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2000

Автор: Елена Тилова 
На 2 март бе публикувано, взетото на 16 февруари от Министерския 

съвет дългоочаквано решение за списъка от защитени зони, които ще 
бъдат включени в НАТУРА 2000. 

Министерски съвет гласува за минималния от всички обсъждани 
варианти за обхват на мрежата /109 защитени зони за птиците 
и 196 защитени зони за местообитанията/. В допълнение на това 
МС "отложи" общо 32 защитени зони от обхвата на мрежата с 
аргумента, че това е направено по настояване на общините, и че 
в тези защитени зони ще се направи "пре-инвентаризиране". И в 
заключение - въпреки изнесената пред журналисти информация след 
заседанието на МС, и протокола от изказването на г-н Станишев 
с приложен списък с 32 отложени зони, при публикуването на 
решението на 2 март се оказа че тихомълком са отпаднали още 5 
зони (за птиците това са: "Белите скали", "Балчик", "Камчийска 
планина", "Мандра-Пода", а за местообитанията - "Комплекс Мандра-
Пода"). Така общото покритие на мрежата падна от 34 % (внесени 
в НСБР за птиците и местообитанията) до 18% от територията 
на страната.

С това на практика беше окончателно опорочен процесът на 
изграждане на НАТУРА 2000 в България, като беше допуснато 
научните аргументи за природозащитната стойност на местата да 
отстъпят пред икономически интереси.

Сред "отложените" територии оставаха места с всепризнато 
международно консервационно значение - като например Шабла-
Дуранкулак, територия от критично значение за зимуването на 
близо 100% от популацията на червеногушата гъска в Европа, 
множество резервати и защитени територии, чието значение е 
НЕОСПОРИМО.

Този факт породи опасения, че целта на подобно "отлагане" е 
утвърждаване на подробни устройствени планове и застрояването в 
тези територии. Интересен е фактът защо във всяко от отложените 
места има информация за големи структурни проекти, строежи на 
курортни селища и пр. 

В същото време недоумение буди фактът как за по-малко от един 
полеви сезон при "алтернативните проучвания" ще бъде получена по-
пълна информация от тази, събрана в базите данни на организации, 
провеждащи дългогодишни мониторингови програми. Тъй като целият 
научен капацитет беше мобилизиран при досегашните проучвания е 
интересно и кой ще прави "алтернативните оценки" и няма ли това да 
са учени, които ще "обслужат" интересите на т.нар. инвеститори.

Въпреки организираната масирана кампания в подкрепа на НАТУРА 
2000 и опасността от санкции от страна на ЕС, Министерски съвет 
отстъпи пред натиска на корпоративните интереси като по този 
начин постави на карта националния интерес.

Според неправителствените организации, решението на 
правителството крие опасност от блокиране на фондовете на 
Европейския съюз както по Оперативна програма Околна среда, така 
и всички структурни фондове в районите на изключените територии. 
Глобите, които България може да понесе в следствие обслужване на 
корпоративни и частни интереси, са в порядъка на милиони евро на 
година и загуби от неусвоени структурни фондове от милиарди евро.
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Природозащитници обсъдиха проблемите около Натура 2000 с еврокомисаря Ставрос 
Димас

Източник: Коалиция “За да остане природа в България”
Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” 

се срещнаха през април в Брюксел с еврокомисаря по околна среда г-н Ставрос Димас, за да обсъдят 
проблемите с европейската екологична мрежа Натура 2000 в България.

На срещата г-н Димас заяви, че Европейската комисия разбира, че представените от българското 
правителство списъци със зони от мрежата Натура 2000 са непълни, както и че са изключени местата 
от икономически интерес. Беше изтъкнато, че и двете обстоятелства противоречат на европейското 
законодателство.

Еврокомисарят Ставрос Димас припомни, че българското правителство трябва да опазва дори 
необявените места от мрежата Натура 2000, като се позова на решението на Европейския съд по 
случая Бас Корибиер срещу Франция. Според Европейската комисия Натура 2000 дава предпоставки за 
икономическо развитие. Беше дадена за пример Австрия. Там един от районите с най-заможно население е 
изцяло в Натура 2000. Но за да се използват възможностите, които екомрежата предоставя, трябва да се 
познават целите и функционирането й. Ставрос Димас определи информирането на хората като една от 
най-належащите задачи по създаването на мрежата Натура 2000 в България.

Природозащитните организации описаха мащаба на заплахите: като това, че от октомври 2006 до 
януари 2007 са издадени над 800 разрешителни за строителство по Черноморието, където повечето зони 
от Натура 2000 бяха „отложени за прецизиране”. По този проблем стана ясно, че Европейската комисия 
смята да предприеме спешни мерки.

Природозащитните организации уточниха, че при изготвяне на предложенията вече са били направени 
множество градивни компромиси, като вземане предвид на действащите подробни устройствени планове 
(ПУП) към 2004 г. Въпреки това приетото решение на българското правителство отива много по-далеч, 
като ги отнася към дата в бъдещето - към момента на обявяване на съответните заповеди. По този начин 
се обезсмисля тяхната защита, защото до датата на обнародване на заповедта всяка община би могла 
изцяло да прекрои своите териториални планове.

Природозащитните организации призоваха Европейската комисия да гарантира, че еврофондовете няма 
да се използват за действия, които разрушават местата от мрежата Натура 2000. Природозащитниците 
ще изпращат редовна информация за проблеми с местата от мрежата и ще изработят прогнозен сценарий 
какво би се случило, ако не се вземат мерки още сега.

От страна на природозащитните организации присъстваха Симеон Марин от „Зелени Балкани”, 
координатор на проекта “Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България”, Петко 
Цветков от Българска фондация „Биоразнообразие”, Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа 
„Балкани”, Надежда Максимова от гражданска група „Да спасим Иракли”, Борис Бъров от БърдЛайф 
Интернешънъл и Андреас Баумюлер от WWF.

Допълнителна информация:
През същата седмица в България бяха на работна среща експертите на Главна дирекция “Околна 

среда” на Европейската комисия Ладислав Мико и Андраш Деметер. Те посетиха ски зоната над Банско в 
Национален парк Пирин и се срещнаха с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
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Заловен бракониер в 
ЗМ Поморийско езеро

Автор: Градимир Градев

От 01.01.2007 г. започна работа 
нова Специализирана група за 
контрол и охрана (Спецотряд) 
към Горската стража на РУГ 
Бургас. Създаването на групата 
беше наложено от зачестилите 
случаи на закононарушения на 
територията на защитените 
територии в Бургаска област.

На 17.01.2007 г. бе извършена 
проверка за незаконен лов на 
територията на Защитена 
местност ,,Поморийско езеро”. В 
акцията участва екип на Подвижна 
горска стража (ПГС) при РУГ 
Бургас. В резултат бе установено 
извършването на незаконен лов 
в границите на защитената 
местност по време на ловен ден. 
Заловен бе един нарушител, на 
който бе съставен акт и бе извзето 
оръжието.

Успешната акция се проведе 
в следствие на професионалните 
и навременни действия на 
служителите от Подвижна 
горска стража. Изполваме случая 
да поздравим екипите на ПГС за 
компетентните действия.

Екологични екстремисти заплашиха с бомба 
концесионерите на ски-зоната Банско

Автор: Елена Тилова

На 01.02.2007 г в Министерството на околната среда и водите е получено 
изявление от “Движение за Защита на Българската Природа - Равноденствие”. В 
писмото се заявява, че провокирани от безогледното унищожаване на природата в 
страната ни, хората от движението ще предприемат “активни действия, за да остане 
нещо от българската природа за децата ни...”. Като цел за първата си акция, авторите 
на писмото посочват ЮЛЕН АД – концесионерите на ски-зона Банско, към които 
отправиха заплаха да взривят лавината на склона Палашица, като по този начин ще 
нанесат сериозни щети на Бъндеришка поляна и ски-зоната Банско.

Като част от кампанията “Спасете Пирин”, “Зелени Балкани” заявяват че не 
познават такава организация и категорично се разграничават от методите и на 
действие!

Въпреки че мотивите, посочени от въпросната екоорганизация – фантом са 
сходни с тези, които мотивират нашите действия, “Зелени Балкани” и другите НПО 
от кампаниите “Спасете Пирин” и “За да остане природа в България” са ползвали 
и ще ползват само демократични методи за въздействие върху институциите, което 
считаме за наш граждански дълг!

Становищата на УС на СНЦ «Зелени Балкани» и  наКоалиция “За да остане 
природа в България” по  темата можете да намерите в архива на рубриката новини 

Зелени Балкани отбеляза 2-ри Февруари – 
международен ден за опазване на влажните зони

Автор: Елена Кметова
За поредна година Зелени Балкани организира мащабна информационна 

кампания по случай Международния ден на влажните зони, който през 2007 
г. премина под мотото - “Рибите днес, утре, а след това? Влажните зони 
поддръжат рибарите – да ги запазим”

Отбелязването на деня започна още на 01.02 с представяне на Деня на 
влажните зони и дейностите на Зелени Балкани, посветени на опазването 
им. На самият 02.02.2007 верните доброволци на организацията подредиха 

информационен щанд на Моста край Панаира в Пловдив, където показваха на минувачите зимуващите в реката 
птици и изрязваха риби от картон. Едновременно с това в Спасителния център за диви животни в Стара Загора 40 
деца се възползваха от деня на отворените врати, за да разгледат рибоядните, водолюбивите птици и останалите 
пациенти. Учениците дори изявиха желание да осиновят Грую. На 03.02. в Пловдив бе организиран еднодневен преход 
по река Марица в околностите на града за наблюдение на водолюбивите птици и охрана на световнозастрашения 
вид малък корморан, а клонът в Раднево организира мониторинг на зимуващите къдроглави пеликани на язовир 
Овчарица.

Благодарим на всички доброволци за техния ентусиазъм и интерес, които позволиха провеждането на 
кампанията!
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На 11. 03. 2007 г., в района на Руския пазар гр. Пловдив 
бе извършена проверка за незаконен улов и търговия 
със защитени видове. В съвместната акция участваха 
представители на Зелени Балкани, РИОСВ - Пловдив и 
служители на ІІІ-то РПУ - Пловдив.

В резултат на проверката бяха иззети 32 птици от 5 вида 
- Щиглеца (C. carduelis), обикновени конопарчета (Acanthis 
cannabina), диво канарче (Serinus serinus), Зеленика (C. 
сhloris) и Обикновена чинка (Fringilla coelebs). Всички 
споменати птици са обект на Закона за биологичното 
разнообразие. Улавянето, задържането и търговията на тези 
видове е забранена. 

Поради лошо общо състояние 2 от щиглеците бяха 
пренасочени към Център за рехабилитация и размножаване 
на редки видове (ЦРРРВ), действащ към Зелени Балкани. 
Останалите птици бяха маркирани със стандартни пръстени 
на Българска орнитологическа централа и бяха върнати в 
естествената им среда.

Изказваме благодарност на служители на ІІІ-то РПУ 
– Пловдив и РИОСВ – Пловдив за оказаното съдействие и 
компетентни действия при осъществяване на проверката.

Зелени Балкани ще продължи да следи за нарушения на 
природозащитното законодателство, като в тази връзка се 
разчита на подкрепата на гражданите и обществеността

Допълнителна информация.
 
За съжаление улова и незаконната търговия със защитени видове са се превърнали в редовна практика за гр. 

Пловдив. Ежегодно през есенно-зимния период десетки пойни птици се излавят в покрайнините на града и след 
това се продават, като домашни любимци в клетки. Въпреки че, през 2001 г. Зелени Балкани инициира работна 
група (с участието на РИОСВ, РУГ, РВМС, Общинска администрация, Полиция и Ловно-рибарско Дружество) 
за предотвратяване на бракониерството, улова и търговия на диви птици на територията на община Пловдив, 
и извършените множество проверки и конфискуването на стотици защитени птици, всяка зима порочната 
,,традиция” се възобновява. Частичен успех бе постигнат през зимата на 2005-2006 г. когато под заплахата от 
птичи грип, компетентните институции забраниха търговията на всички птици в района на Руския пазар. В 
резултат на това, продажбата на защитени видове диви птици бе напълно спряна. Това показва възможността 
на държавните структури да се справят с незаконната търговия чрез последователни и целенасочени действия 
и използването на директни мерки.

Проверка за незаконен улов и търговия със 
защитени видове на Руския пазар в гр. Пловдив

Автор: Градимир Градев

Победа на гражданското общество!
Първи случай на спечелено дело 

срещу държавата от неправителствена 
организация в европейския съд по 
правата на човека в Страсбург!

Автор: Христо Николов

На 12. 04. 2007 г. Европейският съд обяви, че Зелени 
Балкани спечели делото и осъди Община Пловдив 
на 4000 евро обезщетение за това, че Общината 
на 19 април 2000 г. е забранила провеждането на 
протестна акция срещу изсичането на заливните 
гори в поречието на р. Марица.

Тогавашният (и настоящ) кмет на Пловдив Иван 
Чомаков забрани на Сдружение “Зелени Балкани”, 
на членовете и доброволците на организацията да 
изразят мнението и позицията си срещу изсичането 
на заливните гори, организирайки протестна акция 
в града на тепетата.

За съжаление потърпевш от Решението на 
Европейския съд в Страсбург, ще бъде единствено 
българският данъкоплатец!

Управителният съвет на Зелени Балкани изказва 
своята Благодарност към адвокат М. Екимджиев, 
който води делото.
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Денувка на нощни чапли 
в центъра на Пловдив

Автор: Елена Кметова
Екип на Зелени Балкани 

установи денувка на нощни 
чапли (Nycticorax nycticorax) в 
междублокови пространства в 
центъра на гр. Пловдив. 

На 16.03.2007 г. на няколко 
големи дървета между блоковете 
бяха отчетени 13 възрастни и 4 
млади почиващи нощни чапли, а 
на няколко дървета разстояние от 
тях бе наблюдавана горска ушата 
сова. 

Това е изключително интересно 
наблюдение, тъй като чаплите 
почиват сравнително далече от 
реката, между няколко шест-седем 
етажни жилищни блокове в пряка 
близост до оживен пловдивски 
булевард.

Поставяне на платформи за щъркели в Европейското 
село на белия щъркел – Белозем

Автор: Градимир Градев
На 09.03.2007г. Зелени Балкани, Кметство с. Белозем и EVN Bulgaria 

– Електроразпределение поставиха две платформи за гнездене на бели щъркели 
в Европейското село на белия щъркел – Белозем, Пловдивско. Събитието се 
превърна в тържество за посрещане на щъркелите и пролетта, благодарение 
на децата от детската градина на с. Белозем и ученици от ОУ «Гео Милев», 
с. Белозем, които приветстваха гостите с щъркелови песни и стихотворения. 
Гости на събитието бяха представители на РИОСВ Пловдив, Кмета на 
Община Раковски, представители на ДДС Чекерица, EVN Bulgaria, родители на 
децата и много медии.

Платформите бяха осигурени от Природозащитно дружество „Белоградчик”  
и Фондация ЕкоОбщност, като са първоначално са били предназначени за 
обезопасяване на щъркелови гнезда в северна България.

За съжаление местното Енергоразпределение е отказало да сътрудничи на 
природозащитниците и нашите колеги се свързаха със Зелени Балкани с молба 
за помощ. Благодарение на изключително любезното съдействие и подкрепа на 
EVN Bulgaria, през Декември платформите изминаха дългия път от Белоградчик, 
през София, за да пристигнат в Пловдив.

Ден по-късно, на 10.03.2007г. в Белозем съобщиха за първия щъркел, върнал се 
от топлите страни. Ще следим с интерес успеха на поставените платформи!

На 10.03.2007 г. (събота) бяха наблюдавани първите бели щъркели в 
Европейското село на белия щъркел – Белозем, ден след като Зелени Балкани, 
Кметство с. Белозем и EVN Bulgaria поставиха там две платформи за гнездене. 
Седмица по-късно кметът на Белозем съобщи, че един от завърналите се 
щъркели е започнал да преправя гнездо от поставените върху платформите. 
Надяваме се двойката да се устрои там и успешно да отгледа потомство!

Изкуствено гнездо за 
царски орли

Автор: Градимир Градев
На 23.01.2007г. съвместен екип 

на Зелени Балкани и БДЗП построи 
изкуствено гнездо за подпомагане 
на размножаваща се двойка 
царски орли. Естественото гнездо 
на птиците бе унищожено през 
есента вследствие на изсъхване 
и счупване на клона на тополата, 
върху който се намираше гнездото. 
След предварителна преценка на 
гнездовия хабитат и особеностите 
на терена, екипът построи 
изкуственото гнездо на същото 
дърво, което се използваше от 
птиците за гнездене досега.

Имайки предвид опита 
от изминалите години и 
международните практики 
в това отношение се надяваме 
изкуственото гнездо да спомогне 
за успешното размножаване на 
двойката царски орли и занапред.

Допълнителна информация.

Въпросната двойка царски орли е най-успешно размножаващите се в Сакар, като през 2005 и 2006 г. успя 
да излюпи и отгледа успешно общо пет малки. За съжаление, въпреки положените усилия и сниженото до 
минимум отрицателно човешко въздействие, през изминалата година две гнезда на царски орел бяха разрушени 
от природни явления. Причината е, че над 87 % от известните двойки царски орли използват тополи за строеж 
на гнездата, като голяма част от тях са върху стари и изсъхнали дървета. От друга страна дървесината на 
тополите сама по себе си е доста слаба и неиздържлива. 

Всичко това налага изграждането на изкуствени гнезда, залесяване на нови дървета и редовно наблюдение 
на гнездата, особено в периода на отглеждане на малките. Доказателство за това е случаят през 2006 г., в който 
едно от гнездата падна заедно с 2 млади неизлетели птици и благодарение на бързата намеса на доброволците, 
охраняващи гнездото, едното малко бе спасено.
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От опожаряване беше 
спасено едно от гнездата 
на царски орел в Сакар

Автор: Градимир Градев

На 29. 04. 2007 г. доброволците, 
извършващи редовно наблюдение 
на гнездяща двойка царски орли 
в Сакар, стават свидетели на 
намерението на Кмета на едно 
от селата да запали растителни 
остатъци в необработена нива. 

Нивата е разположена в 
непосредствена близост до 
гнездото на птиците и по думите 
на Кмета е негова собственост. 

Въпреки предупрежденията и молбите на доброволците отправени към кмета, той запалва растителните 
остатъци в няколко части на нивата. Вследствие на пламъците и пушека издигащи се под самото гнездо 
птиците го напускат и изоставят яйцата и в  продължение на около 30-40 минути птиците кръжат обезпокоени 
над гнездото.

Благодарение на сигнализиране от страна на доброволците, своевременната намеса на служители на Зелени 
Балкани и разговор по телефона с експерт от РИОСВ - Хасково, кмета е убеден да преустанови палежа и огъня 
е загасен. Веднага след потушаването на огъня една от птиците се прибра в гнездото и продължава да мъти 
яйцата. 

Изключително тревожен е факта, че през този период – момента на мътенето на яйцата, гнездящите двойки 
са изключително уязвими. Дори и

минималното безпокойство в този период може да провали успешното излюпване или да прогони птиците 
от гнездовата им територия. От друга страна

паленето на ниви и растителни остатъци е предпоставка за възникване на горски пожари, причиняващи 
значителни щети.

Зелени Балкани не е против обработването на селскостопанските имоти от собствениците и местните 
хора, но настояваме ползването да се извършва по предназначение и съобразно съществуващото в България 
законодателство.

Посещение на осиновителите 
от II ОУ “П.Р.Славейков” в 
Спасителния център

Автор: Христина Христова
На 5.02.2007 г. малките осиновители 

от II ОУ “П.Р.Славейков” гр. Стара 
Загора посетиха Спасителния център за 
диви животни. В навечерието на Коледа 
те организираха благотворителен 
коледен базар, където предложиха на 
своите съученици саморъчно изработени 
коледни картички и други изненади. 
Малките приятели на птиците дойдоха 
лично да донесат събраната от тях 
сума, и да навестят своя любимец – 
единия от двойката бухали, постоянни 
обитатели на Центъра.  

Голяма беше радостта им, 
когато научиха, че семейството на 
техния питомец се е увеличило с две 
новоизлюпени бухалчета. Децата имаха 
възможност да наблюдават птичето 
семейство чрез специално поставена в 
гнездото камера.
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Два скални орела ( Aquila chrysaetos) постъпиха 
за лечение със съдействието на служители на 
Национален парк Централен Балкан

Автор: Христина Христова

В началото годината на  рамките на един месец два скални 
орела от територията на НП “Централен Балкан” постъпиха 
за лечение в Спасителния център в Стара Загора. Едната птица 
беше намерена на 27.01.2007 от служители на НП Централен 
Балкан в местността “Челиклиборун” над с. Розино, община 
Карлово. Още на същия ден тя бе приета в Спасителния център. 
За съжаление орела имаше счупване в областта на лакътната 
става на лявото крило. След прилагането на задължителните 
изследвания екипа ни стигна до заключението, че е необходима 
оперативна намеса, за фиксиране и запазване на крилото. 
Сложната манипулация беше извършена в клиника “Феникс” 
гр. Стара Загора, със съдействието на д-р Слави Цеков и 
неговия екип – наши дългогодишни доброволни сътрудници. 
След неколкомесечна терапия птицата беше пренасочена във 
волиерите на центъра, но за съжаление уврежданията са трайни 
и тя няма да бъде освободена отново в природата.  

Интересен е фактът, че отново от Централен балкан в 
навечерието на Нова година, по сходен начин бе приета и друга 
птица от същия вид с рана на левия крак. В следствие на това 
птицата загуби три от четирите си пръста. След дълга и 
упорита борба на ветеринарните специалисти и доброволците 
на центъра за живота на птицата тя вече е стабилизирана. 
Настанена е във волиетара заедно с останали птици от същия 

Участие на Зелени Балкани на Европейската среща на Асоциацията на птичите 
ветеринари

Автор: Сашка Витанова – ветеринарен лекар в Спасителния център

Ветеринарните лекари на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани взеха участие в 9-я 
международен семинар на Европейската секция на Асоциацията на птичите ветеринари ( EAAV). Срещата се 
състоя от 27 до 31 март в Цюрих, Швейцария.

След любезната покана на организаторите нашите специалисти имаха невероятната възможност да 
представят България за първи път на подобно събитие.

Сред повече от 100 – те участници от Европа, Америка и Близкия Изток, имаше много изявени имена в 
областта на птичата патология. Темите, които се разискваха по време на срещите бяха от областта на птичата 
диагностика, профилактика и лечение. Показаха се много новаторски идеи, и бяха обсъдени горещи теми, 
като инфлуенцата по птиците и други нашумели заболявания по домашните и дивите птици.  Нашият екип 
имаше възможност да обмени опит и знания с колеги от други страни, не само от Европа, но и Азия и Северна 
Америка. Включихме се в работата на практическите занятия по паразитология и хематология, където под 
ръководството на световни лидери в областта почерпихме практически опит, който след това приложихме в 
нашата работа.

На срещата на управителния съвет на EAAV ветеринарните лекари на Спасителния център бяха поканени 
да представляват организацията в България, което е безспорна оценка за високия професионализъм и нивото 
на подготовка на нашите специалисти.
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Лешоядите в Спасителният център в Стара Загора снесоха яйце
Автор: Христина Христова – ветеринарен лекар в Спасителния Център

Двойката белоглави лешояди (Gyps fulvus) в Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани се сдоби 
с яйце. Въпреки множеството надежди които породи това събитие няколко дни яйцето беше намерено счупено 
на гнездовата платформа на лешоядите. За съжаление месец по-късно яйцето беше намерено счупено в гнездото. 
Въпреки непрекъснатото наблюдение на клетката чрез камера, няколко часа след инцидента птиците продължаваха 
да лежат в гнездото, което забави обследването на мястото и не даде възможност да установим дали яйцето е било 
оплодено или не.

Различни са версиите за причината за трагичния инцидент, но за жалост нито една от тях не може да се докаже.
Въпреки неуспешния край на иначе много доброто начало на размножаването на белоглавите лешояди в 

Спасителния център, нашият екип не губи надежда. За следващия размножителен сезон ще приложим натрупания 
опит и знания от този, и вярваме, че ще постигнем по-добри резултати.

Предистория:
Женския лешояд е пациент на Спасителният център за диви животни от повече от 7 години. Тя постъпи при 

нас като млада птица със счупена бедрена кост на десния крак. След хирургична намеса на ветеринарните лекари 
на Центъра, костта беше възстановена, но с трайни дефекти на крайника, заради които птицата не можеше да се 
върне в природата. В началото на 2006 тя снесе първото си яйце, но то разбира се не беше оплодено. След няколко 
месеца, при нас постъпи възрастен мъжки. Предоставиха ни го колегите от Фонд за дивата флора и фауна. Птицата е 
също зоопарково животно. В средата на февруари двойката започна да показва брачно поведение, и бяха забелязани 
първите опити за копулация.

Още при създаването на Спасителния център за диви животни преди повече от 14 години една от основните 
цели, поставени пред тогавашния екип е реинтродукцията на видове, като черния лешояд (Aegypius monachus) и 
брадатия лешояд (Gypaetus barbatus). Размножаването на белоглавите лешояди ще ни даде достатъчно опит и знания 
за бъдещата работа в тази насока.

Надяваме се бъдещето да ни даде основание за нови надежди и някой ден белоглавите лешояди да се размножават 
в Центъра!
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