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Снимка Стоян Николов

Децата на Източни Родопи: какво ще им завещаем?
Снимка Ивайло Ангелов

Скъпи читатели,
2010 бе годината, в която трябваше да сложим край на намаляването на биоразнообразието – за съжаление не постигнахме тази цел. Цената на провала е все пообедняващ ландшафт, който по-трудно може да удовлетвори потребностите както
на хората, така и на дивата природа.
Предизвикателствата стават все по-големи – например климатични промени,
увеличено завземане на земя за урбанизиране и растящ натиск върху природата
заради високите ни изисквания към нея. Необходим ни е нов революционен преход
към опазване на природата на ландшафтно ниво, който да отчита широк спектър от
фактори. Сред тях са адаптирането на ландшафта към променящия се климат, така
че дивите животни да могат да се движат свободно и да заемат необходимите им
нови територии; опазване на естествените екосистеми, на които дължим почвата,
чистата вода и въздух, както и редица други важни за нашето съществуване екосистемни услуги и др.
Трябва да спрем загубата на биоразнообразие и да не позволим бъдещите
поколения да са обречени да живеят сред ландшафт с бедно биоразнообразие
и дива природа, изолирана зад оградите на природните резервати.
„Зелени хоризонти“ подчертава необходимостта от природозащитни действия на
ландшафтно ниво, наложена от предизвикателствата на 21-ви век. Публикацията
съдържа основна информация за това какво е ландшафт, защо трябва да опазваме
ландшафтите и как може да интегрираме ландшафтната политика и опазването на
природата в процесите на регионално развитие.
Сърцето на всяка успешна инициатива за опазване на природата са хората, които
я реализират. Основаването на партньорства и споделените възгледи относно създаването на по-добро бъдеще за нас и за природния свят, с който делим тесния си
дом, са отправна точка за целите и дейностите на нашата организация – Българско
дружество за защита на птиците. Желанието ни е да споделим нашите тревоги и
предложения с всички и да разгласим необходимостта от по-ефективно опазване на
природните ресурси до всяко кътче в България. Знаем, че нещата няма да се случат
отведнъж. Нека поставим заедно началото на една нова любов към безценната ни
природа – нова любов към живота.
Приятно четене!
Дияна Костовска
Ръководител на проект „Заедно за Дунав“
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ЗЕЛЕНИ
ХОРИЗОНТИ
Опазването на природата е дългосрочен процес и погледът към бъдещето
винаги е ключов за опитите да предскажем заплахите и да гарантираме, че
усилията ни ще дадат траен резултат. Правим това, защото обичаме природата и оценяваме както настоящата, така и бъдещата й стойност за обществото.
Нов подход
„Зелени хоризонти“ е приносът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) към опазването на природата на ландшафтно ниво – подход за осигуряването на богати местообитания за
дивите животни, на зелени кътове природа за хората не само в защитените територии и зони, а и
навсякъде извън тях, както и насоки за по-добро планиране на развитието на регионите. Този подход изисква сътрудничество между НПО, местните общности, бизнеса и правителствените органи
– сътрудничество за разработката на концепция за опазване на природата и разумно ползване на
природните ресурси, както и за съвместната работа по реализирането й.

Предизвикателства за дивата природа в променящия се ландшафт
Дивата природа на България е една от най-богатите и най-запазените в Европа. Природните ценности и богатото биоразнообразие предоставят нови възможности за бъдещо устойчиво развитие
на страната. Очакваното икономическо развитие обаче може да окаже негативно влияние върху
природните екосистеми и биологичното разнообразие, ако не се спазят принципите на устойчивото
развитие, които са съобразени и с екологичните изисквания.
Спирането на загубата на биоразнообразие все още не е постигната цел, а 21-ви век ще подложи
дивата природа и на други изпитания. Въпреки драстичните мерки за ограничаването на емисиите на
парникови газове климатът на България ще се промени значително до края на века: въздействието
на тези промени върху дивата природа вече е видно и ще продължава да се увеличава.

Природозащита на ландшафтно ниво
България е мозайка от ландшафти, отразяваща революционната линия на изменения, които използването на земята е претърпяло в миналото. Днес, макар и не толкова драстични и очевидни, измененията продължават да се отразяват на ландшафта и околната среда, оставяйки огромни и често
необратими следи от земеползването. Почти навсякъде възниква напрежение между необходимостта на обществото от ресурси и пространство и възможностите на земята да обезпечи и поеме тези
нужди. Това води до безпрецедентни изменения на ландшафтите, екосистемите и околната среда.
Настоящите усилия за опазването на природата не са достатъчни. Намаляването и изчезването
на видове продължава; природата се нуждае от все повече грижи в процеса на адаптация към промените в климата. Нуждата от разширяване на ключовите природни местообитания и от повишаване
на устойчивостта им е безспорна. Но осигуряването на нови територии с природни цели трябва да
е съчетано с другите начини за използване на земята. Трябва да се научим да извличаме от земята
най-доброто за множество цели. В някои случаи това ще наложи промяна в сегашните начини на
земеползване. Дивата природа обаче няма да е единствената печеливша страна. Ако възприемем
ландшафтния подход към опазването й, ще смекчим негативните последици за околната среда от
земеползването и същевременно се запази производството на основни суровини, като храна, вода
и др.
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Зелени хоризонти
Ландшафтният подход за опазване на природата е иновативен подход, който третира предизвикателствата пред дивата природа и пред обществото по следните ключови начини:
► позволява изграждането на партньорства между НПО, местни общности, частния сектор
и съответните правителствени органи с цел развиване на обща концепция за рационално
използване на земята, отчитащо нуждите както на хората, така и на дивата природа - сега
и в бъдещето;
► осигурява повече пространство за природата чрез увеличаване на площта на местата, които се стопанисват основно с цел опазване на природата;
► допринася за създаването на подходящи условия за адаптиране на дивата природа към
промените в климата чрез повишаване на устойчивостта на природните местообитания и
чрез управление на земята по начини, които улесняват придвижването на видовете;
► поставя фактора „опазване на природата“ в основата на човешките дейности, водещи до
промени в използването на земята, например производството на биоенергия и развитието
на нова инфраструктура, и позволява по-рационално управление на природните ресурси с
цел задоволяване както на екологичните изисквания, така и на икономическото развитие.

Защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 „Сакар”
Снимка Светослав Спасов (natureimages.eu)
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Основите
Какво е ландшафтът (пейзажът)?
С понятието "ландшафт" (или "пейзаж") се означава компонентът на околната среда, който
възниква в резултат от взаимодействието на редица природни и - на по-късен етап от развитието
на Земята - културни фактори. Тези фактори се развиват в зависимост от географските характеристики и продължават динамично да формират ландшафта – в този смисъл ландшафтът може
да се разглежда и като състояние на околната среда.
Ландшафтът е продукт на човешкото възприятие. Концепцията за ландшафта се създава в
съзнанията и в сърцата на хората, които пречупват "реалните" компоненти на обкръжаващата
ги среда през призмата на паметта и асоциациите си, на разбирането и тълкуването. Всеки човек си създава собствено възприятие за ландшафта там, където живее или работи. Въпреки че
концепцията и значението на самото понятие се изменят през годините, ландшафтът добива все
по-голямо признание като най-важната част от нашето природно, историческо, културно и научно
наследство, както и като основа на териториалната ни самобитност.

Какви видове ландшафт съществуват?
Ландшафтът е неделимо цяло, възникнало в резултат от взаимодействието на природни и
културни фактори. Поради това му естество в действителност не съществуват различни видове ландшафти: например невъзможно е да се отделят "културните ландшафти" от "природните
ландшафти", тъй като двете категории са взаимопроникващи.
Съществуват различни условни класификации, разработени за решаването на практически
въпроси, свързани с управлението на ландшафта. Най-често срещаното разделение на ландшафтите е на база тяхната "естественост" – въз основа на този признак те се делят най-общо
на "природни" и "антропогенни". Въз основа на характеристики като релеф, растителна покривка и др. "природните ландшафти" могат да се подразделят допълнително – типичен пример е
разделянето на равнинни и планински. "Антропогенните ландшафти" се подразделят най-общо
на земеделски, урбанизирани или техногенни. Даден ландшафт може да се категоризира и като
"културен" или "исторически", ако има значима културна или историческа стойност.

Национален парк „Централен Балкан”
Снимка Димитър Градинаров
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Популацията на папуняка в България е намаляла значително през последните години.
Снимка Светослав Спасов (natureimages.eu)

Защо е нужен подходът на ландшафтно ниво?
Ландшафтът е продукт от взаимодействието на природата и цивилизацията. Намесата на човека съдейства за развитието му, но същевременно представлява и най-голямата заплаха за
неговото съществуване. Нарастващите потребности на обществото, наред с развитието на технологиите и глобализацията, засилват натиска върху природните ресурси и културното наследство
и често влизат в противоречие с опазването на ландшафта като важен фактор за живота. В много
случаи този натиск може да доведе до промяна в характеристиките на ландшафта или дори до
разрушаване на негови части. Последното, от своя страна, се отразява отрицателно върху състоянието на биоразнообразието и върху качеството на живот на хората.
Дивата ни природа е под огромна заплаха. Например индексът за състоянието на популациите на птиците, обитаващи земеделски земи, намалява с 16% през периода 2005–2010
г., което е признак за влошеното състояние на тези видове. Дори процъфтяващи някога
видове в момента са застрашени. Сред видовете с най-значителни отрицателни тенденции са пъдпъдъкът (–48%), обикновеният скорец (–41%), червеногърбата сврачка (–36%) и
папунякът (–29%) (МОВП бюлетин, бр.13, ноември 2011). Застрашените видове са в добро
състояние само когато са обект на целенасочени действия за опазването им.
Провалът ни да спрем негативните тенденции не е единственият проблем - заплахите, произлизащи от промените в климата и увеличаващата се потребност от земя, са огромни. С продължаващата загуба на биоразнообразие ситуацията се влошава и оцеляващите популации на
някога широко разпространени видове живеят сред неподходящи за тях условия. Досегашните
природозащитни усилия не са достатъчни. Ако искаме да осигурим стабилни популации на видовете, трябва да опазваме природата в далеч по-големи мащаби и по по-успешен начин, редом с
другите начини за използване на земята на ландшафтно ниво. Трябва да осигурим пространство
за съществуване на природата, в което тя да се адаптира към промените в климата. Налага се да
се поставят определени граници за човешките дейности, които да намалят увреждането и загубата на компоненти на ландшафта. Един от начините е опазването на природата да се интегрира
по-добре в политиките по планирането и управлението на използването на земята на регионално
и местно равнище.
„Зелени хоризонти“ представя нов подход в опазването на природата – в по-големи мащаби и
по-интегрирано от досега съществуващите методи. Целта е реално подобряване на състоянието
на околната среда. За реализирането на опазването на природата на ландшафтно ниво се изисква силна подкрепа от правителството и от местните власти. Предизвикателството пред всички
нас е ясно: трябва да работим заедно, на базата на добри политики и финансиране, за да създадем околна среда, подходяща както за дивата природа, така и за хората – сега и за в бъдеще.
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Основни инструменти на природозащитата през 21-ви век
В България вече е налице ценна рамка за опазване на природата – в това число законодателство, установени от закона отговорности на институциите за опазване на природата, различни
доброволни механизми за подобряване на състоянието на околната среда, например агроекологични схеми и плащания. Важна част от тази рамка са и усилията от страна на природозащитните организации за опазване на застрашените видове, за възстановяване на местообитанията
им, за подобряване на екологичното съзнание на широката общественост. Ако бъдат подсилени,
всички тези природозащитни усилия могат да положат стабилна основа за опазването на природата на ландшафтно ниво. Само така ще можем да се изправим пред предизвикателствата на
21-ви век и да ги преодолеем.

Опазване на видове
Ландшафтът на България е следствие от начините за използването му в изключително дълъг
период от време. През последните векове, и особено през 20-и век, земеползването е довело
до безпрецедентни промени на ландшафтите, екосистемите и околната среда. Градските зони
и свързаната инфраструктура са най-бързо растящите потребители на земя, главно за сметка
на продуктивна селскостопанска земя. Селските ландшафти се променят поради по-интензивно
селско стопанство, изоставяне на земята и използване на горите. Крайбрежните и планинските
зони са подложени на сериозни пространствени реорганизации, за да могат да поемат интензивния туризъм и дейностите по отдиха. Разрушаването на местообитанията е най-сериозната
заплаха за биологичното разнообразие в страната. Човешката дейност води не само до пряка
загуба и разрушаване на местообитания, но и до нарушаване на условията в тях. Като резултат
природни хабитати се разпокъсват (фрагментират), формират се прегради и препятствия, затруднява се връзката между отделните индивиди. Не е учудващо, че видовете, които зависят от
тези местообитания, трудно поддържат оцеляваща популация.
Целенасочените консервационни дейности за приоритетни видове, като например царския
орел, оказват положителен ефект върху популациите им. При все това успешен подход за спиране на негативните тенденции в състоянието на популациите на видове с по-широко разпространение (напр. обикновените видове птици на земеделските земи) все още не е намерен. В
ландшафт, управляван от хората, целенасочените усилия за възстановяване на видовете винаги
ще бъдат необходим компонент за постигането на природозащитните цели.

Защитени територии
Сърцевина на усилията на България за опазване на биологичното разнообразие - както в
миналото, така и за в бъдеще, - е нейната система от защитени територии. Създаването на тази
система датира от 1933 г., когато са обявени първите природни резервати в България – Силкосия
и Парангалица. Следващата година са обявени резерватът Баюви дупки и Народният парк Витоша – във време, когато само няколко страни в Европа вече са създали национални паркове. В
момента защитените територии обхващат около 5% от територията на страната, въпреки че сме
на едно от първите места в Европа по богата и запазена природа. Пълноценното управлението
на мрежата от защитени територии все още е голямо предизвикателство за България. Ефективността на мрежата е ниска и почти повсеместно липсва свързаност на защитените територии,
които я изграждат. Трябва незабавно да се вземат по-нататъшни мерки за разширяване и укрепване, както и за адекватното й управление.
Червеногуша гъска – световнозастрашен вид, чиято световна популация зимува в района на езерата край Шабла и Дуранкулак в България.
Снимка Даниел Митев
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Защитени зони
от Натура 2000
Във връзка с присъединяването на България към ЕС в страната
започна изграждането на Натура
2000 – общоевропейска мрежа,
съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното
оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа. Местата, попадащи
в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни
за опазването на околната среда
директиви на Европейския съюз
– Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(наричана за кратко Директива за
хабитатите) и Директива 79/409/
ЕЕС за съхранение на дивите птици (наричана за кратко Директива
за птиците). Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското законодателство
чрез Закона за биологичното разнообразие. Съгласно този закон
"дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие" е една
от основните цели на екологичната мрежа.
Общо в България към момента от Министерския съвет са приети 336 защитени зони в рамките
на Натура 2000, покриващи общо
34,3% от територията на страната.
Защитените зони от Натура
2000 са много по-големи по площ
от защитените територии и не налагат забрани за всякакви човешки
действия. Целта на създаването
на мрежата Натура 2000 не е противопоставяне на човека и природата, нито пък отнемане на частна
собственост. Напротив, нейната
цел е да се запази природата като
ресурс за устойчиво развитие на
районите, които попадат в тези
зони. В управлението на защитените зони пряко се отчитат взаимовръзката на природозащитните
цели с дългосрочните интереси на
хората, живеещи в района.
Природен парк „Врачански Балкан”
Снимка Светослав Спасов (natureimages.eu)
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Природозащитни дейности извън националната екологична мрежа
Националната екологична мрежа все още не успява да обхване и да запази достатъчна част
от биологичното разнообразие в България. Освен това съдбата на защитените територии и зони
и на съдържащото се в тях биологично разнообразие се влияе в голяма степен от дейностите в
заобикалящия ги ландшафт. Затова по-голямо внимание трябва да се отдели на стопанисването и
управлението на земите извън защитените територии и зони, чиято роля за опазване на биологичното разнообразие - особено в условията на промени в климата - става все по-важна. Дейностите
по опазване върху тези земи трябва всячески да се насърчават чрез нови икономически стимули и
по-интегрирани програми за управление на ресурсите.

Законодателство за околната среда
Истинската стойност на дивата природа и етичното задължение на обществото да я опазва са
изразени в законите за околната среда, одобрени както на национално равнище, така и в целия
Европейски съюз през последните 30 години. Директивите за птиците и за местообитанията в
Европа, заедно с различните закони, които ги транспонират на национално ниво, включително и
различните национални стратегически документи, например Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, предвиждат предпазни мерки, които да ограничат степента на
допустимо въздействие на човешките дейности върху естествената среда. Това законодателство
допринесе неимоверно за планирането на природозащитните действия и на него се дължи много
от постигнатото до настоящия момент.
При все това има области и политики, в които съществуващите законови рамки могат да се
интегрират още по-качествено с цел въвеждане на промените, от които се нуждае околната ни
среда – например създаването и възстановяването на местообитания извън националната екологична мрежа. Нужно е да поставим началото на тези усилия и да ги поддържаме, като в същото
време следим за интегрирането на опазването на природата във всички регулаторни инструменти
за ползването на земята. По този начин проблемите по опазването на природата ще се включат
като фактори в най-ранните етапи на планиране на промените в начина на земеползване и ще се
избегнат конфликти, забавяния и увеличение на разходите за осъществяването на природозащитни дейности.

Дневно пауново око
Снимка Светослав Спасов (natureimages.eu)
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Черноглава овесарка
Снимка Борислав Борисов

Новото предизвикателство – климатичните промени
Много фактори влияят върху съвременните тенденции в природозащитата. Докато досега тази
област се развиваше относително статично, измененията в климата изискват бързо приспособяване към драматично променящите се условия на средата. Данните показват, че 15-те най-топли
години на Земята са били през последните 20 години. Според доклад на Междуправителствената
група за оценка на климатичното развитие на ЕС почти всички части на Европа ще бъдат негативно
засегнати от изменението на климата. В България от края на 1970-те се наблюдава тенденция към
затопляне. Средната годишна температура през 2009 г. е с 1,2° C над климатичната норма. Това
е 12-ата поредна година с температури, по-високи от обичайните за страната (http://global-change.
meteo.bg/). Наблюдават се все повече и по-дълги периоди на засушаване, увеличава се честотата
на екстремните метеорологични и климатични явления – гръмотевични бури и градушки, проливни
валежи, тежки наводнения. Климатът южно от Стара планина става все по-средиземноморски, а на
север плодородните земи бавно опустиняват. Снежната покривка в планините намалява, а с нея съответно и количеството вода, с което разполагаме през годината. Според климатолозите по-голяма
част от видовете и екосистемите в Европа трудно ще се приспособят към климатичните промени. В
България, поради разположението й на мястото на събиране на три главни биоклиматични региона,
дори незначителни промени в климатичните условия може да имат значителни последици върху
състоянието и разпространението на природните екосистеми – например в резултат на затоплянето
горната граница на широколистните гори се измества постепенно към по-голяма надморска височина. Промените в климата представляват сериозна дългосрочна заплаха за дивата природа. С всеки
градус покачване на температурата на планетата рискът от изчезване в световен мащаб се покачва
за нови 10% от видовете.1 Необходими са сериозни усилия, за да се приспособим към промените в
климата, които вече са в ход и са заплаха както за опазването на природата, така и за благото на човечеството. Дори и съвременното общество да покаже забележителна политическа воля и да успее
да овладее промените в климата, затоплянето в този век неизбежно ще продължи като резултат от
емисиите на парникови газове през последните десетилетия. В световен план прогнозите за предстоящо средно покачване на температурата започват от 1,4 градуса и стигат до 4 градуса и повече.
Неяснотата по отношение на естеството и мащабите на бъдещите промени в климата затруднява
прогнозирането на ефекта им върху дивата природа. Въпреки това в съществуващите изследвания
се загатват тревожни тенденции. Най-подробно изследвани са промените в разпространението на
видовете, например в Климатичния атлас на Европейските гнездящи видове птици. На базата на
прогноза за средно ниво на емисиите авторите смятат, че подходящите климатични условия за
обикновените видове птици ще се изместят с близо 550 километра на североизток до края на този
век, ще намалеят с една пета като площ и ще се припокриват с настоящите територии само в 40%.
Намаляването на популациите на видовете в резултат на различни заплахи - в комбинация със
скоростта на настъпване на промените в климата и с факта, че разполагаме с относително малко
естествени местообитания, означава, че за много видове своевременната адаптация без наша помощ би била непосилна.
1

Secretariat of the Conventionon Biological Diversity. (December 2008). Draft findings
of the adhoc technical expert group on biodiversity and climate change.
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Площите засети с рапица се увеличават, защото от нея се произвеждат био-горива.
Снимка Николай Петков (naturephotos.eu)

Увеличен натиск върху околната среда
В предстоящите десетилетия пред обществото ще се появят нови предизвикателства и трудности, а самото общество – на свой ред – ще упражнява все по-силен натиск върху околна среда,
за да задоволи своите потребности. Дейности като земеделие, горско стопанство, транспорт и
жилищно строителство използват земята и променят естественото й състояние и функции. Много екологични проблеми се коренят в земеползването; то води до изменение на климата, загуба
на биоразнообразие и замърсяване на водата, почвите и въздуха. Въздействията могат да бъдат
преки, например разрушаване на естествените местообитания и ландшафти, или непреки - капсулиране на земята и обезлесяване, което увеличава рисковете от наводнение.
За 75% от населението на Европа, живеещо в градовете, проблемите с градското земеползване в настоящия момент са от ключово значение. Но управлението на селскостопанската земя
и множеството нейни функции – производство на храна, съхранение на природата и др. – са
също толкова важни. Увеличеното завземане на земя за урбанизиране става главно за сметка
на селскостопанските земи. През 1990–2000 г. от всички територии, превърнати за изкуствено
земeползване, 48% са били орна земя или такава с постоянни култури и 36% са били пасища
или смесена селскостопанска земя. Увеличението не само на броя на населението, но и на приходите и на консумацията на глава от населението, ще доведе до повишено търсене на храна, а
промяната на вкусовете на потребителите може да се отрази на типа храна, който ще купуваме.
Това от своя страна ще доведе до промяна във вида на земеделските култури, които се засаждат.
Растежът в транспорта пък засили отнемането на земя за нуждите на транспортната инфраструктура. Променят се и планини и хълмисти местности – те се изоставят от традиционните
ползватели и на тяхно място идват скиорите. Управлението на горите трябва да се адаптира към
глобалната икономическа нужда от дървесина.
Правителствените политики за смекчаване на промените в климата също ще имат огромно
въздействие върху начина, по който използваме и управляваме земята си. Действията, които
ще предприемем, могат да окажат решаващо влияние върху дивата природа. Неразделна част
от политиката за смекчаване на промените в климата на България са намеренията за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Енергията от слънцето, вятъра и
океаните може да бъде впрегната в полза на човечеството, без това да оказва вреда на биоразнообразието. В правомощията на нашите управляващи е да определят устойчиви „енергийни
миксове“ и да гарантират избор между конкуриращите се нужди за използване на земята по найефективния начин.
Производството на биоенергия може да окаже много сериозни въздействия върху биоразнообразието, както и върху самия човек. Въвеждането на изчерпателни, законово обосновани и
добре приложени стандарти за устойчивост е от жизненоважно значение, ако искаме да бъдем
сигурни, че биоенергията наистина ще отговаря на определението „зелена енергия“. Повече внимание трябва да бъде отделено и на мерките за намаляване на емисиите от парникови газове,
както и за съкращаване на потреблението на енергия чрез повишаване на енергийната ефективност. Трябва да бъде подпомогната и адаптацията към измененията в климата на природните
екосистеми, които играят решаваща роля при поглъщането и съхранението на въглерода и по
този начин спомагат за нашата защита от изменението на климата.
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Торбогнезден синигер
Снимка Светослав Спасов (natureimages.eu)
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Опазване на
природата и
регионално
развитие
Съхраняването на дивата природа поставя пред нас изисквания, на които
трябва да отговорим с изготвянето на бъдещите политики.. Една от политиките, чиито цели оказват най-голямо влияние върху планирането и управлението
на земеползването, и по този начин директно влияят и върху състоянието на
околната среда, е политиката за регионално развитие. Регионалното развитие
може да е устойчиво само ако е съобразено с околната среда. От своя страна
околната среда може да бъде източник на икономически растеж чрез насърчаване на иновационни чисти технологии, стимулиране на ефективното използване на енергия, развитие на екотуризма или повишаване на привлекателността на районите чрез опазване на естествените местообитания. Използването
на ландшафтния подход за опазване на природата при регионалното планиране може да осигури рационално използване на ресурсите и да намали негативните последствия от планираните дейности върху естествените екосистеми и
зависимите от тях видове.
Червенушка
Снимка Богдан Боев
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По света…
Интегрирането на проблемите на околната среда в регионалното развитие и неговото планиране
трябва да се разглежда в по-общия контекст на водещите принципи на екологичната политика и
устойчиво развитие. Тези принципи за пръв път бяха формулирани и утвърдени на глобално политическо ниво по време на проведената през 1992 г. в Рио де Жанейро Конференция на ООН за околна
среда и развитие:
► Принцип на превенцията, според който по-ефективно е да се осъществяват превантивни мерки за опазването на околната среда, отколкото да се отстраняват негативните последици от
вече възникнали екологични проблеми;
► Принцип „замърсителят плаща“, според който разходите за предотвратяване и отстраняване
на екологичните опасности и щети на околната среда трябва да се поемат от този, който ги е
предизвикал;
► Принцип за общата отговорност, според който опазването на околната среда е споделена отговорност между властите, бизнеса и гражданите, поради което са необходими общи действия
от страна на всички сектори на обществото;
► Принцип на интегралния характер на екологичните проблеми, което означава, че решаването
на екологичните проблеми е обречено на неуспех, ако те се разглеждат изолирано и без взаимовръзка с проблемите в други области (политика, демография, образование, наука, индустрия, енергетика, земеделие, транспорт, туризъм и много други).
Впоследствие тези водещи принципи залегнаха в основата на екологичната и регионалната политика на повечето развити страни в света, в т.ч. и в страните от Европейския съюз.
Първият документ, посветен изключително на опазването, управлението и планирането на ландшафта на общоевропейско ниво е Европейската конвенция за ландшафта. Предметът на действие
на конвенцията обхваща всички части на ландшафта. Ключов момент в нея е, че действието й се
разпростира дори върху територии, на които вече са нанесени значителни щети. Ландшафтът трябва да се взема под внимание в неговата цялост при разработването на ландшафтната политика. От
своя страна ландшафтната политика трябва да стане неразделна част от политиките за териториално развитие.
Осигуряването на устойчиво развитие и високо ниво на опазване на околната среда се изисква
от всички политики на Европейския съюз. Поради тази причина страните членки са длъжни да осъществяват оценки на въздействието върху околната среда и да се допитват до органите по опазване
на околната среда и до обществеността, когато изпълняват определени видове проекти, а също и
когато получават финансова подкрепа по програми в рамките на политиката на сближаване. Освен
тези изисквания чрез законовите разпоредби и препоръките относно регионалната политика се подчертава, че икономическите и социалните цели и целите в областта на околната среда трябва да се
интегрират. Регионалното развитие може да е устойчиво само ако е съобразено с околната среда.
Поради това регионалната политика на ЕС допринася за устойчивостта, като насърчава използването на съобразени с околната среда технологии, устойчивия транспорт, инициативите в областта
на енергията и инфраструктурата, както и мерките, насочени към опазването на качеството на водите, въздуха и почвите.

И у нас
Като регулаторна основа на екологичната политика в регионалното развитие и неговото планиране в България се използват:
► националното природозащитно законодателство;
► нормативната уредба в областта на регионалното развитие, териториалното устройство и
местното самоуправление;
► нормативната база на Европейския съюз и международните спогодби, ратифицирани от България;
► стратегическите и плановите документи в сферата на опазването на околната среда и регионалното развитие на национално, районно, областно и общинско ниво;
► Националната референтна рамка и 7-те оперативни програми за плановия период 2007–2013 г.
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Регионалното развитие и териториалното планиране в България се осъществяват на базата на
два основни закона – Законът за регионалното развитие (ЗРР) и Закон за устройство на територията (ЗУТ).
ЗУТ най-общо се занимава с уреждането на обществените отношения, свързани с устройството
на територията, инвестиционното проектиране и строителството. Той определя видовете територии според предназначението им и поставя общи изисквания към тяхното устройство. Освен това
ЗУТ отделя специално внимание на устройството на озеленените и залесени територии - при какви
обстоятелства е допустима промяната на предназначението им и се допускат строежи. Законът
регламентира и превантивна устройствена защита, насочена към опазването на територии, които
притежават висока природно-ландшафтна, екологична и културна стойност, но не са обявени за
защитени със специален закон. ЗУТ е и законът, който поставя изискванията за устройствените
планове – кой вид план за каква територия действа, на какво се подчинява и дали има инвестиционно значение. Само устройствените схеми нямат инвестиционно значение, а целят да дадат
рамката за устройството на територията, съответстващо на социално-икономическото развитие
при гарантирано опазване на околната среда. Плановете с инвестиционно значение са общите
устройствени планове (ОУП) и подробните устройствени планове (ПУП) и ЗУТ поставя реда за
тяхното създаване, одобряване и промяна.
За разлика от ЗУТ, ЗРР няма задължение да регулира отношенията по преки инвестиционни
намерения, а да зададе рамката за планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оценката по изпълнението на стратегическите документи за
провеждане на държавната политика за регионалното развитие. Законът определя териториалната основа на регионалното развитие – т.е. разпределя територията на страната така, че да е полесно да се прилага политиката за регионално развитие.
ЗРР определя рамката за стратегическото планиране на страната и на отделните региони. В
него е залегнало разработването на Националния план за развитие, Националната стратегическа
референтна рамка, оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз,
Националната стратегия за регионално развитие, регионалните планове за развитие, областните стратегии за развитие и общинските планове за развитие като най-ниско и конкретно ниво на
планиране. В ЗРР е заложено най-общото съдържание на стратегическите документи - анализ на
социално-икономическата среда, начините за ресурсно осигуряване (откъде ще се финансира изпълнението на документа), целите и приоритетите за дадената територия, индикатори за оценка,
предварителна оценка на документа. Анализът на екологичното състояние на дадената територия, макар и не изрично описано в самия закон, винаги присъства в самите документи като част
от анализа на социално-икономическата среда. Според ЗРР предварителна оценка (ex-ante) на
екологичното въздействие се извършва задължително за регионалните и общинските планове за
развитие. Междинни оценки - до 4 години след започването на изпълняването на документа - се
извършват за регионалните, областните и общинските планове и стратегии за развитие. Те подлежат и на последваща (ex-post) оценка.
Основните документи в регионалното развитие се стремят да са в съответствие със законовите изисквания, както и с принципа за устойчиво развитие, чиято неразделна част е опазването на
околната среда. Като основополагащи за бъдещото развитие на България и нейната територия
стратегиите и плановете за регионално развитие целят да показват пътя към устойчиво развитие и в по-голяма или по-малка степен го правят. Националната стратегия за регионално развитие
(НСРР) за периода 2005–2015 г. съдържа анализ на околната среда (качество на въздуха, водите,
почвите; отпадъци), а в частта Биоразнообразие са изброени защитени територии и са описани
приоритетни територии за създаването на защитени територии в бъдеще. НСРР съдържа цели и
подцели, като някои от специфичните цели са директно свързани с опазване на природната среда –
специфична цел 4 „Опазване и валоризиране на природното и културното наследство“. Междинната оценка на НСРР показва, че напредъкът по изпълнението на тази цел е доста ограничен.
Развитието на територията далеч не е само национален приоритет, а е и в интерес на отделните
териториални звена в страната. Ето защо съществуват и регионални планове, областни стратегии,
общински планове и дори градски планове за развитие. Всяко по-долно равнище на териториалните стратегии и планове трябва да се съобразява с предвижданията на по-горните равнища.
Например регионалните планове се разработват вземайки под внимание приоритетите и целите на
националните документи. Те от своя страна черпят идеи от плановете от по-долно равнище, за да
не са откъснати от реалността.
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Регионалните планове за развитие (РПР) в своята същност са планове за развитие на регионите по системата NUTS от ниво 2. В България тези региони са шест на брой. Един от тях е
Северозападният район за развитие (СЗРП). В регионалния план за неговото развитие опазването на околната среда и на биологичното разнообразие е застъпено в Приоритет 4: Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура. В
доклада от 2010 г. за реализацията на плана за развитие на СЗРП по споменатия Приоритет 4 се
отбелязва слаб напредък и развитие при въвеждане на системи за контрол върху опазването на
околната среда. Незадоволителният обем на инвестициите в производствения сектор не позволява съществено развитие на екологични производства и внедряване на екологични технологии
за производство, незамърсяващи атмосферата, както и въвеждане на енергийно ефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници. Запазва се нивото на мерките за
консервация, възстановяване и поддържане на ключови екосистеми, хабитати и видове.
Областните стратегии (ОСР) са стратегически документ за развитието на дадена област или
териториална единица от ниво 3 по системата NUTS. Според методическите указания за разработването им към ОСР се разработва и схема за устройство на социално-икономическото
развитие на областта „при гарантирано опазване на околната среда”. Областната стратегия за
развитие на област Враца е представителна извадка за стратегически документ от този ранг. Тя
прави оценка на ресурсите в областта и на тази база разработва стратегически цели, постигането на които ще способства за цялостното развитие на областта. Стратегическа цел 3 - Запазване
на богатото природно наследство и осигуряване на здравословна и благоприятна околна среда е в най-тясна връзка с опазването на околната среда и на биологичното разнообразие на територията на област Враца.
За да улесни интегрирането на опазването на околната среда в стратегиите за развитие на
областно ниво, през 2010 г. МРРБ издава и Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на Областните стратегии за развитие:
(http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=425)
За да бъде ефективно опазването на биологичните видове, не е достатъчно да се постави
една или няколко територии под защита и да се управляват с природозащитна цел. Необходимо е да се предвидят последствията от планираните човешки дейности, от развитието, и да се
предотвратят заплахите. Важно е да не се допускат дейности с мащабен и дългосрочен отрицателен ефект, а допустимите дейности да се ограничат до степен, която не застрашава видовете
и местообитанията им. Този подход в опазването се нарича превантивна защита. Тя заедно с
управлението е регулатор на устойчивото развитие. Като краткосрочен резултат се постига опазване на видовете и местообитанията им, а в дългосрочен план се гарантира стабилността на
екосистемите, способността им да реагират на външни въздействия (като промяната в климата)
и да ги регулират.
Фотоволтаичен парк – соларната енергия е един от източниците на възобновима енергия и
бъдеща алтернатива за устойчиво използване на природните ресурси.
Снимка Ваня Рътарова

15

Превантивната защита се осъществява основно чрез процедурите за предварителни оценки
на планове, програми и инвестиционни проекти – Оценка за въздействие върху околната среда
(ОВОС), екологична оценка (ЕО) или в случаите, когато се говори за НАТУРА 2000 – оценка за
съвместимост (ОС). Превантивната защита е залегнала като изискване в международните договори – Конвенция за биологично разнообразие, Конвенция за промяната в климата, Конвенцията
за ОВОС в трансграничен контекст, Европейските директиви – Директива за местообитанията,
Директива за Стратегическата екологична оценка, Директива за ОВОС, Директива за екологичната отговорност.
В българското законодателство превантивната защита е залегнала в Закона за опазване на
околната среда и специална наредба към него. Съгласно този закон плановете и програмите
подлежат на Екологична оценка, а конкретните инвестиционни проекти – на ОВОС. В приложение към закона има списък от дейности, които задължително подлежат на ОВОС, както и такива,
за които се преценява необходимостта от ОВОС за всеки конкретен случай. Например изграждането на магистрала или язовир задължително подлежи на ОВОС, докато за изграждането
на ветрогенератори и малки водохващания се решава за всеки отделен случай. Конкретно за
защитените зони от Натура 2000 има процедура за оценка на съвместимостта на целите на опазване и степента на въздействие, която се провежда самостоятелно или като част от ОВОС. Тази
процедура е разписана в Закона за биологичното разнообразие и специална наредба към него.
Независимо че има различия в отделните процедури, при осъществяването им трябва да
се спазват няколко принципни постановки – разглеждане на алтернативи (по местоположение,
мащаби, технологии); оценка на кумулативния ефект в комбинация с други проекти; предвиждане на смекчаващи и компенсаторни мерки; публичност на процедурите чрез уведомяване на
обществеността и организиране на обществени обсъждания.
В страната ни изобилстват лоши примери относно интеграцията на опазването на околната
среда в самото изпълнение на програмите и плановете. Много често дадените препоръки при
ЕО не се спазват или се изменя предназначението на земи със защитен статут в услуга на нечий
икономически интерес. Редица екологични и граждански организации се борят срещу тези проблеми, но често техният глас е заглушен от гласа на „финансите“. Конкретни примери са нарушенията при строежа на хотели по крайбрежието и в планинските територии.
Въпреки това в планирането на територията и регионалното развитие в България се забелязва тенденция за все по-отчетлив стремеж, а и възможност да се изпълняват предписанията
на закона по отношение изискванията на природните компоненти. Важен фактор за положителните тенденции в регионалното развитие е натрупването на опит в административните звена,
отговорни за планирането на територията. Освен това, темата за опазването на околната среда
набира сила и у нас, привличайки все повече поддръжници, което е благоприятно и за нейната
интеграция в планирането.
Лалугери
Снимка Светослав Спасов (natureimages.eu)
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Водни лилии в резервата „Аркутино”
Снимка Светослав Спасов (natureimages.eu)

Какво прави БДЗП?
Картирането на чувствителните зони осигурява стратегически поглед върху природните дадености в конкретен район и тяхната чувствителност към определени заплахи.
Техниките на картиране позволяват интегрирането на множество данни в един слой
от ГИС (географска информационна система). Картирането на чувствителните зони е
бърз, обективен и непосредствен метод за идентифициране на зони, които могат да
се окажат особено чувствителни към определени процеси на развитие, на базата на
характерните за тях, в повечето случаи, уязвими компоненти на природната среда,
например защитени територии, застрашени видове и местообитания.
Картирането на чувствителните зони се използва при планирането на земеползването
и други форми на развитие на териториите. То може да е полезно както за да подкрепи процесите на консултация, така и да обоснове вземането на определени решения.
Картирането може да стане част от процесите на екологична оценка, и по-специално
екологична оценка на политики, стратегии и инвестиционни планове.
В рамките на партньорския проект на Българското дружество за защита на птиците
„Заедно за Дунав“ е разработена карта на чувствителните зони за биоразнообразието
в северозападна България и югозападна Румъния. Основната цел на картата е да подпомогне процесите на балансирано и устойчиво интегрирано развитие на района, да
предвиди въздействията на планирани проекти и програми върху биоразнообразието
и да подпомогне избягването и смекчаването на негативните последствия от тяхното развитие за естествените екосистеми, както и да покаже потенциални конфликтни
точки между опазването на биоразнообразието и природните ресурси и регионалното
развитие. Картата позволява практическо прилагане на ландшафтния подход за опазване на природата при регионалното планиране.

17

Опазване на природата
на ландшафтно ниво –
от идеята към
действието
Опазването на природата на ландшафтно ниво е едромащабен иновативен подход, който има за
цел да обърне внимание на проблемите, свързани със загубата и фрагментирането на местообитанията, на необходимостта да се помогне на дивата природа при адаптирането й към промените в
климата и на значението на създаването на подходящи условия за живот на бъдещите поколения
при съхраняване на характеристиките на ландшафта.
Ландшафтният подход цели да съхрани и възстанови екологичната функционалност на ландшафтите, а не просто да опази определени места и видове. Принципите на опазването на природата на ландшафтно ниво не се състоят само от подобряване на околната среда за дивата природа – става дума за подобряването на условията на живот за хората. Целта е постигане на околна
среда, в която хората могат да се наслаждават на природата и която устойчиво осигурява храна,
вода, гориво и други суровини, нужни на хората днес и за в бъдеще.
Този подход в опазването на природата ще ни помогне да се справим с предизвикателствата
пред дивата природа и пред обществото по четири важни начина:
► земането на решения за бъдещето на околната среда ще се основава на ангажираност
на обществото и дългосрочни партньорства.
Обществото трябва да получи ясна информация за нуждите и алтернативите за опазване на
природата, за да може да се възползва максимално от ландшафтния подход. То трябва да има
активно участие при вземането на решения, които го засягат директно. Местните общности може
да са основните двигатели на природозащитните дейности. Партньорствата между местните общности, властите, бизнеса и НПО играят решаваща роля за ефективното опазване на природата.
► Териториите, предназначени основно за опазване на дивата природа, ще се увеличат.
Предостатъчно са доказателствата, че малките, фрагментирани, изолирани парченца диви местообитания рядко успяват да осигурят съществуването на видовете, зависещи от тях – в опазването на природата размерът наистина има значение. Нуждаем се от по-големи пространства,
управлявани основно за природозащитни цели; в които икономическите дейности се осъществяват
в баланс с екологичните изисквания. Големите пространства обикновено предлагат по-голямо разнообразие от условия за по-голям брой видове. Те действат като буфери за чувствителните компоненти на природната среда пред външни фактори като замърсяването, климатични промени и др.
►	Управлението на околната среда ще подпомогне адаптацията на видовете към промените в климата.
Различни модели разкриват бъдещите движения на видовете в голям мащаб. Очакванията за
възможно придвижване на видовете на север и на по-голяма надморска височина имат смисъл
само когато там има подходящи за тях местообитания. В земеделските райони няколко прости
средства като включването на характеристики от типа на малки езера, пояси с дървета или храсти
и синори могат да превърнат околната среда в по-добро място за дивите животни. Агроекологичните схеми могат да осигурят необходимото финансиране за осигуряване на много от тези характеристики.
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► Опазването на природата ще бъде в основата на нашият отговор към новите предизвикателства пред околната среда.
Действията, които предприемаме срещу климатичните промени, могат да въздействат върху
състоянието на околната среда. България е поела законов ангажимент да увеличи дела на ВЕИ
в крайната енергийна консумация до 16% през 2020 г. Подобни намерения ще окажат сериозно
влияние върху начина на управление на земята. Прецизното планиране, определянето на местата и оценката на въздействията върху дивата природа ще позволят опазването й. Това е от
решаващо значение за опазването на биоразнообразието днес и утре.
При все че можем да прогнозираме мнозинството от предизвикателствата пред околната среда за в бъдеще, подробностите, естествено, остават неясни. Реалното влияние на промените в
климата, реакцията на дивата природа и на хората, както и другите бъдещи социални и икономически тенденции загатват единствено за ожесточени дебати относно начина на използване на
земята и опазването на околна среда. В бъдеще нуждата от компромиси в начина на използване
на земята само ще нараства. Ландшафтният подход към опазването на природата ще помогне
за изграждането на гъвкаво отношение у хората и у дивата природа с цел адаптирането им към
всички тези неизвестни за момента бъдещи изпитания.

Снимка Стоян Николов
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Препоръки за опазване на
природата на ландшафтно ниво
Целта за 2010 г. за спиране на загубата на биоразнообразието не бе изпълнена. Въпреки постигнатите успехи е очевидно, че методите, които прилагаме сега, не са достатъчни за адекватното опазване на природата в бъдещето. До момента ландшафтният подход в опазването на природата бе
възпиран от липса на финансиране и недостатъчна подкрепа от страна на законодателите. Новата
европейска политика за биологичното разнообразие до 2020 г. е също толкова амбициозна. Според
нея водеща цел е „Да се спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на услугите от
екосистемите в ЕС до 2020 г., да ги възстанови, доколкото това е възможно, като се увеличи приносът на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб.“1 За да се справим
с предизвикателството, ландшафтният подход в опазването на природата трябва да се превърне от
вероятност във възможност. Според нас основните стъпки в това отношение са:
► признаване на значимостта на подхода за опазване на природата на ландшафтно ниво при
планирането и допълването на другите национални природозащитни дейности, като управление на националната екологична мрежа, целевата защита на видове и др.;
► управление на ландшафтите с оглед опазването на природата, като същевременно се дава
възможност за териториално и икономическо развитие – правото на благосъстояние, здраве и
красива околна среда трябва да се съчетае с право на развитие;
► разработване на процедури за участие на обществеността, местните и регионалните власти,
както и на други заинтересовани страни, в прилагането на ландшафтния подход;
► осигуряване на подходяща законова рамка за въвеждане на ландшафтния подход;
► интеграция на опазването на природата на ландшафтно ниво в другите политики (напр. селскостопанска, горска, за развитие на туризма и др.) и регионалното развитие;
► въвеждане на иновативни механизми за финансиране на ландшафтния подход и подобряване
на използването на финансовите инструменти на ЕС, засягащи опазването и управлението на
ландшафтите;
► разработването на пилотни и демонстрационни проекти за прилагане на ландшафтния подход,
вкл. и планове за управление на приоритетни ландшафти.
Защитена зона от мрежата Натура 2000 „Бургаско езеро (Вая)”
Снимка Светослав Спасов (natureimages.eu)

1

Нашата застраховка живот, нашият природен капитал. Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., налична на http://ec.europa.eu/environment/
nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/comm_2011_244/1_BG_ACT_part1_v2.pdf
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БДЗП –
за благоденствието
на птиците,
природата и хората
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е природозащитна гражданска организация, която от 1988 г. работи за опазването на дивите птици и българската природа.
Ние опазваме птиците чрез преки природозащитни дейности, например охрана на гнезда
на световно застрашени видове като царския орел и подхранване на последните останали
лешояди в България.
Ние опазваме най-ценните места за птиците – орнитологично важни места и защитени зони
от мрежата Натура 2000, – за да могат те да оцелеят, когато гнездят, мигрират, зимуват или
почиват по време на дългите си прелети.
Ние помагаме на малките и средните предприятия и земеделските производители да въвеждат и прилагат екологично устойчиви практики за производство и дейности с положителен
ефект върху биологичното разнообразие.
Всяка година над 30 000 души посещават нашите природозащитни центрове „Пода” край
Бургас и „Източни Родопи” в гр. Маджарово.
Над 9000 ученици, студенти и граждани участват в утвърдили се вече инициативи на БДЗП,
като Европейски дни на птиците, Жива пролет, По следите на птиците.
БДЗП е партньорът за България на BirdLife International – най-старата световна организация
за защита на птиците.
БДЗП е членска организация с централен офис в София, пет регионални офиса в страната,
два природозащитни центъра и три клона в чужбина.
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