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Срещата бе финансирана от 
Американската агенция за меж-
дународно развитие (USAID) и 
целеше да представи ключови 
проблеми и предизвикателства 
пред националната природоза-
щита на прага на присъединява-
нето към ЕС, както и да посочи 
необходимите спешни мерки за 
съхраняване и устойчиво управ-
ление на биологичното разнооб-
разие. Представени бяха:

– „Оценка на българската при-
родозащитна политика за периода 
1993 – 2005 г.“ (съдържаща оцен-
ка на реформата на природоза-
щитното законодателство, оцен-
ка на процеса на междусекторна 
интеграция, оценка на състояни-
ето на капацитетите, структурите 
и системата на вземане на реше-
ния в областта на биологичното и 
ландшафтно разно  образие и пре-
поръки).

–  Презентации на 10 от ключо-
вите неприродосъобразни прак-
тики и политики, водещи до 
драстична загуба на биологич-
но и ландшафтно разнообразие 
в България през последните 15 
години на преход: 

•  Незаконосъобразните строе-
жи в защитените територии;

•  Незаконосъобразните строе-
жи в националните паркове;

•  Бракониерствата и незакон-
ните сечи в горите;

• Сериозното изоставане с 
изграждането на НАТУРА 2000 
в България;

•  Промените в ЗИД на Закона 
за защитените територии и ЗИД 
на Закона за биологичното раз-
нообразие;

•  Интензивното изграждане 
на малки ВЕЦ;

•  Интензивното изграждане 
на вятърни централи;

•  Незаконните строежи по 
Черноморието;

•  Изграждането на нови ски-
курорти;

•  Преексплоатация на инер-
тни материали в поречията на 
реките;

•  Неадекватната финансо-
ва политика и отговорност на 
националния бюджет към опаз-

ването на природата.
На срещата бе представен Проект 

на Декларация на българските при-
родозащитни организации за подоб-
ряване на природозащитна та полити-
ка. След обсъждане и присъединява-
не към Декларацията на други НПО 
тя бе изпратена до всички отговорни 
държавни инсти туции в България 
(Президентство, Парламент и 
Правителство), до Европейската 
комисия и международни донори, 
подкрепящи програми за опазване 
на природата и околната среда.

По мнение на български и меж-
дународни експерти България се 
нарежда на трето място в Европа 
по биологично разнообразие. В тази 
връзка съхранената и уникална бъл-
гарска природа ще бъде „визитната 
картичка“ на страната при влизането 
и в Европейския съюз.

Надяваме се представената 
оценка на НПО и независими екс-
перти, да фокусира вниманието на 
всички отговорни държавни инс-
титуции, международни органи-
зации, донори и обществеността 
върху увеличаващата се загуба на 
биологично и ландшафтно разно-
образие в България и да насърчи 
реални действия за спиране на 
загубата на ценни природни мес-
тообитания и видове.

Oценка на националната природозащитна политика в 
контекста на присъединяването на България към ЕС и на 
готовността за постигане на „Целта на 2010“

Автор: Валентина Фиданова

На 22 март 2005 г. в гр. София, Федерация на природозащитни сдружения 
„Зелени Балкани“ и коалиция от 10 природозащитни организации (Българска 
фондация за биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците/ 
Bird Life, Световен фонд за дивата природа Дунавско – Карпатска програма – 
WWF DCP, Сдружение „Природен фонд“, Асоциация на парковете в България, 
Сдружение „За Земята“, Информационен и учебен център по екология и 
Сдружение „Балкани“) организираха публично представяне на „Оценка на 
националната природозащитна политика в контекста на присъединяването 
на България към ЕС и на готовността за постигане на Целта на 2010“. 
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На 16 февруари 2005г. Зелени 
Балкани проведе среща отчет пред 
обществеността като заключителна 
фаза на проект „Гражданското общес-
тво в действие срещу нару шенията и 
бракониерството в горите“. Срещата 
се проведе в Посолството на САЩ 
– София, с любезното съдействие на 
Демократичната комисия към посол-
ството.

Целта на срещата беше да се пред-
ставят резултатите от работата на 
Зелени Балкани за разследване и раз-
криване на нарушенията и бракони-
ерствата в горите.

На срещата присъстваха пред-
ставители на НУГ, РУГ, ДДС, ДЛ и 
Дирекциите на Природните парко-
ве, Института по гората към БАН, 
РИОСВ, НПО и инициативни коми-
тети, работещи по темата, ДНС 
Директор на икономическа полиция, 
Българо-Швейцарска програма за 
горите, донори, медии.

Срещата беше открита от г-н 
Матю Лусенхоп от посолството на 
САЩ, който изрази благодарности 
към Зелени Балкани за успешно осъ-
ществения проект и за огромната 
работа, която извършват за опазване 
на българските гори.

Първият панел на срещата пре-
мина с презентации на разследваните 
от Зелени Балкани сигнали за нару-
шения на горското и природозащит-
ното законодателство (методика, дей-
ности и резултати). Екипът предста-
ви пред присъстващите и 45 минутен 
филм „Българската гора – настояще, 
но дали с бъдеще“. Филмът предста-

вя 7 от разследваните случаи, които 
илюстрират най-честите неко ректни 
практики за унищожаване на бъл-
гарските гори през последните 15 
години.

Среща  отчет „Гражданското общество в действие срещу нарушенията и бракониерството 
в горите“

Автор: Валентина Фиданова

Обобщени резултати от изпъленението на проекта:

• Получени са 63 сигнала за нарушения в горското и природозащитното 
законодателство (от общо над 200 сигнала за последните 3 години);

• Извършени са 35 вътрешни проверки на екипа и 6 съвместни 
проверки (с представители на НУГ и РУГ);

• По разследваните сигнали са събрани и подготвени над 5000 страници 
документи, експертни становища, писва и преписки с различни държавни 
институции;

• Подадени са 25 сигнала до Прокуратурата (в това число до Главния 
Прокурор на Република България, Върховна касационна прокуратура, 
Окръжна прокуратура в Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, както и 
Районна прокуратура – Пловдив);

• Образувани са 10 наказателни производства и 1 нарушител е осъден;
• По сигнали и преписки на Зелени Балкани, Върховна касационна 

прокуратура назначи проверка за законността на приватизацията на 12 горски 
фирми за периода 1998 – 2001 г. (Дружествата „Средна Гора“ ЕАД, „Горопром“ 
ЕАД, „Привабел“ ЕАД, „Рожен“ ЕАД, „Персенк“ ЕАД, „Добруджанска гора“ 
ЕАД, „Леспром“ ЕАД, „Парангалица“ ЕАД, „Перивол“ ЕАД, „Аида лес“ 
ЕАД, „Доспат лес“ ЕАД, „Елина“ ЕАД);

• Наложени  са 15 административни наказания и 3-ма горски служители 
са уволнени;

• Обучени са 40 сътрудници на доброволната система за охрана и 
контрол на нарушенията в горите;

• Издадени са постер за популяризиране на доброволната система и 
Сборник „Документи за управление и политика“;

• Подпомогнати са действията на други НПО и инициативни комитети, 
работещи по темата (ЕС „За Земята“, „Еко Рила“, „Био-Б-Еко“ – Борино, 
„Тетида“ и пр.);

• Създадена е Коалиция от НПО за борба с нарушенията и 
корупцията в горите;

• С подкрепата и съдействието на различни държавни институции и 
медиите са разкрити нарушения в горския сектор, ощетяващи  държавата и 
природа с милиони лева. 

Сдруженията „За Земята“ и 
„ЕКОРИЛА“ презентираха случаи на 
нарушения и бракониерски сечи, а 
колегите от WWF-DCP представиха 
Аналитичен доклад за незаконните 
сечи в горите.

Изнесените от НПО информация и 
данни провокираха интересни диску-
сии относно ролята на гражданското 
общество в борбата с нарушенията и 
корупционните практики в горския 
сектор и мерките, които НУГ пред-
приема за да се справи с проблема.

През втората част на срещата бяха 
обсъдени 10-те стъпки, които Зелени 
Балкани, независими експерти и НПО 
предлагат за подобряване опазването 
и устойчивото управление на горите.

От страна на донорите Демок-
ратичната комисия изрази желание 
да подкрепи усилията на НПО и дър-
жавните институции за подобряване 
охраната и опазването на български-
те гори.
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На 18 май Министърът на 
околната среда и водите Долорес 
Арсенова и г-н Волфганг Фремут 
от Франкфуртското зоологическо 
дружество – Германия, подписаха 
Меморандум за разбирателство 
между МОСВ и Консорциум от 
неправителствени организации 
за опазването на лешоядите в 
Европа. 

Подписването на този документ 
е по повод Международния ден на 
биологичното разнообразие – 22 
май, който тази година преминава 
под мотото „Биоразнообразието 
– гаранция за живот в нашия 
променящ се свят“.

Консорциумът включва редица 
чуждестранни и наши неправи-
телствени организации – Франк-
фуртско зоологическо дружество 
(FZS), Фондация за консервация 
на черния лешояд (BVCF), Фон-
дация за консервация на брадатия 
лешояд (FCBV), Кралското дру-
жество за защита на птиците 
(RSPB – Бърдлайф в Обединеното 
Кралство), Лигата за защита на 
птиците (LPO – Бърдлайф във 
Франция), Федерална фондация 
по околна среда на Германия, 
Дружество за защита на хищните 
птици, ФПС „Зелени Балка ни“, 
Сдружение за дива при рода 
„Балкани“,  БД ЗП, Бърдлайф 
България, Българска орнитоло-
гична централа (БАН), ФДФФ 
България, , „Ле Балкан“, Зоопарк 
София, ПЦИР, Център за рехаби-
литация и размножаване на редки 
видове – Стара Загора. В консор-
циума са включени също и няколко 
международни природозащитни 
организации, между които IUCN 
(Европейски регионален офис) и 
Бърдлайф Интернешънъл.

Меморандумът предвижда съв-
местни действия по мониторинга, 
опазването и възстановяването 
на популациите от четирите 
вида силно застрашени лешояди 
– брадат, белоглав, египетски и 
черен, и финансиране от страна 
на консорциума на изследвания 
на популациите на лешоядите и 
техните хабитати.

Всички действия се базират на 
План за действие за опазването 

Подписан е меморандум за опазването на лешоядите в Европа 

Източник: МОСВ

на четирите вида лешояди на 
Бал канския полуостров, който е 
неразделна част от Меморандума.

Работна среща на участ-
ни ците в Плана за дей-
ствие за възстановяване и 
консервация на лешоядите 
на Балканския полуостров 
и съседните региони 

В периода 27 – 30 юни в 
г р .  П р и л е п ,  М а кед о н и я  с е 
проведе ІІ-ра Работна среща на 
участниците в Плана за действие 
за възста новяване и консервация 
на лешоядите на Балканския 
полуостров и съседните региони. 
Инициативата за възстановяване 
и съхраняване на лешоядите на 
Балканския полуостров е в своята 
трета година и на срещата беше 
представено постигнатото досега 
и се дискутираха следващите 
стъпки и насоки на работа. 

В Плана за действие участват 
38 институции и организации от 
9 страни: Албания, България, Гър-
ция, Македония, Сърбия и Черна 
гора, Босна и Херцеговина, Хър-
ватско, Украйна и Румъния. 

На срещата бяха представени 
проектите в различните балкан-
ски страни както и опитът в реин-
тродукцията и консервацията на 
западноевропейските партньори 

– Фондацията за консервация на 
Черния лешояд (BVCF) – Испа-
ния и LPO – Франция. Зелени 
Балкани представиха работата 
си по възстановяване на попула-
циите на черния и белоглавия 
лешояд като първа стъпка за реин-
тродукция на брадатия лешояд в 
България. Проучванията са съсре-
доточени в района на Източ на 
Стара планина и Западни Родопи. 
Паралелно с това се продължава 
подхранването на площадката 
край село Пелевун – Източни 
Родопи; подготовката на подхо-
дящи условия за размножаване 
на лешояди в ЦРРРВ – Стара 
Загора; дейности в изпълнение 
на кампанията против отровите и 
др. Представен беше и процесът 
по изграждане на екологичната 
мрежа НАТУРА 2000 и връзката 
и с Плана, чрез около 30 потен-
циални сайта. Сред най-инте-
ресните данни от останалите 
доклади беше увеличението на 
гнездящите двойки черни лешо-
яди на Кримския полуостров в 
Украйна от 3 на 11 в периода 
2002-2004 г.

В последвалите дискусии и 
коментари се оформиха 3 основни 
приоритета за действие: подхран-
ване и източници за храна, борба 
срещу използването на отрови и 
дейности по реинтродукцията.
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22 април – Международен ден на Земята

Автор: Елена Кметова
Снимки: Кун дъ Реек, ЕС „За Земята“ 

Международният ден на Земя-
та – 22 април бе отбелязан за 
тридесет и пети път по цялото 
земно кълбо. През тази година 
мотото на кампанията в България 
бе „Зелено бъдеще за децата“.

Зелени Балкани традиционно 
отбеляза датата с разнообразни 
съ бития в рамките на няколко дни:

21.04
Мултимедийни представяния 

на биологичното разнообразие на 
страната ни и дейностите на Зелени 
Балкани за опазването на българ-
ската природа в училища в Долна 
Баня и Юнаците.

Мултимедийна презентация на 
тема „Зеленото злато на България“ 
пред доброволци на Зелени Балкани 
в Пловдив.

22.04 – София
Зелени Балкани участва в обща 

акция на открито, организирана от 
няколко неправителствени органи-
зации.

Градинката  до  Народното 
събрание бе разделена на сектори 
– Гори, Защитени територии, 
Генно модифицирани организми 
и Алтернативи, където всяка от 
организациите участници имаше 
възможност да представи своите 
дейности в конкретната област. 
Зелени Балкани оформи кътовете 
за горите и защитените територии, 
където подреди прекрасната излож-
ба „Зеленият Дунав“ със снимки 

на уникалното биологично разно-
образие и екосистеми на реката. 
Пъстрите снимки и младите хора 
привлякоха вниманието на мину-
вачите и много от тях станаха 
приятели и членове на Зелени 
Балкани.

Основен акцент на проявата 
попадна и върху възможните алтер-
нативи за отговорен туристически 
бизнес и устойчиво развитие.   
  Инициатори на проявата бяха 
Екологичното сдружение „За Земя-
та“, Федерация „Зелени Балкани“, 
Агролинк, Българската асоциация 
за алтернативен туризъм, сдру-
жение „Еко Рила“ – Самоков, сдру-
жение „Тетида – Благоевград“ и др.

Акцията бе част от стартиралата 
на 22 март кампания „Да спасим 
природата на България“, в която 

българските природозащитни 
организации се обединяват срещу 
най-сериозните заплахи пред родна-
та природа: унищожаване на горите, 
строежа на огромни ски-курорти, 
безразборното изграждане на мини- 
ВЕЦ, вятърни електроцентрали, 
строежа в защитени територии и 
др.

В полите на Витоша Зелени 
Балкани организира пускане на 
горска ушата сова, забулена сова 
и керкенез, преминали успешен 
курс на лечение в единствения по 
рода си Център за рехабилитация 
и размножаване на редки видове 
в Стара Загора. За щастливото 
завръщане  на  излекуваните 
птици помогнаха около 60 деца 
от Англо-американско училище 
– София. Съвместните акции на 
възпитаниците на това училище 
и Спасителния център на Зелени 
Балкани за втора поредна година 
се превръщат в обща традиция за 
отбелязването на международния 
ден на Земята.

В Пловдив екипът на Зелени 
Балкани откри две изложби  на 
детски рисунки, посветени на Деня 
на Земята. Организацията беше 
поканена да отличи първоклас-
ниците от НУ „Христо Ботев“, 
както и да награди участниците 
в конкруса “Земята – нашият 
общ дом”. Творбите на младите 
художници бяха изложени в 
детския отдел на На ционалната 
библиотека Иван Вазов за периода 
21 – 24.04.2005.
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Експедиция по р. Дунав

Автор: Елена Тилова

От 6 до 16 юни се осъществи 
ежегодната експедиция по река 
Дунав, провеждана от екипа на 
Зелени Балкани. Експедицията се 
осъществи с моторната лодка на 
организацията, като беше покрит 
участъка Видин – Силистра.

По време на проучването 9 
експерти и доброволци на Зелени 
Балкани проучваха орнито- и 
ихтиуфауната на реката. Участваха и 
двама ботаници от WWF – Дунавско-
Карпатска програма. Паралелно част 
от екипа проучваше по-значимите 
влажни зони разположени по 
поречието на реката (Калимок – 
Бръшлян, рибарници Мечка, Орсоя, 
блато Гарван, Малък Преславец и 
др.).

Първоначалната обработката на 
данните от експедицията показва 
намаляване числеността на гнез-
дещите по поречието на реката 
малки корморани и увеличаване 
числеността на лопатарките. По 
време на проучването беше открито 
и ново гнездо на морски орел на 
един от островите в реката.

Акцент на експедицията през тази 
година беше определяне на местата, 
които да бъдат включени в Евро-
пейската екологична мрежа НАТУРА 
2000. В момента екипът на Зелени 
Балкани ръководи проект „Подготовка 
на мрежата от защитени зони 
„НАТУРА 2000“ в България“, финан-
сирана от ПУДООС (Предприятие за 
управление на дейностите за опазване 
на околната среда към МОСВ), чиято 

крайна цел е да завърши подготовката 
на документацията, необходима за 
изграждане на мрежата в България. 
През този полеви сезон в проучва-
нията участват над 100 експерта – 
ботаници, фитоценолози, ихтиолози, 
херпетолози, орнитолози, специалисти 
по бозайници и морски хабитати.

Работа на Зелени Бал кани за 
проучване и опазване биоразно-
образието на р. Дунав – някои 
факти 

Зелени Балкани изпълнява 
програма за консервация и  възс-
тановяване на влажните зони в 
района на Дунав от 1991 г., а от 
1996 г. е партньор в междуна-
родната програма на WWF/DCP 
– Зелен Коридор Долен Дунав.

В сътрудничество с различ-
ни международни организации 
(WWF, EURONATUR, EAF и др.), 

Зелени Балкани успешно осъ-
ществи в района над 17 консер-
вационни проекта на стойност 
над  200 000 евро и привлече над 
13 мил. долара инвестиции от 
Световна банка (WB), Глобалния 
екологичен фонд (GEF) и др. 
донори за възстановяване на 
влажните зони ЗМ „Калимок 
Бръшлен“ и ПП „Персина“ и 
намаляване на замърсяването.

Изпълнявайки своята консер-
вационна програма за съхра-
няване на дивата природа на 
Дунав, Сдружението: 

• идентифицира и изготви 6 
предложения за нови защитени 
територии на обща площ от 
над 30 0000 ха (между които 
ПП „Персина“ и ЗМ „Калимок 
Бръшлен“); 

• активно участва в изграж-
дането на НАТУРА 2000 в поре-
чието на Дунав; 

• закупи 600 ха влажни зони 
(бившите рибарници Калимок, 
с. Нова Черна), с цел тяхно-
то възстановяване и устойчиво 
управление; 

• съвместно с държавни инс-
титуции изготви Стратегия за 
опазване и възстановяване на 
заливните гори на българските 
дунавски острови и последващ 
План за действие; 

•  в  партньорство с ДДС 
„Дунав“ стартира програма за 
възстановяване на естествени-
те заливни гори по българските 
дунавски острови; 

• провежда ежегодни експе-
диции по Дунав за мониторинг 
на биоразнообразието и др. 
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Ден на околната среда

Автор Елена Тилова

Международният ден за опаз-
ване на околната среда – 5 юни 
се чества от 1973 г. по решение 
на Конференцията на ООН по 
проблемите на околната среда, 
проведена в Стокхолм – Швеция, 
през 1972 г. На този ден е приета 
Декларацията за околна среда – 
първият международен договор за 
принципите за екологична защита 
на Земята. 

По време на „Зелената седмица“ 
30 май – 3 юни граждани, НПО 
и институции отбелязаха деня с 
различни инициативи, посветени на 
това да привлечем общественото 
внимание върху проблемите, 
свързани с опазва нето на околната 
среда.

Федерация „Зелени Балкани“, 
РИОСВ – Стара Загора, Фондация 
ТАЙМ – Екопроекти, учениците 
и учителите от 2-ро, 4-то, 5-то, 
6-то ОУ, 13-то ОУ, ПМГ – Стара 
Загора, Професионална гимназия 
– Рад нево „Отбелязаха Деня на 
окол ната среда ЗАЕДНО“ – това 
е мотото на кампанията, която 
през 2005 г. обедини различните 
инициативи, организирани от 
държавниинституции ,  НПО, 
училища и пр. за отбелязване на 

Деня на околната среда и Зелената 
седмица в Стара Загора.

В тази връзка Зелени Балкани 
организираха следните инициа-
тиви:

• На 2 юни (четвъртък)  в парк 
„Аязмото“ се осъществи пускане 
на свобода на горски ушати сови 
и чинки, отгледани в ЦРРРВ. 
В пускането участваха ученици 
от СИП  Екология на 5-то ОУ в 
Стара Загора, които участваха и 
във викторина за нощните грабливи 
птици, а като награда получиха 
информационни материали  за 
совите.

• На 03.06.2005 г. (петък) се 
проведе „Ателие на открито“ под 
мотото „Моя град – по-зелен, по-
пъстър, по-красив“. По време на 
инициати вата близо 70 ученици от 
2-ро, 5-то и 6-то ОУ и СОУ „Васил 
Левски“ – Стара Загора претво риха 
върху текстил вижданията си за по-
добра околна среда. Изрисуваните 
тениски бяха подарявани на 
граждани и минувачи, с цел 
посланията на младите художници 
да достигнат до максимално широк 
кръг от хора. По време на ателието на 
открито на импровизирана изложба 
бяха представени и творбите на 
младите художници, участвали в 
различните конкурси в училищата. 
Учениците 6-то ОУ представиха 
екоревю спектакъл. Доброволците 
на Зелени Балкани разпространиха 
информационни материали за Деня 
на околната среда.

Кампанията „Да отбележим 
Деня на околната среда ЗАЕДНО“ 
имаше за цел да обедини различ-
ните инициативи, организирани по 

повод Деня на околната среда в 
Стара Загора, да въвлече по-широк 
кръг от хора и по този начин – да 
допринесе за това посланието на 
Деня на околната среда да дости-
гне до максимален брой хора и да 
повлияе на общественото мислене. 

Като част от кампанията се 
организириха също така:

• Подвижна класна стая 
„Земното кълбо“ – това е проект на 
Фондация Тайм Екопроекти, който 
по покана на Зелени Балкани беше 
представен в 6-то ОУ на 3 юни. 
„Земното кълбо“ е глобус (модел на 
земното кълбо, създаден с помощта 
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на сателитни снимки) с диаметър 
6,7 м, в който учениците влизат 
за да научат повече за нашия общ 
дом – Земята. Екипът на Фондация 
ТАЙМ Екопроекти представи своята 
оригинална обучителната програма 
пред 60 ученици от 3 училища в 
Стара Загора. 

• Викторина за биологичното 
разнообразие и Конкурс за рисунка 
на природозащитна тематика в 6-то 
ОУ в Стара Загора.

• Награждаване на участни-
ците от 5-то ОУ в конкурси за 
детска рисунка и есе, символично 
засаждане на дръвче, рисуване на 
асфалт.

• Конкурс за рисунка на 
ученици от 2-ри клас на 2-ро ОУ.

• „Открити врати“ в Центъра 
за рехабилитация и размножаване 
на редки видове на Зелени Балкани 
– доброволци на Зелени Балкани, 
служители на ЦРРРВ.

• Посещение в лаборатория 
„Води“ – Ученици от 11 клас на 
ПМГ „Г. Милев“

• В и к т о р и н а  н а  т е м а : 
защитени растителни, животински 
видове и територии в България” 
– 4-то ОУ „Кирил Христов“

• Конкурс за детска рисунка и 
есе – 5-то ОУ ”Митьо Станев”

• Среща на ученици от 13-
то ОУ „П. Хилендарски“ и 4-то 
ОУ „Кирил Христов“ с експерти 
от РИОСВ Стара Загора – РИОСВ 
Стара Загора.

И з л о ж б а  н а  д е т с к и 
р и  с у н к и  п о д  м о т о т о 
„Дивите  пойни  птици 
– домашни любимци или 
жертви на хората“

Автор: Елена Тилова

На 4 юни – събота в сградата на 
РИОСВ-Пловдив, Зелени Балкани 
и малките художници от ОУ “Св. 
Климент Охридски” – Пловдив 
организираха изложба под мотото 
„Дивите пойни птици – домашни 
любимци или жертви на хората“. 
Изложбата е част от информа-
ционната кампания срещу незакон-
ната търговия със защитени видове. 
В нея участваха 35 деца от 2-ри 
до 5-ти клас на ОУ „Св. Климент 
Охридски“. Освен рисунки на 
изложбата бяха представени и 
изработените от децата пластики на 
пойни птици, както и изрисувани 
тениски, които символично бяха 
подарени на представителите на 
различни институции, работещи 
за решаването на проблема с 
незаконната търговия.

Кампания срещу незакон-
ната търговия с пойни пти-
ци и други редки видове в 
Пловдив

Автор: Елена Тилова

Като част от информационната 
кампания и дейностите по проект 
„Партньорство срещу незаконната 

търговия с редки видове“, добро-
волците на Зелени Балкани разпро-
страниха информационни матери али 
(стикери и постери) на местата в 
Пловдив, на които се продават диви 
пойни птици от защитени видове. 

Стикерите и плакатите бяха раз-
пространени в района на „Руския 
пазар“ в Пловдив, при съвместна 
акция с представители на Общинска 
полиция, по зоомагазините в града, в 
училища и пр. 

Целта на кампанията, която 
включва също така представяне на 
мултимедийни презентации, работа 
с младежи, медиите и пр. е да доведе 
до трайно решаване на проблема 
с незаконната търговия. Паралелно 
се извършват и проверки съвместно 
с представители на РИОСВ, РУГ, 
Общинска полиция и Общинска 
администрация на местата, на които 
се ловят и  продават пойни птици. До 
момента в резултат на осъществените 
проверки са конфискувани и пуснати 
на свобода над 150 диви птици от 
защитени видове.

Въпреки че проектът, осъщест-
вя ван с финансовата подкрепа на 
Фондация  „ЕКООБЩНО СТ“ 
приключи, дейностите срещу 
незаконната търговия ще продължат 
до трайното решаване на проблема. 

Използваме случая още веднъж 
да благодарим на всички инсти туции 
и доброволци на Зелени Балкани, 
участвали в дейностите по проекта.
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Евро пей ска среща на 
Алинаса за доброволци за 
консер ва ция

Автор: Елена Кметова

На 12.05.2005 г. представител на 
Зелени Балкани участва в европейска 
среща на Алианса за доброволци за 
консервация – CVA в Брюксел. 

CVA е регистриран през 1997 г. от 
природозащитни организации, които 
работят с доброволци. Основателите 
са 18 организации от 14 страни. 
Целта на Алианса е да попу-
ляризира значимостта на усилията 
на доброволците за консервация и 
да демонстрира ползите от между-
народното сътрудничество в област-
та на работата с консервационни 
доброволци. За да изпълни успешно 
тези цели, Алиансът се стреми да 
популяризира работата с доброволци, 
да установи стандарти в работата 
с тях, да развива уменията на 
доброволците и пр. В CVA членуват 
големи организации като Британския 
тръст доброволци за консервация – 
BTCV, които са дългогодишни наши 
партньори, Австралийския тръст 
доброволци за консервация и други.

Предвид възможностите, които 
Алианса предоставя за своите члено-
ве, Зелени Балкани пожела да е една 
от организациите, които са част от 
CVA. За целта е необходимо органи-
зациите да отговорят на високите 
стандарти на Алианса за работа с 
доброволци и да бъдат акредитирани 
за членство в организацията. 
Стандар тите са изработени, за да 
гарантират условия на безопасност, 
ефективност и удовлетворение 
на доброволците във всички 
организации, членове на Алианса. 

Зелени Балкани започна процеса 
на акредитация в рамките на съв-
местен проект с BTCV за пови-
шаване капацитета ни, финансиран 
от Европейската комисия. В рамките 
на проекта двама британски колеги 
дойдоха през март, за да споделят с 
екипа на Зелени Балкани опита си за 
повишаване ефективността на рабо-
тата с доброволци и да подпомогнат 
създаването на писмени документи, 
регламентиращи отношенията на 
организацията с доброволците. 

Ето защо като бъдещи членове на  
CVA, Зелени Балкани бяха поканени 
да присъстват на Евро пейската среща 
на Алианса в Брюк сел. Целта на 
срещата бе да се представят различ-

ни те членове и се идентифицират 
колективните нужди на организаци-
ите, работещи с доброволци в Европа. 
Друг предмет на дискусии бяха 
общите проблеми на организациите, 
начините на колективна работа, 
откри ването на потенциални сфери 
на съвместна работа.

Среща в Естония по проект 
“Environments for Learning”

Автор: Димитър Попов

В периода 13-17.06.2005 г. в 
Естония се проведе заключителната 
среща от проекта “Environments for 
Learning”, в който Зелени Балкани 
са партньори заедно с BTCV (Вели-
кобритания), Легамбиенте (Италия), 
Естонския фонд за природата 
(Естония), CVG (Гърция) и др. 
Домакини на срещата бяха Естон-
ския фонд за природата (ELF), които 
са базирани в град Тарту-втория по 
големина в страната.

Проектът е финансиран от Евро-
пейския съюз и цели извършване на 
мрежово обучение чрез провеждане 
на срещи между партньорите, на 
които се обменят идеи и опит. 
Друга цел на проекта е признаване 
на уменията придобити от добро-
волците по време на участията им в 
различ ните дейности. 

Във връзка с нарастване на въз-
можностите за участие на все повече 
хора в консервационни дейности бяха 
обсъдени приоритетите в развитието 
на организациите работещи с 
консервационни доброволци. Бяха 
представени накратко резултатите от 
срещата на CVA в Брюксел и ролята 
на Алианса за координиране и подпо-
магане работата с доброволци. Глав-
ните нужди определени на настоя-
щата среща бяха: обучение и управле-
ние на доброволци, стандарти на 
проектите за доброволци, обучение 
на служителите на организациите 
за работа и управление на добровол-
ците, обмя на на доброволци, попу-
ляри зиране на доброволната работа 
на национално ниво, участие на 
служители на фирми в различни 
консервационни дейности като 
доброволци и др.

Следващият модул в програмата 
беше участието на бизнеса и връз-
ките на фирмите с организациите 
работещи в сферата на консер-
вацията. Представено беше партньор-
ството между шведско-финландската 

компания Стора Енсо, която е една 
от водещите в дървопреработващата 
и целулозна промишленост и WWF 
– Латвия. Служителката за връзки с 
обществеността в латвийския офис 
на Стора Енсо изнесе презентация 
за корпоративната социална отговор-
ност (CSR) на фирмата, едно понятие 
набиращо все повече популярност в 
световен мащаб и подкрепяно от 
голям брой фирми, бизнес асоциации, 
профсъюзи, правителства както и 
от международни организации 
като ООН. Основните приоритети 
на CSR за фирмата са подобряване 
условията на труд и безопасността 
на служите лите; удостоверяване 
произхода на закупената дървесина 
и предпочитане на такава от 
сертифицирани гори; нама ляване 
негативното  влияние  върху 
околната среда, чрез подобряване на 
производствените процеси. Сътрудни-
чеството между фирмата и WWF-
Латвия се състои във: финансова 
подкрепа на проект за реинтродукция 
на зубъри в Латвия и организиране на 
срещи и конференции между заинте-
ресованите страни в горския сектор 
за разрешаване проблема с нелегал-
ните горски сечи, както и издаване и 
разпространяване на информационни 
материали по темата.

Друг пример за успешно парт-
ньорство беше представен от нашите 
домакини ELF и тяхното сътрудни-
чество с печатарската фирма Triip. 
Печатницата е една от най-големите 
в Естония и един от основните й 
продукти е т.нар. Зелен печат, при 
който се използват рециклирана 
или хартия произведена от сертифи-
цирана дървесина (FSC)  и мастила 
на растителна основа. Сградата на 
печатницата е ремонтирана, така 
че консумацията на енергия да е 
възможно най-ниска и се ползва 
енергия добита от възобновяеми 
източници, което е резултат от друго 
партньорство на ELF, този път с 
Естонската енергийна компания. 
Използва се и нова печатна 
технология, при която фолиото за 
цветоотделките е заменено с тънки 
алуминиеви листове, като по този 
начин не се ползват химикали за 
проявяване, а листовете от своя 
страна могат да се рециклират.

След приключване на теоретич-
но-практическата част от срещата ни 
беше дадена възможност да разгле-
даме Ботаническата градина в Тарту 
и природния резерват Алам-Педия. 
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Коалиция от природозащитни 
организации – ФПС „Зелени Балка-
ни“, ЕС   „За Земята“, „Еко Клуб 2000“, 
„Информационен и учебен център по 
екология“ и Инициативните комитети 
„Живот За Крумовград“ и с. Попин-
ци, граждани, и независими експерти 
се обявиха срещу изграждането на 
златната мина „Ада тепе“ в окол-
ностите на Крумовград.

Опасенията на местните хора и 
природозащитниците са свързани 
със следните аргументи:

1. Проектът в Крумовград пред-
виж  да добив на злато с използване 
на цианиди. Технологията е една 
от най-опасните за хората и дивата 
природа в света. Цианидите са съеди-
нения, които са силно токсични за 
човека в ниски концентрации (чаена 
лъжичка с 2 % разтвор на цианиди 
е смъртоносна за човека). В същото 
време те са силно разтворими – веднъж 
„изпуснати“ те проникват в реките 
и подпочвените води, замърся вайки 
огромни площи и застрашавайки 
живота на хората, селскостопан ската 
продукция и биоразнообразието. 
При евентуална авария цианидното 
замърсяване ще засегне цялото 
поречие на реките Крумовица, Арда 
и Марица, както и Бяло море. Трудно 
могат да бъдат определени всички 
засегнати  общности в България, 
Гърция и Турция при един дори 
малък инцидент. 

2. Рудникът се намира в непо-
средствена близост до града – част от 
съоръженията му се намират на 800 
м от градската болница, а няколко 
села и квартал около Крумовград ще 
бъдат изселени и унищожени.

3. Откритият рудник предста-
влява комплекс от огромни изкопи, 
насипи от земна и скална маса, 
хвостохранилища, които нанасят 
непоправими щети на ландшафта. В 
тази връзка разработването на рудни-
ка тотално нарушава ратифицираната 
от България Европейска конвенция 
за ландшафта;

4. Застрашено е препитанието 
от земеделие и животновъдство, кое-
то е основен поминък на десетки 
хиляди хора в района. Запрашването, 
заплахата от цианидно натравяне, 
евентуални промени на микрокли-
мата ще се отразят на поминъка на 
хората, включително на отглежда-

нето на автохтонни сортове тютюн 
като „Баши-Бали“. 

5. Опасност от унищожаване на 
културно и историческо наследство с 
национално и европейско значение. 
През 2001 г. според местни хора и 
археолози, с булдозер са унищожени 
две тракийски светилища в 
района на Крумовград от фирмата 
концесионер. Вероятно са нарушени 
Европейската Конвенция за защита 
на археологич ното наследство и 
българското зако нодателство.

6. Местните общности са про-
тив разработване на мините и не 
желаят да продават живота и бъдеще-
то си. В нарушение на Европейската 
Харта за местно самоуправление, 
хората са подложени на натиск от 
властите и фирмата концесионер да 
се изселват и да променят начина 
си на живот. Местната общност 
не е сама и е подкрепена от хора, 
експерти и организации в България, 
Турция и Гърция;

7. Съмнителните ползи за стра-
ната при разработване на мините. 
Инвестиционното предложение 
в Крумовград, изработено на база 
проучване и проектодоговор за конце-
сия предложен от Министерски 
съвет, дава основания да се смята, 
че цялото злато ще бъде изнесено в 
чужбина, а прихода за Държавата ще 
бъде не повече от 10% от печалбите. 
Това е явен корупционен механизъм 
– от добитите 50 тона злато се очакват 
приходи за държавата в размер на 
60 милиона $, докато печалбата за 
концесионера ще възлиза на 590 

милиона $  или тя е 420 %. Очевидно 
става въпрос за изнесено национално 
богатство и унищожена природа!

9. Въпреки че в проекта е 
предвидена рекултивация, тя е просто 
„козметика“, няма реална възможност 
да се възстановят веднъж унижоще-
ните ландшафт и биоразнообразие.

На 21 юли над 150 жители, 
участваха в протеста „ЖИВОТ 
ЗА КРУМОВГРАД“. С викове и 
транспа ранти „БММ и ЕБВР вън 
от Крумовград“ и „Крумовград не 
се продава“ хората застанаха пред 
информационния център на инвести-
тора „Болканс Минералс енд Май-
нинг“ (БММ). Искането на протести-
ращите бе категорично – компанията 
да напусне града и да не застрашава 
живота и здравето им с добива на 
злато от Ада Тепе. Протестът бе 
по повод посещение от експерти на 
Европейската банка за възстановя-
ване и развитие (ЕБВР), които 
трябва да направят екологична и 
социална оценка на проекта, за да 
отпуснат исканата от БММ сума. 
Основната цел на демонстриращите 
беше представителите на ЕБВР да 
се запознаят с аргументите против 
изграждането на мината и да оттеглят 
своето финансиране. Проведени бяха 
и разговори с представителите на 
ЕБВР, при което те поеха ангажи-
мента да се запознаят със стано-
вището на НПО и инициативния 
комитет и да разгледат техните 
аргументи при взимането на решение 
за финансиране на проекта. 

Протест срещу златната мина „Ада тепе“ край Крумовград

Автор: Константин Дичев
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Отбелязване на 110-годишнината от създаването на парк „Аязмото“ в Стара Загора

Автор: Елена Тилова

Във връзка с отбелязването на 
110-годишнината от създаването 
на парк „Аязмото“ в Стара Загора 
и родолюбивото дело на видния 
българин Митрополит Методи 
Кусев (инициатор за създаването на 
парка), Община Стара Загора орга-
низира кампания, с участието на 
различни организации и граждани.

В тази връзка на 30 март 
доброволците на Зелени Балкани 
поставиха в парка 15 къщички 
за пойни птици и засадиха 5 
дръвчета.

Веднага щом отминаха дъждов-
ните дни прятелите на парк „Аязмо-
то“ от II-ро Основно Училище в 
Стара Загора и доброволците на 
Зелени Балкани, отбелязаха годиш-
нината с образователна игра на 
открито. Играта беше организирана 
по инициатива на г-жа Найденова 
– преподавател във II-ро основно 
училище и Зелени Балкани с 
подкрепата на Фондация „Пенчо Р. 
Славейков“. 

Целта на играта, базирана на 
принципа „образование чрез 
действие“ бе да запали у децата 
интереса към природата и природо-
защитата, да изведе учениците на 
открито и да им даде възможност 
непосредствено да се докоснат до 
красотата на природата.

В сърцето на парка второ-
класниците от II-ро Основно Учи-
ли ще се състезаваха като преми-

наха през импровизирани пунктове, 
символизиращи различни напра-
вления от дейността на Зелени 
Балкани, свързани с опазването на 
птици, бозайници, опазването на 
горите и дейността на Спасителния 
Център за диви животни. На тях те 
„гасяха пожари“, садиха дръвчета, 
поставяха къщички за пойни птици, 
разпознаваха бозайници и птици. 
За отлично представяне и четирите 
участващи класа получиха макси-
мален брой точки и награди, осигу-
рени от Община Стара Загора, 
Фирма Багира и рекламни материа-
ли на Зелени Балкани.

Като част от кампанията, учени-
ците от II-ро Основно Училище 
участваха и във викторина на 
29 март. Двата отбора от 4 клас, 
участващи във викторината демон-
стрираха пред журито от Зелени 
Балкани завидни познания за 
живота и делото на Митрополит 
Методий Кусев, създаването на 
парк „Аязмото“ и опазването на 
природата.

Спортна олимпиада на 
Форума на българските 
бизнес лидери

В неделя, 3 юли се проведе 
втората Олимпиада на Форума 
на българските бизнес лидери. 
Спортното събитие се проведе 
на голф-комплекса в Ихтиман. 
Представители на Зелени Балкани 
взеха участие в състезанията по 
футбол и тенис на корт. Въпреки 
достойното представяне на нашите 
състезатели, отборите им не 
отбелязаха победа, но за сметка на 
това бяха осъществени множество 
полезни контакти.

Преди началото на състезанията 
6 птици – 3 домашни кукумявки 
(Athene noctua) и 3 горски ушати 
сови (Asio otus) бяха върнати в 
природата. Шест от най-младите 
участници в олимпиадата получиха 
възможност да се докоснат до 
дивите птици, като ги върнаха към 
естествената им среда.



бъде взета от гнездото и настанена 
за възстановяване и доотглеждане в 
Спасителния център за диви животни 
(Виж следващата статия). Интерес-
но бе поведението наблюдавано в 
другото гнездо, където третото малко 
оцеля благодарение на „открадната“ 
храна от по-големите орлета, които 
се връщаха и след излитането си да 
се хранят в гнездото, в което са били 
излюпени.

Наблюденията през тази и мина-
лите години показват, че като 
цяло популацията на вида в Сакар 
и Дервентските възвишения се 
стабилизира и показва тенденция 
за повишаване на числеността и 
разширяване на ареала. Доказателство 
за това е новоткритата от БДЗП млада 
двойка в района. 

За съжаление не такава е ситу-
ацията в другите райони на страната 
– единствените 2 известни гнездящи 
двойки в централна България не 
загнездиха през  настоящата година. 

Остават и много неизвестни, 
относно съдбата на младите птици, 
не е изестно къде зимуват и какви 
са заплахите за тях. Не е известно и  
каква е ситуацията с популацията на 
царския орел в частта от Сакар плани-
на, разположена на територията на 
Турция и т.н.

В заключение – царският орел в 
България е изключително рядка и 
уязвима птица и въпреки постигна-
тото до сега са необходими още много 
усилия за гарантиране на неговото 
оцеляване.
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Мониторинг и охрана на гнездата на царския орел

Автори: Ивелин Иванов, Елена Тилова 

Консервационните дейности 
на Зелени Балкани за опазване 
на царския орел стартират през 
1988г., когато основателите на 
Зелени Балкани откриват първото 
гнездо на вида в Сакар планина На 
следващата година е открито и 
второ гнездо в съседна на Сакар 
територия – Дервентски възвише-
ния. В следващите години екипът на 
Зелени Балкани открива още няколко 
гнезда като през 2004г. общият им 
брой в Сакар вече е 6. Оттогава 
стартират и по-сериозните усилия 
от страна на Зелени Балкани за 
опазване на царския орел изразени 
в:  охрана и мониторинг на 
гнездата; изкуствено подхранване; 
„преместване“ на застрашени 
гнезда на по неуязвими места; 
изграждане на изкуствени гнезда, 
маркиране на млади птици, 
засаждане на тополи (почти 
всички гнезда в България са на 
такива дървета); обявяване на 
защитени територии; публични 
и информационни кампании. В 
единствения в страната Център 
за рехабилитация към Зелени 
Балкани до сега са постъпили 7 
царски орела, като два са върнати 
в природата, предстои пускането 
на една птица и 2 са отглеждани 
в Центъра. 

В резултат на нашите усилия, 
както и на тези на други НПО 
като БДЗП, държавни институции 
и пр. в днешно време знанието за 
състоя нието на царския орел в 
България е значително повишено 
и се предприемат все по успешни 
природозащитни практики. 

В резултат на тези усилия видимо 
се забелязва повишение на гнездящи-
те двойки в гореспоменатите райони 
като в момента са ни известни 17 
гнездящи двойки, а популацията на 
вида в страната се оценява на около 35 
двойки („Численост на националните 
популации на гнездещите в България 
птици, 2004“, Екип „Орнитофауна 
към Работна група „Фауна по проекта 
НАТУРА 2000 в България“).

През тази година работата на 
Зелени Балкани за опазването на вида 
се осъществяваше с финансо вата 
подкрепа на „Рeople`s trust for endan-
gered species“  и включваше монито-
ринг, охрана и подхранване. Експерти 

на Зелени Балкани реги стрираха 
загнездването на общо 12 двойки, 10 
от който излюпиха общо 19 малки, 
от тях успешно излетяха 17, едно 
от малките не излетя успешно и бе 
настанено в Центъра за рехабили та-
ция, а едно малко умря още в гнездото. 
Изключително интересен е факта, че 
три от двойките излюпиха по три 
малки, като основната причина за това 
е изминалата „миша зима“ в България. 
За съжаление само от едно от гнездата 
излетяха и трите малки.

В периода април – август експерти 
и доброволци на Зелени Балкани 
извършиха обстоен мониторинг, 
охра на и изкуствено подхранване 
на на 4 от гнездата на царски орел в 
Сакар-планина и Дервентски възви-
шения. Въпросните гнездата бяха 
избрани тъй като наблюденията през 
изминалите години показаха, че това 
са едни от двойките с най-добър 
гнездови успех в страната, което 
определя и голямото им значение за 
оцеляването на вида и разширяване 
на неговата популация. Паралелно 
беше осъществяван мониторинг на 
всички останали известни гнезда на 
царски орел.

С цел да се повиши гнездовия 
успех птиците бяха изкуствено под-
хранвани, като една от двойките 
редовно използваше при изхранва-
нето на малките оставената от 
човека храна. Четирите двойки 
успяха да отгледат общо 9 малки, 
като две от тях отгледаха по 3 малки, 
което е изключително рядко явле-
ние в природата, у нас. При две от 
двойките третите малки, които бяха 
изостанали в развитието си останаха 
в гнездата по-дълго от другите две 
малки. Птиците бяха внимателно 
наблюдавани през този критичен за 
оцеляването им период. За съжаление 
опасенията ни се потвърдиха и 
възрастинте птици изоставиха трети-
те си малки в гнездото без да ги 
хра нят. Наблюденията продължиха 
няколко дни след като възрастните 
престанаха да хранят малките, като 
екипа на Зелени Балкани имаше готов-
ност при необходимост да вземе от 
гнездата изоставените птици. Това 
се наложи само за едно от малките, 
което остана в гнездото три дни след 
като родителите му престанаха да 
го хранят. Това наложи птицата да 
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Екип на „Зелени Балкани“ спаси млад царски орел в Сакар планина 

Автори: Градимир Градев, Христина Христова

Младата птица от световно 
застрашения вид – царски орел е 
от гнездо с три малки и не успя 
да излети успешно от гнездото. 
Редовното наблюдение на пти-
ците от страна на доброволците 
на Зелени Балкани установи, 
че две от малките напуснаха 
у с п е ш н о  г н е з д о т о ,  д о к а т о 
третото не излетя заедно с 
тях. За съжаление възрастните 
орли  пре ст анаха  да  хранят 
и з о с т а н а л ат а  в  р а з в и т и е то 
си птица и полагаха грижи 
единствено за другите две летящи 
млади орлета. В продължение на 
три дни доброволци на Зелени 
Балкани наблюдаваха изоста-
веното в гнездото малко. В тези 
критични моменти, след внима-
телна преценка и обсъждане, 
както и съгласуване с РИОСВ – 
Хасково бе предприета акция за 
спасяването на третото малко. 

В резултат на успешно прове-
дената акция, бедстващата птица 
бе транспортирана и настанена 
в Спасителния център на Зелени 
Балкани в Стара Загора. След 
постъпването на птицата беше 
направен задълбочен преглед от 
специалистите на Центъра. Със-
то янието на пациента беше опре-
делено като задоволително. Не 
бяха открити фрактури на кос-
тите, както и клинични изяви на 

заболяване. Птицата бе прена-
сочена за волиерно отглеждане в 
Центъра и поставена под постоян-
но наблюдение с надеждата да 
бъде върната на свобода в дивата 
природа.

Това е петият поред случай 
на постъпване на царски орел 
в Центъра. В момента птицата 
е поставена в едно от големите 
помещения на новопостроената 
волиера за едри хищни птици.

Кратка предистория:

Въпросната двойка царски орли 
е обект на мониторинг и консерва-
ционни дейности от страна на 
Зелени Балкани от дълги години. 
Ежегодно доброволци извършват 
охрана, наблюдение и изкуствено 
подхранване през гнездовия период. 
В повечето случаи двойката 
излюпва и успешно отглежда по две 
малки. Тази година в началото на 
май са излюпени три малки, които 
възраст ните ежедневно хранят, 
както с естествена плячка така и 
с месо, осигурено от изкуственото 
подхранване (над 40 кг от домашни 
бозайници). До момента на излитане 
и трите малки се развиват добре, 
активни са и приемат приблизително 
еднакво количество храна. За да се 
гарантира достатъчно количество 
храна в момента на излитане 
на малките, в района на гнездото 
допълнително бе изхвърлен труп на 
малка коза. Въпреки наличието на 
голямо количество храна, след изли-
тането на двете малки, възраст ните 
птици изоставят трето малко в 
гнездото и полагат грижи единствено 
за излетелите млади птици.

Използваме случая да благодарим 
на всички доброволци на Зелени 
Балкани участвали в охраната и 
наблюдението на гнезда на царски 
орли.
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По време на редовния мониторинг 
на орнитофауната на рибарниците 
край Николаево екипът на Зелени 
Балкани има щастието да наблюдава 
сив жерав (Grus grus). На същата 
дата (10.04.2005 г.) в района бяха 
наблюдавани над 50 вида, сред които 
и големия воден бик, орел рибар, 
редица видове дъждосвирци. Още 
по-интересен за наблюдателите бе 
фактът, че жеравът беше атакуван 
от морски орел. Последващите 
наблюде ния показаха, че същата 
птица се задържа в района на 
рибарника за около седмица.

Ключовото разположение на рибо-
въдното стопанство (между Средна 
гора и Стара Планина), богатата 
хра нителна база и наличието на 
подхо дящи убежища го прави 
притегателна точка за птиците. 
Проучванията от екипа на Зелени 
Балкани показват, че на територията 
на рибовъдното сто панство се 
срещат 171 вида, редица от които са 
с висок приодозащитен статус.

Поречието на река Тунджа, рибо-
въдното стопанство и близко разпо-
ложеният яз. Жребчево са от голямо 
значение за орнитофауната, както по 
време на миграционния период, така 
и за тяхното размножаване и прези-
муване. По тази причина те са и едни 
от обектите предложени от екипът 
на Зелени Балкани за включване 
в Европейската екологична мрежа 
НАТУРА 2000.

Отстрелян стрепет беше занесен на препаратор

Автор: Елена Тилова

Стрепетът (Tetrax tetrax) е квалифициран в Червената книга на България 
като изчезнал вид за страната.

През втората половина на 19 в. стрепетът е често срещан гнездещ вид в 
Добруджа и вътрешността на страната (Симеонов, Мичев, Ангелов, 1990). 
В края на 19 век числеността му намалява поради усвояването на земите 
за нуждите на земеделието, което води до постепенното му изчезване от 
територията на страната.

В средата на октомври 2004 г. един възрастен женски екземпляр е бил 
отстрелян  по време на лов за яребици.

Стрепетът е бил отстрелян по време на есенния прелет на вида, поради 
което най-вероятно става дума за мигриращ индивид, като не е изключено в 
района да се срещат и размножаващи се двойки.

За съжаление намирането на убити или отстреляни екземпляри от редки 
и застрашени видове не е рядкост и ни връща към дните на “пушечната 
орнитология”, когато тяхното присъствие в даден район е било констатирано 
след убиването на екземпляри от съответния вид.

Нежелан вид влечуго в р.Марица!!!

Автор: Елена Кметова

На 11.04.2005г. екип на Зелени Балкани установи червенобуза кос те  нурка 
(Trachemys scripta elegans) почиваща на брега на река Марица в границите 
на гр. Пловдив. Подобни наблюдения в дивата природа будят сериозна 
тревога. Червенобузата костенурка е изклю чително инвазивен вид, характерен 
за южните щати на Северна Аме рика. Поради сравнително малките си 
изсиквания, видът се превърна в широкоразпространен домашен любимец. В 
природата и в плен обаче, той достига до 40 см дължина на корубата, което го 
прави вече нежелан съквартирант. В резултат на това много от симпатичните 
двусантиметрови костенурчета в зоомагазините след 4 – 5 години биват 
изхвърлени в зоoпаркове, градски водоеми и др.

По всичко личи, че червенобузата костенурка успява да презимува в нашите 
климатични условия и може да се превърне в сериозен съперник на нашите 
видове, като например обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis).

Надяваме се, лимитиращ фактор върху прекомерното разпростра нение на 
интродуцента да се окаже температурата от 26° С, в продъл жение на 50-62 
дни, необходима за развитието на яйцата му.

Използваме случаят да призовем всички собственици на нежелани домашни 
любимци да се въздържат от безотговорно пускане в природата, защото това 
може сериозно да застраши равновесието на нашите екосистеми и да доведе 
до из чезването на двата редки вида блатни костенурки, естестевно срещащи 
се в нашата страна.

Сив жерав, морски орли, 
орел рибар и още 50 вида 
наблюдава екипът на Зелени 
Балкани на рибарника край 
Николаево

Автор: Елена Тилова
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1000-ния пациент беше приет в Центъра за рехабилитация 
и размножаване на редки видове

Автор: Христина Христова - Ветеринарен лекар ЦРРРВ

В началото на юни тази година в Центъра за рехабилитация към Зелени 
Балкани постъпи 1000-я пациент. Това е птица от вида горска ушата сова  
(Asio otus), намерена в гр. Стара Загора. 

За 13-годишната история на Центъра се наблюдава тенденция  за 
растеж в броя на приетите пациенти през  всяка изминала година, което е 
свързано с нарастване на неговата популярност и разширяване на мрежата 
от доброволни сътрудници. 

За сравнение - статистиката сочи, че в периода януари - юни 2004 г. 
през вратите на Центъра са преминали 110 пациента, а за същия период 
през тази година, пациентите са 205. Същевременно, се увеличава и 
процентът на успешно излекуваните и пуснати на свобода пациенти, като 
за 2003 г. той беше 36 %, а за 2004 г. е нараснал на 42 %.

Екипът на Зелени Балкани и Центъра за рехабилитация благодари на 
всички доброволци и колеги, които през всичките тези години са оказвали 
неоценима помощ в дейността ни.

Център за рехабилитация и размножаване на редки видове

И тази година двойката бухали, 
постоянни обитатели на Центъра за 
рехабилитация, излюпиха своите 
малки в рамките на програмата 
за размножаване на стационарните 
пациенти на Центъра. Те са петото 
поред поколение на нощните птици 
и второто за тази година. 

Както често става в природата, 
поради топлото време в началото на 
годината, птиците се подготвиха за 
гнездовия сезон рано през зимата. В 

средата на януари женската мътеше  
3 яйца, а към средата на февруари 
вече имаше излюпено едно малко. 
Поради внезапното застудяване в 
края на февруари и началото на 
март, и обилните валежи от дъжд и 
сняг, около средата на март един от 
служи телите на Центъра намери в 
изоста веното гнездо едно умряло 
малко и две неизлюпени яйца. Една 
седмица след като установихме 
случилото се, бухалите отново 
започнаха да демонстрират брачно 
поведение. Не след дълго женската 
отново легна в гнездото.

В началото на април един от 
доброволците на Центъра съобщи 
за 4 яйца в гнездото, които е 
видял, когато надвечер женската 
е станала, за да се храни. За 
наша голяма радост към края на 
април се излюпи второто за тази 
година поколение малки. Те са 
две, и растат здрави и жизнени 
под нежните грижи и закрилата 
на своите родители, както и на 
доброволците и служителите на 
Центъра.

Вярваме, че въпреки премежди-
ята ще успеем да отгледаме поред-
ното поколение бухали, които по 
традиция след това ще пуснем в 
природата.

Посещения в ЦРРРВ

От началото на годината 
до средата на май Центърът за 
рехабилитация беше посетен от 
над 400 посетители, повечето от 
които деца на възраст между 7 и 16 
години. Над 20 бяха органи зи раните 
групи от ученици и студенти от 
Стара Загора, Раднево и Пловдив.

При визитата си младите 
хора бяха запознати с дейността 
на Зелени Балкани, работата на 
Центъра, съдбата на повечето от 
пациентите в Центъра и научиха 
повече за редките и застрашени 
видове отглеждани в него.

Трогнати от съдбата на птиците, 
общо 8 класа станаха осиновители 
на 9 от нашите пациенти. Това са 
децата от ПГ гр. Раднево и НУ 
„Христо Ботев“ гр. Пловдив.

На всички тях искаме да 
благодарим за благородната постъпка 
и да ги приветстваме с „Добре 
дошли“ в нашето голямо семейство.

Ново поколение бухали в Центъра за рехабилитация

Автор: Христина Христова – Ветеринарен лекар ЦРРРВ

Осиновитлената програма 
на Центъра е една от възмож-
ностите да подпомогнете 
на ша та работа за опазване 
на дивата природа и да 
допри несете за опазване на 
редки видове, макар и извън 
ес тестве ната им среда. 

За повече информация: 042 
607741, 042 622401.
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Микрокамера беше мон-
ти  рана в гнездовата камера 
на двойката обикновени 
ветрушки (Falco tinnuncu-
lus) в ЦРРРВ

В рамките на програмата за раз-
множаване на стационарните паци-
ен ти на Центъра за рехабилитация 
за пръв път в България бе поста-
вена микрокамера в изкуствена 
гнездилка на хищна птица (обик-
новена ветрушка). 

Целта на специалистите от Цен-
тъ ра бе да наблюдават и запишат 
цялостния цикъл от снасянето на 
яйцата до излюпването на младите 
птици, подхранването от страна на 
родителите и напускането на гнез-
дото.

Това за момента са първите стъп-
ки от подобна дейност в Центъра. В 
близко бъдеще предстоят монтиране 
на подобни устройства и в гнездата 
на другите размножа ващи се двойки 
– бухали, белоопашати мишелови и 
щъркели.

Натрупаната информация около 
размножаването на по-обикно-
вените видове се надяваме да ни 
помогне при бъдещото отглеждане 
и размножаване на видове като бра-
дат лешояд, черен лешояд, белоши-
па ветрушка, царски орел и други.

Ще се радваме след любител-
ския старт на тази дейност, натру-
паната и архивираната информация 
за размножаването на различни 
хищни птици да бъде от полза и на 
научните орнитологични среди в 
страната. 

След решаването на някои 
технически детайли, предстои 
представяне на живо на кадри 
от поставените микрокамери на 
ин тернет страницата на „Зелени 
Балкани“.

Като част от задълженията си 
по Конвенцията през 2003 г. със 
заповед РД 242/14.03.2003 на 
Министъра на околната среда и 
водите България определи местата 
на Спасителните CITES Центрове 
в страната, в които да бъдат наста-
нявани видове, конфискувани при 
опит за нелегална търговия с тях. 
По отношение на видовете от дивата 
фауна, в България бяха определени 
три Спасителни Цен търа, единият от 
които е Центърът за рехабилитация 
и размножаване на редки видове, 
управ ляван от „Зелени Балкани – 
Стара Загора“. 

Необходимостта от готовност 
за приемане на редки екзотични 
видове (като папагали, примати и 
пр.) изисква наличието на специално 
създадени за целта помещения, които 
да предоставят всички необходими 
за отглеждането им усло вия.

С тази цел започна реконструк-
цията на сградата предоставена на 
„Зелени Балкани“ през 2002 г. от 
Тракийския университет – Стара 
Загора и създаването на специално 
„крило“ на Центъра за отглеждане 
и временно пребиваване на екзотич-
ни видове. Сградата е бивш ста-
ционар при катедра Епизоотология 
и Паразитология на Тракийски уни-
верситет  има площ площ 287 кв.м. 
и по първоначално предназна чение 
е изпълнявала функциите на Стаци-
онар за едри животни.

Благодарение на Twining проект 
на МОСВ с Австрия „Институ-
ционално укрепване за прилагане 
в България на наредбите на Евро-
пей ския съюз относно опазване на 
видове от дивата флора и фауна чрез 
регулиране на търговията с тях“) 
бе разработен подробен проект за 
реконструкция на горепосочената 
сграда и бяха подготвени всички 
предварителни документи свързани 
с реализацията на този проект.

През 2004 – 2005 г. се осъщест-
вява проект „Преустройство на 
сграда за целите на CITES Спасите-
лен Център за конфиску вани диви 
животни към ЦРРРВ на СНЦ 
„Зелени Балкани – Стара Загора“, 
финансиран от ПУДООС (Предпри-
ятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда), който 
има за цел основна реконструкция и 
смяна на предназначението на сгра-
дата. Реконструкцията на сградата 
включва обособяването на девет 
специализирани помещения за прие-
мане на конфискувани животински 
видове, ветеринарна амбулатория, 
помещения за хранителни продукти 
(в това число и хладилна камера), 
офис-помещение, гаражно помеще-
ние за специализирания ав то мо бил, 
предназначен за траспор тиране на 
диви животни ипр. Сградата ще бъде 
газифицирана и оборудвана с ото-
пли телна и вентилационна система, 
което ще позволи предоставянето 
на необходимите условия за отглеж-
дане на екзотични и топлолюбиви 
видове.

Отделните помещения ще бъдат 
оборудвани с необходимите консу-
мативи за отглеждане на птици, тера-
риуми за отглеждане на влечуги, спе-
циален приемник за прилепи и пр. 

Предвижда се реконструкцията 
на сградата да бъде завършена до 
октомври 2005 г.

Изграждането на Спасителни 
CITES-центрове, които да разпола-
гат с квалифициран и опитен персо-
нал, добра база, ветеринарномеди-
цинско оборудване и консумативи 
е задължителна предпостав ка за 
доброто изпълнение и подобряване 
на работата на страната по прила-
гането на Конвенцията. Това от 
своя страна ще има реален принос 
за опазване на видовете в дивата 
природа, дори и извън пределите на 
естественото им разпространение.

Нова сграда за нуждите на Спасителния CITES  център 
към ЦРРРВ – Стара Загора

Автор: ЕленаТилова

CITES представлява международно споразумение за опазване на дивата 
природа, което цели да предотврати изчезването на видове вследствие  
от търговия с тях. Пълното име на конвенцията е „Конвенция по 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна 
и флора“, но е по-известна като CITES (или още като Вашингтонска 
Конвенция). Конвенцията е подписана във Вашингтон през 1973 г. и влиза в 
сила на 01.07.1975 г. Понастоящем в нея членуват повече от 150 страни. 
Една от тях е България, за която конвенцията влиза в сила през 1991 г.



седмицата има два пълни работни 
дни по 12 часа, 3 работни дни по 
6 часа и два почивни дни, които 
можете да използвате в зависимост от 
интересите и желанията си (например 
за да посетите исторически забележи-
тел нос ти като известния храм на 
Аphea, датиращ от 453 г. пр. Хр.). 

За да си доброволец в Центъра не 
е задължително да си ветеринарен 
или друг специалист. Работата в 
Центъра се състои в различни грижи 
за животните и поддръжка на центъра 
– хранене на птиците, почистване на 
клетките,оказване на първа помощ на 
пострадали животни и пр. В замяна 
на своята работа доброволците полу-
чават място за нощуване (има отделна 
къща за доброволци), основни храни-
телни продукти и ползване на кухня, 
перално помещение и ако са късмет-
лии – придружаване на пускане на 
птиците. 

Независимо от човека и неговите 
интереси, неусетно всеки се оказва 
силно въвлечен в живота на нашите 
диви приятели. Хората дават най-
доброто от себе си и търсят приложе-
ние на уменията си, например като 
оператори, журналисти, PR-и. Неза ви-
симо от различните националности, 
хората живеят и работят заедно с 
усмивка, заобиколени от птичата 
глъч. Дори през вечерите в някой бар 
в града или на плажа продължават 
разговорите за центъра, работата и 
организацията за следващия ден. 
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Гръцка болница за диви 
животни

Автор: Сашка Витанова

EKPAZ – Гръцка болница за диви 
животни е неправителствена органи-
зация, основана през 1990 г. Това 
е най-старият и голям център за 
рехабилитация на диви животни  в 
Гърция и южна Европа, посветена 
на лечение, възстановяване и връ-
щане в природата на видове от 
дивата природа, както и осигуря ва не 
на условия на живот на животните, 
които не могат да бъдат върнати на 
свобода.

Целите и задачите на EKPAZ са 
твърде сходни с тези на Центъра за 
рехабилитация и размножаване на 
редки видове, като между двете орга-
ни зации има тесни връзки на сътруд-
ничество и обмяна на опит. EKPAZ и 
ЦРРРВ са сред основа телите на мре-
жа та Network of Wildlife Rehabilation 
and Research, създадена за да подобри 
сътрудничеството между подобни 
Центрове в Израел, Палестина, 
Сърбия, Финландия, Малта и др.  

EKPAZ се намира на о. Егина в 
Егейско морe на около 20 километра 
югозападно от Атина или на малко 
повече от час с ферибот. Центърът 
е разположен на около 6 км от града 
Егина, сред хълмиста местност, близо 
до най-високата планина на острова 
(която е едва 534 м). Центърът се 
намира на това наистина приказно 
място от 4 години, като преди това се 
е помещавал в една от най-старите 
сгради на острова – тази на бившия 
затвор. 

Дейността на Центъра започва 
преди около 20 години от Янис Поло-
полус, който е бил студент в Солун-
ския университет, като той до ден 
днешен дейно участва в живота на 
EKPAZ. 

Средно за година през EKPAZ 
преминават около 3500 – 4000 
живот ни, главно птици (сред 
тях много редки и застрашени 
видове като двата вида пеликани, 

средиземноморски сокол, степна 
ветрушка, царски и кресливи орли, 
белоглави и египетски лешояди и 
пр.). В Центърът се отглеждат също 
така лисици, игуани, папагали, една 
миеща мечка и два скункса, както и 
безброй гълъби и гугутки. Основните 
проблеми, с които пристигат птиците 
са огнестрелни рани, фрактури, трав-
ми от електричество, отравяне. Те 
пристигат от различни краища на 
страната със сътрудничеството на 
мрежа от доброволци и партниращи 
организации и се транспортират до 
острова с ферибот от Атина, поставе-
ни в картонени кутии. След първо-
началния преглед се взима решение 
за съдбата на птицата. При положение 
че тя не може да бъде върната в при-
родата и би могла да живее с недъга 
си, тя остава постоянен обитател на 
Центъра. За целта Центъра разполага 
с 30 клетки и 3 вътрешни двора, 
където осакателите птици прекарват 
живота си. 

В дейността на Центъра участват 
доброволци от цял свят, с различни 
интереси и на различни възрасти. 
Използваният език е английски. Има 
установени правила и програма за 
работа, която винаги може да се 
променя според броя на хората и 
належащите задачи. Доброволците 
могат да останат в центъра за разли-
чен период от време. Работния ден 
започва в 9 часа и завършва в 19  
часа (две почивки от 1 час). През 

Бюлетинът се издава с финансовата подкрепа на Програмата 
за екологични дейности на Toyota и Европейската комисия.
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