръстеняване на дъждосвирцови
птици в района на Поморийско езеро. По данни на Нанкинов (1999) в периода 25 – 26 август 1992 г. е наблюдавана една
линееща птица в ято от малък брегобегач (Calidris minuta), плоскоклюн брегобегач (Limicola falcinellus), малък червеноног
водобегач (Tringa tetanus), сребристи и речни чайки (Larus cachinnans, Larus ridibundus) . 

На 31.07.1999 г.  при провеждане на мониторинг на орнитофауната на язовир край град Чирпан екип на Зелени Балкани
наблюдава четири хранещи се птици на иточния бряг на водоема. През следващата година на 17.07. 2000 г. в ято от малък
червеноног водобегач (Tringa totanus) и кокилобегачи (Himantopus himantopus) бяха наблюдавани две хранещи се птици.

Като резултат от тези данни може да се очакват други наблюдения на  вида в България. 

Íàáëþäåíèÿ íà Òðèöâåòåí ëèñòîíîã Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819) 
â Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà 
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През май 1999 г. XXXVIII Народ-
но събрание изменя чл. 14 ал. 1 на
Закона за възстановяване на собстве-
ността върху горите и земите от гор-
ския фонд (ЗВСГЗГФ). С изменение-
то се предоставя възможност на лица,
които не притежават документи за
право на собственост върху земи, да
подадат заявление за възстановяване
правото си на собственост пред съот-
ветните поземлени комисии, само въз
основа на писмени заявления. Въз
основа на това през октомври 1999 г.
91 доспатчани подават заявления по
чл. 14 ал. 1 ЗВСГЗГФ до Поземлената
комисия – Доспат. По-късно 15 от тях
оттеглят заявленията си. През август
2000 г. Областната комисия не откри-
ва пречки за възстановяване на соб-
ствеността, като извършва процедур-
ни нарушения: не провежда анкетна
проверка на място и не обръща вни-
мание на особените мнения. При това
комисията не е обърнала внимание на
фактите, които посочва инж. Стефан
Беров (РУГ-Смолян) в особеното си
мнение и инж.Явор Гадженаков (зам.
директор на ДЛ-Доспат, отговарящ за
реституцията). От наличната до-
кументация безспорно се установява,
че всички гори в района на Доспат са
били държавни. Горите, които се
връщат са на 100 – 120 години, а ако
са се самозалесили, както се твърди в
заяленията, трябва да са на 50 години.
В заявленията липсват необходимите
документи, изрично посочени в

Закона (чл. 13 ал. 3 ЗВСГЗГФ). 
Въпреки посочените факти през

май 2001 г. въз основа на решението
на Областната комисия, Поземлена
комисия – Доспат възстановява пра-
вото на собственост върху 1899 дка
гори,оценени на обща стойност над
4 000 000 лв. на 76 човека. Горите са
стари, семенни и с най-качествената и
скъпа иглолистна дървесина.

Сред получилите от спорните гори
са редица членове от семействата на
хора, заемащи видни постове в
Общинска администрация – Доспат,
ДЛ и поземлена комисия.

Същевременно в Доспат е сфор-
миран инициативен комитет от граж-
дани, протестиращи срещу незакон-
ното възстановяване на собственост
върху държавни земи. През октомври
2001 г. МЗГ, по настояване на Ини-

циативния комитет и ДЛ-Доспат
извършва проверка, която не устано-
вява нарушения. През октомври 2002
г. зам. министърът на Зeмеделието и
горите инж. Меглена Плугчиева обе-
щава да сигнализира на Главния про-
курор за случая. През ноември 2002 г.
МЗГ отново назначава проверка.
Протоколът от нея, въпреки настоява-
нето на Инициативния комитет, не им
е предоставен.

На 21.11.2002 г., отчаяни от
апатията на институциите към
разграбването на държавните гори,
гражданите от Инициативния коми-
тет организират протестен митинг, на
който присъстват 300 души от гр.
Доспат. Подкрепа оказват предава-
нето „Открито“ на Валя Ахчиева и Зе-
лени Балкани. Впоследствие Зелени
Балкани и Инициативният комитет -
Доспат правят разследване по доку-
менти и на терен. Събрана е внуши-
телна по количество документация.
Зелени Балкани препраща разследва-
ните сигнали и доказателства до раз-
лични институции и медии, което
прави случая известен в цялата стра-
на. Започва съдебно дирене. Във
всеки момент в развитието на случая
Зелени Балкани извършва монито-
ринг и дава становища за разреша-
ване на случая до Поземлената
комисия-Доспат, Областна комисия,
Областен управител-Смолян, НУГ,
МЗГ, Районна прокуратура-Девин,
Окръжна прокуратура-Смолян и др.
Като резултат от започналото съдебно
производство през юли 2003 г. са

Êðàòúê ïðåãëåä íà íåçàêîííàòà ðåñòèòóöèÿ íà 1899 äêà ãîðè â Äîñïàò

Автор: Константин Дичев

ОХРАНА НА ГОРИТЕ И БОРБА С БРАКОНИЕРСТВОТО

Протест на Инициативния комитет в гр. Доспат през 2002 г.
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Ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî â äåéñòâèå ñðåùó
íàðóøåíèÿòà è áðàêîíèåðñòâàòà â ãîðèòå

От януари 2004 г. стартираха дейностите по проекта на Зелени Балкани
„Гражданското общество в действие срещу нарушенията и бракониерствата в
горите“, финансиран от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в
България.

Проектът е провокиран от един от най-тежките екологични проблеми на
страната – унищожаването на българските гори. Грешките в пре-
структурирането на горския отрасъл, несъвършената нормативна уредба,
слабостите на държавната администрация, липсата на средства са само част
от причините за загубата на един от най-важните национални природни
ресурси.  

Основната цел на проекта е да мобилизира широка гражданска подкрепа и
насърчи обществената ангажираност и участие в решаването на проблема с
унищожаването на българските гори. Дейностите по проекта са насочени към
развитие на демократичните методи на въздействие и участие на
гражданското общество в опазването на горите. За целта се предвижда
развитие на Доброволната система за контрол и охрана на горите в цяла
Южна България. Нейното изграждане започна през 2001 г. като част от
дейностите по проекта на Зелени Балкани „Обществена подкрепа на
реформата в природозащитното законодателство“, осъществяван с
финансовата подкрепа на Програма ФАР АКСЕС. 

Настоящия проект цели развитие на мрежата на територия обхващаща
50% от територията на страната (Област Бургас, Хасково, Кърджали, Сливен,
Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарждик, Смолян, София и Благоевград),
повишаване взаимодействието и координацията между държавните
институции, съдебната система, НПО и гражданите при решаване на
проблемите в горския сектор. В системата ще бъдат включени доброволни
сътрудници, които ще бъдат предварително обучени и над 200 граждани от
целия проектен район, които реално ще формират мрежата.

Всеки, който милее за опазването на българските гори, може да стане
част от доброволната система за охрана и контрол. Ще се радваме да се
присъедините към нас! 

За информация и при констатирани нарушения, може да се обръщате
към регионалните координатори на проекта за Доброволната система:

Валентина Фиданова – координатор на проекта, гр. Пловдив, 
бул. „Шести Септември“ № 160, 032/62 69 77, greenbal@mbox.digsys.bg

Ивайло Клисуров – регионален координатор, гр. Стара Загора, 
ул.“Цар Иван Шишман“ № 76, 042/62 24 01, greenbalsz@orbinet.bg

Елена Кметова – регонален координатор, гр. София, 
0888 77 10 25, greenbalsf@abv.bg

образувани наказателни производства
на трима души за престъпление от
общ характер по чл. 313 ал. 1 от
ЗВСГЗГФ, за това, че са потвърдили
неистина в заявленията си до Позе-
млената комисия, с което са придо-
били незаконно право на собственост
върху гори. Провокиран от устано-
вените нарушения и назряващия
медиен скандал, през октомври 2003 г.
Министърът на земеделието и горите
– Мехмед Дикме уведомява Главния
прокурор за незаконната реституция.
Главният прокурор обещава до края
на годината виновните да бъдат
установени. През ноември 2003 г. Де-
винският районен съд разглежда
наказателните дела за неверни писме-
ни декларации. Незаконните сечи в
района на Доспат продължават. Слу-
чаят отново е изнесен на вниманието
на медиите на 04.11.2003 г. на прес-
конференция на Зелени Балкани,
свързана с корупцията в системата на
горите (част от проект към Програма
на USAID, осъществен чрез ДПК
Консултинг). В пресконференцията
участват поканените представители
на Инициативен Комитет - Доспат и
зам. министър на МЗГ инж. Плуг-
чиева. Зам. министърът обещава да
придвижи случая. Юристите на МЗГ
съветват зам. министър инж. Плуг-
чиева за промяна на Закона за рести-
туцията на гори от 1999 г., което само
ще задълбочи проблема и ще остави
разрешаването му за далечното бъде-
ще. В документите при разследването
юристът на Зелени Балкани забелязва
големи нарушения в ЗВСГЗГФ в
процедурите по въвода на собствени-
ците. Това дава основание решенията
на Областната комисия да се считат за
нищожни. Зам. министър Плугчиева
приема съвета на сдружението и
заедно с Главния Прокурор на
Смолян  г-н Янков разрешават про-
блема в Доспат по бърз и ефектен
начин, а именно считане решенията
на Областната комисия за нищожни.
Окръжна Прокуратура – Смолян
предлага на Общинска служба по
земеделие и гори, гр. Доспат да
отмени 75 решения на Поземлена
комисия-Доспат за възстановяване
правото на собственост  на гори в
района на Доспат.

Случаят в Доспат е първият по
рода си в страната, при който публич-
но се повдигна въпросът за закон-
ността на реституираните по чл.14
ал.1 от ЗВСГЗГФ гори и земи на тери-
торията на цялата страна. В офиса на

сдружението са постъпили и други
сигнали за незаконна реституция на
гори в различни райони на страната:
Западни Родопи - Ихтиман, гр. Лъки,
гр. Чепеларе, в Средна гора и др.
Случаят „Доспат“ е само пример за
това  как част от  решенията за възста-
новяване на собствеността по този
член от закона може да са незаконо-
съобразни и неотговарящи на истина-
та. Отговор чака и въпросът, кой и с
каква цел организира изменението на
ЗВСГЗГФ и провеждането на неза-
конната реституция? 

Въпреки резултатите, постигнати
от Инициативния комитет в Доспат и

Зелени Балкани, продължаваме да
настояваме за отмяна решенията на
Поземлена комисия-Доспат и
възстановяване на държавата на
правото на собственост на неза-
конно реституираните гори, както и
за понасяне на административна и
наказателна отговорност от отго-
ворните длъжностни лица.

Надяваме се случаят в Доспат да
се превърне в пример за осъщес-
твяването на граждански контрол
върху работата на институциите,
ангажирани с грижата за българ-
ската гора.
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На 10.02.2004 г. Константин Дичев
– НПО представител в Консултатив-
ния съвет по охрана на горите, дивеча
и рибата към НУГ, изнася на засе-
дание на Съвета информация за сери-
озни стопански нарушения извърше-
ни в ДЛ-Панагюрище. Информа-
цията за сигнала е подадена от Атанас
Макариев – служител в подвижната
горска охрана в РУГ-Пазарджик. На-
рушенията са свързани с превиша-
ване на длъжностните права от страна
на Директора на ДЛ-Панагюрище,
неправомерно освобождаване на за-
държани камиони с незаконна дърве-

сина, съзнателно изготвяне на доку-
менти с невярно съдържание, грубо
нарушаване на предвидените в лесо-
устройствените проекти мероприя-
тия и технологични схеми, прилагане
на двоен стандарт и избирателен под-
ход при санкциониране на наруши-
тели и др. Със сигнала на Зелени
Балкани са запознати зам. минис-
търът на Земеделието и горите – инж.
Плугчиева и прокурор Тодоров от
Върховната касационна прокуратура,
които се ангажират с назначаването
на проверка по случая. Между-
временно Зелени Балкани подготвят

близо 150 страници документация в
подкрепа на твърденията за нару-
шения в Държавното лесничейство.

Проверката от НУГ е назначена за
8, 9 и 10.03.2004 г. Присъстват пред-
ставители на НУГ (инж. Ракаджиев и
инж. Димитров), зам. началника на
РУГ-Пазарджик – инж. Митев, дирек-
тора на ДЛ Панагюрище – инж. Ме-
чев, както и 3 представители на
Зелени Балкани. На третият ден от
проверката присъстват и гл. секретар
на НУГ – инж. Баталов и Началникът
на РУГ-Пазарджик – инж. Велият. 

По време на кратката за размера на
разследваните нарушения проверка,
членовете на Комисията са отказали
да се запознаят с документацията,
подготвена от Зелени Балкани и са
проверили едва 1/10 от нарушенията
посочени в нея. В резултат на това, в
Констативния протокол, съставен от
комисията, не са отразени реалните
размери на констатираните от Зелени
Балкани нарушения. Въпреки прове-
дените дискусии, не е постигнато
споразумение за съдържанието на
констативния протокол и представи-
телите на Зелени Балкани отказват да
го подпишат.

Като следваща стъпка от страна на
Зелени Балкани със сигнала са запоз-

Ðàáîòíà ñðåùà çà ðàçøèðÿâàíå íà äîáðîâîëíàòà
ñèñòåìà çà îõðàíà íà ãîðèòå

На 02 – 03.04.2004 г. в Международен панаир – гр. Пловдив се проведе
работна среща за разширяване на Доброволната система за контрол и
охрана на горите. Срещата бе организирана като част от мероприятията,
предвидени по проекта на Зелени Балкани – „Гражданското общество в
действие срещу нарушенията и бракониерствата в горите“. В нея взеха
участие над 30 доброволци и членове на организацията от цялата страна.
Основната цел на срещата бе да популяризира механизма на действие на

изградената от Зелени Балкани доброволна мрежа за охрана и контрол на
горите, да мотивира и насърчи участниците към активна гражданска
позиция и действие за защита и опазване на този безценен национален
ресурс – българската гора. За целта лектори на организацията запознаха
присъстващите с кратък исторически преглед и настоящите проблеми в
горския сектор, методологията и начина на действие на системата за охрана,
методите за разследване и документиране на констатираното нарушение. За
да бъдат подаваните сигнали достоверни и правдоподобни, пред
участниците бе представена и действащата в момента нормативна уредба за
опазване и управление на горите.

Част от практическите занимания се проведоха в гр. Панагюрище,
където на 03.04 повече от 20 доброволци и членове на Зелени Балкани се
включиха в теренно обучение за откриване и разпознаване на нелегална сеч.
На преминалите курса на обучение бяха раздадени формуляри за попълване
при констатирани нарушения, които да бъдат пращани на регионалните
координатори на проекта в градовете Пловдив, Стара Загора и София.

Äðàñòè÷íè íàðóøåíèÿ â Äúðæàâíî ëåñíè÷åéñòâî – Ïàíàãþðèùå
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нати както зам. министър Плугчиева,
инж. Симеонов (началник на НУГ) и
Върховната касационна прокуратура,
така и народни представители от
различните парламентарни групи,
Президентът и Министър председате-
лят на Република България, различни
донори и неправителствени организа-
ции, свързани с опазването на горите
(Световна банка, Американска аген-
ция за международно развитие, WWF
и др.). Поискана е и междуведомстве-
на проверка с участието на Икономи-
ческа полиция, Прокуратурата и
независими експерти – лесовъди.

Надяваме се контрола на други
институции и намесата на граждан-
ското общество да не даде възможност
у виновниците да се затвърди
чувството на безнаказаност и недосе-
гаемост, и да реализира на практика
прокламираната от всички готовност
за борба с корупцията. Това от своя
страна е от решаващо значение за спа-
сяването на най-голямото общонацио-
нално богатство - Българската гора.

Ñïàñåíà áå åäíà îò
ïîñëåäíèòå ãîðè ïî ïîðå-
÷èåòî íà ð. Ìàðèöà

В началото на януари 2004 г. в
Доброволната система за охрана на
горите на Зелени Балкани постъпи
информация, че с решение на Област-
на управа- Пловдив една от последни-
те гори по поречието на р. Марица е
отдадена за сеч на фирма „ВАРС-63“
ООД. Направената проверка от
Зелени Балкани установи, че без
съгласуване с РИОСВ, РУГ и ДЛ са
маркирани дърветата в предвидения
за почистване участък – от устието на
р. Чепеларска до ЖП моста на
околовръстен път – Изток. Същевре-
менно бяха изпратени писма от
Зелени Балкани до МОСВ – НСЗП,
РУГ, РИОСВ и Областната управа с
настояване за прекратяване на проце-
дурата. Въз основа на Закона за дос-
тъп до информация, от Областната
управа бе изискана документацията
по случая. Като отговор на заявле-
нието на Зелени Балкани бяха предос-
тавени становищата, с които е разпо-
лагала Областната управа. В стано-
вището на РИОСВ например (изгот-
вено на 19.01.2004 г.), изрично се
подчертава, че предвиденият за изси-
чане участък попада изцяло в грани-
ците на КОРИНЕ-сайт „Острови по р.
Марица“ и е бъдещ обект от Европей-
ската екологична мрежа НАТУРА

2000 и част от Националната еколо-
гична мрежа. В същото време в учас-
тъка има местообитания, включени в
Приложение 1 на Закона за биологич-
ното разнообразие като приоритетни
за опазване. Хабитатите са включени
в Приложение 1 на Директива 92/43
на Съвета на Европейската икономи-
ческа общност за запазване на при-
родните местообитания и дивата
флора и фауна. Същите представля-
ват местообитания на видовете,
включени в Приложение 2 на същата
Конвенция и на видове от Прило-
жение 1 на Директива 79/409 на
Съвета на европейската икономичес-
ка общност за опазване на дивите
птици. В становището на РУГ-Плов-
див пък е подчертано, че сечта трябва
да се съгласува с ДЛ-Пловдив. 

Същевременно, в противоречие с
изготвените становища и без съгласу-
ване със съответните институции,
фирма „ВАРС-63“ ООД извършва
маркирането на дървета. По настоява-
не на Зелени Балкани, Областната
управа свика комисия за проверка на
случая с участието на представители
на РИОСВ, РУГ, ДЛ, „ВАРС-63“
ООД, Зелени Балкани и БДЗП.
Проверката на място установи, че
фирмата е нарушила споразумението
с Областната управа. Тъй като в
случая на „ВАРС-63“ ООД е възложе-
на т. нар. „малка обществена
поръчка“ (на стойност под 10000 лв.),
с фирмата не се сключва писмен дого-
вор, а отчитането и пред Областната
управа става само с първични
платежни документи. Такъв документ
в случая е сортиментният лист за
добитата дървесина. Проверката по
случая показа, че няма изготвен такъв
документ, а е бил показан обикновен
лист с изчисления. В него са били
вписани едва 180 кубика дървесина,
докато от маркираните за изсичане
дървета може да бъде добита над
1000 кубика едра строителна
дървесина. Неправомерната печалба
остава във фирмата и ощетява Възло-
жителя – Областна управа-Пловдив в
размер на близо 35 000 лв. 

Като резултат от констатираните
нарушения, Комисията извърши
премаркиране на дърветата, предви-
дени от фирмата за отсичане. Осуетен
беше поредният опит да се посегне на
последните останки от крайречни
гори по поречието на река Марица.

Във връзка с този случай и по
искане на МЗГ, Зелени Балкани
изготвиха Становище за заливните

гори в България, в което се посочват
основните причини за тяхното
унищожаване и мерките, които следва
да бъдат предприети за тяхното
опазване. Пълният текст на ста-
новището може да намерите на
интернет страницата на Зелени
Балкани www.greenbalkans.org.

Ïðîâåðêà ñðåùó íåçàêîí-
íàòà òúðãîâèÿ ñ äèâè
ïîéíè ïòèöè â ãð. Ïëîâäèâ

Като част от Програмата на
Зелени Балкани срещу незаконния
улов и търговия с диви видове, на
25. 01. 2004 г. се проведе проверка
на Руския пазар в гр. Пловдив. В
съвместната проверка, инициирана
от СНЦ ,,Зелени Балкани", участва-
ха експерти на сдружението, пред-
ставители на РИОСВ и РУГ
Пловдив, и служители на Общин-
ска Полиция. В резултат на провер-
ката са иззети 27 щиглеца
(Carduelis carduelis), 3 обикновени
конопарчета (Acanthis cannabina), 1
диво канарче (Serinus serinus), 1
черноглава овесарка (Emberiza
melanocephala). Поради лошо общо
състояние, дивото канарче и коно-
парчето са пренасочени към
Центъра за рехабилитация и
размножаване на редки видове
(ЦРРРВ) към Зелени Балкани.
Останалите птици са маркирани с
пръстени на Българската
орнитологическа централа и са
върнати в естествената им среда.
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Öåíòúð çà ðåõàáèëèòàöèÿ è ðàçìíîæàâàíå íà ðåäêè âèäîâå 

За периода януари – декември
2003 г., общият брой на постъпилите
пациенти в  Центъра за рехабили-
тация и размножаване на редки
видове към Зелени Балкани е 181.

И през изминалата година най-
многочислени са постъпилите птици
от вида обикновен мишелов (Buteo
buteo) – общо 38 броя. На второ място
по численост се нареждат горските
ушати сови (Asio otus), като техният
брой е 23, и само с един брой по -
малко (22) са приетите бели щъркели
(Ciconia ciconia). В това отношение
интересен е фактът, че от петте
бухали (Bubo bubo), отглеждани в
Центъра, три са излюпени в Центъра
от двойката бухали, които са постоян-
ни негови обитатели. Броят на постъ-
пилите червеногуши гъски (Branta
ruficolis) – световно застрашен вид, за
изминалата година е 4, а също така и
един белоглав лешояд (Gyps fulvus) и
един къдроглав пеликан (Pelecanus
crispus), които също са световно
застрашени видове.

През изминалата година пациенти
на Центъра са постъпвали от цялата
страна: Североизточна България -
Шумен, Силистра; района на Източна
Стара планина – Сливен, с. Медвен;
Източни Родопи – Хасково, Харман-
ли, Свиленград; Западни Родопи –
района на Благоевград; Черномор-
ския район – Варна, Поморие, Бургас,
Синеморец, от района на София и др.
По направената статистика най-много
пациенти са пристигнали от Староза-

горския и Пловдивския регион – по
30 броя. След тях се нареждат
районите на Бургас и Шумен.

За съдействието и координацията
при постъпването на пациенти в
Центъра разчитаме на доброволната
система, която сме изградили по време
на 12 годишното си съществуване,
както и на помощта на нашите колеги
от неправителствения природоза-
щитен сектор в България. В това
отношение Българското дружество за
защита на птиците (БДЗП) е на първо
място от всички организации, с които
си сътрудничим, като през изминалата
година 17 от общо 181 пациента на
Центъра са пристигнали с тяхно съ-
действие. Със сътрудничеството на
Българска фондация „Биоразнообра-
зие“ в Центъра са пристигнали 2
животни и също 2 са приети  със съ-
действието на колегите от Дружес-
твото за защита на хищните птици. 

Освен колегите от НПО-сектора,
държавните институции, като РИОСВ,
РУГ и ДЛ също имат своя принос за
работата на ЦРРРВ. Тук неизменно
трябва да споменем РИОСВ-Пловдив,
РИОСВ-Бургас, РИОСВ-Хасково,
РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-Русе,
РИОСВ-Шумен, РИОСВ-София,
РИОСВ-Велико Търново, РИОСВ-
Пазарджик и не на последно място
РИОСВ-Стара Загора.

По отношение на причините за
постъпване на пациентите в Центъра
интересен е фактът, че от всички 181
пациента най-многочислени са мал-
ките, паднали или взети от гнездата,
като техния брой е 46. На второ място
се нареждат пациентите, пострадали
от събитията със случаен характер,

довели до влошаване на тяхното със-
тояние – 13 и след тях животните
блъснати от  автомобили – 11. Не на
последно място като причина за бед-
стващото състояние на нашите па-
циенти се оказва и бракониерския от-
стрел. 

Тук е моментът да отбележим, че в
следствие на горепосочените факто-
ри, в момента на постъпването си, 82
от постъпилите в Центъра пациенти
са били в крайно лошо състояние,  40
са били със задоволително и 59 са
постъпили в добро състояние. За 80
(44 %) от постъпилите животни
лечението е завършило с летален
изход, 65 (36 %) са били пуснати
отново в природата и 36 (20%) са
останали като стационарни обитатели
на Центъра. Последните са осакатени
животни, най-вече с ампутирани или
накриво зараснали вследствие на
травма крайници.

Разбира се, горди сме да подчерта-
ем, че терапията на 65 от постъпилите
181 пациента е завършила успешно и
те са върнати в природата. 37 от тях са
освободени в района на Стара Загора,
13 в различни части на Източна Стара
планина, 6 в района на Източни Ро-
допи, 5 в Бургаския регион, 3 в
района на Пловдив и 1 на територията
на Западни Родопи.

Надяваме се през настоящата
година да успеем да помогнем на
повече диви животни в неволя. Вие
също можете да участвате. Ако
намерите ранено или бедстващо
диво животно, моля обадете са на
тел. 042/607741; 042/622401 или на
мобилен 048 794031.

Предварително Ви благодарим. 

Ñòàòèñòèêà çà ïðèñòèãíàëèòå ïàöèåíòè â ÖÐÐÐÂ ïðåç 2003 ã.

Христина Христова
Ветеринарен сътрудник в ЦРРРВ

44%

36%

20%

лечение с летален изход

върнати в природата пациенти

пациенти за стационарно отглеждане
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Последно по ред, но не и по важност е моето скромно семейство. Ние сме
Розови пеликани и сме единствените представители на вида си в Центъра.
Причината да съм тук е един ловец, които ме простреля в крилото. Наложи се
ампутация и така сега вече не мога да се рея из синия простор. Уви, същата е
съдбата и на моята любима. Ние все още не сме се пробвали в мътенето на яйца,
но и това ще стане в най-скоро време. Да ви призная честно ние сме малко
капризни към семейното си ложе...Така де:

Месечна осиновителска такса (за двойката): 52 лв.
Годишна осиновителска такса (за двойката): 630 лв.

Îñèíîâåòå íè!

Автор: Петя Попадийска
Рисунки: Елена Кметова

Здравейте, вече ме познавате – аз съм Грую, вашият гид в Центъра. Имам
честта да ви запозная с мойта Госпожа, с която сме на снимката.

Пролет е…Дърветата цъфтят, пчеличките жужат, птичките пеят, а
любовта се носи из въздуха...Ето защо днес ви предлагам за осиновяване брачните
двойки, живеещи в Центъра. Една от тях ви представихме още миналия път –
Бухалите, така че днес те няма да бъдат обект на нашето внимание. 

И така ето ги щастливците днес:

Първи са двойката бели щъркели. Те се залюбиха тази година и още не са се
решили да имат малки, но рано или късно и това ще се случи. В Западна и Средна
Европа белите щъркели вече са рядкост. За нас, българите, те са символ на пролетта
и задължително условие да се сбъднат желанията ни при свалянето на мартеничките.
Но и в нашата страна те не са в безопасност – по тях стрелят безотговорни ловци;
гнездата им биват разрушавани, събаряни или премествани; други гнезда,
разположени на електрически стълбове, се подпалват и цели люпила малки загиват;
множество млади птици осакатяват или умират, оплетени в различни изкуствени
влакна, използвани при постройката на гнездата и др. Ето защо ние трябва да
направим всичко възможно, за да им помогнем.

Месечна осиновителска такса (за двойката): 28 лв.
Годишна осиновителска такса (за двойката): 338 лв.

Следва една прекрасна двойка Белоопашати мишелови. Те са едни от най-старите
пациенти в Центъра. Въпреки упоритите си опити до момента те не са успели да
излюпят малки. Това обаче не ги обезсърчава и всяка пролет те опитват отново и
отново...

Стискаме им палци в най-скоро време да успеят!

Месечна осиновителска такса (за двойката): 36 лв.
Годишна осиновителска такса (за двойката): 440 лв.

А това тук са едни големи симпатяги...Или по-скоро малки симпатяги, защото
са най-дребнички от всички, които ви представям днес. Тези симпатични
соколчета са наричани керкенези или обикновени ветрушки. От тях ви
представяме две двойки. Те направиха опити и миналата година да отгледат
малки, но не можаха да ги излюпят. Тази година обаче ни доказаха, че с
постоянство всичко се постига и вече и в тяхната клетка се чува детска глъч.
Само че малките се излюпиха съвсем наскоро и родителите им за сега държат в
тайна броя им... но това няма значение – важното е да са живи и здрави! Така че
съм сигурен, че тези млади семейства ще ви бъдат много благодарни, ако им
помогнете да отгледат малките си и след това да ги пуснем на свобода.

Месечна осиновителска такса (за двойка): 20 лв.
Годишна осиновителска такса (за двойка): 242 лв.
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Ìúðòúâ áå íàìåðåí
öàðñêèÿò îðåë îòãëåæäàí
â ÖÐÐÐÂ

На 23.01.2004 г. граждани от Сви-
ленград сигнализират РИОСВ и
БДЗП-Хасково за открит от тях мър-
тъв царски орел. Трупът на младата
птица е бил изпратен в ЦРРРВ за
аутопсия. При нея не са били открити
сачми или увреждания на костите. За
съжаление, трупът е бил твърде стар
(на повече от две седмици), което е
затруднило по-задълбочения анализ
на вътрешните органи и причината за
смъртта остава неустановена. Птица-
та е била маркирана с цветен пръстен,
по който е установено, че е била
отглеждана в ЦРРРВ през 2001 г., ко-
гато е била донесена от доброволци
на Зелени Балкани и БДЗП, след като
е паднала от охраняваното от тях
гнездо край с. Капитан Петко. 

През 2001 г. двойката при с. Капи-
тан Петко успя да отгледа 3 малки,
което е изключително рядко явление.
Най-младата и слаба птица падна от
гнездото в края на размножителния
период и беше изпратена за доотглеж-
дане в ЦРРРВ-Стара Загора. Два ме-
сеца по-късно, след всички възстано-
вителни терапии, орелът бе освобо-
ден от доброволци на Зелени Балкани
в близост до площадката за под-
хранване на лешояди край село Пеле-
вун – Източни Родопи. За съжаление
три години по-късно, птицата е
намарена мъртва.

На 28.04.2004 г. в района на
езерото Вая – Бургас, екип на Цен-
търа за рехабилитация и размно-
жаване на редки видове-Стара
Загора, функциониращ към Зелени
Балкани, върна в природата успеш-
но излекуван розов пеликан (Pele-
canus onocrotalus). Птицата е била
намерена простреляна през месец
януари и със съдействието на
РИОСВ-Бургас и БДЗП-Бургас, на
08. 01. 2004 г. е приета за лечение в
ЦРРРВ. Извършения ветеринарно
медицински преглед и рентгено-
вите снимки показват открита рана
на лявото крило, наличие на съчми
в областта на дясната бедрена кост
и вдясно от коремната кухина. За
щастие птицата не е имала фрак-
тура на кости, както и засегнати
жизненоважни органи. След при-
ложеното медикаментозно лечение,
превръзки и рехабилитация, из-
вършени от ветеринарните спе-
циалисти на Зелени Балкани, пти-
цата се възстановява и е способна
за живот в дивата природа. 

На същия ден край село Под
крепа (Хасковска Област), като
част от кампанията „Открий

пролетта в България“, СНЦ '“Зе-
лени Балкани – Стара Загора“
съвместно с РИОСВ-Хасково
организира връщане в природата
на бял щъркел (Ciconia ciconia).
Щъркелът е изпратен в ЦРРРВ на
19.04.2004 г. с помощта на РИОСВ-
Хасково и съдействието на Д-р
Димитър Янев, участъков ветери-
нарен лекар на с. Подкрепа и
доброволец на Зелени Балкани.
След кратко лечение птицата е
напълно възстановена и годна да
заживее отново в естествената си
среда.

Надяваме се освободените пти-
ци да се адаптират успешно към
новите условия на живот.

Áþëåòèíúò ñå èçäàâà ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà Äåìîêðàòè÷íàòà êîìèñèÿ êúì
Ïîñîëñòâîòî íà ÑÀÙ, Ñîôèÿ è Ïðîãðàìàòà çà åêîëîãè÷íè äåéíîñòè íà Toyota.

Èçäàâà: Çåëåíè Áàëêàíè — Ôåäåðàöèÿ íà ïðèðîäîçàùèòíè ñäðóæåíèÿ,   © 2004
Ïëîâäèâ 4000, áóë.“Øåñòè Ñåïòåìâðè“ ¹160, Òåë.: 032/62 69 77; Òåë./Ôàêñ: 032/635921
e-mail: greenbal@mbox.digsys.bg, www.greenbalkans.org
Ñòàðà Çàãîðà 6000, óë. „Öàð Èâàí Øèøìàí“ 76; òåë. 042 22401; ÖÐÐÐÂ – 042 607741;
e-mail: greenbalsz@mbox.digsys.bg

Ðåäàêòîð: Åëåíà Òèëîâà; Ïðåäïå÷àò: ÇÅËÅÍÈ ÁÀËÊÀÍÈ ISSN 1312-1693

Âðúùàíå â ïðèðîäàòà íà ïàöèåíòè íà ÖÐÐÐÂ

Освобождаването на възстановена-

та в ЦРРРВ птица през 2001 г.


