1/2007

Присъединете се към нас!
За да станете член на БДЗП е достатъчно:
• да обичате природата и птиците
• да сте убедени, че с членството си допринасяте за опазване на униколното природно богатство на България
• да попълните талон за членство и заплатите годишния членски внос
Възможности за членство в БДЗП и размер на годишния членски внос
за една календарна година:
Индивидуално членство
10 лв.
Семейно членство
/родители и деца/
15 лв.
Младежи под 18 г. и пенсионери
7 лв.
Корпоративно членство
/фирми и организации/
340 лв.
Клуб “Приятели на природата
и птиците”
20 лв.
/един възрастен и минимум 5 деца до 18 г.; за всеки следващ член на възраст до 18
г., се заплащат по 2 лв./

Повече информация и талон за членство,
потърсете в офисите на БДЗП!
Членския внос за избраната от вас категория за членство, можете да заплатите:
• на място, в офисите на БДЗП
• с пощенски запис до Централния офис в София
• по банков път BGL:
IBAN BG55RZBB91551060107329 BIC RZBBBGSF Райфайзенбанк - клон България
Не забравяйте заедно с членския внос да изпратите попълнен талон за членство с
данните за обратна връзка! Формуляр за членство е публикуван и в интернет на
адрес www.bspb.org.

���

��
�� ��
��� ��� �� ���
�� ��
��� ��� �� ��� ���
�� �� �� �� �� ��
�� �� ��� �� ��
�� ����� �� �� ��
��

����
����
� � ��

��

����

�� �� ��

� � ��
����
���� � �
�
�
�
�
� � ����� ����
��
�� � �� � � � � �
�
����
����

���

����

����

�����

�

��
����

�� ��

���

����

� � � ��

��
����� �
� ���
���
����� �� ��
������ ������ ������ ����
��
�� ����
��� ��� ������
����
�� ���
�� ��� ��� ��� ��������� ��������� ������
����� ���� ��� ������ �����������������
���
���
��
���
����� ���������� ��������� ������ ������ ��
��
������ ��������� ��������� ������ ��
���
���
���
����
����
���
���
���
���
������ ������ ����� ������ � ��
����� ��� ����� ���������� ��� ��� ����� ���
��
�
����� ��������� ����� �� ��� ��
������
��� ���
� ��� ���� ��
������ �� ���
���
��� ���
�� ���
������������ ��� ��� �� ������
�
�� �����
� ���
�� ��� ���� ���
��
������
������
���� ������������� ��
������� ���
��
���
���
���
���
���
����� �������� ����� ��� �������� ���������� ��� ��
��
�
����� �� ��������������� ���������� �����
������
���
������������� ���������� ������ ��������� �����
���
������ �������������� ��� ���������� ������ ��� ��
������ ������������������ ��������� ���������
���
��������������� ���������������
���
���
������������� ������
��
������ ��������
���
���

Акценти
100-те лица на гората .................................4
Горите на България – факти и данни ........6
Кой и как работи за българската гора? ....7
Какво става с българската гора ................8
България и “международният горски
режим”...........................................................8
Гората Харапан /Надежда/........................11
Горите и БДЗП ........................................... 12

Дейности на БДЗП
Среднозимно при 20° ................................. 15
Три дни служба в царството на
лешоядите .................................................. 18
Орнитологична олимпиада на БДЗП ........20

Червена книга
Късопръст ястреб .....................................22

Последните оазиси
Дефилето на Тунджа .................................23

Определител на
широкоразпространените птици в
България, БДЗП, 2006
Илюстрации и описания на 182 от общо 274 гнездящи вида птици
в България, подредени по вида на местообитанията, в които се
срещат.

Цена за 1 бр. - 10.00 лв.
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Съдържание:

Колекция значки - български птици

Природозащитата е наука
Птиците от горите от бяла мура
– ключ към разбиране на проблема за
фрагментацията на местообитанията .24

Птици през бинокъл ............................25
Да се забавляваш с птиците – Бялата

Значките можете да закупите от офисите на БДЗП в София, Бургас, Варна, Пловдив,
Свищов и Хасково и от природозащитните центрове на БДЗП “Източни Родопи”,
Маджарово и “Пода” край Бургас! С покупката на сувенирите и изданията на БДЗП,
подкрепяте нашата дейност и допринасяте за опазването на българската природа!

Цена за 1 бр. – 3 лв.
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Уважаеми читатели,
Сигурно вече сте забелязали, че този брой
на “За птиците” e посветен на горите.
И ако някой би казал: “Какво общо има
между Българско дружество за защита
на птиците и опазването на горите?!”,
то място за почуда няма. Всеки, който
познава работата ни знае, че БДЗП не
е организация само за опазване на птиците. Още от 1992 г. с приемането на
организацията в партньорската мрежа
на BirdLife International, освен опазването
на видовете, ясно са определени и другите основни направления – опазването на
местата и на местообитанията, наред с
постоянната работа с хората.
Най-“просто” е опазването на видовете – обектът е физически напълно
ясен, знае се от какво се нуждае и какво
да се направи. Не толкова “лесно” е с
опазването на местата. За разлика от
опазването на конкретен вид, при който
резултатът ясно се вижда – или е спасен
или е изчезнал, при местата никога не е
ясно дали състоянието, в което ги поддържаме, е най-доброто. Опазването на
местообитанията вече е “висшият пилотаж” в природозащитата. Затова и в
световен, и в национален мащаб, тяхното опазване излиза като проблем и задача
много по-късно, в сравнение с работата
по опазването на видовете и местата.
БДЗП вече има успешни опити в опазване на местообитанията. Първите по
същество агро-екологични схеми, бяха
приложени още преди 2000 г. в Добруджа.
Те целяха интегрирането в селскостопанските дейности на подходи и мерки,
гарантиращи опазването на хранителните местообитания на червеногушата
гъска. В района на бившето Стралджанско блато мерките целяха превръщането
на почти пустеещите земи в мозайка
от естествени и полуестествени местообитания, гарантиращи възстановяването на самото блато и дивия му
свят, както и полза за местните хора
от устойчиво рибовъдство и отглеждане на ориз. Явно тогава идеята за интегрирано управление на местообитанията
беше изпреварила времето си...

Днес опазването на горите определено
не е изпреварило времето си. Още през
1996 г. БДЗП допринесе за отразяване
на особеностите на България в първите европейски Стратегии за опазване
на местообитанията (в това число – и
на горите), разработени от BirdLife
International. Избирането на български
специалист за координатор на цялостната работа на BirdLife по опазване
на горите в Европа, заедно с екипа на
Българо-румънския проект за опазване
на горите, ни поставя в изключително
благоприятно положение за максимален
принос за опазване на българската гора.
Гората като местообитание е от изключителна важност за птиците. Първото впечатление, че това е хабитат с
изобилстващи масови и тривиални видове, е повърхностно. Популациите на
редица застрашени видове хищни, кокошеви, сови, кълвачи и дори пойни птици
(включително световно застрашената
полубеловрата мухоловка), изцяло зависят от опазването на гората. За много
и различни видове птици, гората предоставя убежище при миграция, за нощуване и хранене. Същевременно гората е
обект на засилен икономически интерес,
който напълно изключва опазването на
биоразнообразието. Затова и в българския вариант на Натура 2000, веднага
след местата по крайбрежието, именно
“горските” места бяха вторите, „отложени” или изключени от мрежата.
Надяваме се този брой на “За птиците”
да допринесе за популяризирането на ценността на горските местообитания и
поне с малко да допринесе за тяхното
опазване.
Нада Тошева,
Изпълнителен директор на БДЗП
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100-те лица на гората
Горо льо зелена,
водо льо студена,
на тебе оставяме
наше сиво стадо
ти да го напоиш
напоиш и накърмиш

Блажена гора зелена,
блажена Стара планина,
зиме е пълна с овчари,
лете с върли хайдути,
под всяка бука и юнак,
във всяка долина и байрак….
***
Заплакала е гората,
гората и планината
все зарад Индже войвода.
***

© С. Узунов

За българина гората не е дива природа. Тя е
толкова свързана с живота на хората, че е получила редица поетични и одушевени образи.
Открай време, разлистената гора е символ на
пролетта и българите я възпявали, редом с
най-големите пролетни празници – Великден
и Гергьовден. Горите са неразделни от поминъка и всекидневния живот векове наред - неизменна е например връзката между гората
и овчарите. Предците ни обичали гората и
разказвали за нея с топлина, благоговение и
възхита. Най-често гората се споменава в
хайдушките народни песни, като величествен дом и люлка на народните закрилници. В
хайдушкия епос, народната почит към хайдутите, се пренася и към гората.
Мистичното покровителство над гората датира
от праисторическо време. За него свидетелстват
оцелелите до днес митове и предания. Поримченият тракийски бог Силван е ограничавал поголовното унищожаване на горите. В разбиранията на
славяните, горите се пазели от сенките и самовилите, заместени през турско време с джинове.
Сенките и джиновете не позволявали да се изнася
от гората каквото и да било, а според поверието,
ръката на човек изсъхвала, ако вземел нещо от
гората. Този суеверен страх бил по-скоро страх
от глухите и мрачни лесове. Неусетно през столетията дивата природа отстъпвала пред обработваемите земи и пасищата, а с това изчезвало
и човешкото страхопочитание към горите.
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Хубава си, моя горо
Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост.
Който веднъж те погледне,
той вечно жалее,
че не може под твоите
сенки да изтлее.
А комуто стане нужда
веч да те остави,
той не може, дорде е жив,
да те заборави.
Твоите буки и дъбове,
твоите шуми гъсти,
и цветята и водите,

Българинът и гората, извън
фолклора и традициите
Неолитният човек е намерил нашите земи
покрити предимно с гори. Изключение
били високите части на планините, а крайдунавският район и Добруджа представлявали основно лесостеп. Обезлесяването
започнало с примитивното земеделие и
засегнало първо и най-тежко низинните
райони, тъй като праисторическите поселища в планините, дори на достъпни места, имали по-скоро временен характер.
Въпреки хилядолетната човешка дейност,
мощните демографски размествания и
неспирните войни, които причинявали масови опустошения на природата на Балканите, през Средновековието по нашите
земи все още са се ширили първични горски масиви. Според летописците, когато
120-хилядната рицарска армия потеглила
в началото на юли 1189 г. от Белград за
Цариград, след Браничево (недалеч от Белград) тя навлязла в огромния мрачен лес
на българите, който се простирал чак до
Пловдив и трябвало да преодолее “планини
и непроходими гори”. През същата година
рицарят-пътешевственик Бертрадон дьо
ла Брокиер свидетелства за големи и гъсти гори, които се простирали след Ниш по
пътя за Средец (София). Значителни масиви от Великата гора на българите явно са

агнетата тлъсти,
и божурът, и тревите
и твойта прохлада,
всичко, казвам, понякогаж
като куршум пада
на сърцето, което е
всякогаж готово
да поплаче, кога види
в природата ново,
кога види как пролетта
старостта изпраща,
и под студа и под снега
живот се захваща
Любен Каравелов, сп. “Знание”, 15
май 1875

оцелели и до по-късно и за тях споменават
в средата на XVII в. Евлия Челеби и англичанинът Рико.
От записките на пътешевтвеници от
втората половина на XVIII в. вече съдим за
голямото развитие на производителните
сили по нашите земи (макар и под властта
на султаните), а успоредно с това и за
размерите, които е взело усвояването на
природата. В самия край на XVIII в. французинът Л.О. Божур намерил Тракия гола,
с отделни горски “букети” около селищата; цяла Добруджа била в ниви, а южните
склонове на Стара планина - обезлесени и
издълбани от снежните води.
Освен за земеделски площи, за дърва за
огрев и за строителен материал, горите
били унищожавани, а оцелелите влошавали
своето състояние, поради повсеместната
и неограничена паша и пожарите,
причинявани от животновъдите за
разширяване или за подобряване на
пасищата. В селските гори всеки можел
да сече и да изкоренява колкото иска. В
Ловешко например и турци, и българи
можели да секат и да пускат стадата си
без ограничения и в частните гори. Още от
Средновековието широко разпространено
било отглеждането на полудиви свине.
На това в много голяма степен се дължи
изчезването на равнинните дъбови

Строго охранителна
държавна гора “Горна
Еленица – Силкосия”
Идеята за обявяване на еталонни, незасегнати
от човешка дейност гори, възниква в България в
началото на по-миналия век, като алтернатива
и по повод на узаконения на 24.07.1902 г. от XII
Обикновено народно събрание търг за даване на
концесионна експлоатация горските насаждения
около Рилския манастир - най-светите за всеки
българин места. След Първата световна война,
за пръв път Българското ботаническо дружество
прави конкретно предложение за създаване на
резервати, като благоприятна почва за това
е учредяването на Съюза за защита на родната
природа през 1928 г.

Първият резерват в България е именно
горски. Обявен е със Заповед 1046 от 23
юли 1931 за площ 1022,6 ха (впоследствие намалена на 396.5 ха). Като мотив
за обявяване е записано: “Поради особено
ценните и редки горски дървесни породи,
както и поради характерната храсталачна и тревна растителност, които представляват грамаден интерес от дендрологично, флористично, фитогеографско
и екологическо гледище държавната гора
“Горна Еленица - Силкосия” се обявява за
резерват, в който за в бъдеще се забранява всякакво ползване било от гората,
било от пашата, било от дивеча, освен за
научни цели и с предварително, специално
разрешение от Министерството на земе-

гори, тъй като пашата на свинете е
препятствала тяхното възобновяване.
Пътешественикът Феликс Каниц, който
пътувал из България от 1862 до 1874 и успял осемнадесет пъти да премине Балкана,
бил смаян от страшните опустошения на
горите в ниския планински пояс. Огромен
бил броят на смъртоносно осакатените
вековни дървета. Според Каниц, цариградските чиновноци не правели нищо за опазване на горите, а това, което оцелявало
от брадвата на селянините, загивало от
хищните спекуланти. Хубави букови гори
в Средния Балакан той видял чак над 1200 м
надморска височина. Интересно какво ли
би написал Каниц, ако днес се разходи из
Пирин над Банско…
В резултат на засиленото унищожаване
на горите, в края на XVIII и в началото
на XIX в. турците били принудени да приемат Закон за горите (1869 г.), но той
останал неприложен и Освобождението
заварило България с много лоши и млади гори. През 1889 г. бил приет втори
закон, но още на следващата година под
предлог за ”разумно стопанисване”, найполезните ограничения били отменени, а
измененията от 1894 г. дали още по-голяма
“свобода” на населението и много гори,
включително иглолистни, били унищожени
именно през този период. Така например

делието и държавните имоти”.
Силкосия обхваща част от водосборния
басейн на река Велека между селата Българи и Кости. Резерватът заема територии
между 100 и 250 м надморска височина,
т. е. е един от ниските резервати у нас.
Въпреки малката си територия, резерватът предлага голямо разнообразие от растителни видове. Той е типичен представител на горско-дървесните съобщества
на Странджа. Тук се срещат 22,6% от
странджанската флора. Най-впечатляващи са горските формации от източен
горун /Quercus polycarpa/ и източен бук
/Fagus orientalis/, както и чисто източно
букова гора с подлес от вечнозелени храсти
с относителна първичност. По южните
изложения на по-бедни почви се срещат сухоустойчиви формации от благун /Quercus
frainetto/ с пирен /Erica arborea/. Наред с
представителите на средиземноморската
флора, тук се срещат евксински и понтийски видове, които придават неповторимия вид на съобществата, като: странджанска зеленика /Rododendron ponticum/,
странджански дъб /Quercus hartwissiana/,
понтийско вълче лико /Daphne pontica/,
бетински синчец /Scilla bithinica/, мушмула /Mespilus germanica/, източен лопух
/Trachystemon orientale/, чашкова звъника
/Hypercum calycium/ и др. В резервата се
срещат и повече от 50 защитени животински вида на бозайници, птици, влечуги.
Силкосия е част от природен парк Странджа - най-голямата защитена територия
в България.

Днес над природното и културно наследство на Странджа е надвиснала заплаха. В
началото на 21 век, движеща сила, оказва
се, не е опазването на най-светите за
всеки българин места, а частните интереси. Ябълката на раздора е вилно селище „Златна перла” край Варвара, чието
строителство в границите на ПП Странджа, е незаконно. Инвеститорът фирма
Краш 2000 не спира строежа, а кметът
на Община Царево оспорва границите на
парка пред Върховния административен
съд чрез заповедта за обявяването му.
Ако решението на ВАС от 29 юни 2007г.,
че границите на парка са незаконни бъде
потвърдено, останалата незастроена найюжна част на българското Черноморие ще
се превърне в бетонна пустиня. Над 140
хора на науката, културата и изкуството,
общественици и журналисти подкрепиха
с подписа си петиция за запазването на
природен парк Странджа, инициирана от
граждани и подкрепена от коалицията „За
да остане природа в България”. Други, близо 8000 българи подкрепиха петицията в
интернет на адрес:
http://bgpetition.com/strandja/index.html
В спора парк ли е Странджа или не, природното богатство на един от най-красивите райони на България, бавно потъва в
небитието...

охраната на полските гори се възлагала
на пъдарите, които често се проявявали
като бракониери и опасни унищожители
на дивите животни, а държавният надзор се предавал на общините, вместо на
горските власти. Домашните животни
се допускали за паша дори в защитените
горски насаждения. Примитивното земеделие в планинските райони на България
продължило доста след Освобождението и
дало своя дял в намаляването на горските
площи и в увеличаването на пороищата.
Само от 1900 до 1912 г., вследствие на
изкореняване и опожаряване, площта на
горите в княжеството намаляла с 15%.
Освен от пожари, сеч, изкоренявания и
паша, горите се увреждали при клоносеченето и главосечното ползване за добиване
на листник (бръст) за домашните животни през зимата.

тигнал 80-90 000! Общо за единадесетте
години, били съставени 737 000 акта!

Открай време горите са обект на
нарушения и злоупотреби
Само от 1900 до 1904 г. броят на съставените актове се движел от 25 до 35 000
годишно. След като през 1904 г. влязъл в
сила третият Закон за горите, актовете започнали да се съствят от горските
власти и броят им изведнъж нараснал на
62 000, а в периода от 1907 до 1911 г. дос-

По материали от РИОСВ, Бургас
и в. Морски Дневник
Адаптация и обработка Дияна Костовска

Из “Горите и горското стопанство в България”,
С. Брънчев
“...Българинът е навикнал от старо време да борави в горите безконтролно и ако не открадне из
гората, и то най-хубавото и най-здравото, именно това, което съставя надеждата на гората, ако
не покоси за бръстина едва отраслите издънки, не
преоре от гората, що граничи с нивата му, не заграби от съседната държавна или общинска гора
и пр., с една реч – ако не направи пакост в гората,
той мисли, че не може да живее”.

Това ли е истината за отношението на
българина към гората, или безграничната
любов, която се лее от народните песни?
По “Оазиси на дивата природа”, Жеко
Спиридонов и материали на Румяна
Панайотова, Радио България
Адаптация и обработка Дияна Костовска
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Горите на България – факти и данни

© Б. Петров

Горите на България са част от европейското и све• Гора по смисъла на действащия Закон за горите е
товно горско богатство. Имат глобално и национално
земя, заета от горскодърекологично, икономическо, социално и културно значевесна растителност с площ ние. Oбщата горска площ (горски фонд) на България е
не по-малка
4,076 млн. ха или 34% от територията на страната,
от 1 декар
от нея 70,4% заемат широколистните гори и 1,08 млн.
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Разделение на горите, съобразно техните функции
гори и земи от горския
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фонд на Р България,
2005 г. - д-р инж. Любчо
Тричков, НУГ
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Горите държавна собственост към 2005 г. заемат
79,3% от общата горска площ. Съотношението между
видовете собственост в отделните райони на страната е различно. Броят на горевладелците в България е
над 1 500 000, а 215 общини притежават гори или земи
от горския фонд.
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Дърводобив
Годишното ползване на дървесина от горския фонд се
осъществява в съответствие с определеното ползване според лесоустройствените проекти, планове и
програми. Годишният план се изготвя по видове сечи,
видове гори и дървесни видове.
Лесоустройственото планиране се извършва на административно ниво и отразява интересите на горовладелеца (собственика на гората) да използва горските
ресурси в рамките на наличните ресурси и на базата
на нормативните документи. За недържавната горска
собственост у нас, процедурите по подготовката и
изпълнението на лесоустройствените планове все още
не са достатъчно добре разработени. При сегашната
лесовъдска практика, отгледните грижи са насочени
основно към стопански ценните дървесни видове.
Допускат се шест начина за ползване на дървесина от
държавния горски фонд, описани в Правилника за прилагане на Закона за горите. Те се отнасят и за земите от
горския фонд - общинска собственост, но след решение
на общинския съвет. Частните гори се стопанисват от
собствениците - физически и юридически лица, които
се разпореждат с дървесината и продуктите, добити
от имотите им, при спазване изискванията на закона и
при изпълнение на лесоустройствените проекти.
В България дърводобивът е разделен нормативно на два
вида – за местното население и за промишлеността.
Промишленият дърводобив се съсредоточава главно в
достъпните и предимно в зрели гори. Обобщените данни за 2005 г. показват, че:
• 46% от потребената обла дървесина е за нуждите на
по-малките и средни преработватели и търговци;
• 19% е използвана за задоволяване на нуждите на т.
нар. „местно население” от дърва за огрев и строителен материал;
• 27% е потребена от големите ползватели;
• 8% е изнесена извън страната.
Данни от 2005 г. сочат, че в сравнение с 2001 г. дърводобивът от недържавния горски фонд е нараснал три
пъти, а потреблението на дърва за горене е три пъти
повече, в сравнение с потреблението през 1997 г. Тре-

Кой и как работи за
българската гора?
вожно високо е нивото на незаконния дърводобив у нас. Според “Ниво на незаконния
дърводобив в България” (доклад на WWF,
Дунавско-Карпатска програма, 2005), годишно в България нелегално се изсичат
около 3,7 млн. м3 дървесина. От тях 2,7
млн. м3 (73%) се използват като дърва за
горене и около 1 млн. м3 се обработват от
дървопреработвателната и целулозно-хартиената промишленост.
Обемът на законния и незаконния дърводобив превишава ползването, предвидено в лесоустройствените проекти, с
1,5 млн. м3, което като цяло не е над
годишния прираст на българските гори,
но може да го превиши в отделни райони и
в леснодостъпни гори. Това налага необходимостта от инвентаризация, която да
определи най-засегнатите райони и там да
се предприемат незабавни мерки за борба с
незаконния дърводобив и за предотвратяване на неустойчива свръхексплоатация.

Защо са ценни горите в България?
• Земите и горите от горския фонд на
България съхраняват над 80% от защитените растения, над 60% от застрашените
от изчезване видове животни в страната,
популациите на 43 световнозастрашени
вида и над 60% от приоритетните за
опазване видове местообитания.
• С намаляване на горите и с изменението на първичната форма на гората, прогресивно намалява и биоразнообразието в
нея.
• Гората, в нейната първична форма и
девствено състояние, представлява голям
научен интерес. Тя е огледало за силата на
естествените закони за хармонично развитие. Девствената гора е нагледна книга
как трябва да се стопанисва и управлява
гората.
• Горите поддържат и регулират равномерно дебита на водите в изворите, потоците и реките. Те смекчават големите
горещини през лятото и непоносимите
студове през зимата като задържат и
разпределят равномерно атмосферната
влага, намаляват силата и вредното действие на ураганните ветрове, привличат
дъждоносните облаци – с една дума правят
климата по-благоприятен за живот.
• Горите са защита от природни бедствия като предпазват почвите от ерозия,
намаляват разрушителното действие на
поройните дъждове, пречат за бързото
прииждане на водите в реките.
• Горите спомагат за запазване на първичните форми на земната повърхност.
• Горите имат и голямо стопанско значение. Те осигуряват ресурси за икономиката
и населението и са възобновяем енергиен
източник.
• Горите са накита на Земята и бисера
на ландшафта, който гали погледа, омайва
окото, засилва духа и облагородява характера. Те превръщат селските райони в атрактивни за живеене места и подпомагат
развитието на алтернативни форми на
туризъм.
По материали от Национален
стратегически план за развитие на селските
райони 2007-2013 и от Сборник на Съюза за
защита на родната природа (1934г.)

Институции и управление на
държавните гори
Общата административна отговорност
по въпросите, свързани с горите, е на
Министерство на земеделието и горите
(МЗГ), чрез Национално управление по
горите (НУГ). НУГ отговаря за почти
всички държавни и обществени функции
на горския сектор (законодателство,
защита на горите, контрол, планиране,
развитие и изследване). Структурата
на НУГ е на три нива - Централно управление, 16 районни дирекции и горски
служби, включващи на местно ниво - 141
Държавни лесничейства и 37 Държавни
дивечовъдни станции.
Министерство на околната среда и водите упражнява публични и стопански
функции в националните паркове и резервати, създадени на горски територии, които са изключителна държавна
собственост. За дървообработващата и
мебелната промишленост е отговорно
Министерство на икономиката и енергетиката. Областните дирекции “Земеделие и гори” също изпълняват функции по
въпросите на горите в региона, за който
отговарят, но без да участват пряко в
управлението. (Информация от Стратегически план за развитие на горския сектор
2007 - 2011 г.)

Природозащитни
неправителствени организации
Зелени Балкани (www.greenbalkans.org)
развива природозащитни и възстановителни проекти на територията на найзначимите горски екосистеми в България
– планинските гори на Родопите, Странджа и Сакар и равнинните и крайречни
гори в басейна на реките Дунав и Марица. Усилията досега са пряко насочени
към промяна на горското законодателство и политика, а акциите са основно
срещу нелегалните сечи. Според Зелени
Балкани, унищожаването на българската
гора е следствие от недалновидна политика и закононарушения като незаконен
дърводобив (дърва за огрев, ромски сечи,
промишлена дървесина, сечи за ски курорти), умишлени пожари, приватизация на
гoрски фирми и незаконна реституция.
От 2004 г. Зелени Балкани и още три
неправителствени органзации обединяват усилия в Коалиция за борба с корупцията в горите.
WWF Дунавско-Карпатска програма България (WWF DCPO) (www.panda.org/bg/)
работи по широк кръг проблеми, един от
които е горите. WWF подкрепя отговорното горско стопанство като подпомага прилагането на сертификация по
схемата на FSC и отговорната търговия
с дървесни и други горски продукти чрез
Глобалната мрежа за горско стопанство
и търговия (GFTN). WWF DCPO работи
за въвеждане на национална методика за

определяне, управление и мониторинг на
гори с висока консервационна стойност и
участва активно в образователни програми за подобряване уменията на държавната горска администрация по приложението на екологично, икономически
и социално устойчиви горскостопански
практики. Към офиса на WWF в София
работи Информационeн център по горска
сертификация.
Българска фондация Биоразнообразие
(БФБ) (www.bbf.biodiversity.bg). През
ноември 2006 г. БФБ, съвместно с фондация DLO/Wageningen International (Холандия), Сдружение за дивата природа
Балкани и фирма Орбикон (Дания), стартира проект, в рамките на който се
разработва ръководство за определяне
на благоприятното природозащитно
състояние за видове и типове природни
местообитания по Натура 2000 на национално, регионално ниво, както и на ниво
зони с цел оценката на това състояние
за България.
Сдружение За Земята (www.zazemiata.
org) участва в процесите на изготвяне и промени в горското и екологично
законодателство, в организиране на акции за озеленяване в населените места
и залесяване на гори върху опожарени,
ерозирали и незаконно изсечени площи.
Сдружението работи за предотвратяване развитието на индустриален туризъм
в защитени територии чрез организирането на акциии, дискусии, становища по
ОВОС, предложения за промяна, съдебни
дела. Запазена марка на За Земята, са
кампаниите и други активни действия
срещу унищожаването на НП Пирин, където горските сечи с цел създаване на
ски писти и бетонизирането достигнаха
чудовищни размери.
Представените организации са част от
създадената през 2006 г. Коалиция За
да остане природа в България, инициирана от 14 природозащитни организации
в България, сред които и БДЗП (www.
forthenature.org). Коалицията отстоява
предложенията за защитени зони от Натура 2000 и опазването на всяко кътче
дива природа в страната ни. Сред драстичните казуси, по които коалицията
работи, свързани с опазването на българските гори са:
 строитлството на ‘супер ски-курорти’
в планините, което неминуемо е свързано
с изсичане на гори
 презастрояването на Черноморието и
унищожаването на естествената природа на България
 изсичането на гори, като необратим
процес от набавянето на дърва за огрев. Предпоставака са скъпите горива и
електроенергия, а в резултат стотици
дърводобивни фирми провеждат масови
голи сечи в горските масиви.
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Какво става с българската гора?
Проекти в областта на горите
в България с международно
финансиране
Фондация “Силвика” - Българо-Швейцарска програма по горите (www.
sylvica.org) Две са основните насоки
на стартиралата през 1997 г. програма
– да подкрепи реформите в горския
сектор и да насърчи многофункционалното горско планиране в шест избрани
региона. За разлика от първата фаза
(обмяна на опит с научна ориентация),
втората и третата фаза бяха изцяло
с практическа насоченост. Програмата приключи в края на април т. г.
Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта
на Родопите (Проект „Родопи”) (www.
rodope.org) Проектът обединява концепциите на Зелени Балкани и БДЗП
за създаването на два нови природни
парка в Западни и Източни Родопи.
Сред целите е въвеждането и разпространението на устойчиви практики в
горското стопанство, а дейностите
включват сертифициране на гори по
стандарта на FSC и др., отнасящи се
до пазара на сертифицирана дървесина,
интегриране на природозащитни цели
в лесоустройственото планиране, обучения за прилагане на устойчиви практики в горското стопанство. Продължава до 2009 г.
Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите в България
(www.unccd-slm.org) Осъществява се
в подкрепа на прилагане на Конвенцията за борба с опустиняването.
В областта на горите е предвидено
разработването на обучителен модул
по прилагане на Наредба №1 за борба
с ерозията в горския фонд, брошура
„Какво друго освен дървесина може
да се използва от горите” и Наръчник
за борба с ерозията в горския фонд.
Изпълняват се и дейности, свързани
със сертификация по FSC на два горски обекта - ДДС Граматиково и ДЛ
Старо Оряхово. Подготвя се и образователен модул за професионалните
гимназии по селско и горско стопанство по устойчиво управление на земите.
Предстои и изготвянето на Наръчник
за превенция и борба с горските пожари.
Проект „България - развитие на горския сектор“ (http://fdpbg.org)
Разработен от необходимостта горският сектор да започне да играе нова
роля в защита на обществения интерес при стопанисване на горите в
условията на пазарна икономика. Подготовката на концепцията е приключила през февруари 2004 г., готови
са и проекто-споразуменията за заем
от Световна Банка и за отпускане на
безвъзмездна помощ от ГЕФ, но все
още няма мандат за преговори от парламентарните комисии по земеделие и
гори и по околна среда и води, и засега
процесът е замразен.
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Едва ли има българин, който след 1990 г. поне веднъж да не си е задавал този въпрос. От прехвалената Silva Magna Bulgarorum от Средновековието до партийно-тезисните 30% горска площ на
България от най-новата история... Остана ли
нещо от тях?

“Ами че тя гората си расте, пък
и поколения стройни лесовъдски
редици вече близо век и половина я
обгрижват”, ще каже не един от
милионите “познавачи” на проблема
в нашата страна. “Ами че то нищо
горско не остана – едни саморасляци
и издънкови гороподобия”, ще му
отговорят други милиони, по-честичко
търсещи сянка извън бетонните гета.
Къде е истината? Какво наистина
става с българската гора? Има ли
българска гора? Къде е? С мозайка
от няколко неща, които съм видял и
преживял, ще насоча рамислите ви към
ваш си отговор на тези въпроси. А
може би и на някои други...

Случка първа - бук
През юли 1973 г. имах невероятния шанс
да посетя една вълшебна гора. Гората от
източен бук на самата граница с Гърция,
до връх Коджаеле, южно от тогавашното
кърджалийско селце Горни Юруци. Шансът
беше невероятен, защото по онова време
всеки простосмъртен биваше спиран на 50
километра от границата, а доближаването й на по-малко от километър беше възможно комай само за граничарите. Точно
посещение на мой приятел – граничар беше
шанс да видя тази гора. Прави като струна и невиждано дебели букове, величествени в целостта на нещо неповторимо... Е,
© Д. Костовска

България и “международният
горски режим“
Международният дебат по защита и устойчиво
стопанисване на горите обхваща различни процеси и инициативи, наречени общо “международен
горски режим”. Той включва глобални процеси като
Форума по горите на ООН (UNFF) и регионални
процеси като пан-европейските Министерски конференции за защита на горите в Европа (MCPFE).
Друг важен елемент на “международния горски
режим” са международните конвенции като Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD),
Конвенцията за търговия със застращени видове
от дивата флора и фауна (CITES), Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC)
с Протокола от Киото към нея и Конвенцията на
ООН за борба с опустиняването (UNCCD). Основна особеност на всички тези конвенции и институции е, че ефективността им зависи изцяло от
прилагането им на национално ниво.

България участва в тези процеси. Страната ни е ратифицирала и експонирала в
националното законодателство всички
изброени конвенции, поела е и ангажименти,

които не изискват ратификация (като
MCPFE). Българската горска политика е резултат от националното законодателство
и ангажиментите ни по международните
споразумения. Националната законова рамка
е съставена от Закон за горите, правилник
за прилагането му и подзаконови разпоредби, проекти и наредби. По ангажиментите
ни към международните споразумения, на
национално ниво са разработени програми,
стратегии и планове за действие.
Изпълнението на разпоредбите на тези
конвенции и институции изисква промени
в сегашните лесовъдски практики, както и
изграждане на сериозен капацитет за екологично стопанисване на горите. Усилията на
държавата се подкрепят и допълват от голям брой донорски проекти и от дейността
на неправителствени екологични организации. Независимо от насочването на ресурси
в тази област обаче, различните дейности
остават повече или по-малко изолирани и

няма ги вече. Започнаха ги още през 70-те
години на ХХ век, сваляха ги години наред с
катъри, защото силно пресеченият терен
не позволяваше никакво друго средство.
За какво отидоха парите, “спечелени” от
тази гора, не зная – сигурно за процъфтяването на България.

Случка втора – стояща дървесина
На един от природозащитните семинари
в началото на 90-те години на ХХ в., в
базата на профсъюзите в подножието на
Витоша, директорът на един от националните паркове, лесовъд по образование,
за илюстрация на отговорността, която
носи, каза че стопанисва “4 милиона кубически метра стояща дървесина” (цифрата
не е точна, но изразът е!). Шокиращото
сравнение от типа “Честито, роди ви се
момченце, 2,5 кг живо тегло!” щеше да
мине за случайност, за лична перспектива
на този човек, ако един друг известен български лесовъд през 70-те години на ХХ в.
не измерваше величието на Байкушевата
мура също в кубици! Само да не си помисли
някой, че става въпрос за дълбок същностен проблем на българското лесовъдско
образование, възпитание и светоглед.

Случка трета - скъпотия
На друг природозащитен семинар, вече в
средата на 90-те години на ХХ в. един
българин, работещ в САЩ, представи как
изглежда българската гора на сателитни
снимки от различни години. Като оставим настрана методологичните въпроси
в какъв цвят “излиза” истинският дървостой и в какъв – покаралите издънки
на мястото на ланшното сечище, стана
ясно, че би било безкрайно интересно да

се сравнят снимките от космоса на българската гора от, да кажем, от 1965, 1975,
1985, 1995 и 2005 г. Да, ама не! Такова
нещо няма да стане никога! Не защото ще
се види какво става наистина и особено
как се изпълняват лесоустройствените
проекти. Не и заради заплаха за реномето
на цели държавни “горски” институции,
университети, институти, специалисти.
Просто сателитните снимки от този вид
са безумно, ама безумно скъпи.

Случка четвърта – комшията не спи
През 1993 г. посетих Гърция, като излязох
през Свиленград, а се върнах през Кулата.
Бях поразен от безкрайната колона натоварени с дървени трупи български “ТИР”ове, точеща се на юг от Свиленград и от
неизброимите влакови композиции, излизащи за Гърция през Кулата. Няма объркване
– срещахме нашите “ТИР”-ове и през цялата територия на Северна Гърция. През
1997 г. на един международен природозащитен семинар гръцките ни колеги от
резервата Дадя край Александруполис ме
смразиха с въпроса: “Какво правите вие в
България? Вашите “ТИР”-ове през Дадя не
спряха през всичките тези години, само
дебелината на трупите, които превозват,
става по-малка!!!” Сега разбирам защо нашата мила родина е в такъв неудържим
икономически и социален възход!

Случка пета – феноменът
“дървена глава”
Българинът е гений, нищо че си нямаме
Нобелов лауреат. Имаме обаче Балабанова
концесия, успешно посегнала дори на Рилската гора. Имаме и поредица от световни
открития. Извън България. Тук прилагаме
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страдат от недостатъчна координация.
Ето кои са основните международни конвенции и институции, засягащи защитата и
устойчивото управление на горите. Към всяка има и линк за допълнителна информация.

Международната конференция на ООН по
околна среда и развитие в Рио (1992 г.) признава за първи път изключителната роля
на горите в контекста на устойчивото
развитие и опазването на околната среда.

други “открития”, за две от които искам
да ви разкажа - с мъка и горест. Знаете ли
как се “извежда” бракониерска сеч нощем
в Западните Родопи? С маркуч, нахлузен на
ауспуха на моторната резачка и напъхан в
туба с вода. Супер заглушител. Режеш си
на воля. Не че ти пука от властите – та
такива просто няма, защото ако имаше,
щеше да има все още гора и извън националните паркове... Другото “изобретение”
е разплакало в буквалиня смисъл не един
човек, обичащ гората или наивно вярващ,
че може да приложи Закона. Ето го реалния
случай: горски полицай спира натоварен с
трупи камион. Установява, че дърветата
са отсечени незаконно. Законът казва, че
този камион трябва да бъде конфискуван.
Да, ама той не е собственост на нарушителя. И тогава същият Закон казва, че не
може да се конфискува! Така нарушителят
Иван кара трупи с камиона на нарушителя
Драган, а нарушителят Драган – с камиона
на нарушителя Иван. Гениално! И горските власти около Национален парк “Пирин”
се превръщат в обикновени наблюдатели
на пладнешкия обир на Иван и Драган! А
в България Иван и Драган са доста чести
имена. Както и Ибрям и Доган.
Това е бодрият ми разказ за българската гора. Наистина е бодър. Защото има
Един, който умее да прилага Закона. И не
му минават Драгановци и Догановци. Това
е Природата. Нейните горски полицаи
са наводненията, сушите, свлачищата и
много, много още. Неумолими, неподкупни,
безпристрастни, ефективни. Вече и за
децата е ясно, че тези полицаи идват и че
въпросът е не дали, а кога и къде ще санкционират. Всички ни. И с право.
д-р Петър Янков
Концепцията за устойчиво стопанисване на
горите е определена като основен водещ
принцип от всички страни-участници. Резултатите обаче от тази конференция в
областта на горите се определят като незадоволителни, тъй като на нея не е прието
никакво законово обвързващо споразумение
за защита или стопанисване на горите. От
друга страна, тя дава началото на международния горско-политически диалог и през
1995 г. Комисията по устойчиво развитие
на ООН създава Междуправителствения панел по горите (IPF), чиято дейност през
1997 г. е продължена от Междуправителствения форум по горите (IFF). В резултат
на работата им са разработени над 270
предложения за действие, целящи устойчиво
стопанисване на горите. Последовател на
IPF и IFF е Форумът по горите на ООН
(UNFF), създаден през 2000 г. като част от
ново Международно споразумение за горите
(IAF). На шестата сесия на форума през
2006 г. в Ню Йорк отново не беше постигнато съгласие за приемането на бъдеща Горска
конвенция, тъй като желанието на повечето държави е да се разработят “меки” и
незадължаващи горско-политически правила.
(www.un.org/esa/forests/)
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Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (www.biodiv.org/convention/articles.
asp) е ратифицирана у нас със закон и влиза
в сила на 16 юли 1996 г. Тя има три основни
цели: съхранение на биологичното разнообразие, устойчиво ползване на неговите компоненти и справедливо разпределение на изгодите от ползването на генетичните ресурси. Всяка страна по конвенцията се задължава да разработи национални стратегии,
планове и програми, както и да интегрира в
съответните секторни и междусекторни
политики съхранението и устойчивото ползване на биологичното разнообразие. С цел
да осигури достъпа до информация и технологии за биоразнообразието, както и да
насърчи обмяната на опит между страните,
конвенцията създава Система за обмен на
информация (Clearing House Mechanism).
Целите на тази конвенцията са от директна значимост за устойчивото стопанисване на горските ресурси, тъй като горите
“подслоняват” голяма част от свeтовното
биологично разнообразие. През 2002 г. Конференцията на страните по конвенцията
приема разширена работна програма върху
биоразнообразието в горите, а за да улесни
прилагането й, Секретариатът на конвенцията е разработил специален “горски” уеб
портал като инструмент за обмяна на информация
https://www.cbd.int/programmes/areas/forest/
portal/home.shtml
Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (www.unccd.int/main.php ) е ратифицирана у нас със закон и влиза в сила на 22 май
2001 г. Международната общност отдавна
е признала, че опустиняването е голям световен икономически, социален и екологичен
проблем. Конвенцията е нов, интегриран
подход за борба с този проблем, акцентиращ върху национални дейности и програми,
които идентифицират основните причини
за опустиняването и сушата и насърчават
мерки за противодействие.
Горите и дървесните видове играят ключова роля за изпълнение на целите на конвенцията. Тя от своя страна дава рамката, в
която горите се разглеждат неделимо от
другите форми на земеползване като селското стопанство и пашата. На трета-

© С. Узунова
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та среща на страните по конвенцията се
приема, че ако не се извършва за сметка на
биоразнообразието, залесяването е вариант
за борба с опустиняването.
Рамкова конвенция на ООН по изменение на
климата (www.unfccc.int)
Ратифицирана е от България на 16 март
1995 г. В основата й стои фактът, че климатичната система е общ ресурс, чиято
стабилност може да бъде повлияна от индустриални и други емисии на въглероден
диоксид и други парникови газове, и затова намаляването на тези емисии е особено
важно. Още на първата среща на страните
по конвенцията е постигнато съгласие, че
задълженията, поети от развитите страни относно изменението на климата, не са
достатъчни. След серия преговори, през
1997 г. се стига до приемането на Протокола от Киото, ратифициран от България
през 2002 г. Този протокол е естествено
продължение на идеите и принципите на
конвенцията, като ги доразработва и задължава развитите държави и държавите с
икономики в преход (изброени в Приложение
1, включва и България) да разработят свои
обвързващи количествени задължения за ограничаване на емисиите от парникови газове. Протоколът от Киото влезе в сила през
февруари 2005 г. Той създава три новаторски форми на сътрудничество, наречени “Механизми на Протокола от Киото“ познати
още като “гъвкави механизми” - “Съвместно
изпълнение”, “Чисто развитие” и “Търговия с
емисии”, които целят достигането на поставените от страните цели чрез получаване на кредити от редуцирани емисии и търговията с тях. Яснота и детайлни правила
за прилагане на Протокола от Киото дава
Споразумението от Маракеш 2001 г.
Тъй като горите играят важна роля във
въглеродния цикъл и усвояват най-много въглерод в сравнение с всички останали сухоземни екосистеми, тяхното съществуване
е критично за смекчаване на измененията
в климата. Според Протокола от Киото,
страните по конвенцията биха могли да
получат кредити по задълженията им за намаляване на емисиите на парникови газове за
въглерода, усвоен от т.нар. “поглътители”
от сектора на “земеползването, промените
в земеползването и горското стопанство”
(LULUCF sector), каквито са напр. горите и
почвите. Приемливи дейности в този сектор са увеличение на горската покривка (залесяването на земи, които преди това не са
били покрити с гора и възстановяването
на изсечените гори) и стопанисване и управление на горите, обработваемите земи,
пашата и ревегетацията, добавени като
приемливи дейности от Споразумението
от Маракеш.
Конвенцията за международната търговия
със застрашени видове от дивата флора и
фауна (CITES) (www.cites.org) е ратифицирана и влиза в сила у нас на 16 април 1991 г. Конвенцията цели да осигури защита на застраше-

ните растителни и животински видове чрез
регулиране на международната търговоя с
такива видове или продукти от тях. До
момента, в приложенията на конвенцията
са вписани 27 дървесни вида, а част от тях
са важни елементи на местообитанията на
други силно застрашени видове, защитавани
от CITES. Има специална резолюция, засягаща прилагането на конвенцията по отношение на дървесните видове (Conf. 10.13
(Rev. CoP13)
Министерски конференции за защита на
горите в Европа (MCPFE) (www.mcpfe.
net) MCPFE е важна инициатива в процеса на сътрудничество между европейските
държави. Тя обхваща повече от 40 страни,
включително всички 27 държави членки на
ЕС, както и Европейската общност, наблюдатели от други страни, международни
правителствени и неправителствени организации, представители на частните горовладелци, на горската индустрия и др. Основната цел на всички участници е да работят
заедно, за да доразвият и приложат на европейско ниво идеите на Конференцията от
Рио (1992 г.).
MCPFE се състои от поредица конференции
на политическо ниво (досега са проведени
четири, предстои петата във Варшава).
Дискусиите и работните срещи между
конференциите са наречени “паневропейски
процес”. MCPFE могат да бъдат разглеждани като успешен пример за трансгранично сътрудничество, водено от идеята, че
европейските гори са общо богатство и
заплахите вурху тези чуствителни и важни
екосистеми не винаги следват териториалните и идеологически граници.
На конференцията в Хелзинки през 1993 г.
за първи път е формулирана обща дефиниция за “устойчиво стопанисване на горите”
– ползване на горите по начин и на ниво,
което поддържа тяхното биологично разнообразие, продуктивност, способност за
възстановяване, жизненост и потенциала
им да изпълняват, сега и в бъдеще, важни
екологични, социални и икономически функции на местно, национално и глобално ниво,
без това да уврежда други екосистеми”. На
последната конференция във Виена (2003 г.)
се приема “Виенска декларация: Европейските гори – общи ползи, споделени отговорности”. Виенската декларация и петте
резолюции към нея подчертават баланса
между екологичната, социална и икономическа роля на горите и нуждата от по-нататъшна работа и засилено сътрудничество
с другите сектори за постигане на защита
и устойчиво стопанисване на европейските
гори. България е подписала всички резолюции
на MCPFE и е ангажирана за прилагането им
на национално ниво.

Европа
Въпреки многобройните документи и международни споразумения, управлението на
горите винаги остава от компетенцията
на отделната страна – няма нито един
закооновообвързващ документ, който да
ангажира страните с конкретни дейности
по опазване на техните гори на международно ниво. Такъв е и случаят в Еевропейския съюз /ЕС/ - дебатът за нуждата от
обща горска политика, аналогична на тази
за земеделието, съществува от най-ранните дни на европейското сътрудничество.
Въпреки разписването на общи цели и насоки за стопанисване на горите, тази идея
никога не просперира.
Законовата основа за стопанисване на горите в ЕС днес се разпростира върху политиките за земеделие, околна среда, търговия, развитие, енергетика и др. Разработени са стратегии и планове за действие,
които засягат директно или индиректно
биоразнообразието в европейските гори.
През 1998 г. беше приета ЕС Горска стратегия, която целеше да допринесе за покохерентна горска политика и е единственият документ, насочен конкретно към
горите. Пет години по-късно стратегията беше подложена на широка обществена
дискусия, която разкри, че прилагането й
не е никак успешно. Вследствие на това,
Европейската комисия предприе целево
ориентиран подход за прилагане на стратегията и през 2006 г. разработи Горски
план за действие за периода 2007-2012. За
съжаление, в плана липсва реална ангажираност за осигуряване съхраняването на
горските видове и хабитати, а дейностите, свързани с Натура 2000, са основно в
сферата на обмяна на опит между страните членки.

FTF (Forest Task Force; http://forest.
birdlife.org) е група от партньори на
Bird Life International, които работят
активно за опазване на горското биоразнообразие. Това са основно Полша, Финландия, Беларус, Латвия, Норвегия, Германия,
Австрия, България, отскоро Румъния и

Словакия. FTF беше най-активната страна от природозащитния сектор по време
на консултацията по горската стратегия
и изготвянето на Ервопейския план. За
работата си през следващите 5 години,
групата е набелязала 4 приоритета, които
не са добре застъпени в работата на другите организации: идентифициране и опазване на гори ценни за биоразнообразието,
определяне на индикатори за състоянието
на горските местообитания, подкрепа и
подобряване работата на системата за
горска сертификация, предлагане на горскостопански практики, съобразени с
изискванията на видовете в горите.

Особено гореща тема в Европа е
борбата с нелегалния добив на дървесина, която “влиза” и се ползва от

страните членки. Европейската комисия
изготви план за действие по проблема. Това
е темата, по която активно работят и
по-голямата част от европейските горски
неправителствени организации. Другият
парещ въпрос е свързан с биомасата като
възобновим източник на енергия и предстои да влезе в центъра на вниманието
съвсем скоро. През март т. г. Съветът
по енергетика на ЕС постави нови обвързващи цели, които ще доведат до голям
натиск върху естествените и полуестествените гори и създаването на големи
монокултури от бързорастящи видове.
Предстои тези цели да бъдат “облечени”
и в директива и това е най-тревожното!
Примерът от миналото е, че създаването
на плантации (залесяване, субсидирано от
ЕС) в много случаи унищожава ценни негорски местообитания – напр. на голяма
дропла, изместена от дома си от евкалиптови плантации в Португалия. По същия
начин британски торфища са пострадали
от борови култури, изчезнали са и степни
местообитания в Латвия. Въпреки натрупания опит, в стремежа си да се пребори
с климатичните промени, ЕС не винаги
обмисля възможните последствия и понякога повтаря грешките си.

© Б. Рашев

Несъмнено, ако се приложи правилно, най-важният инструмент на ЕС
за опазване на биоразнообразието в
горите, е Натура 2000. По прогнози,

поне половината от местата в европейската екологична мрежа се намират в гори
или съдържат горски елемент. Голяма част
от средствата за поддържане на тази
мрежа ще дойдат от Общата селскостопанска политика и по-конкретно Плана за
развитие на селските райони, където са
предвидени компенсации за зоните от мрежата и осъществаване на горко-екологични мерки извън нея. Средствата обаче не
са предвидени за държавните гори, които
в България са най-ценни от природозащитна гледна точка.
Според Европейската агенция за околна
среда, съществува тенденция към уеднаквяване на структурата на горите в ЕС и
намаляване на видовото разнообразие в
тях. Дейностите в горите през последните няколко столетия е довело до ръба на
изчезването на много видове на регионално
ниво и постигането на целта за спиране
загубата на биоразнообразие 2010 за горския сектор ще остане трудна за изпълнение задача.

Партньорска мрежа

Гората Харапан (Надежда)
След пет години преговори, коалиция от организации - партньори на BirdLife International,
създаде прецедент - в индонезийското законодателство беше въведена нов вид концесия “за
опазване и възстановяване на горски екосистеми”. Благодарение на тази промяна, правата
върху стопанисването на 101 000 ха горска площ в равнинната част на остров Суматра
през следващите 50 години ще принадлежат на BirdLife International. “Пробивът” е на
Кралското дружество за защита на птиците, Великобритания (RSPB) и на Бурунг Индонезия, които с помощта на партньорите на BirdLife в Швейцария, Белгия и др. страни, успяха
да спечелят подкрепата на индонезийското правителството. Гората Харапан (Надежда)
поставя ново начало и дава шанс на природозащитата на Индонезия – страна, прословута
с бепрецедентната скорост на обезлесяване.
© М. Ламбертини
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Щъркелът на Сторм
(Ciconia stormi) е сред
най-силно застрашените
видове в гората Харапан

Дъждовните гори на Суматра са сред най-богатите на
биоразнообразие на Земята. Индонезия заема само 1%
от сушата, но приютява 1/6 от орнитофауната на
планетата. Голяма част от тези птици не се срещат
никъде другаде в света. Само на остров Суматра
живеят 600 вида птици и огромен брой бозайници
като суматрийският тигър и суматрийският носорог,
азиатски слонове, малайзийският тапир, маймуни
и примати. Специфичното съчетание от геоложко
развитие и климатични условия кара някои учени да
считат Суматра за най-богатото на видове растително съобщество на Земята. Освен за животинския
и растителния свят, централната част на острова е
дом на полу-номадски племена, които поддържат традиционния си начин на живот единствено благодарение
на продуктите на гората – плодове, мед, здравите
стъбла на увивните растения.

Защо е застрашена гората на Индонезия?
Индонезия е един от най-големите производители на
палмово масло в света, като през последните 20 г.
продукцията се е увеличила тройно. На Малайзия и
Индонезия се падат 84% от световното производство на палмово масло. В хранителната промишленост
то е най-широко използваното след соевото, но има и
разнообразни приложения в козметиката и битовата
химия. Напоследък все по-голяма част от него отива
за производството на биогориво, значителна част от
което се изнася за ЕС и се рафинира за получаване на
биодизел. Според последните цели на ЕС, необходимо е
до 2020 г. 10% от транспортните горива да се получават от растителен материал. До 2020 г. търсенето на
палмово масло ще се удвои, но няма технологичен начин
да се удвои добивът на палмово масло на хектар. Новите количества ще дойдат от създаването на палмови
плантации, главно на островите Борнео, Нова Гвинеа и
Суматра, където цените на земята и работната ръка
са ниски.

Ужасът да създаваш палмови плантации
Палмата, от която се добива маслото, не е местен вид
– тя идва от западна Африка. За създаването на палмова плантация, разбира се, първо трябва да се почисти
земята от наличната расителност, т. е. от естествените тропични гори. Тяхната дървесина е скъпа и с високата си цена допълнително подпомага инвестициите
в плантации. Следва изгаряне на остатъците от сечта
и на всякаква друга растителност, което често става
с хеликоптери, пускащи напалм. Това не само убива вся-

какъв живот на големи площи, но е и огромен източник
на въглероден диоксид и други парникови газове. Изсичането на естествените гори от своя страна води до
отнасяне на почвата, натрупване на наноси в коритата
на речните легла и по-късно до масови наводнения. След
като мястото е почистено, земята се обработва и
засажда с палми. Местните племена, вече изгубили своите домове и източника си на прехрана, са принудени да
работят на плантациите. За отглеждане на палмите
се използват токсични препарати – хербициди и торове, които убиват животните, които се опитват да ги
изядат, замърсяват почвите, подпочвените и повърхностните води.
Равнинните гори на Суматра са изключително застрашени от палмовите плантации, защото са лесно
достъпни. От 16-те млн. ха гори, днес на Суматра са
останали едва 500 – 600 хил. Никаде другаде в Индонезия реалността не е толкова жестока, колкото тук,
кадето са около 92% от палмовите плантации на страната. Вследствие, застрашени от изчезване са около
37 вида птици и много други видове животни. Суматрийският тигър е един от най-редките бозайници на
планетата и популацията му продължава да намалява. В
момента има само 200-300 индивида, а “братовчедите”
му от Ява и Бали са били докарани до изчезване още
миналия век.
В Индонезия правителството притежава изцяло горските земи. Единствено правата за стопанисване могат
да се откупят за известен период. За да успее в начинанието си, тимът на BirdLife International трябваше
не само да промени индонезийския закон, но и да събере
средства за откупуване на правата. Подкрепа за това
беше получена от Принц Чарлз, който през 2004 г. стана домакин на голямо благотворително събитие. Крупни дарения се получиха от ЕС и голямата британска
благотворителна организация Консервейшън Инт, но
набирането на средства продължава.
Гората, където ще работи BirdLife International заема
101 хил. ха и през последните 60 г. е експлоатирана
в различна степен. Част от нея се нуждае от възстановяване и възвръщане на първоначалния облик. В
тази насока са и предвидените природозащитни мерки.
Очакванията са в крайна сметка да бъде възстановена опустошената гора, да се предотврати нелегалния
добив, дърветата да могат да се възобновяват естествено и да се запазят естествените растителни и животински съобщества. А името на гората е Харапан,
което на индонезийски означава надежда.
В. Фердинандова, по материали от BirdLife International

Горите и БДЗП

Доклад върху прилагането
в България на Разширената
работна програма върху
биологичното разнообразие
на горите към Конвенцията за
биологично разнообразие
Докладът за България ще бъде готов в края на годината и достъпен за всички заинтересовани – в интернет, на CD и отпечатан на хартия. През май 2008, заедно с още 19 подобни доклада,
резултат от партньорския проект на Глобалната коалиция по
горите, ще бъде представен на деветата среща на страните
по Конвенцията за биологично разнообразие. Проектът се финансира от Датското министерство на външните работи, партньор за реализацията му в България е БДЗП.
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Горите на тропиците, умерените и северните зони
предлагат изключително богатство на местообитания за растения, животни и микроорганизми, обхващайки по-голямата част от сухоземните видове на планетата. На общия фон от земни екосистеми, горските
се отличават с може би най-голямо биоразнообразие. В
продължение на 8000 години (и особено през последните
100) човекът предимно черпи от горските ресурси. Близо 45% от горската покривка на Земята е унищожена,
а необмислената експлоатация на оцелелите гори за
стопански цели, е довела до фрагментация и деградация
на всички типове гори.
Българските гори са много богати на биоразнообразие
и са уникални в европейски и дори световен мащаб. От
април 2007 г. БДЗП участва като партнъор за страната в проект на Глобалната коалиция по горите (Global
Forest Coalition) за проучване как се прилага приетата

От март 2007 БДЗП работи
по проект за картиране
на значими за опазване на
биоразнообразието гори в
България и Румъния.
Един от индикаторите за биологично ценна гора е продължителна естествена динамика на процесите в нея. Гората трябва да бъде достатъчно голяма, за да поддържа в дългосрочен
план жизнени популации на повечето естествено срещащи се
в нея видове. Такива гори в Европа са все по-голяма рядкост.
Балансираното ползване на горските екосистеми, където човекът с хилядолетия е прилагал традиционни практики, е довело
до още по-голямо разнообразие на екосистемите, но съвременното интензивно ползване на горите отдавна е скъсало с традициите и поставя под въпрос многофункционалното ползване
на горите.

Какво разбираме под значими за опазване на
биоразнообразието гори в България?
В голямата си част това са естествени гори, изпълняващи важни екологични функции от значение за хората
и природата /екологичен коридор, регулиране на водния
баланс и др./ Те съхраняват уникално биоразнообразие
и са местообитание на редки и застрашени видове.
Често самите те са редки, застрашени или изчезващи
екосистеми.
Как започва изпълнението на една горско-защитна
стратегия?
За да запазим значимите за биоразнообразието гори,
първо трябва да ги идентифицираме, след което да
търсим най-подходящия начин за тяхната защита. Дали
решението е обявяване на нова защитена територия
или съдзаването на икономически стимули, зависи от
конкретната ситуация. Най-важното е не да защитаваме значимите гори поотделно сами за себе си, а да ги
свържем в единна функционална мрежа на защитените
горски територии.
Метод за картиране на значими за опазване на биоразнообразието гори е разработен през 2001 г. Разработката е на Европейската група за горите към
BirdLife International и WWF. Методът е приложен за
първи път в Литва, Латвия и Естония. Резултатите
от него са категорични - местната мрежа от защитени горски територии не осигурява опазването на

през 2002 г. Разширена работна програма върху биологичното разнообразие на горите. Целта е независима
оценка на изпълнението на програмата на национално
ниво в 20 държави, една от които е и нашата страна.
Резултатите от проучването ще бъдат представени
на деветата среща на страните по Конвенцията през
май следващата година в Бон и ще допринесат за дългосрочното развитие на програмата и пълноценното й
изпълнение на национално ниво.
Разширената работна програма върху биологичното
разнообразие на горите е от три елемента. Първият включва предимно аспекти като възобновяване на
горите, агро-лесовъдски мероприятия, управление на
водосборните басейни и обявяването на защитени горски територии. Вторият засяга институционалната и
социо-икономическата среда, необходима за устойчиво
ползване на горите. Третият елемент е свързан с оценката и мониторинга на работната програма. Особе-

всички видове горски местообитания и тяхното биоразнообразие. Оказва се, че значителна част от потенциално ценните от биологична гледна точка гори, са
разположени извън защитените територии. Само 8%
от идентифицираните в Латвия значими за опазване на
биразнообразието гори са стриктно защитени, а близо
65% са със стопанско предназначение и са незащитени.
Положението в Литва е аналогично. В Естония повечето от идентифицираните гори са малки по площ и
изолирани, като голяма част също са разположени извън
защитените територии.
Вторият аналогичен проект стартира през 2005 г.
в Полша и Беларус. По предварителни резултати, повечето от горските местообитания в Полша не са
обхванати от Натура 2000. В Беларус над 50% от идентифицираните гори не попадат под никаква законова
защита.
Българо-Румънският проект за картиране на значими за опазване на биоразнообразието гори е с продължителност две години. Финансиран се от фондация
Aage V. Jensen Charity и се координира от БДЗП, съвместно с Румънското дружество за защита на птиците.
Основната цел на проекта е да се идентифицират и
картират потенциално значимите за опазване на биоразнообразието гори в двете страни, да се направи
оценка на степента им на защита и да се предложи подходяща форма на защита за най-застрашените. Картирането ще се базира на съществуващата елекронна
база данни и графичен дигитален картен материал от
лесоустройствените проекти. Ще се използва също
информация за мрежата на орнитологично важните
места и за предложените Зони под специална защита
по Директивата за местообитанията. Допълнителна
базова информация е тази от ловоустройствените
проекти и др. След първоначална обработка и анализ,
ще бъде определена и необходимостта от събиране и
проверка на данните на терен.
Какво целим с идентифицирането на значими за
опазване на биоразнообразието гори?
Дигиталната карта с база данни за значимите за опазване на биоразнообразието гори на територията на
България и Румъния ще разкрие доколко мрежата от защитени горски територии е цялостна, представителна и функционална. Картата ще даде насоки за нуждата
и степента от допълнителна защита, както и за необходимостта от възстановяване на определени горски



ност на програмата е, че работата на национално ниво
трябва да бъде съсредоточена върху специфичните
приоритети и нужди в областта на горите на съответната страна по конвенцията.
В България дейностите по проекта са съсредоточени
върху комплектоването на информация по проблема,
разработването на въпросник за прилагане на програмата у нас и анализ на резултатите от въпросника.
Предварителните изводи от проучването ще бъдат
представени на работен семинар. Важна част от финалната фаза на проекта е оформянето на препоръки,
отразяващи националните приоритети за опазване на
горите в България и необходимите дейности по тяхното изпълнение.
Ваня Рътарова - координатор на проекта за България
(vanya.ratarova@bspb.org)
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Балтийски проект за
картиране на гори

Полско-Беларуски
проект за
картиране на гори

Българо-Румънски проект
за картиране на гори

местообитания. Резултатите от проекта ще могат
да се използват също при планиране на ползванията от
горите, в научни изследвания, както и за образователни програми в университетите. Информацията ще
подпомогне процеса на сертификация на българските
гори според стандартите на Forest Stewardship Council
(FSC). Дигиталната карта и базата данни ще бъдат
свободно достъпни чрез интернет, както и на CD.
Включете се в процеса на картиране на значимите за
опазване на биоразнообразието гори в България като предоставяте информация и данни, участвате с опит и познания, помогнете в полевите дейности!

Дияна Костовска, координатор на проекта
(diyana.kostovska@bspb.org)

БДЗП пое задължението
да спазва принципите на
международния Съвет за
стопанисване на горите
(Forest Stewardship Council) и
да допринася за отговорно
стопанисване на горските
ресурси
От началото на юни 2007 г. БДЗП е член на южната,
екологична камара на Съветa за стопанисване на горите
(Forest Stewardship Council - FSC). FSC е международна,
неправителствена организация, създадена през 1993 г.
като първата световна и независима система за сертифициране на стопанисването на горите и продуктите
от тях. Членовете на FSC са представители на различните заинтересовани от управлението на горите страни - горовладелци, горска индустрия, неправителствени
организации и мн. др., обединени според интересите си
в три камари – икономическа, социална и екологична.
Всяка от трите камари от своя страна е разделена на
още две субкамари – южна за развиващите се и северна
за развитите държави.
FSC работи с международно признат стандарт за
отговорно управление на горските ресурси, като в
основата му са залегнали 10 принципа, дефиниращи
устойчивото стопанисване на горите и валидни за
цял свят. Всеки горски стопанин или производител на
горски продукти приема правилата на FSC доброволно
и може да се подложи на оценка дали дейностите му
съответстват на тези правила. Оценката се прави от
независими компании, т. нар. сертифициращи тела и
ако е положителна, приключва с издаването на международно признат сертификат и правото да се ползва и
поставя логото на FSC върху съответните продукти.
Логото на FSC върху горските продукти гарантира
на потребителите, че тези продукти са резултат от
устойчиво стопанисване на горите. Купувайки именно
продукти с логото на FSC, потребителите подкрепят
отговорното горско управление.
За успешното прилагане на принципите на FSC в различните страни, те се адаптират към спецификите
на страната от „национални работни групи”. Една от
основните задачи на групата е да разработи национален
стандарт за отговорно горско стопанисване в дадената държава. Националните стандарти се одобряват и
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акредитират от FSC и служат като база за сертификация на стопанисването на горите и продуктите от
тях в съответната страна. В държави, където няма
акредитирани стандарти (каквато е и България), сертифициращите тела ползват собствени стандарти,
адаптирани към местните условия.
В България процесът на горска сертификация тече от
няколко години, но БДЗП е един от първите членове
на FSC. Членството ни в FSC дава възможност да
участваме активно в процеса по сформирането на национална работна група и в работата й в последствие,
главно по разработването на национален стандарт за
отговорно стопанисване на горите в България. Като
член на FSC, БДЗП има право да прави коментари на
всички сертификации, които текат в страната, а сертифициращите тела са задължени да ни информират
за тях и да се консултират с нас преди издаването на
даден сертификат. БДЗП ще има право да обжалва
официално неправомерни решения и действия, както
на сертифицираните стопани или производители, така
и на сертифициращите тела, които не спазват процедурите на FSC или в работата си не са независими и
обективни. БДЗП ще се включи и в дейностите на FSC
на международно ниво.
За повече информация:
Ваня Рътарова – отговорник по опазване на горите,
БДЗП
vanya.ratarova@bspb.org
Вероника Фердинандова – координатор на
Европейската работна група по горите на BirdLife Int.
veronika.ferdinadova@bspb.org
www.fsc.org.

Дейности на БДЗП

Среднозимно при 20оС

© В. Фердинандова

Участвах в “среднозимното” за
първи път
участваш в преброяване от този тип е отговорна задача, но когато броиш за първи път, както беше при мен тази година, е чисто забавление.
Именно работата в екип го осигурява, както и големите различия откъм участници - възраст, познания, интереси, занимания.
Тази зима не беше достатъчно студена и наблюдаваните птици бяха, както очаквахме, по-малко.
Най-голям интерес у мен предизвика белоопашатият мишелов (Buteo rufinus), който се хранеше
на брега на язовир Стамболийски и имахме относително добра видимост към него.
Хубаво е човек да се включи в такова преброяване в района на собствения си град и местата, които е посещавал често. Когато отидеш там с цел
преброяване обаче, ще видиш, че е имало птица
или птици, които не си знаел, че се срещат на конкретното място. Именно това си заслужава наймного - да наблюдаваш нещо, на което не си очаквал да попаднеш. От друга страна си струва да се
включиш и само заради идеята, а и да знаем какво
се случва с пернатите ни приятели днес.
Да

Яница Иванова, Севлиево

Рекордно високите температури по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, което
тази година беше от 12 до 15 януари, повлияха силно
както върху броя, така и върху видовия състав на
зимуващите у нас птици. И ако гъските и пойните
лебеди бяха рядкост, то за сметка на това се наблюдаваха видове като черната каня (Milvus migrans), белия щъркел (Ciconia ciconia), розовия пеликан (Pelecanus
crispus), лопатарката (Platalea leucorodia), кокилобегача (Himantopus himantopus) и други, които обикновено
прекарват зимните месеци далеч пї на юг от България. Най-многочислените видове и тази година са
обичайните заподозрени: зеленоглавата патица (Anas
platyrhynchos), лиската (Fulica atra) и големият корморан (Phalacrocorax carbo). Далеч по-малко от обичайното за това време от годината обаче бяха гъските:
съвместните екипи на БДЗП, Зелени Балкани, ФДФФ,
Льо Балкан и МОСВ установиха само 642 индивида от
световно застрашения вид червеногуша гъска (Branta
ruficollis) и едва 44 483 големи белочели гъски (Anser
albifrons). За сравнение, през истински мразовитата
зима на 2000 г. в страната ни са зимували над 50 000
червеногуши гъски и близо 400 000 големи белочели гъски. Причината са необичайно високите за средата на
януари температури в по-голямата част от Европа,
което позволи на птиците да намират храна и места
за почивка в незамръзналите водоеми северно от България.
Топлото време предизвика и по-ранния размножителен период за птиците – корморани, пеликани, гъски,
патици, потапници и др. Нетипична за зимата беше и
гледката на летящи пеперуди, мухи, комари и преследващите ги прилепи, както и хорът на жабите в блатата.
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се
координира от Wetlands International и се осъществява
в цяла Европа с цел да се определи размерът на европейските популации на тези видове птици и да се оцени
състоянието на влажните зони, където те зимуват.
И тази година в България преброяването се проведе
благодарение на финансовата подкрепа на Датското
орнитологично дружество.
Симеон Гигов, сътрудник по мониторинга в БДЗП
Обобщени данни за зимуващите през 2007 г. водолюбиви птици в България
Птици
гмурци и гмуркачи

Дунав

Северна
Северно
Южно
България Черноморие Черноморие

Южна
България

Общо
5211

28

895

1699

673

1916

0

0

0

0

0

0

2369

168

5052

14300

7725

29614

157

0

9

410

60

636

чапли и щъркели

97

250

97

205

1689

2338

лебеди

50

39

153

318

58

618

гъски

14299

9

30834

116

213

45471

патици

буревестници
корморани
пеликани

30774

10211

7292

4907

23790

76974

потапници и нирци

12

300

391

14367

1411

16481

водолюбиви грабливи

20

2

36

29

7

94

630

4962

19535

18406

13210

56743

4

62

10

460

182

718

777

180

3801

4723

3711

13192

49217

17078

68909

58914

53972

248090

28

87

92

15

565

787

дърдавцови
дъждосвирцови
чайкови
водолюбиви
грабливи
нощни грабливи

3

0

2

0

1

6

други

4063

1599

162048

212

6840

174762

общо

53311

18764

231051

59141

61378

423645

15

Горски птици

Червеноглаво кралче © С. Спасов

иглолистни гори

Врабчова кукумявка © И. Ойен

Сокерица © С. Спасов

Малък креслив орел © Т. Прохл

Въртошийка © П. Янков

широколистни гори

Полубеловрата мухоловка © С. Спасов

Горска зидарка © Б. Белчев

БДЗП София, ж. к. Мусагеница, бл. 104, вх. А, ет. 6 тел/факс: 02/9715855, 9715856
e-mail: bspb_hq@bspb.org www.bspb.org Адрес за кореспонденция: София 1111, п. к. 50

Дейности на БДЗП

Три дни служба в царството
на лешоядите

© Ст. Станчев

Четиридневната бригада за пролетно почистване на природозащитен център Източни Родопи се проведе в средата на
март. Участваха рекорден брой ентусиасти на възраст от
17 до 70 години, сред които трима чужденци и авторката на
този материал. За Павлина, журналистка на 49, това беше
първото подобно преживяване. След като работи рамо до
рамо с по-младите, но далеч по-опитни бригадири, написа за
списание “За птиците” и своя разказ за бригадата.
ПЗЦ Източни Родопи има сериозна програма-предложение за природолюбителите – членове и доброволци от БДЗП. Следващата
бригада е от 07 до 13 август. Природозащитните лагери са голямо изкушение за любителите на лешоядните птици, защото
винаги включват наблюдения на птиците, а това само по себе
си е изключителен спектакъл, гарантиращ уникални емоции. Основно изискване за участие в бригадите е да членувате в БДЗП
и да не се боите от работа. За член на БДЗП можете да се запишете и на място, в ПЗЦ Източни Родопи по време на бригадата, а работата е свързана с наблюдение на птици и дейности,
целящи тяхното опазване, разясни управителят на центъра
Марин Куртев. Необходими са и още доброволци за ежеседмичните съботно-неделни наблюдения, на които отчитаме както
възрастта и числеността на лешоядните видове птици, така и
номерата на крилните маркери и цветните пръстени на маркираните птици.
От началото на годината до м. май на двете площадки на БДЗП
до Маджарово и с. Поточница са извършени 90 подхранвания
– три пъти повече в сравнение със същия период на миналата
година. Подхранванията са част от дейностите на БДЗП/ПЗЦ
Източни Родопи по проект за опазване на белоглавия и черния
лешояд и се правят с цел да се подпомогне изхранването на птиците и да намалее рискът от незаконното използване на отрови. В резултат от подхранванията, в началото на май т. г. е
отчетен и най-високият брой на загнездили белоглави лешояди
от края на 70-те години, когато в Източите Родопи са открити
първите гнездящи двойки – сега там гнездящите двойки са 36.
Повече информация за бригадите:
Природозащитен център “Източни Родопи”, Маджарово
GSM 0887 94 16 98, тел./факс: 03720/345
Е-mail: vulturecenter@bspb.org,
мarin.кurtev@bspb.org
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“Черепиране” на стъпалата към голямото укритие и
изграждане на нови с вградени в тях черепи; поставяне
на допълнителна тел и укрепване на мястото за подхранване, за да не влизат селските кучета; преместване
на малкото укритие и бетонирането му; почистване
на рога, боядисване и фиксирането им по пътеката за
укритието; измитане на сухите листа в радиус от 20 м
около центъра; събиране на всички боклуци, включително фасове, паднали покрай пътя (който е водел преди
време до градското сметище); почистване на смолата
от пейките и масите и лакирането им; подреждане на
склада и беседката, поставяне на табели за защитените територии; засаждане на цветя в пънове и най-важното – поставянето на емблемата на БДЗП - това е
работата на екобригадата за следващите три дни. И да
знаете, тука няма демокрация – който където е пратен
– там ще работи. Но затова пък ще има ротация, казва
Марин, управителят на центъра на БДЗП за лешояди в
Маджарово, и почва да чете поименно назначенията за
следващия ден.
Всеки дъвче съсредоточено карначето си и мълчи. Четвъртък вечер е. Тука са вече пловдивските студенти
(с хасковски корен) по екология, няколко кандидат-студенти, между тях деветокласниците Ваня и Волен и
две тополовградски ученички, шуменската тежка артилерия в лицето на Иво, който работи трета година
по докторат, свързан с дребните бозайници, Весето,
която прави магистратура по екология, Младен, виден
гид за бърдуочинг трипове и фотограф на птиците
по Северното Черноморие, както и Кремена и Янко
- студенти по екология в Шумен. Софийската школа
е представена от Яна, Силвето, Мария, Мира, Тони,
Боби, Пепи, Тошко, Светльо (по-известен като „68-те
птици на Южния парк”).
След като става ясно кой кой е, Марин предупреждава,
че работата ни започва точно в 8.30 часа и аз се запътвам към спалнята. По пътя Яна, виден организатор на
масови мероприятия, казва: Поли, ние сигурно ще ти
шумим. Няма страшно, аз имам тапи за уши, отвръщам
бодро. На другата сутрин с голямо самозадоволство
осъзнавам, че съм си взела най-важното нещо, което е
трябвало за тази бригада, а именно тапите за уши.
Събуждам се със спомен за безкрайно нощно кикотене.
Когато сядам на леглото, търкам очи, уплашена, че
имам кошмари или са ме посещавали извънземни: Сно-

щи в стаята имаше 3 легла и реших, че в
сградата има поне няколко стаи с по 2-3
легла, където са настанени останалите 30
бригадири (освен трите палатки навън).
Каква заблуда! Вярно или не – сега цялото
пространство между леглата е запълнено
със спални чували и кротко спящи в тях
момчета и момичета.
Навън вали, но това не пречи всеки да застане на работното си място. Колко много
листа има в гората, мърмори Волен. Ами
това е най-естественото им място, казва
Ваня. Двамата изчегъртват с гребла листата и правят десетки тигели, докато ги
изхвърлят в близкия дол. Оттук нататък
Волен вече има прякор Шумата. След като
чистенето на смола и събирането на листа ми писва, отивам към фотоукритието,
което вече е преместено. Там е Марин,
който с неприкрито удоволствие изчислява на око разстоянието между луксозния
фотоапарат на един невидим английски
фотоманиак и крава, полегнала на площадката за мърша.
Точно е – някъде около 32-34 метра – точно толкова е идеалното разстояние за
снимане! Боби го уверява, че най-сетне
малкото укритие е на точното място, а
не както преди време решил щедър, но не
толкова опитен немски фотограф.
Бъркането на цимент за комфортната
къщичка с мокетен под продължава с кокал и ребро, но мерне ли се сянка в небето,
строителите се заемат с най-важната
работа – снимане на хвъркатите или наблюдението им с бинокъл. Скален орел на
една година, казва Светльо без да се двоуми. Останалите вземат фотоапаратите.
Сив кълвач, промърморва Боби. Елов певец,
добавя Младен. За съжаление лешояди още
никой не е видял - вероятно те са по гнездата си.
Към обяд дъждът спира и всеки започва
облекчено да изсъхва, защото както казва
Яна: Не се научиха да си носят работни
дрехи. Следобед дори грейва слънце и става
по-интересно - Марин е намерил мърша,
която трябва да се отнесе на специално
подбрана поляна (не може на площадката,
докато трае бригадата). И по-точно обадил му се селянин от Пчелари:
- Имам умряла крава, колко даваш?
- Нищо не давам, ще дойда да те отърва
от нея.
- Айде дай 100 лв.
- Не. Да идвам ли?
- Еми, щом не даваш, ела.
Бедната крава лежи в ремаркето и четирима души скачаме в „нивата”, за да я
занесем за храна на лешоядите. Главата ще
бъде изследвана от местния ветеринар за
луда крава.
По време на вечерята става ясно, че всеки
е работил изключително усърдно и страхотно добре. Двете ученички от Тополовград са довлекли цяло ремарке с черепи до
укритието. Кремена е боядисала в пътеводни цветове един чувал рогчета. Весето е напълнила всички възможни пънове с

цветя. Междувременно малката механа се
разширява и побира солидно подкрепление
от Бургас, което пристига заедно с англичанина Невил. Вечерта е топла, бирата
– студена, а приказките – сладки.
- Горска зидарка - казва между другото
Младен.
- А, така ли? - пита някой.
- Да, преди малко пуснах плеъра и тя се
обади.
- А може ли пак да го пуснеш? – предизвиквам го аз.
Младен става и донася плеъра от стаята. В двайсетина диска има записани 400
птици. Избира зидарката и я пуска. След
няколко секунди от съседното дърво се
чува настойчив отговор.
Не бива да се прекалява, птиците се дразнят така, още повече сега е размножителен период, казва Младен. Веднъж пуснал
глас на бухал на Дуранкулашкото езеро и
всичко живо се разбягало. Зидарката млък-

най-далечната скала, възвишаваща се над
полянката, но не мърда оттам. После се
появява мишелов, който се запътва към
градчето и каца на един стълб. Започва
чудене дали е белоопашат или не. Към 11.30
часа така хубаво припича, че аз лягам на
полянката, пълна със съсънки и се унасям.
Лешоядите дойдоха, а те спят!
Така с гръм и трясък Жоро Герджиков
излиза на сцената и веднага се лепва за
тръбата. Не ги ли виждате, аз ги съзрях с
просто око, а вие, така ли наблюдавате?!
- почва да се кара Жоро на шега.
Ама какви лешояди – само 8 гарвана!, - оправдаваме се ние.
Да бе, ето ги, ела ги виж!
Герджиков наглася свойски тръбата и наистина около кравата вече пристъпят 2
лешояда. Според студента-еколог единият е по-възрастен и прави поведение – тоест, скача като сакат, за да демонстрира
колко е гладен. След половин час идват още

© М. Куртев

ва. Вместо нея се обаждат чинка и зелен
кълвач.
Предпоследната птица, която видях в
Южния парк, беше градинска дърволазка, а
последната – боров синигер, - казва Светльо. – Но още не съм успял да ги снимам.
Толкова птици да живеят в центъра на
една европейска столица?! – недоумявам
аз. Да бе, никой не вярва, но като изсякоха
дърветата край Околовръстния път, те
са преселиха в най-близката зелена зона
– Южния парк. Не се бой, и него полека ще
унищожат! – казва Светльо мрачно.
В събота сутрин най-важното място в
района е площадката с тръбата и бинокъла. Още по изгрев слънце – 7.00 часа там
се събират десетина души, които горят
от нетърпение да видят пиршеството на
лешоядите. Уви, нищо не прозира през мъглата, която се носи на талази от долината на Арда. 10.00 часа – температура 7-8
градуса, 8 гарвана кацнали около мършата,
записва Волен в специалната тетрадка за
мониторинг. Един лешояд се настанява на

четири. Жоро, обаче, веднага врътва тръбата и намира в скалите 4 гнезда. Вижда,
че един от мътещите лешояди има зелен
пръстен. В другото гнездо съзира едно
малко и честити на всички новината. С
всяко негово откритие аз, Волен и Ваня се
чувстваме все по-дребни и незначителни
пред корифея - миналото лято е бил тук
с туристи, за това пак има планове да
идва. Върти тръбата надясно и наляво без
умора и непрекъснато се натъква на нови
неща. След час се сеща, че има важна мисия
и изчезва по пътеката.
Следобедът ми минава в събиране на боклуците, които са между пътя за укритието и пантеона. Те са безчет – от каска
за мотор и галоши до стотици празни
бутилки. Следи от времето, когато мините са хранили и поили хиляди работници.
По едно време минава Марин и не може да
скрие визхитата си: Брей, как натрупахте тези планини от боклуци, никога не съм
вярвал, че някой може да себере всичките
отпадъци от стария път към бунището!
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Орнитологична
Олимпиада на БДЗП

© П. Михайлова

Представяте ли си какъв срам е да водиш туристи, а
наоколо мръсотия!?
За разнообразие отивам да видя как върви “черепирането”. Англичанинът Невил пуска тънки шегички и в
резултат до вечерта са изградени само 3 стъпала с
вградени черепи. И как да не се смееш на Невил, според
който до укритието няма да стигне жива нито една
английска бабичка. И че „за тази порода трябва да се
направи специален ескалатор”. Невил е за първи път в
тоя край и за седми на гости на „Пода” – другият природозащитен център на БДЗП. Обещава като се върне
у дома да разкаже на всички англичани над 70-годишна
възраст за прекрасното Маджарово.
Съботната вечеря преминава набързо в очакване на
5-те торти, слухът за които се носи още от четвъртък. Пет торти за два рождени дни – на Таня, която
става на 16 години и на Станислав, който вече е на 22!
Към празнуващите са се присъединили Микис и Грегори,
които са отскочили от гръцкия център за лешояди в
Дадя. Те са малко смутени, но питиетата и атмосферата помага да се отпуснат. С тях, Марин, съпругата
му Албена и малкият Гого, бригадата начислява вече 50
души!
Следва състезание по ядене на торта без прибори (поточно масово омазване), пукане на балони, песни край
огъня и танци. Аз се прибирам кротко в леглото, а Яна
по стълбите ми казва: Ти нали си слагаш тапичките? Да
бе, няма проблем, отговарям със задоволство, сещайки
се, че само аз не се жалвам от недоспиване.
Неделята е денят за тимбилдинг, въпреки че някои вземат стопа, а други тръгват след обяда. С бодра крачка
се отправяме към площадката за слагане на втора
допълнителна телена ограда. Това си е малко притеснително – заради отвесните скали и произтичащите
от този факт рискове. Внимаваме, но не минава без издраскване. Оградата се повдига лесно от петнайсетина
работливци под командите на Иво от Бургас. После
цялата площадка се изчиства от всякакви предмети
на цивилизацията и заприличва на девствено горско
кътче.
Обядът се поема навън под топлото слънце на прясно
лакираните маси и пейки. Невил черпи по бира за сбогуване и компанията полека се разтурва. Всички си обещават скорошни срещи, най-късната - на Атанасовско
езеро! Стопаджиите се разпределят по часове, така че
да не затормозят прекалено много гражданите на Маджарово. Стопът си е проблем на това място, където
свършват всички пътища.
Но има ли трудни неща, когато пред погледа ти мощни
птици се издигат нагоре и нагоре в небесната шир и на
теб ти остава само да ги следваш, поне с мечтите си.
Павлина Михайлова
P.S. За 2 дни и половина успях да опозная само малка част
от невероятните членове на БДЗП, за което моля да
бъда извинена.

© А. Куртева
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Оимпиадата за млади орнитолози се провежда
в три кръга – училищен, регионален и финален. В
нея участват ученици от 6 до 8 клас, “заредени” с
любов към природата и птиците и състезателен
дух. Тази година за първи път олимпиадата
спря до регионалния си кръг. Проведе се в
Хасково, откъдето е тръгнала инициативата
за ученическото състезание и в Бургас, където
олимпиадата също отдавна е традиция. Двата
регионални кръга бяха рализирани отново в
партньорство с Регионалните инспекторати на
образованието, а за регион Хасково - благодарение
на финансовата подкрепа на г-н Едуард Кийбъл.
За регион Хасково сили и познания премериха общо
373 деца от 22 училища в 10 общини на областите
Хасково, Кърджали и Ямбол, като за първи се включиха от ямболската община Болярово. До финала
бяха допуснати 34 участника. Той се проведе на 3
юни 2007 в Хасковската математическа гимназия.
Така младите орнитолози отбелязаха и 19-ия Рожден
ден на БДЗП. Наградите по традиция са бинокъл за
първо, раница за второ и книга на природозащитна
тематика за трето място и заслужено бяха получени
от Христина Петрова от 7 клас ОУ “Христо Ботев” с. Радовец, Сание Мюмюн от ОДК Момчилград
и Мартина Петрова ОУ “Христо Ботев”, с. Радовец.
Следват Красимир Иванов СОУ “Д-р Петър Берон” и
най-младият участник – петокласничката Стефани
Колева, отново от с. Радовец.
Петдневен лагер в ПЗЦИР “Маджарово” беше изненадващата награда за първите петима с най-добри
резултати в Хасково. Получиха я по предложение на
доброволци на БДЗП, “открити” за природозащитата именно на орнитологичните олимпиади. Сега те
са сред най-активните наши членове, благодарение на
които се осъществяват природозащитните дейности на дружеството в Сакар и Източните Родопи.
В Бургас регионалният кръг беше на 10 юни 2007
в Природозащитен център “Пода”. Първенците са
Глория Димитрова от ОУ ”Васил Левски”, Българово,
Станимира Великова – ОУ ”Елин Пелин”, Бургас и Теодора Андреева – СОУ ”Димчо Дебелянов”, Бургас. Те
извоюваха победата измежду 140 участници /14 финалисти/ от Бургас, Българово, Карнобат и Сливен.
За сравнение, през 2006 г. в училищния кръг участваха
около 800 деца от цялата страна, а надпреварата в
регионаните кръгове продължиха 80 от тях – активност, до която тази година се доближават двата
най-активни “олимпийски” региона. Наблюденията на
проверяващите комисии са, че от година на година
възрастовата граница на най-добре представилите
се е все по-ниска, т. е. все по-знаещи и млади бъдещи
орнитолози участват в олимпиадата на БДЗП. Това
е поредният стимул да възстановим финалния национален кръг.
Засега използвайте публикуваните на www.bspb.org
тестове от Орнитологична олимпиада 2006 и започнете подготовка за следващия олимпийски сезон! Запознайте се и с първенците от националния финал на
лято`2006, които показаха изключителни познания и
спортно самообладание в състезание от три части
- тест, разпознаване на 20 птици по снимки и 10 вида
- по звуци. Финалът за 2006 се проведе в Природозащитен център “Източни Родопи”, Маджарово, с
подкрепата на Схемата за МОВП.

© Й. Христов
Олимпиада 2006 – Призовата тройка – Ваня, Владимир и Ивайло

Победителите в Орнитологична
олимпиада 2006
Владимир Милов, МГ «Гео Милев», Плевен
– Първо място
Обичам да печеля състезания и се радвам,
че мога да премеря сили и в олимпиадата по
орнитология, защото чрез нея се привлича
интереса на младите хора към природата
и птиците
През 2006 печели олимпиадата за втора
поредна година. Интересува се от всичко,
свързано с живия свят, а с птици се занимава от четири години. Запалил се от
един филм по Animal Planet, изчел всичко
по въпроса в домашната библиотека, после
продължил да трупа знания с помощта на
друга литература. Впечатлен е от устройството на птиците, от способността им да летят, от приспособленията,
които имат и начина им на живот. Вече
се е ориентирал към медицината като
професия и с птици ще продължи да се занимава основно като хоби. От малък подхожда почти академично към интересите
си. Обича да подготвя “трудове” по любимите си теми – например за разредите
птици пеликаноподобни, щъркелоподобни
или буревестникоподобни, които са сред
любимците му. Занимавал се и с разред
синявицоподобни, по-специално със земеродните рибарчета – заради интересната
им и специфична ловна техника и окраска.
Заради окраската, начина им на живот и
факта, че повечето видове са полигамни,
го интересуват кокошоподобните.
В подготовката си за олимпиадата не се
придържа към специална методика. За добрите резултати явно помагат системните занимания и трупаните с години знания.
Ползва Определителя на птиците на Балканския полуостров и дискове с песните
на птиците. Най-често излети прави до
Кайлъка край Плевен и до Скобелевия парк.
Намира за впечатляващи наблюденията си
на малък воден бик в Скобелевия парк и на
тръстиковия дрозд. Смята, че около Пле-

© Д. Добрев
Олимпиада 2007 - Всички регионални финалисти в Хасково получиха
грамоти и информационни материали на БДЗП

вен не се срещат много интересни видове
птици, а от крилатите обитатели на
района предпочита водолюбивите – чапли, пеликани, корморани. Слабост са му
чуждестранните видове. С познавателна
цел е изработил класификация с описания
на над 8000 вида птици от цял свят,
по информация от книги и интернет. За
най-любопитни намира струпванията от
интересни видове птици на островите
Папуа-Нова Гвинея и околността, Северна
Австралия, където климатът е влажен и
има гори, Карибския басейн, Южна Америка. Мечтае да посети тези кътчета на
света и някои части на Африка. Маджарово, където е за първи път, също го впечатли, особено с красотата на скалите. Когато видя за първи път някой нов вид птица,
усещането е невероятно, признава младият природолюбител. Така се почувствах,
когато видях за първи път и лешоядите
– страхотно е, не мога да го опиша с думи.
Кратерът на лешоядите остава най-запомнящото се и вълнуващо нещо от това
пътуване и бих се върнал тук с голямо удоволствие при първа възможност. Направи
ми впечатление реката, дъбовите горски
масиви и диворастящите хвойни, които
се срещат само по планините и за първи
път видях тук. Иглолистните растения
са една от последните му любими теми,
защото са много древни, имат интересно
устройство и въпреки че на пръв поглед
изглеждат по-примитивни от цветните
растения, всъщност са много интересни.
Любопитна за Владо е морфологиата на
тези растения и по-специално листата и
размножителните им органи, шишарките.
И наистина - направи истинско разследване, докато не научи всичко за една шишарка, която намери в Природозащитния
център на БДЗП “Източни Родопи”! От
работата на БДЗП познава Мониторинга
на обикновените видове птици, защото
участва в него. Включва се и в дейностите на БДЗП – Свищов за опазване на
вечерната ветрушка. Вече три пъти е бил

и на Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.
Ваня Ангелова, СОУ «Петър Берон»,
Свиленград – Второ място
Участва в олимпиадата за втори и според
регламента – последен път. От втори
опит стига до финалите и то до призовата тройка! Подготвяла се е с четене
(списания, определители) и с помощта на
по-големите от Клуб приятели на птиците с ръководител г-жа Севдалина Сребрева – Яна и Ивет. Важна роля за отличното
представяне изиграли излетите с наблюдения на птици в парка и включването на
Ваня като доброволец в Схемата за МОВП.
Именно дискът с песни на птиците, който
получават участниците в Мониторинга
на обикновените видове, се оказал изключително полезен за решаване на звуковия
тест - най-трудната задача от финалния
кръг. Според Ваня, славеят беспорно е найдобрият певец сред птиците, въпреки че
намира песента му за еднообразна. Посещава центъра на БДЗП в Маджарово за втори
път и за нея най-интересното от трите
олимпийски дни остават наблюденията и
разходките там. Любима птица – бухал.
Ивайло Пушкаров, ОУ «Христо Ботев», с.
Ореш, Великотърновска област – Трето
място
Седмокласник, участва в олимпиадата за
втори път. Подготвял се е с орнитологични списания и друга литература, решавал е и примерни тестове под наблюдението на преподавателката си по биология
и специалистите от офиса на БДЗП в
Свищов. Най-трудните въпроси в теста
били свързаните с миграцията. Представи
се чудесно на звуковия тест – осем точни
отговора и грешка в разпознаването на
песента само на два вида - еловия певец
и чинката. Най-запомнящо се изживяване
от финалите на олимпиадата - първата
среща с лешоядите. Интересува се от големите птици. Засега любимата му птица
е египетският лешояд.
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Червена книга

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)
Това е най-характерният и слабо проучен от трите вида ястреби (род Accipiter) в
нашата страна. По размери е близък до малкия ястреб (A. nisus) и с него най-често
може да се сбърка. Подобно на малкия ястреб, двата пола се отличават по окраска.
Мъжкият е със синкавосива глава и горна част на тялото и белезникаворозов отдолу,
с оранжевокафяви препаски. Женската е сивокафява отгоре и с по-тъмни препаски
отдолу. Най-полезният белег, по който може да се разпознае в полет, са контрастните черни върхове на крилете и при двата пола, добре видими и от голямо разстояние.
Първото, което прави впечатление, ако го разглеждате отблизо, е “нетипичният”
за ястреб изглед. С елегантното си телосложение и тъмния ирис на окото, придаващ
специфична миловидна физиономия, напомня по-скоро дребен сокол - за разлика от
малкия и големия ястреб (A. gentilis), при които съчетанието на жълт ирис и тъмна
зеница придава „жесток”, „хищнически” вид.

За гнездене предпочита тополите и не
използва старите си гнезда
Късопръстите ястреби гнездят високо по дърветата.
Петте намерени гнезда през май-юни 2006 в Северозападна
България бяха разположени в горната половина на стари
тополи, на височина 10-18 м. Тополите изглежда са предпочитани за гнездене в цялата страна, вероятно защото в
повечето случаи са най-високите дървета на дадено място.
Ако липсват високи дървета може да гнезди и на височина
6-7 метра. В Южна България са откривани гнезда на върба
и орех. Гнездото е малка купчина от сухи клонки и се разполага близо до ствола на дървото или по-дебел страничен
клон. Различава се от това на сивата врана, която също
гнезди на тополи, по конструкцията си - по-малка, по-ниска
и доста рехава. Птиците строят ново гнездо всяка година
и обикновено не използват миналогодишни гнезда. В особено подходящи местообитания, двойките у нас гнездят на
разстояние от 450 м до 1.2 км. Смята се, че женската сама
строи гнездото, но наблюденията на една двойка у нас показаха, че мъжкият избира мястото и оформя основата му.

Децата и храната
В средата на май женската снася от 3 до 5 белезникави
яйца и ги мъти в продължение на 30-35 дни. През това
време мъжкият я снабдява с храна. Родителите изхранват малките в гнездото около 45 дни и поне 2 седмици
след като излетят. Храната е основно гущери, едри
насекоми и дребни гризачи. Понякога значителна част
от дневното му меню заемат дребни птици.

Популацията в България
© Й. Викан

Разпространен е в Югоизточна Европа и
Мала Азия
За разлика от големия и малкия ястреб, смятани за
постоянни птици у нас, късопръстият ястреб е прелетен. Долита през април и напуска страната ни след
приключване на размножителния период - от средата
на август до края на септември. Любопитно е, че обикновено мигрира на ята, които в повечето случаи са от
до 20 птици.
Среща се в цялата страна, основно в равнинните части до към 300 м н.в. По-голямата част от гнездовата
популация е концентрирана по поречието на Дунав, Северното Черноморие и долините на по-големите реки в
Южна България. Предпочита открити терени с мозайки и редици високи дървета, полезащитни пояси, изкуствени насаждения и избягва обширни и плътни горски
масиви. Любими места за гнездене у нас са долините на
реки със стари и високи тополи. Късопръстият ястреб
е по-толерантен към близостта на човека в сравнение
с другите ястреби и често гнезди близо до селища, а
понякога и в градски паркове. Именно той е „разбойникът”, който най-често всява паника сред лястовиците
и скорците в равнинните селца и градове.

Брачни церемонии
Биологията и поведението на този вид са слабо проучени. Размножителният период започва в края на април
- началото на май и се ознаменува с шумни брачни демонстрации. Тогава най-често можете да чуете характерния му крясък, който звучи като „ки-уит-ки-уитки-уит”. По време на брачния полет мъжкият лети с
особени бавни махове над избраната гнездова територия. Неотменна част от арсенала на брачните демонстрации е и „гмуркащият” полет високо над земята,
както и бавните паралелни полети на двете птици.
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До 1950 г. е широко разпространен и многоброен, дори
превъзхожда по численост малкия ястреб. През следващите 30 години обаче числеността му драстично намалява и към 1982 година се смята, че в страната гнездят
от 10 до 100 двойки, по-голямата част локализирани в
Южна България. Интересно е, че след 1962 г. повечето
видове грабливи птици у нас са защитени от действащия тогава Закон за защита на природата и забранени
за отстрел в качеството им на „вреден дивеч”. Сред
тях обаче не е малкият ястреб, кйто за средностатистическия ловец на практика е еднакъв с късопръстия.
Двата вида са имали еднаква съдба - масово избиване с
всички средства и през всички сезони. Това е и най-вероятното обяснение за спада в числеността на късопръстия ястреб между 1950 и 1980 г. Край на легализираното масово преследване и предпоставка за постепенно
възстановяване на популацията у нас, е включването
на вида в Червената книга на България през 1985 г.
и поставянето му под покровителството на Закона
за защита на природата година по-късно. В момента
популацията отчита повишение и се оценява на 240-300
двойки, а видът е включен в Приложение 2 на модерния в
много отношения Закон за биологичното разнообразие.

Спокойни ли сме за бъдещето на тази
красива птица в нашата страна?
И да, и не. Естествената следваща стъпка за опазването на вида, е план за действие с природозащитни мерки.
Нуждаем се от по-точни данни за размера на гнездовата популация и за конкретните гнездовища, защото не
бихме могли да опазваме нещо, което не знаем къде се
намира. Проследяването на гнездовия успех на птиците
ще ни помогне да идентифицираме по-точно отрицателно действащите фактори. Фактът, че много
гнезда се намират близо до селища показва, че е нужна и
разяснителна работа сред хората, които живеят там.
Антон Т. Антонов

Последните оазиси

Дефилето на Тунджа
Едно от последните диви дефилета в България е на път да бъде потопено под водите на
язовир, заради финансови и политически интереси и натиск от страна на Турция. Проектът се обсъжда от 20 години и няколко пъти
е бил отхвърлян, но сегашното правителство
води преговори за реализирането му. Знаят
ли днешните политици поне малко за ценностите на този уникален природен оазис?
Теснината, където река Тунджа се провира между
Сакар планина и Дервентските възвишения, е един
от най-малко известните проломи в България.
Географите го наричат Сремски пролом - от името
на село Срем, Тополовградско. Най-дивата му и
недостъпна част започва от село Радовец и завършва
в Турция. Тук долината на реката е много тясна,
склоновете са стръмни, на места завършват с
отвесни скали, които достигат до самата река
и правят брега непроходим. Поради граничното
разположение, до 1989 г. достъпът на хора е бил
силно ограничен. И сега частта от дефилето, която
попада зад граничното съоръжение („кльона”), се
охранява добре и влизането на хора се контролира.
В Дефилето на Тунджа природните особености,
съчетани с граничния режим (преди граница между
Източния блок и НАТО, днес външна граница на
Европейския съюз), допринасят за запазване на
биологичното разнообразие.
За първи път попаднах тук през есента на 1990 г.,
когато като ученик участвах в опръстеняване на птиците по време на миграция. Долината на Тунджа е естествен коридор за мигриращите птици, а дефилето
като фуния концентрира много от тях на малка площ.
Славеи, певци, коприварчета, мухоловки и много други
се придвижват по дефилето, използвайки крайречната
растителност за почивка и търсене на храна. Долината
на реката следват и осояди, малки кресливи орли, орли
рибари, змияри и щъркели.
През лятото мястото също е пълно с живот. Тук
гнездят над 100 вида птици. Сред тях са много редки
и застрашени или с ограничено разпространение в България. Някои южни видове като белочелата сврачка,
черноглавата овесарка, големият маслинов присмехулник и орфеевето коприварче са многобройни и с висока
плътност. От включените в Червената книга на България птици в района гнездят 14 вида: черен щъркел,
египетски лешояд, късопръст ястреб, голям ястреб,
малък креслив орел, царски орел, орел-змияр, малък орел,
белоопашат мишелов, осояд, черна каня, сокол орко,
бухал и турилик. Две двойки царски орли обитават пролома и ловуват в съседните открити площи. Районът е
важен и като място за концентриране на млади птици.
Ежегодно тук се наблюдават от 2 до 4 полово незрели
царски орли на различна възраст, които ползват района през скитническия период като място за временно
заселване. Друг световнозастрашен вид, големият креслив орел също се среща в Дефилето на Тунджа по време
на миграция и зимуване, а отделни птици остават и да
летуват.
Сремският пролом е едно от петте най-богати в
херпетологично отношение места в България с общо
31 вида влечуги и земноводни. Видове като световнозастрашените сухоземни костенурки, змиегущерът и
турската боа са с висока численост. Показателен е
фактът, че влечугите и на първо място змиегущерът,
представляват значителна част от храната на една
от гнездящите тук двойки царски орли. Други консервационно значими видове в Дефилето на Тунджа са кас-

пийската блатна костенурка, пъстрият смок, смокът
мишкар, червейницата и балканската чесновница. От
бозайниците с високо консервационно значение са включените в Световния червен списък на IUCN прилепи
малък, голям, южен и средиземноморски подковонос и
пещерен дългокрил, както и лалугерът и видрата.
В района не са провеждани подробни териологични изследвания и е много вероятно откриването на още
консервационно значими видове. Граничният район е
много богат на дивеч. Освен сърните и дивите свине,
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„кльонът” и нощните патрули на гранична полиция са
запазили от бракониерите и много благородни елени.
Дефилето на Тунджа попада в ОВМ Сакар - орнитологично важно място от световно значение, предложено
за включване в Натура 2000 като част от специално
защитените зони „Сакар” и „Дервентски възвишения”
по Директивата за птиците както и като зона под
специална защита „Ждрелото на Тунджа” по Директивата за местообитанията. През лятото на 2005
г. голяма част от района е предложена за защитена
местност по Закона за защитените територии, но заповедта за обявяване все още отлежава без подпис от
министъра на околната среда и водите.
В момента над уникално дефиле е надвиснала голяма
опасност - България и Турция са се договорили да изградят огромен язовир, който ще потопи цялото дефиле.
Обосновката е, че язовирът ще служи за производство
на електричество, за напояване и предотвратяване на
наводнения в Турция. В действителност количеството произвеждано електричество ще бъде нищожно
– 11,7 мегавата, а останалите ползи са само за Турция.
Нещо повече, вместо да се строи язовир, би могло да
се изградят диги. Опитът у нас показва, че язовирите
не помагат срещу наводненията, даже напротив. Явно
обаче са заложени големи икономически интереси на
строителни компании. Ако Българското правителство
подпише споразумението за изграждането на язовира,
това ще означава безвъзвратна загуба на уникален ландшафт, археологическо наследство и огромно биологично
разнообразие от световно значение. Под водата ще
останат гнездата на царските орли, египетските лешояди, бухалите и още много други птици. Ще позволим
ли това да се случи?
Стойчо Стойчев
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Природозащитата е наука

Какво ни казват птиците
за фрагментацията
на горите?
Нека започнем с това “Какво е фрагментация на местообитанията?”. Най-краткото определение е “нарушаване целостта на
местообитанията” - по един или друг начин.
По отношение на горите това могат да
бъдат природни явления, като лавини, стихийни ветрове и естествени пожари или
последствие от човешката дейност, като
например сеч, промяна на водния режим на
района, киселинни дъждове и др. Понастоящем фрагментацията и унищожаването на
естествените местообитания в резултат
на човешката дейност, се определя като
един от най-съществените фактори, водещи до намаляване и изчезване на видовете
по целия свят. Докато последствията от
пълната загуба на хабитати са в общи линии
ясни и предвидими, то ефектите от фрагментацията са много по-комплексни и трудно предсказуеми. Ето защо с нарастването
на глобалната загриженост за намиране на
устойчиви начини за управление на околната
среда, изследванията, свързани с последствията от нарушаване целостта на естествените местообитания върху биоразнообразието, все повече се задълбочават.
Пионерно за страната изследване в това
направление беше осъществено на територията на Национален парк “Пирин” по
инициатива на Централната лаборатория
по обща екология (БАН) и с подкрепата
на Българска фонцация “Биоразнообразие”.
Като прицелно местообитание бяха избрани горите от бяла мура (Pinus peuce), които са ендемични за Балканския полуостров,
имат реликтен характер и са в списъка със
застрашени видове на IUCN (Фиг. 1). Изследването беше проведено в шест района на
НП Пирин (Фиг. 2) и се основаваше на сравнение на видовия състав и плътността на
птиците в идентични по площ, изложение,
надморска височина и възраст на гората
пробни площадки в три типа на изследваното местообитание: 1) горски фрагменти;
2) покрайнините и 3) вътрешността на
нефрагментирани гори.
Регистрирани бяха общо 38 вида птици,
като до момента само 22 бяха извест-
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ни за горите от бяла мура. Въпреки че
повечето от установените птици са с
нисък консервационен статус и стабилни
популации за страната и Европа, горите от бяла мура поддържат значителни
концентрации на видове, характерни
за иглолистните гори като сокерицата
(Nucifraga caryocatactes), матовоглавият
(Parus montanus) и боров синигер (P. ater),
чинката (Fringilla coelebs) и червенушката
(Pyrrhula pyrrhula) и имат ролята на своеобразен “резервоар” за тези видове не само
на регионално и национално, но и на европейско ниво. Най-високо видово богатство беше установено във фрагментираните
гори, а на второ място е това в покрайнините на нефрагментираните гори.
Част от видовете бяха наблюдавани само
в тези два типа на изследваното местообитание, (напр. домашна червеноопашка
(Phoenicurus ochruros), зеленика (Carduelis
chloris), щиглец (C. carduelis), сивоглава
овесарка (Emberiz cia) и др.) и очевидно
това е свързано с техни биологични и екологични особености, които ги правят неконкурентоспособни във вътрешността
на гората. Ясна разлика беше установена
и в структурата на орнитоценозите в
трите типа на изследваното местообитание (Фиг. 3).
Установените различия не могат да бъдат
тълкувани еднозначно. Феноменът на повисоко видово богатство и плътност на
птиците във фрагментираните местообитания е добре известен, но е свързан и с

по-високата им смъртност там. Причини
за нея са повишената преса на хищници,
гнездовият паразитизъм и конкуренцията в
резултат на граничния ефект. Много важно
е да се знае, че видовото богатство и плътността на птиците в горските фрагменти
нямаше да е същото, ако в близост липсваха
по-големи нефрагментирани горски масиви,
откъдето да има “прилив” на индивиди, т.
е. всяка дейност, водеща до фрагментация
на естествени местообитания, трябва да
се разглежда в контекста на обкръжаващия
ландшафт.
За съжаление, колкото и сериозен да е дискутираният проблем, наивно е да се мисли,
че нарушаването целостта на местообитанията може да бъде спряно. Основните
усилия по-скоро трябва да бъдат насочени
към намиране на практики и правила за
свеждане на негативните последствия върху биоразнообразието до минимум. Тези
практики и правила до голяма степен са
специфични за отделните видове и местообитания, а често и за отделните райони. Основно средство за разрешаване на
проблема е държавните институции, от
които това зависи и природозащитните
организации, които познават добре проблема да намерят общ език. Само така те
ще бъдат достатъчно убедителни пред
предприемачи и инвеститори, когато настояват и изтъкват необходимостта от
предварителни проучвания в избраните за
ски-писти или други сериозни инвестиционни предложения райони.

Птици през бинокъл

Необичайно интензивна миграция на червенонога ветрушка (Falco vespertinus)
в район с планирани ветрови генератори

Фиг.1 Изследваните гори заемат горната граница на
гората и в голямата си част са естествено фрагментирани, тъй като растат при екстремни условия - силно изразен релеф, мощни ветрове, широки температурни амплитуди, дебела снежна покривка, лавини и др. Птиците,
които ги обитават, са адаптирани към фрагментацията на това местообитание от хилядолетия и са един от
ключовете към по-задълбоченото разбиране на проблема
от екологична гледна точка

На 28.09.2006 г. в 15.02 ч. (астрономическо
време) над югоизточния край на с. Свети
Никола, Добричко (UTM PJ20) забелязахме
“поток” от червеноноги ветрушки, чийто
начало и край не се виждаше. Птиците идваха
от север-североизток (UTM PJ21), минаваха
над самото село и продължаваха в посока към
нос Калиакра (PJ10). Броят птици, преминал
преди да пристигнем на мястото, беше неизвестен, но имаше соколчета докъдето можеше да се види на юг-югоизток. Започнахме да
преброяваме преминаващите над нас птици,
като “игнорирахме” тези, които вече бяха
минали на юг-югозапад. От 15.02 ч. до 15.40 ч.
(когато птиците престанаха да пристигат
от север), преброихме общо 809 индивида!
Пасажът беше само от червеноноги ветрушки, които летяха на около 100 m височина над
степта в относително тесен фронт от 200300 m, поединично или на групи от по 2-3 заедно. Имаше както млади, така и възрастни,
мъжки и женски соколчета. В повечето случаи
летяха директно с активен полет, но някои
групички спираха и се рееха. По време на наблюдението “ивицата” прелитащи ветрушки
се измести леко на запад от умерения източен
вятър (както обикновено става в подобни
случаи), но посоката на полет се запази. За
38-те минути наблюдение видяхме ветрушки
да летят в целия въздушен слой от 50 до 100
m, като отделни групи стигаха и до 150 m над
земята. По-малки групи червеноноги ветруш-

ки (вероятно от същия пасаж) наблюдавахме
и в 15.49 ч. – 15.55 ч. между селата Свети
Никола и Българево, където птиците ловуваха
или бяха кацнали по жиците. Над Българево
наблюдавахме около 35 соколчета да летят
на северозапад, идвайки откъм нос Калиакра.
Че част от ветрушките са “свили” при носа
на северозапад косвено свидетелства и наблюдението в 17.10 ч. на около 370 червеноноги
ветрушки, летящи в рояк над крайбрежните
хълмове южно от Каварна (Белите скали, или
Чиракмана) (UTM PJ00). Към 17.20 ч. повечето
от тях минаха на изток, като около 40 индивида се виждаха във въздуха и до 17.40 ч.

НА ВНИМАНИЕТО НА РИОСВ-ВАРНА И
СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ!
Във всички посочени по-горе райони на интензивен прелет на световно застрашената червенонога ветрушка е планирано
изграждане на вятърни генератори, общо
над 250 на брой! При планираното преграждане на огромна част от въздушното
пространство по миграционния път, при
факта, че това е основният прелетен път
на вида в Европа и при обичайните височини на прелет на вида (50-150 m над земята)
е очевидно, че изграждането на подобни съоръжения е заплаха за европейската популация на червеноногата ветрушка!
д-р Петър Янков, д-р Божидар Иванов,
инж. Димитър Георгиев

фиг. 2 Изследвани райони в Национален парк “Пирин”:
1) Шилигарника; долините на реките 2) Бъндеришка; 3) Демянишка; 4) Безбожка; 5) Синанишка, 6) Железина, Средна
и Голица

Ако не знаете...
Хабитат = местообитание; част от природната
среда, която даден вид обитава
Горски фрагмент = част от гората, отделена
от основния горски масив (на практика глобално разглеждани всички гори са фрагментирани и
концепцията за фрагментацията се определя от
мащаба на изследването – в случая за нефрагментиран приемаме цялостния горски пояс на територията на парка)
Орнитоценоза = съобщество от птици; съвкупността от видове, обитаващи в дадено местообитание
Плътност на птиците = брой индивиди (или гнездящи двойки) на единица площ

Текст и снимки: Стоян Ч. Николов

© Иво Дамянов

Сиви жерави край Шабла
На 31.03.2007 г., в околностите на Шабла имах
щастието да зърна кацнали сиви жерави (Grus
grus). Наблюдението беше направено в разливите западно от пътя за правителствената
резиденция, в най-южната част на Шабленското езеро. Наблюдавах три жерава, които кълвяха нещо в тревата, за съжаление съвсем за
кратко, тъй като бяха прогонени от минаващо стадо овце, след което не се върнаха пове-

че. Наблюдението беше ценно за мен, понеже
този вид се смята за изчезнал като гнездящ у
нас от повече от 20 години. В страната могат да се видят само мигранти, но това също
не е лесно, тъй като мигрират основно нощем
и на доста широк фронт. Успях да снимам
жеравите, макар и с недобро качество, поради
отдалечеността им.
Иво Дамянов
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Искаш да се порадваш на птиците? Нищо попросто! В сп. Birds Роб Хюм се спира на неподправеното удоволствие, което дава наблюдението на птици.
Превод и адаптация от английски: Петър Янков
Илюстрации:
Майк Лангман и Борис Белчев

Да се забавляваш с птиците
Как стърчиопашката може да разшири личната ти вселена?
ПРОСТО ПОГЛЕДНИ!
Без да е свръхестествено, наблюдението
на птици, е истинска магия. Не, не си омагьосан. Ти си един от милионите в BirdLife
International, част от които са и членовете на БДЗП и си сред приятели. Това е
правило първо - да не се чувстваш изолиран.
Твоят интерес към птиците и начинът,
по който го изразяваш, е точно толкова
важен, колкото интересът на всеки друг
човек. С тази статия няма да даваме съвети какъв тип любител на птиците трябва да бъдеш. Правило второ: наслаждавай
се на птиците по най-близкия за тебе начин!
Много хора се радват на вдъхновението
да наблюдават птиците и ежедневното
им поведение. Като опознаваш птиците и
развиваш своето хоби, постепенно откриваш и нови области на познанието. Птиците са с огромен потенциал, към техния
свят може да се пристрастиш. Запознанството с тях ще те подтикне да вършиш
неочаквани и нетипични за теб неща – да
описваш наблюденията си, да рисуваш или
снимаш птици с фотоапарат, да събираш
книги по орнитология или да „потънеш”

в морето от орнитологична информация
в интернет. След като четеш тази статия, ти вече си поставил началото, така
че – продължавай! Само запомни - решаващото е да чувстваш птиците и да черпиш
удоволствие от тях.

дълбокото вникване и разбиране на птичия
свят. Единици са тези, които ще погледнат птицата, ще си кажат, че е хубава
или сладкогласна и няма да пожелаят да
разберат коя е тя.

Къде да отида, за да видя птици?

Не винаги. Нека бъдем откровени - да
разгледаме добре птицата и да определим
от кой вид е, може да бъде отчайващо
трудно. Птиците обичат да кацат на върховете на дърветата, в полето, на брега
или във водата, но най-често по-далече от
нас. Нерядко са точно срещу светлината
или в ослепителното небе и се виждат ни
повече, ни по-малко от тъмен силует. Ако
се опиташ да ги приближиш, отлитат с
обаждания, които не могат да се опишат.
Има обаче много места, където наистина
можеш да разгледаш птиците добре и отблизо, особено в защитените територии.
Стопанисваната от БДЗП защитена местност „Пода” в южния край на Бургас, е
точно такова място. Така е и в района на
Маджарово в Източните Родопи, където
също имаме специални укрития за наблю-

Те са почти навсякъде, така че не търси
специално място. Да, за определени видове
някои места са по-добри от други, така
че различните видове се срещат на предпочитаните от тях места. Освен това,
не всички птици са кацнали на дърветата,
чуруликат и пиукат. Тяхното многообразие и забележителни приспособления към
различни местообитания, понякога са истинско предизвикателство, дори за познавачите.

КАКВО ТРЯБВА ДА СИ КУПЯ?
Нищо, за да ги гледаш и да им се радваш.
Скоро обаче ще изпиташ нуждата от бинокъл и добър определител, за да определяш сам коя птица каква е. Да знаеш
какво виждаш е първата стъпка към по-

БЯЛАТА СТЪРЧИОПАШКА...
БЕЛИТЕ СТЪРЧИОПАШКИ се срещат
през лятото в България почти навсякъде,
където има реки и потоци. Покрай Черноморското крайбрежие и други незамръзващи водоеми, както и в някои селища, могат
да се видят и през зимата. Обичат откритите места, където могат да притичват
и подхвърчат в преследване на насекоми на
земята, във въздуха и по повърхността на
водата. Те са истински любители на локвите и бързеите, на тротоарите, улиците
и на покривите на къщите. На много места са една от най-обикновените селищни
птици, която най-често ситни по улицата
или пресича паркинга като често сменя
скоростта и посоката, при това – крачейки, а не с подскачане като врабчетата.
Белите стърчиопашки са с черно, сиво и
бяло оперение, черни по главата, „лигав-
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ничето”, крилата и опашката. Въпреки
името им, опашката им не стърчи, а се
поклаща нагоре-надолу (много по-точно ги
наричат македонците – „мърдогъзица” или
руснаците – „трясогузка”). Симпатични
малки птички, с не особено забележителна
песен и простичко, немузикално обаждане
и въпреки това привлекателни и неустоими за наблюдаване.
И тъй като казахме, че първо ниво включва забелязването на птицата и възприемането на нейната чисто естетическа
привлекателност, за белите стърчиопашки можем да обобщим, че са симпатични
птици и като начало наслаждението от
тях да спре дотук. Може обаче да си заинтригуван също от поведението и звуците,
които издават. Има голяма вероятност
да ги срещнеш из страната, ако живееш

ТОЛКОВА ЛИ ЛЕСНО Е НАИСТИНА?

там или пътуваш през почивните дни. Те
обичат изораните ниви точно толкова,
колкото и тротоарите, държат се по краищата им (за разлика от полските чучулиги) и близко до ивиците храсталаци. Животновъдните ферми, където се съхранява
сено или слама и торищата също са места,
където могат да се видят, защото там
има много храна за тях. По същите причини стърчиопашките обичат стопанските
дворове и се катерят и по най-стръмните
части на покривите на хамбари, навеси и
други постройки. Конете, овцете и говедата, неизменно свързани с пълчища насекоми, ги привличат неудържимо.
Можеш да намериш стърчиопашката и в
града. Иди да пазаруваш в късна есенна привечер в центъра на София и ще ги видиш
дори пред ЦУМ да се събират на нощувка
във вечнозелените храсти при църквата
Света Петка Самарджийска. Но трябва

даване дори на редките хищни птици. Да
се опиташ да надхитриш птиците и да се
приближиш повече, отколкото те позволяват, също е част от удоволствието.
Всичко зависи от твоите интереси. Можеш да видиш едри и пъстри птици достатъчно отблизо с водач, който ги посочва и разказва и това да ти достави
удоволствие за години напред. Можеш и да
откриеш твоите си птици, да ги разгледаш
колкото се може по-добре, сам да разбереш
коя коя е и да си доволен, че си се справил с
това предизвикателство. Първият начин
ти дава хубав списък прекрасни птици, но
вероятността да не ги запомниш добре и
да не ги отличаваш от другите видове занапред, е висока. Вторият начин безспорно е по-труден, изисква повече време, но с
него развиваш способностите си, запомняш много повече от видяното, а затрудненията, пред които се изправяш, често
се оказват част от удоволствието. Найдобре е да съчетаваш двата начина. Във
всички случаи обаче трябва да инвестираш
време – невъзможно е да сатнеш добър
в каквато и да е област, без поне малко
практика.

ЗАЩО ДА НАБЛЮДАВАМ ПТИЦИ?
Хората наблюдават птици по всевъзможни причини. Излишно е да търсиш обяснения за интереса си – достатъчно е, че
птиците ти харесват. Може например
песента на червеногушка при залез в мрачен и студен зимен ден, просто да те разведри. Или да чуеш обажданията на ято
гъски, прелитащо над теб. Мелодичните

да познаваш характерното им обаждане и
да ги забележиш.
Обажданията им помагат да ги откриеш,
но те могат да отведат и към нови интересни страни от битието им. Типичното обаждане на бялата стърчиопашка
е силно, но не дрезгаво или остро, нито
трептящо с метален отзвук – в полет тя
издава простичко „тиссик” или „чиссик”.
Звукът е доста проникващ, чува се лесно
дори на фона на уличния шум или шума на
бързия поток – типовете места, където
стърчиопашките най-често могат да бъдат намерени. Очевидно тези птици се
нуждаят от това да се чуват една друга,
да знаят, че наблизо има тяхна посестрима. Споменатото обаждане в полет е
типично „контактно обаждане” – нещо
от рода на „Аз съм стърчиопашка и съм
наоколо”. Второто им обаждане е по-музикално „тсю-вий”, „чри-вий” или „чир-ли”.

им гласове и лъкатушещите линии, в
които са подредени птиците, за миг
те откъсват от грижите на деня.
Или виждаш наблизо в небето стрелващо
се жълто петно. Чудиш се какво е, опитваш да го откриеш отново и предполагаш, че е зелен кълвач. Всъщност никой не
знае какво точно е жълтото проблясване.
Ти обаче забелязваш птиците и познаваш
част от удоволствието да ги виждаш,
разпознаваш и наблюдаваш.
Повечето от хората, които гледат и се
наслаждават на птиците, не знаят нищичко за тях. Най-често
често си мислят, че птиците живеят по дърветата и чуруликат.
В действителност, едно от най-привлекателните неща в техния свят, е многообразието. Птиците обитават открито
море и затънтените части на горите,
високите планински върхове и нажежените пустини. Обитават и вашата градина
или двор.

Колко вида птици познаваш?
Помисли и сам ще се изненадаш – не са
малко. Всеки познава свраката и лебеда.
Лесно е да разпознаеш и фазана, стига да го
видиш. Невъзможно е да сбъркаш щъркелите. Колко други живеят наоколо, дори в
собствената ти градина? Врабчета, косове, скорци; вероятно разпознаваш гугутката и градския полудив гълъб. И кукувицата
– от детските книжки и пролетното й
обаждане. Това са 10-те вида, с които се
започва. Селската и градската лястовица, сивата врана? Гларуса и чайките край
морето? Продължавай и ще достигнеш
вероятно до 20 или 30 вида.
Скоро в компанията от познавани птици
настъпва разнообразие. Свраката и сивата врана са от семейството на врановите
птици. Лебедът е птица, която живее
във водоемите, а фазанът – вид, който
предпочита гористите места и прекарва
по-голямата част от живота си, тичайки
по земята. А знаеш ли, че фазанът, който днес живее в България, е от азиатски
произход и е внесен в страната от ловЧуеш ли го, знай, че имаш работа със
стърчиопашка, която е на своята си територия и посланието й е далеч по-ясно и
категорично: „Аз съм бяла стърчиопашка,
аз съм тук и това е моето местенце, така
че дръж се настрана!”. Защо е нужна тази
враждебност? Защото това, с което бялата стърчиопашка се храни, се среща
за кратко – тя не може да яде зърна, ако
ще да са на купища наоколо и през цялата
година. Храни се с мушици, ларви, червейчета и други дребни безгръбначни, попаднали в капана на локвите, останали покрай
брега или просто почиващи си на земята.
А те се срещат кратко време. Три-четири
стърчиопашки на едно място не върви
– само където има изобилна храна, може да
се види малка групичка от тях да ловуват.
Обикновено ловят насекоми поотделно и
защитават територията си така, че да
могат да търсят храна в единия й край,

ците през ХІХ век? За стотина години
азиатският пришълец е „претопил” чрез
кръстосване местния колхидски фазан, от
който вече няма и следа. Лястовиците,
които са сред нас от пролетта до есента,
се хранят във въздуха, гнездят по сградите (селските вътре, градските – по
фасадите) и отлитат всяка есен на удивително пътешествие до Африка. Никоя от
споменатите досега все популярни птици
няма „традиционния” вид на онази от нашите представи, която чурулика от върха
на дървото.
И всички предлагат възможности за нови
открития...
Ако посетиш някой водоем – язовир с
тинести брегове или морския бряг, може
да добавиш към списъка още диви патици
и дъждосвирци. Последните са предимно
дългокраки птици, предпочитат тинести
или блатисти места, хранят се с червейчета, ракообразни, мекотели и други дребни създания, които пък обитават тинята.
Разнообразието расте. Различни видове
обитават земеделските райони, горите, а
птиците от скалистите места могат да
затруднят и най-напредналите в разпознаването познавачи. Скоро ще се убедите,
че около нас има достатъчно птици за цял
живот наслаждение.
после да се преместят нататък и като се
върнат, в този край да могат да намерят
ново струпване на мушици, а не мушиците
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междувременно да са изядени или прогонени от друга стърчиопашка-натрапник.
Там, където зимуват, белите стърчиопашки се събират в ято всяка вечер на
някое дърво, обрасла с бръшлян стена или
дори вътре в сграда, под някой заводски
или гаров покрив. Обичат по-топлички,
безопасни и защитени от вятъра места
и понякога нощуват със стотици там, в
центъра на града, всички обърнати в една
посока (вляво). Тогава на изкуствената
светлина през нощта наподобяват ято
дългоопашати синигери, но са по-едрички,
по-фини, с не толкова топчести тела и
много по-дълги човки.
ВИЖ ГИ ПО-ОТБЛИЗО
Ако магията на откривателството вече
те е грабнала, въоръжен с тези простички
факти, можеш да намериш стърчиопашка
там, където се храни или по-късно през
пролетта – в гнездовата й територия, и
да наблюдаваш какво става там. Ако друга
стърчиопашка чуе обаждането й, ще долети. Ако кацне и се обади „тиссик”, значи
чака отговор. Ако стърчиопашката-стопанка си е „вкъщи”, ще отговори и пришелецът ще се разкара с ясното разбиране,

че мухите наоколо са чужда собственост
и завоюването й ще изисква доста време
и енергия. Дали това е в сила за стърчиопашките около теб, или наблюденията ти
ще оборят тази теория? Ти ще кажеш.
Може да намериш две стърчиопашки заедно. Какво става? Собственикът на територията, ако това е възрастен мъжки
(в определителя е посочено по какво се
различава мъжкият от женската и младата птица от възрастната), може да не
се възпротиви другата птица да попълни
запасите си на неговата територия за ловуване. На женската понякога е позволено
да влиза и в териториите на други мъжки
в съседство, така че понякога тя скита в
търсене на храна на доста по-голяма площ.
Често се оказва, че две стърчиопашки
по-успешно защитават хранителната територия. Щъкайки между двата участъка,
втората птица ползва само част от ресурсите, така че е само временен хранителен конкурент. Ако балансът е верен,
вторият мъжки ще спечели от това, че
присъствето й държи другите настрана и
има още един чифт очи за поява на евентуална опасност на територията.

Интервю

ЛИЧЕН ИЗБОР
Наблюдавайки всичко, което се случва, ти
се оказваш опасно близо до възможността
да станеш сериозен изследовател на птиците. Може обаче да останеш на нивото
да разпознаваш обажданията или да различаваш мъжкия от женската и младата от
възрастната птици. През пролетта ти
можеш да се впуснеш даже в наблюдение
на жълтите стърчиопашки – сроден вид,
но с много по-различен облик, място на
обитаване и поведение. Това обаче е друга
история. Вече заинтригуван от живота
например на стърчиопашките, като отбелязваш техните пристигания и отлитания при миграция, ти критично се доближаваш до превръщането си в бърдуочър
или орнитолог-проучвател на птиците и
техния живот. Страшна работа? Тогава
просто наблюдавай пъргавата стърчиопашка и се наслаждавай. В твоя забързан
и шумен свят тя съществува, заедно със
задълженията ти да напазаруваш или да
прибиреш децата от училище. Дребничката и симпатична птица, наречена смешно
стърчиопашка, макар и за момент, ще
разшири твоята лична вселена.

Анастасиос Левентис:

Обикновено фотографите не са добри бърдуочъри
Анастасиос Пол Левентис е бърдуочър, природолюбител и дарител, почетен вице-президент и
дългогодишен ковчежник на BirdLife International.
През юни м. г. г-н Левентис посети България в
качеството си на президент на фондация “ Левентис”и получи от президента Георги Първанов орден “Мадарски конник” – І степен за особено голям принос за съхраняване на културноисторическото наследство на България. Името
на Анастасиос Пол Левентис
се свързва и с

Голам корморан
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това на “Хеленик ботлинг къмпъни”, компанията, която заедно с дъщерни фирми, произвежда
и дистрибутира продуктите на “Кока-Кола” в
България, Гърция, Румъния, Ирландия и Молдова.
Член е на Клуба на “редките птици” /The Rare
Bird Club/ на BirdLife International, който от 1988
г. насам събира вече повече от 400 личности от
цял свят – любители на природата и птиците,
но преди всичко дарители, всеки с принос от
минимум 15 000 долара в полза на дейностите
за тяхното опазване. По инициатива на клуба,
няколко пъти годишно се организират бърдуочърски излети до интересни места в цял
свят и публични светски събития, една
от целите на които е набирането на
средства за природозащитни дейности.
Един от почетните патрони на клуба е
и сър Дейвид Атънбъроу.
Ден преди да получи високото отличие от Президента на РБългария,
г-н Левентис беше гост на БДЗП.
Осемнадесетия рожден ден на
БДЗП – 3 юни 2006, за г-н Левентис беше активен
бърдуочърски ден в
околностите на
Бургас.

Месец по-късно пристигна и подаръкът – DVD с
дневния “фотоулов” на запаления бърдуочър и
фотограф. Ето и интервюто, което г-н Левентис даде специално за читателите на “За птиците”.

Как мина за Вас днешният ден?
Денят беше изключителен от гледна точка
бърдуочинг – видях много видове птици,
които не съм виждал преди. Очаквах да видя
птиците, които познавам и съм виждал,
но “фотоуловът” беше изненадващо богат.
Мисля, че по-голям фотоапарат би изплашил птиците и те няма да се приближат,
за да ги видим…
Как накратко бихте представили себе
си?
Бизнесмен със специални интереси към дивия свят, природата и нейното запазване.
Като човек на възраст мога да кажа, че
опазването на природата е едно от важните неща в човешкия живот и ако в живота
си успеете да постигнете нещо в тази
насока, това ще бъде едно от важните
постижения във вашия живот, а и полза за
човечеството. Много е важно младите хора, които стартират
бизнес сега, да разберат, че
печалбата в бизнеса не е
основното.
Опазвайки
природата, няма да забогатеете, но това е
изключително важно.
© А. Левентис

Умеят ли българите да обичат и да пазят
своята природа?
Младите хора тук много обичат природата. Разбира се, не само те! Влизането на
България в Европейския съюз определено ще
помогне на българите в опазването на природата, защото ще наложи да се поддържат
известни стандарти и в тази насока. Това,
което помага на хората по-добре да разбират
и опазват природата, е доброто образование
– по-образованите хора са и по-загрижени,
по-бързо осъзнават предимствата на природозащитата. Много хора от Европа искат
да посещават България, например за да наблюдават птици тук и това би трябвало да е
сериозен мотив за българите да инвестират
внимание и грижи в природата.

Кокилобегач

© А. Левентис

Поводът за посещението Ви е високо
държавно отличие. Разкажете за Вашите
проекти в България.
Проектите ни в България са свързани с
опазването на старинни паметници, предимно византийско културно наследство
– църкви, амфитеатри.
Какви са впечатленията Ви от нашата
страна?
Като част от “Кока-Кола”, България дава
много добри бизнесрезултати и напредъкът
през последните години е голям. Чувствам
се много удобно в България. Българите са
весели, общителни, добронамерени и много
ми напомнят гърците. Колкото повече време съм тук, толкова повече страната ви ми
нопомня Гърция.
Как открихте бърдуочинга за себе си?
Много обичам да снимам птиците, които
оказва се, са навсякъде около нас. Специалисти като вашите в БДЗП, ми ги показват.

Всеки бърдуочър ли е изкушен от
фотографията? Тзи две хобита винаги
ли вървят ръка за ръка?
Обикновено фотографите не са добри бърдуочъри, защото тяхната цел е добрата
снимка. Аз се опитвам да съчетавам двете
неща, но от това, че снимам, пропускам
много. Смятам, че тези две хобита не се
съчетават много добре – целите са различни и не е необходимо да вървят ръка за ръка
– едното “разсейва” другото. Фотографът
прави снимка, но не вижда птицата. Изпускам наистина много като фотограф.
Какво означава да обичаш природата?
Природата е основният ми интерес извън
бизнеса. Колкото повече остарявам, толкова по-добре осъзнавам, че ние сме едно
цяло – човекът и природата, че идваме от
природата и че тя е много важна за нас. Ако
не спрем да я унищожаваме, ние, хората, сме
първите, които ще пострадаме от това.
Крайно време е да го осъзнаем.

Как приемането ни в Европейския съюз
ще се отрази върху съхранението на
българската природа?
Смятам, че занапред организации като БДЗП
ще имат все по-важна и решаваща роля в
опазването на природата. Усилия обаче
трябва да положи и правителството – да
покрие поне минимума от европейски стандарти. Страните членки имат добрата воля
да подпомагат България в този процес.
Какви инвестиции биха усъвършенствали
природозащитните
политики
на
Балканите?
Всеки добър бизнес трябва да отговаря на
две условия: да не вреди на природата и
да помага за опазването й. В Кока Кола
например се работи много в тази насока,
например по отношение на водата, включително инвестираме в безводни райони, за да
стимулираме развитието на земеделието.
Бизнесът трябва да инвестира в опазването на околната среда.
Имате ли идея за най-подходящия такъв
механизъм в България?
Занапред ще влагаме средства директно в
консервационни дейности.

За малките
Две кръстословици, свързани с гората, горската природа и обитатели, подготвени в заниманията по СИП “Образование за околната
среда” от учениците в НОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Троян. Благодарим на ръководителката г-жа Радка Колева, която предостави
на “За птиците” материалите от работата си с учениците от III клас! Очакваме писмата ви с игрословици, загадки и други
интересни задачи, подготвени от вас – най-младите читатели на сп. “За птиците”! За най-интересните – награди! Ако решите
кръстословиците правилно, вертикално ще получите едър горски бозайник. Търсете правилните отговори в следващия брой!
Крастословица 1 - Цветомира Мирчева
1. Иглолистно дърво
2. Горско животно с рога
3. Птица, която най-често виждаме край морето
4. Лечебна билка
5. Широколистно дърво, от чиито цветове се приготвя чай
1
2
3

Крастословица 2 – Велислава Бояджиева
1. Насекомо, известно с трудолюбието си
2. Вид отровна змия , която се среща и в България
3. Горска птица – санитар на дърветата
4. Растение, което се среща само в България. Името му е
съставено от името на български град, около който се среща и
умалителното от важно съоражение – част от православните
църкви
5. Защитен хищен бозайник, обитаващ реките и крайречните
зони
1

4
2

5
3
4
5
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От читателите
Моето любимо място

Наши земляци
Птиците в Ягодово

17.00 часа. Днес работих достатъчно над
поредната си картина и спирам с живописта. Взимам торбичката от дънков плат с
определителя за птици, бинокъл, дъждобран
за всеки случай, и тръгвам с колелото за
поредното наблюдение на птиците в землището на родното ми село Ягодово.
Правя това вече две години. От 2003 г.
членувам в БДЗП и често обсъждам с моите
приятели от Пловдивския клон на дружеството видовете птици, които виждам в
моето село и околностите. Постепенно се
роди идеята да регистрирам всички видове
птици в района. Вярвам, че информацията
ще бъде полезна, а и за мен е любопитно
какво е разнообразието на птиците – мои
земляци. Сигурен съм, че ще бъде интересно
и за децата в селото. Би било чудесно, ако
резултатът от труда ми намери място в
обучението им.

Село Ягодово е на 5 км югоизточно от
Пловдив. Землището му е с площ 2800 ха.
Две реки описват част от границите му
- най-голямата вътрешна река на България
– Марица и река Чая, позната и с името
Чепеларска река. Ландшафтът е изцяло
равнинен. В миналото е имало лонгозни
гори, много блата, мочурища и ливади.
Днес земеделските блокове са погълнали
всичко и само на определени места е останал блед спомен от миналото природно
богатство. Точно тези места поддържат
биоразнообразието около Ягодово. Покрай
реките все още се намират горски масиви или групи дървета, някои залети от
подпочвени води. Единственото значимо
пасище е до селото, с площ 380 дка. На 2
км североизточно от пасището има влажна ливада с почти същата големина, със
заблатени и замочурени места. Наричаме
я “Азмака”. Не на последно място важни
за биоразнообразието са един малък рибарник, както и неголям язовир, оформил
се при изземане на земни маси, наричан
просто „Багерските дупки”. Двете влажни зони се намират непосредствено до
съседното село Катуница.
Започнах наблюденията си в началото на
май 2005 г., когато се включих в мониторинга на обикновените видове птици, провеждан от БДЗП. Вече разполагам с резултати, от които да се направят и първите
изводи. Регистрираните от мен видове
птици в продължение на една година са
точно 102, а общия им брой надхвърля 130.
От всички тях, 69 вида със сигурност
гнездят тук.
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Освен най-често срещаните домашно и
полско врабче, гугутка и обикновен скорец,
широко разпространени в Ягодово са големият синигер,
щиглеца и зелениката.
З а ле с е н и т е
участъци дават убежище на горски обитатели като славея,
кукувицата, авлигата, зеления кълвач, сирийския пъстър, големия, и много рядко
малкия пъстър кълвач. През зимата към
тях се присъединяват бялата стърчиопашка, синия синигер, обикновената чинка,
еловия певец, червеногръдката и домашната червеноопашка. Щом времето се влоши
и застудее, се появяват планинската чинка, жълтата овесарка и имеловия дрозд.

Земеделските площи
В тях през лятото най-често може да се
наблюдава жълтата стърчиопашка, полската чучулига, черноглавата и сивата овесарка. С повече късмет ще видите и късопръстата чучулига. Нейната качулата
посестрима е многочислена край селото и
черните пътища. От лястовиците, които
се срещат в страната, тук по обясними
причини – равнина е, не можете да очаквате единствено скалната лястовица. Интересно е присъствието на черния и дори
на алпийския бързолет. Като художник
особено се радвам на пъстрите пчелояди и
синявици, които намирам често и в гористите площи, и в селскостопанските ниви.
По същите места се виждат папуняка,
гургулицата, гривяка и три вида сврачки
– черночела, червеноглава, а най-многобройна е червеногърбата. Не липсват и
емблематичните за всеки земеделски регион фазани, яребици и пъдпъдъци.
Голямо е разнообразието на врановите
птици. Тук практически не можете да
видите само сокерица и хайдушка гарга.
Близостта на Родопите дава възможност
на гарвана често да търси препитанието си в нашите полета. От нощните
обитатели обаче ще чуете само найразпространените – домашна кукумявка,
горска ушата сова, чухъл и козодой.

Азмака е мястото на
водолюбивите птици
Двете големи реки, рибарника, Азмака и
отводнителните канали дават условия за
гнездене и изхранване на водолюбиви птици. Предпочитана от тях и с най-голямо
птиче разнообразие е мочурливата ливада
Азмака. През лятото тук гнездят три
вида шаварчета, зеленоножката, крещалец, зеленоглавата патица, речния дъждосвирец, големия горски водобегач, обикновената калугерица, кокилобегача и малкия
воден бик. На това място се изхранват
също малката бяла чапла, нощната чапла,

белия щъркел, а през зимата се присъединяват малкия горски водобегач, средната
бекасина, сивата и голямата бяла чапла,
зимното, а по време на прелета, и лятното бърне и черния щъркел. Дори немите
лебеди не подминават ливадата за храна и
почивка по време на зимните си странствания. Веднъж дори видях и сив жерав. Големият и малкият корморан кръстосват
река Марица през зимата, като малкият
навлиза и в по-големите канали, обрасли с
дървета и храсти, стига и до Азмака.
Мястото е важно и за типично полските птици, които се изхранват и гнездят
в него. Съществена роля играе и за изхранването на зимуващите ята от полска
чучулига. Сухите части на ливадата са
приютили множество лалугери, затова не
е чудно присъствието на изабелово каменарче.
Стабилната популация на водната и обикновената полевка пък привличат много
хищни птици. Тук често може да се види
кръжащия силует на тръстиковия и полския блатар. Най-често срещани видове са
обикновената ветрушка и малкия ястреб,
които със сигурност гнездят в нашето
землище. Често през цялата година се
виждат мишелови и големи ястреби а през
зимата - белоопашати мишелови и малки
соколи. Много рядко, но все пак се случва
да попадна на сокол скитник. Голямата
изненада за мен беше двойка късопръсти
ястреби - построиха гнездото си на черна
топола край Чая и успяха да отгледат
една рожба. Вечерна ветрушка може да
се види най-вече по време на пролетната
миграция. Само по време на миграция около
Ягодово се срещат малкото черноглаво
коприварче, брезовият певец и чаровните
мухоловки, от които не съм виждал само
червеногушата.

Проблемите
С проблемите, които заплашват птичето
богатство около Ягодово, се сблъсквате
ежедневно и вие – замърсяване с битови
отпадъци, палене на стърнищата, незаконната сеч, ползване на пестициди, безразборното хвърляне на опаковките им и
т.н. Страшно е обаче, когато природата
се уврежда със законни средства. До 1999 г.
река Чая беше изцяло залесена и горите
се доближаваха до лонгозните. Днес тази
гора е изсечена почти напълно и превърната в място за изхвърляне на отпадъци, а
сметищата и на двете села – Ягодово и
Катуница - са непосредствено до реката.
В миналото селскостопанската кооперация си поставила за цел да обезводни едно
блато и да го превърне в земеделска площ,
така че каналът, минаващ през него, е
оформен като подземен. Въпреки това,
общата площ на пасищата, заедно с Азмака, до 1990 г. е била двойно по-голяма.
Природата не се е съгласила с хората - на
много места водата е избила и е заблатила
по-ниските части. Липсата на значителна
водна площ с по-голяма дълбочина, прави
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мястото непривлекателно
за
гнездене на много
водолюбиви
птици, които са
се срещали преди
по тези места.
Голямото пасище
до Ягодово не се
стопанисва добре
и е на път да бъде
превърнато в хиподрум, от предприемчиви хора.
Това ще ликвидира ливада с редки за района
растителни видове и с балканския ендемит издънкова мерандера. Ще бъде прогонена и популацията на лалугерите. Почти
2/3 от „Азмака” е в частни ръце, като все
още са малко онези, които имат намерения
да го обработват.
Възрастните хора от Ягодово с умиление
си спомнят и с любов разказват за красивата гора Лангица и за нейните студени
извори. Там едно време имало сърни и елени, блатното кокиче беряли на букети, а
децата си правили дъвка от плодовете на
”Карлангъча” – Скрипката и жито. Гората, уви, вече я няма. С носталгия е изпълнен и разказът на бай Костадин Зайков
- за годините, когато е раснал сред щъркели. Тогава в двора им имало шест големи ”брести”, а на два от тях - щъркелово
гнездо. Преди две години направил импровизирана платформа за ново щъркелово
гнездо - пилон от импрегнирани дървени
стълбове с кош за гнездото. Съоръжението още не е заето от щъркелово семейство, но майсторът има желание да направи още няколко в района на Азмака.
Васил Генчев
с. Ягодово, БДЗП - Пловдив
Илюстрации – автора

Ти, който си се родил на този свят, трябва да знаеш, че ти е даден изключителният шанс да оцениш и да се наслаждаваш
на красотата на природата, създадена
от Бог, и тази на изкуството, създавана
от човека. Ако не оцениш тези две неща,
пропиляваш шанса си. С това послание
завършва разказа си Васил Генчев от Ягодово. Историята на земята, птиците и
хората от това пловдивско село повтаря
историите на много други населени места
и техните землища, не само в този регион.
Благодарим на нашите членове и доброволци, които с любовта си към природата и
работата си за БДЗП пишат хрониката на
българската природозащита днес.

Нова
книга!

Много доброжелатели чрез БДЗП подпомагат опазването на птиците и българската природа. Благодарим на нашите членове, доброволци и симпатизанти, без които усилията ни биха били безрезултатни.
Най-сърдечна благодарности и на:
ОРНИТОЛОГИЧНО
Кралското дружество за защита на птиците (RSPB),
ВАЖНИ МЕСТА В
BirdLife International, UNDP, GEF- SGP, EBCC, DEFRA, Wildfowl
and Wetlands Trust (WWT), Датското орнитологично друБЪЛГАРИЯ И НАТУРА
жество (DOF), BirdLife Finland, Global Forest Coalition, Dutch
2000
Ministry of Foreign Affairs, МОСВ, ПУДООС, Българска ФонИзданието
дация Биоразнообразие, ЕкоОбщност, Франкфуртското
представя
зоологично дружество (FZS), Фондацията за опазване
мрежата от 114
на черния лешояд (BVCF), Анн и Боб Скот и британскиОВМ в България, тяхното значение за те членове на БДЗП, VP Tehnologies LLC- Friends of BSPB
опазването на птиците на световно и USA, Едуард Кийбъл, North-West Surrey RSPB Group, Русана
европейско равнище и в границите на Ев- травел ЕООД, Невил Джоунс, Атанас Кирилов, Иво Дамяропейския съюз. Местата са определени по нов, Борис Мариков, Барбара Крос, Илиян Илиев, Георги
стандартните орнитологични критерии Божиков, Александър Димитров Ваня Рътарова, Симеон
на BirdLife International и би трябвало да Петков, Цветомира Иванова, Яна Илиева, Тодор Нацков,
са неразделна част от Общоевропейската Георги Йорданов, Здравко Димитров, Боян Думанов, Михаил Георгиев; НСЗП към МОСВ, МЗГ – Отдел по кадастър
екологична мрежа Натура 2000. Данните и Отдел по агроекология, НУГ и регионалните му подразв тази книга ще послужат като основа деления, БАН, БФ на СУ “Св. Климент Охридски”, БФ на
за сравнение при проследяването на със- ПУ “Паисий Хилендарски”, СЛРБ, Информационен център
тоянието на ОВМ като част от светов- на ЕС, ПВВЗНЗ – Белене, Областна управа – Бургас, Обната система за мониторинг на BirdLife щина Свищов, Община Козлодуй, Община Бургас, Община
International. Книгата предоставя важна Пловдив, РИОСВ - Бургас, Велико Търново, Пазарджик, Плебазова информация за оценка на прилага- вен, Пловдив, Русе, София, Хасково, Шумен, Враца, Монтана, Варна, Благоевград, Смолян, Стара Загора, РИО на
нето на Директивата за птиците в Бъл- МОН – Бургас, Козлодуй, Плевен, Пловдив, РВМС-Бургас,
гария от датата на присъединяването ни Басейнова дирекция за управление на водите в Източно
към Европейския съюз – както по отноше- беломорски регион – Пловдив, НП “Централен Балкан”,
ние на размера (брой и площ) на мрежата НП “Рила”, НП “Пирин”, ПП “Странджа”, ПП “Персина”, ПП
от Специално защитени зони, така и по “Русенски Лом”, ПП “Шуменско плато”, Национален прироотношение на състоянието на местата, до-научен музей, Регионален Бургаски Музей, ОДК – Бургас,
популациите на видовете и техните мес- ОДК – Козлодуй, СНЦ ”Зелена България”, “Зелени Балкани
тообитания в резултат на прилагането – Бургас”, СДП “Балкани”, ИУЦЕ, Корпус на мира на САЩ в
България, Димитър Хаджиев – ДДС Тополовград, Ветерина специални природозащитни мерки. Из- нарна клиника „Новет’ – Пловдив, членовете на редколегиданието е 11 книга в природозащитната ята на книгата “Орнитологично важни места в България
поредица на БДЗП - резултат от дългого- и Натура 2000”: д-р Нешо Чипев, д-р Теньо Мешинев, д-р
дишната работа на стотици наши члено- Божидар Иванов, д-р Цено Петров, д-р Петър Янков и д-р
Николай Петков; членовете на УС на БДЗП; членовете на
ве и сътрудници.
Четете подробно представяне на книга- редколегията и авторите на текстове и снимки за сп.
та в следващия брой на сп. “За птиците”! “За птиците”; членовете, доброволците, приятелите и
постоянни сътрудници на БДЗП: Тихомир Александров,
Свилен Чешмеджиев, Максуел Уудс, Владимир Младенов,
Ангел Ангелов, Георги Бърдаров, Татяна Митева, Стоян
Горанов, Ева Александрова, Татяна Спасова, Велислава
Спасова, Петя Лазарова, Стефка Габровска, Стела Златева, Сара Поджи, Кирил Тодоров, Виктор Василев, Димитър
Попов, Кирил Методиев, Силвия Дюлгерова, Галя Колева и
Лучко Попов, Васил Генчев, Надя Гергова, Силвия Василева,
Веселина Василиева, Борис Иванов, Добрин Керестелиев,
Дияна
Ваня
Мира Даниела Попова, Дойчин Тодоров, Ивайло Димчев, Венета
Ценова, Ангелина Ценова, Антон Ковачев, Валентина Ангелова, Дамян Пройков, Джесика Калудова, Диана Павлова,
От март 2007 г., Дияна Костовска и Ваня Кети Камбурова, Радостина Ташева, Милен Чанев, Руси
Рътарова работят по новия проект на Иванов, Соня Софрониева, Йордан Иванов, Спас Иванов,
БДЗП за картиране на значими за опазване Стефка Калъчева, Урсула Георгиева, Мария Железова, Росина биоразнообразието гори в България и ца Топчийска, Мария Матева, Константин Вълчев, Стоян
Румъния, съответно като координатор и Дамянов, Милен Филев, Яница Димова, Емилия Антонова,
национален отговорник. Пожелаваме успех Стоян Йорданов, Яни Иванов, Стефан Русинов, Джак Стоебнер, Хайке Бевицки, Георги Герджиков, Диана Георгиева,
на проекта и на горския екип на БДЗП!
Яна Гочева, Добромир и Владимир Добреви, Красен Вълчев,
Успех на още едно ново звено в БДЗП - Биз- Елеонора Илиева, Боян Петров, д-р В. Бешков, Светослав
нес и биоразнообразие. Ръководи го Миро- Митков, Борис Белчев, Костадин Георгиев, Михаил Илислава Дикова, а задачата най-общо е да се ев, Ива Бонева, Милена Лазова, Мариета Стоева, Чавдар
подпомогне успешното съвместяване на Николов, Асен Игнатов, Валентин Катранджиев, Атанас
природозащитата и бизнеса - съвети и ус- Грозданов, Баз Хюз, Димитър Попов, Димитър Демерлуги за еко-ориентирани бизнеси, подпома- джиев
Изразяваме тъгата си, че вече не е сред нас Вероника Илигане и утвърждаване на бизнеспрактики,
ева от Свищов. Липсваш ни.

базирани на устойчивото използване на
природните ресурси и опазване на околната среда и др. все по-осезаеми напоследък
икономически аспекти на природозащитата.
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