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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 при-

родно богатство на България
• да попълните талон за членство и заплатите годишния членски внос
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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.

Определител на 
широкоразпространените птици в 
България
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.

Определителя и значките можете да закупите от офисите и природозащитните 
центрове на БДЗП. С покупката на сувенирите и изданията на БДЗП, подкрепяте 
нашата дейност и допринасяте за опазването на българската природа! Още сувенири 
и книги - в раздел “За птиците” на www.zaednozaprirodata.com

Колекция значки - български птици

Цена за 1 бр. – 3 лв.

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

Определителя и значките можете да закупите от офисите и природозащитните 
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Глухар Калугерица Селска  лястовица Пчелояд Сокол  скитник

Полско  врабче Сива  чапла Червенушка Голям  воден  бик Полски  блатар

Присъединете се към нас!
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БДЗП е партньорът на BirdLife International в 
България

������

Пътувала съм много, но българите – граждани на 
света, срещам тук. Убедена съм, че сред добрите 
условия да мислиш глобално и да действаш локално, 
е да си видял малко свят. Тогава си наясно, че има и 
друг начин да въздействаш - на държавните инсти-
туции например.
Тайно в душата си съм човек, който работи с глина. 
Това бих искала да правя, след като знам, че нещата 
за природата ни са сигурни - да се оттегля в една 
къщичка в планината и да  правя глинени изделия. 
Да спасим Иракли 
Част от детството си съм прекарала на Емона. 
Духът на това място е енергия и хармония, искам 
и други деца да имат шанса да го усетят като 
мен. Една вечер  приятели ми показаха снимки с 
първите вандалски поражения на Иракли. На след-
ващата сутрин се събудих и знаех, че трябва да 
спасим Иракли. Започнахме с и-мейли, обаждания, 
събирания, разговори. В Да спасим Иракли всички 
отделяме от свободното си време за каузата. За-
сега никой не е казал “Предавам се”, но доста за-
почват да си събират багажа и да заминават от 
България - интелигентни и кадърни хора, които не 
виждат смисъл да остават тук, при положение, че 
най-ценното, което има страната ни, е подложено 
на унищожение. Чака ни грандиозна емигрантска 
вълна. Начетените и образовани млади българи, 
които в момента учат зад граница също няма да 
искат да се върнат, за да живеят на място, където 
най-красивото и благородното изчезва заради алч-
ност. Първите в групата са хора на изкуството. 
Идеята ни беше да развиваме еко-арт-фестивал, а 
не да лежим пред булдозерите. Искахме Иракли да 
добие известност на културен център с чиста и 
благородна природа, уъркшопи, пясъчни скулптури, 
еко-картини. Там пясъкът е уникален – чист, ситен 
и… пее, когато ходиш по него. Жалко е, когато хора-
та са адски надъхани да развиват еко-арт на едно 
прекрасно място, а се налага да тичат 24 часа след 
събитията, за да предотвратяват разруха. Губим 
сили и енергия, с които може да реализираме хубави 
креативни неща.
За да остане природа в България
Коалицията не е машина за граждански натиск, 
но е изключително полезна като експертна помощ 
и координация на усилията. Това лято работих не 
само в офиса на БДЗП. През август помагах при 
подготовката на жалбата до ЕК - с идеята, че из-
пращането на тази жалба е изключително важно, 
тъй като нещата в България са трагични. Събирах 
и комплектовах абсурдните решения на български-
те институции относно Натура 2000. Зад многото 
хартия стоят аргументите защо да бъдат обявени 
точно тези зони за птиците, какво в екосистемите 

ще се наруши, ако не успеем да ги опазим като им 
осигурим превантивна защита и защитата на На-
тура 2000-механизмите. 
Иначе… Понеже БДЗП е част от BirdLife International, 
обикновено се мисли, че това е тежка организация 
с лъскав офис. Излиза, че тежките организации свър-
шват точно най-неприятната бумажка работа. 
Всяка организация в коалицията се ползва с някакъв 
имидж – едни са “сухари”, други са “веселяци”, но 
това няма нищо общо с хората, които работят 
за организацията. И в БДЗП всички работят над-
нормено и живеят с 24 часовата мисъл за опазване 
на природата. Е, това донякъде дистанцира от 
доброволските организации, чиито приоритет са 
гражданските реакции и акции. Голяма организация 
не винаги означава неограничен ресурс и клатене на 
краката. За месец и нещо видях, че кореспонденция-
та на НПО с институциите е огромна – непрекъс-
нато питаме и искаме нещо. НПО са активни, но в 
повечето случаи институциите не реагират. През 
ръцете ми минаха стотици писма. Научих и инте-
ресни неща за ловния сокол например. 
Къде сме ние?
Пасивното отношение на българина към природа-
та донякъде се дължи на изобилието от природна 
красота. Тази даденост е застрашена и това е пре-
дизвикателство за цялото човечество. За мен най-
важното е да намерим начин да сме в хармония с 
природата и да знаем, че няма кой да дойде и да ни 
свърши черната работа. 
Все още съм леко скептична за Натура 2000, защото 
и европейските институции са тромави. Натура 
2000 обаче предлага възможности да печелиш като 
опазваш природата. Икономическите инструменти 
на мрежата са налице, но и българската държава 
трябва да си свърши работата. От европейските 
фондове 60 на сто са за селско стопанство – защо 
не ги използваме, а напук съсипваме местата? Зе-
меделски земи се обявяват за урбанизирани зони, за 
да бъдат застроени. Лозя и слънчогледови ниви се 
превърнаха в строителни площадки.
Работа на българската държава е да контролира и 
да мотивира. След толкова години поголовно уни-
щожение, крайно време е да се види – добре, остана-
ли са 10 диви и запазени места, чиито собственици 
трябва да бъдат компенсирани или поощрени да 
развиват биологично земеделие, семейни хотелче-
та, да правят къмпинги... За последната година се 
научих да не повтарям местата, които посещавам 
в България – от една страна винаги има още какво 
да се види, а и заради риска да не намериш старото 
място същото.

Надежда Максимова

Познаваме Надя като един от “моторите” на гражданска група “Да спасим Иракли” и от акциите на коали-
ция “За да остане природа в България”. През последната година гражданската активност доказа, че в Бъл-
гария можем да влияем и с глас и воля да спасяваме уникални природни богатства и места. Затова дадохме 
думата на Надя да открие този брой на “За птиците”, фокусиран върху хората като главни действащи 
лица в природозащитните протести и в работата на БДЗП. Защо и как Надя влезе в природозащитата? 
Как видя БДЗП, докато помагаше в офиса? Каво ни пречи и какво още да направим, за да остане природа 
в България?
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Бизнес и биоразнообразие

Акценти

„Бизнес и биоразнообразие” е най-новата инициатива на Ев-
ропейската комисия, целяща да допринесе за изпълнението 
на стратегията на ЕС за устойчиво развитие и по-специ-
ално целта да спре загубата на биологично разнообразие до 
2010 година. Инициативата се базира на разбирането, че 
бизнесът може да допринесе за опазване на биологичното 
разнообразие, особено когато става дума за стопански дей-
ности, свързани с дългосрочното и устойчиво управление 
и ползване на природните ресурси. Предизвикателството 
е да се намерят възможности за насочване на частния 
сектор към инвестиции, които подобряват състоянието 
на биологичното разнообразие, както и към прекратяване 
или ограничаване на дейности, имащи отрицателен ефект 
върху опазването му. 
Възможности за създаването на екологично устойчиви 
предприятия има в редица сектори - биологично земеделие, 
екотуризъм, устойчиво горско и ловно стопанство, отг-
леждане на билки и други недървесни горски продукти, про-
изводство на биомаса, художествени занаяти и др. Фир-
мите, които използват в дейността си природни ресурси, 
изцяло зависят от наличието на достатъчно количество 
природни ресурси с гарантирано качество. В дългосрочен 
план това се постига единствено с прилагане на устойчи-
ви практики на стопанисване, които дават възможност за 
естествено възобновяване и предотвратяват негативните 
ефекти върху околната среда.
Предприятията, които имат потенциала да бъдат еко-
устойчиви, обикновено са микро, малки и средни (МСП). 
Прилагането на екологично устойчива стопанска практика 
е изключително важно за тяхното развитие, но има и 
редица предизвикателства, особено от гледна точка на 
финансовото подсигуряване на първоначалните инвестиции. 
Но, там където има предизвикателства, има и възможнос-
ти - сравнително преимущество при достъпа до определе-
ни пазари, постигане на по-високи цени, които отразяват 
разходите за екологосъобразно производство, подобрена ре-
путация и обществен статус. Екологично устойчивите 
предприятия съдействат за опазване на екосистемите и 
за намаляване на заплахите, водещи до тяхната деградация 
или пълно унищожаване, а това е от полза и за общес-
твото като цяло. 
В световен мащаб набира скорост и политическата под-
крепа за този подход към опазване на природата. Три 
поредни президентски мандата на ЕС - на Германия, Пор-
тугалия и Словения – подкрепят инициативата и впис-
ват сътрудничеството с бизнеса в своите програми за 
опазване на биоразнообразието. Потсдамската инициатива 

„Биологично разнообразие 2010” (март 2007) има бизнес 
измерение. Япония актуализира националната си стратегия 
за опазване на биологичното разнообразие с акцент върху 
ангажирането на бизнеса. 
България също е част от тези процеси. Тя е една от 
страните, в които стартира изпълнението на проект, 
финансиран от Европейската комисия и координиран от 
Кралското дружество за защита на птиците (RSPB), чи-
ято цел е да насърчава, популяризира и представя еколо-
гично устойчиви малки и средни предприятия, като принос 
към целта 2010. В рамките на проекта ще се изгради зве-
но за техническа помощ (Business Technical Advisory Unit), 
което ще работи за осъществяване на две основни цели:
• Да се улесни и подпомогне създаването на нов, насочен 
към опазване на биологичното разнообразие инвестиционен 
пазар за бизнеса и банковия сектор;
• Непрекъсната идентификация на нови бизнеси и проек-
ти, потенциални потребители на инвестиционни заеми за 
дейности, водещи до опазване на биоразнообразието.
Звеното за техническа помощ ще съдейства на МСП, 
отговарящи на критериите за екологично устойчив бизнес, 
да изготвят бизнес план, план за опазване на биоразнооб-
разието, за мониторинг и други необходими документи, с 
които да кандидатсват за преференциални целеви кредити 
за опазване на биологичното разнообразие. То ще играе 
и ролята на посредник между бизнеса и заинтересовани 
инвеститори, като предоставя необходимата информация 
и на двете страни, т.е. ще среща търсенето и предлага-
нето на инвестиции, водещи до положителен ефект върху 
екосистемите у нас и тяхното биоразнообразие. 
Звена за техническа помощ, които са в процес на изграж-
дане в България, Унгария и Полша, ще прилагат публич-
но-частния подход при изследване на бизнесвъзможности 
за опазване на биологичното разнообразие. Проектът ще 
изследва специфичните връзки на МСП със социално-ико-
номическото развитие в селските региони и опазване-
то на биологичното разнообразие, както и участието им 
в управлението на зоните от Натура 2000. Партньор 
на проекта в България е Българско дружество за защи-
та на птиците (БДЗП). Финансираща организация – DG 
Environment. Повече за проекта можете да намерите на 
интернет страницата на БДЗП (www.bspb.org), раздел “Те-
кущи проекти”.

Мирослава Дикова,
директор Бизнес и биоразнообразие в БДЗП

Понор © Б. Бъров
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Акценти

Защо биологичното разнообразие е 
толкова важно за хората?

Изчислено е, че настоящата скорост на загуба на видове 
в света е до 10000 пъти по-висока, отколкото естестве-
ната базова скорост на изчезване в природата. Ежегодно 
в света изчезват 27000 вида, или на всеки 20 минути 
изчезва по един биологичен вид. В Европа застрашени от 
изчезване са 42% от бозайниците, 15% от птиците и 45% 
от пеперудите и влечугите. Само за няколко десетилетия, 
половината от ценните влажни зони в Европа бяха пре-
сушени и превърнати в обработваеми земи. Мочурищата, 
торфищата и степите са намалели с 60 до 90%.
Биоразнообразието предоставя важни продукти:
• храна – около 75 000 растения в света са годни за 
консумация; 90% от храната, която се консумира по света 
е произведена само от 20 вида растения.
• лекарства – в Германия повече от половината от 
регистрираните лекарства се правят от растителен ма-
териал. Аспиринът се извлича от върбите.
Биоразнообразието предоставя икономически ползи:
• Екосистемите предоставят услуги на стойност най-
малко 16-54 трилиона долара годишно, което надхвърля 
средно два пъти брутния вътрешен продукт на всички 
страни на планетата взети заедно;
• Протоколът от Киото създаде пазар за въглеродни 
кредити, който е на стойност около 11 милиарда евро 
годишно и се увеличава;
• За много страни биоразнообразието е главна атракция 
за привличане на туристи;
• Биологичните активи на един район са критичен фак-
тор за неговата икономическа конкурентна способност.
Екоуслуги с икономическа стойност, които природните 
екосистеми предоставят на обществото:
• Питейна вода и вода за земеделието
• Регулиране на климата
• Регулиране на водния баланс и предотвратяване на на-
воденията
• Неизчерпаем източник на кислород
• Практически неограничени възможности за задържане и 
усвояване на СО

2

• Образуване на почвата
• Предпазване от почвена ерозия
• Поддържане на уникални на световно равнище биологич-
ни видове и растителни съобщества
• Източник на ресурси - дървесни за горското стопан-
ство, гъби, горски плодове, билки, животински и рибни за 
задоволяване преки нужди на населението.

Темата „бизнес и биоразнообразие” ще бъде продължена в 
следващите броеве, където ще ви запознаем с подобни ини-
циативи в други страни, както и за развитието на процеса 
в България. 

Екологично устойчивите предприятия 
се определят по следните критерии:

• Опазване на биологичното разнообразие 
• Устойчиво ползване на биологичните ресурси
• Положителна възвръщаемост от икономическата 
дейност на предприятието;
• Равнопоставеност при усвояване на ползите, про-
изтичащи от ползването на природните ресурси.

Връзката на бизнеса с местообитания, 
екосистеми, списъци с видове и между-
народни конвенции не е очевидна, но не 
забравяйте, че:

• Много бизнеси зависят изцяло от биологичните ре-
сурси;
• Биоразнообразието и екосистемите предоставят 
незаменими «услуги» – например контрол на наводне-
нията; 
• Ако фирмата е ангажирана с опазване на биологич-
ното разнообразие, това може да спомогне за по-доб-
ри отношения с регулатори, клиенти и общности;
• Фирма, активна в опазването на биологичното 
разнообразие, би получила по-малко негативни оценки 
и отношение в случай на авария.

Пренебрегването на биологичното раз-
нообразие от страна на бизнеса често 
води до негативни последици: 

• Съдебни дела и глоби (много местообитания и видо-
ве са защитени с международно и национално законо-
дателство)
• Ограничено разширяване или развитие;
• Загуба на суровини или доставчици;
• Съдебни искове от трети страни за нанесени 
щети;
• Накърнена репутация;
• Негативни отзиви за фирмата в медиите

© Б. Белчев

По материали от 
бюлетинa на програ-
ма LIFE и на Nature 
Conservation Unit. Пове-
че на www.cbd.int
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Най-новото издание на Българско дружество за защита на 
птиците /БДЗП/ излезе от печат в средата на юли. На 18 юли 
2007 г. в София беше българската премиера на книгата, а два 
месеца по-късно и официалната презентация на изданието в 
Брюксел. Книгата представя 114 орнитологично важни мес-
та у нас. Съгласно съдебната практика на Европейския съюз, 
това е необходимият минимум за включване в европейската 
екологична мрежа Натура 2000. Заглавието е 11-то по ред в 
природозащитната поредица на БДЗП. На представянето в 
Информационния център на Европейската комисия в София, 
първите екземпляри на още “топлата” книга получиха лично 
ръководителят на Постоянното представителство на Евро-
пейската комисия в България г-н Майкъл Хъмфрис и заместник-
министърът на околната среда и водите г-н Чавдар Георгиев.

Председателят на УС на БДЗП Борислав Тончев и Ирина 
Матеева, отговорник по европейските политики в дру-
жеството, запознаха накратко гостите с работата по 
определяне на местата и подготовката на изданието. 
Акцент върху изключителната научна стойност на пуб-
ликацията постави д-р Петър Янков, директор по приро-
дозащитата в БДЗП, а заместник-министър Чавдар Геор-
гиев изтъкна нейното значение като инструмент, който 
ще улесни въвеждането на европейската екологична мрежа 
Натура 2000 в България. Поздравявам ви за прекрасно 
свършената работа – обърна се зам.-министър Георгиев 
към аудиторията. Гости на събитието бяха експерти, 
работили през последните десет години по събирането и 
анализа на информацията за книгата, представители на 
държавни институции и научната общност, колеги от 
неправителствени природозащитни и др. организации. Те 
също получиха своя екземпляр от книгата, в знак на ува-
жение за приноса в работата по нея. 

18 юли 2007 – силна концентрация на 
еконовини и проблеми
Публикацията на българската ОВМ книга е повече от 
навременна. Часове преди презентацията, отново в Инфо-
центъра на ЕК, беше представен Националният доклад за 
България в рамките на Евробарометър 67, според който 
66 на сто от анкетираните българи смятат, че хората 
не са добре информирани за мерките, прилагани на ниво 
ЕС в областта на опазване на околната среда. Следобед, в 
приветствието си към събралите се по повод новото из-
дание на книгата за ОВМ в България, г-н Хъмфрис изрази 
разочарованието си, че опазването на околната среда не е 
основен приоритет за страната ни и че България значи-
телно изостава в изграждането на Натура 2000. Книгата 
за орнитологично важните места е потенциал за форми-
ране на положително отношение и уважение към околната 
среда в обществото, изтъкна посланик Хъмфрис.
Същия ден изтече и тревожната новина, че ЕК отправя 
към България първо писмено предупреждение за неуспеха 
да прилага правилно Директивата за птиците и по-спе-
циално изискването за информация и научни изследвания, 
свързани с ключови въпроси по опазването на дивите 
птици. Предупреждението, което касае и Директивата 
за местообитанията, излезе веднага в интернет-портала 
Европа и моментално беше тиражирано в медиите. Може 
би единствени, за които новината не беше изненада, ос-
танаха представителите на българската природозащитна 
общност. Европейската екологична мрежа Натура 2000, 
като възлов инструмент на обединена Европа за опазване 
на биоразнообразието и природата, в България до голяма 
степен е факт благодарение на свършеното от неправи-
телствените организации и научните институти. НПО 
секторът е и най-активен за популяризиране на мрежата 
и ползите от нея. 

ОВМ и Натура 2000
Специалисти и любители на природата и птиците не само 
в България очакваха с нетърпение книгата за българските 
ОВМ. За никого не е тайна, че наред с високата си научна 
и природозащитна стойност, изданието е инструмент за 
отстояване на цялостна и единна мрежа Натура 2000 пред 
европейските институции. Наред с отговорите, които 
дава, ОВМ-книгата поставя и редица въпроси. България 
все още изостава в обявяването на мрежата Натура 2000. 
В същото време много ОВМ в качеството им защитени 
територии се зачеркват от картата като райони под 
защита и са подложени на унищожение. Азбучен пример 
в тази връзка е заличената миналото лято ЗМ Камчийс-
ки пясъци. Казусът с обжалваните пред Върховния адми-
нистративен съд граници на ПП Странджа това лято, 
също разбуни духовете. Общественият натиск в подкрепа 
на парк Странджа провокира дори промени в Закона за 
защитените територии. Факт е обаче, че борбата за 
защитени зони “на парче”, е обречена. Резултати има, но 
временно и за кратко. Потвърждава го друг емблематичен 
пример - Иракли, където година след протести и общес-
твен натиск, през лятото на 2007 г., отново се строи. 
Изданието “Орнитологично важни места в България и На-
тура 2000” е база проблемите категорично да излязат от 
сферата на кампанийните и политически решения, а най-
сложните да потърсят решение на международно ниво. 

Защо е важна тази книга?
В 640 страници на български и английски език, публикаци-
ята представя мрежата от ОВМ в България и тяхното 
значение за опазване на птиците на световно равнище, в 
границите на ЕС и в цяла Европа. Местата са определе-
ни по стандартните орнитологични критерии на BirdLife 
International, с участието на над 150 експерти и любители 
на птиците. Книгата дава базова информация за оценка 
как се прилага Директивата за птиците в България - 
стандартна процедура на Европейската комисия към всич-

ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА В 
БЪЛГАРИЯ И НАТУРА 2000

Европейска интеграция

© БДЗП
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Представянето на ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА В БЪЛГА-
РИЯ И НАТУРА 2000 събра на 18 септември 2007 г. в Брюксел 
ръководителите на възлови дирекции в ЕК. Презентацията 
беше водена лично от директора на Дирекция “Околона сре-
да” към ЕК Ладислав Мико, който изтъкна, че националните 
ОВМ книги са високо ценени от ЕК и признати от Европейския 
съд. Непосредствено след събитието, БДЗП внесe в ЕК жалба, 
провокирана от факта, че българското правителство не успя 
да обяви навреме защитените зони за птиците като част от 
европейската екологична мрежа Натура 2000. На снимката:
изпълнителният директор на БДЗП Нада Тошева, Ладислав 
Мико и изп. директор на Европейската дивизия на BirdLife 
International Клери Папазоглу след презентацията на ОВМ-кни-
гата в Брюксел.

ки страни-членки, която се прилага на всеки три години. 
Данните в книгата са основата за сравнение при проследя-
ване на състоянието на ОВМ и в световен мащаб.

Какво съдържа книгата? 
Пълна информация за ОВМ в България излезе на уеб-стра-
ницата на БДЗП още с внасяне на документацията за тях 
като проектозони от Натура 2000. В печатното издание 
обаче, наред с орнитологичната стойност, природозащит-
ния статус и грозящите всяко място заплахи, са описани 
и препоръчителните режими за управление и мерки за опаз-
ване - с информация, карти, снимки, диаграми и подробни 
приложения за законодателство, източници и статисти-
чески данни. Публикацията надгражда издадената преди 10 
г. първа книга за ОВМ в България, като представя 64 
нови места и прави оценка на значението на мрежата за 
223 вида птици. 

Защо и за кого е полезна книгата за ОВМ?
Част от анализите в книгата касаят уязвимостта на 
ОВМ и насочват към природосъобразни практики и реше-
ния ползвателите и собствениците на земи, експертите в 
областта на екологията, природозащитата и планирането. 
Изключително полезни за органите на местните власти, за 
потенциални инвеститори и за туроператорите са конк-
ретно разписаните препоръчителни режими за природосъ-
образно стопанисване на терените, попадащи в рамките на 
ОВМ у нас. Общата цел е опазването им, а то става по 
различни начини. Понякога е наложително местата изцяло 
или частично да бъдат поставени под строга защита. 
В редица случаи обаче, това не е нужно, дори напротив 
- има човешки дейности, които са необходими за поддър-
жане местообитанията на птиците (напр. добив на сол 
по традиционен начин, пасищно животновъдство, косене 
на ливадите).

По-конкретно за практичните
Най-сигурният механизъм да се печели от собственост и 
инвестиции в ОВМ, е включването им в Натура 2000. 
Мрежата всъщност дава насоките как местата могат да 
бъдат най-добре опазени, като се насърчават природосъоб-
разни практики и предприемчивост. От изданието всеки 
собственик на земи или потенциален инвеститор може да 
се ориентира кое е вредно за птиците и съответно - да 
ограничава, променя и разбира се, доразвива работата си. 
Посочени са и отговорните институции за управлението 
на съответната територия /с контакти/, за да може при 
необходимост, да се обърне към тях.

ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ И НАТУРА 2000 
е плод на дългогодишна работа на широк кръг специалисти. 
Отговорни редактори са Ирина Матеева, Отговорник по ев-
ропейските политики и Младен Граматиков, Отговорник за 
ОВМ и Натура 2000 в БДЗП. Изданието е безплатно за дър-
жавни институции, научни институти, учебни заведения и 
библиотеки, както и за природозащитни НПО. Книгата се 
разпространява чрез централния офис на БДЗП, цена 120 лв.

114-те ОВМ в България - факти:
• Всички розови пеликани, обитаващи Европа, почти 
всички бели щъркели в света (над 70%) и над половината 
от гнездящите на Стария континент малки кресливи 
орли прелитат по прелетния път Виа Понтика през 
цялото българско Черноморско крайбрежие и преминават 
през 18 ОВМ с международно значение за прелетните 
птици.
• Две от местата в мрежата (Шабленски езерен ком-
плекс и Дуранкулак) поддържат 75% от световната 
популация на червеногушата гъска през зимата.
• В 9 ОВМ е съсредоточена 17% от гнездовата по-
пулацията на царския орел на ниво ЕС. В 2 от тях 
- Сакар и Западна Странджа - се намират почти всички 
известни гнезда на царски орли.
• В 10 ОВМ, разположени основно в Стара планина и 
по Черноморието е съсредоточена 61% от гнездовата 
популация на полубеловратата мухоловка на ниво ЕС. 
Най-висока е плътността на популацията на този вид у 
нас в Комплекс Камчия.
• Черногърбото каменарче е застрашен вид, включен в 
Директивата за птиците с присъединяването на Бълга-
рия и Румъния. То се среща изключително в Приморска 
Добруджа, като почти всики гнездящи у нас птици оби-
тават 2 ОВМ – Калиакра и Белите скали.
• Основната част от гнездовата популация на ливадния 
дърдавец у нас се намира в Западна България, Стара пла-
нина и Предбалкана. В тези райони са разположени и 23 
ОВМ със световно значение за опазването на вида. Три 
от най-важните места са Западен Балкан, Васильовска 
планина и Палакария.
• Обичаният от всички бял щъркел също е сред заст-
рашените видове в ЕС, като за него са определени 5 най-
важни ОВМ, сред които Палакария, Рупите и Места.  
• Синявицата е един от видовете, признати наскоро за 
световнозастрашени от изчезване. Седем са най-важни-
те територии за опазването й в България, сред тях са 
Средна гора, Провадийско-Роякско плато и Емине.

Към редакционното приключване на броя споменатите по-
горе ОВМ все още не бяха обявени за защитени зони от На-
тура 2000.

Европейска интеграция
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LIFE+ – една от новите възможности за 
опазване на българската природа

“LIFE” в превод от английски език за по-
вечето хора означава “живот”. На езика 
на Европейския съюз, това е финансовият 
инструмент, с помощта на който се осъ-
ществява политиката за опазване на при-
родата в Общността. Фондът има 15-го-
дишна история и редица постижения - мно-
жество опазени и възстановени природни 
територии. България имаше възможността 
да използва този фонд още с началото на 
преговорите по присъединяване през 2000 г., 
но по чисто финансови съображения, тога-
ва програма LIFE не стартира у нас. След 
присъединяването ни към ЕС, равноправно 
с другите държави можем да използваме 
новия финансов инструмент за опазване на 
природата в Общността – LIFE+.

До 2003 г. чрез фонда LIFE Европейска-
та комисия е инвестирала 367 милиона 
евро в опазване на застрашените пти-
ци в Общността – общо над 300 про-
екта, осъществени в над 460 специално 
защитени зони от Натура 2000. Най-
много проекти (56) са свързани с опаз-
ването на големия воден бик в 20 от 
страните-членки. Испания е страната, 
чиито проекти са за най-много видо-
ве застрашени птици в ЕС (23 вида). 
Нашата съседка Гърция е осъществи-
ла проекти за опазване на къдроглавия 
пеликан, белооката потапница, царския 
орел, черния лешояд и много други. 
Франция, Испания и Гърция са насочили 
усилията си и средствата на фондо-
вете основно за опазване на популаци-
ите си от грабливи птици. Царският 
орел е основният фокус на проектите, 
финансирани от фонда в Словакия и 
Унгария. В Ирландия, благодарение на 
LIFE, през 2001 г. е реинтродуциран 
скалният орел. Проекти за опазване 
на червеногушата гъска в Румъния и 
Гърция са включвали освен дейности за 
предотвратяване на незаконния лов и 
безпокойството в зимовищата на вида, 
също и поддържане на засети площи с 
зимна пшеница като хранителна база 
за вида. Голям брой проекти са били 
ориентирани към опазване на место-
обитания, основно влажни зони и гори.

Основната цел на LIFE+ е да допринесе 
за прилагането, осъвременяването и разви-
тието на политиката и законодателство-
то на ЕС в областта на околната среда. 
Това включва и интегриране опазването на 
околната среда в другите политики /ико-

номическа, социална и т. н./, гарантирай-
ки по този начин устойчивото развитие. 
LIFE+ подпомага конкретно прилагането на 
Шестата програма на ЕС за действие за 
околната среда (2002 г.), включително те-
матични стратегии и финансови мерки и 
проекти в страните членки на Общност-
та с принос в опазването на биоразнообра-
зието на европейско ниво, т. е с европейска 
добавена стойност*. Той допълва останали-
те европейски фондове (кохезионен, струк-
турен, социален, за регионално развитие, 
селскостопански за развитие на селските 
райони, за рибарство и аквакултури, за кон-
курентоспособност и иновации), като под-
помага само природозащитните дейности, 
които не се финансират от тях.

Фондът се състои от 3 компонента: LIFE+ 
Природа и биоразнообразие, LIFE+ Полити-
ки и управление на околната среда и LIFE+ 
Информация и общуване. Най-важно мяс-
то заема първият от тях - за природа 
и биоразнообразие са предвидени най-малко 
50% от общия бюджет на фонда, който 
за следващите 5 години е 2 143 409 000 
евро.

LIFE+ Природа и биоразнообразие има свои-
те специфични цели.

Първата от тях е да допринесе за прила-
гане на политиката и законодателството 
на ЕС за опазване на природата и биологич-
ното разнообразие и в частност на Дирек-
тиваите за птиците и за местообитани-
ята, включително на местно и регионално 
ниво. Ще се подпомага по-нататъшното 
развитие и опазване на екологичната мрежа 
Натура 2000, включително по отношение 
на крайбрежните и морските местообита-
ния и видове.

Втората цел е свързана с обединяване и 
укрепване на научната база за развитие, 
анализ, мониторинг и оценка на природоза-
щитното законодателство и политика на 
ЕС.

Третата цел е да подпомогне разработ-
ването и прилагането на подходи и инс-
трументи в политиките за мониторинг и 
оценка на природата и биоразнооразието, 
както и на факторите (заплахи и приро-
дозащитни усилия), които им въздействат. 
Тези подходи и инструменти трябва да са 
свързани със спиране загубата на биологично 
разнообразие в рамките на ЕС до 2010 г., 
както и със заплахите за природата, при-
чинени от промените в климата.

Четвъртата цел е свързана с подпомагане 
на по-добрите грижи за околната среда, 
чрез въвличане на всички заинтересовани 
страни, включително неправителствените 
организации (НПО). Тя е свързана и с кон-
султации по природозащитното законода-
телство и политика и тяхното прилагане.

Очаква се целите да бъдат постигнати чрез 
дейности като управление на територии и 
видове, изготвяне на планове за управление 
на защитени зони, включително подобрява-
не функционалната цялост на Натура 2000; 
мониторинг на природозащитния статус, 
включително разработване на процедури и 

изграждане на структури за такъв монито-
ринг; разработване и прилагане на планове 
за действие за видове и местообитания; 
разширяване на Натура 2000 в морските 
акватории; закупуване на земя за запазва-
не или възстановяване на целостта на за-
щитени зони от Натура 2000, ако това 
е най-ефективният метод да се опазят 
видовете. Ще се подкрепя също развитие-
то и поддържането на мрежи, бази данни, 
проучвания, моделиране и разработване на 
сценарии, мониторинг, както и оператив-
ни дейности на НПО на европейско ниво, 
свързани с прилагане на природозащитното 
законодателство и политики.
Другите два компонента на фонда, също 
подпомагат отчасти дейности, свързани с 
опазването на природата. LIFE+ Политики 
и управление на околната среда например 
дава възможности да се подпомага опазва-
нето на горите и предотвратяването на 
пожари, както и укрепване на НПО в ра-
ботата им с различни заинтересовани лица 
и провеждане на политики. LIFE+ Информа-
ция и общуване е насочен към провеждане 
на информационни кампании, обучения, се-
минари и конференции, свързани с опазване 
на природата и биологичното разнообразие, 
вкючително на зоните в Натура 2000.
Финансирането става чрез проекти. Меха-
низмът на финансиране по LIFE+ Природа 
и биоразнообразие предвижда фондът да 
поеме до 50% от предвидените разходи, 
а в изключителни случаи, когато се опаз-
ват приоритетни местообитания и видо-
ве, финансирането може да е до 75%. За 
останалите компоненти финансирането е 
50%. НПО също могат да кандидатстват 
с проекти към този фонд, ако осъщест-
вяват дейности най-малко в 3 европейски 
страни, самостоятелно или като част от 
асоциации. Българско дружество за защи-
та на птиците, като партньор на BirdLife 
International, разработва мащабен проект за 
прилагане на най-приоритетните дейнос-
ти за опазването на световно застрашени 
видове чрез екологичната мрежа Натура 
2000.

Ирина Матеева,
Отговорник по европейските политики

в БДЗП

За повече информация интернет-стра-
ницата на МОСВ http://www.moew.
government.bg/ и официалната интер-
нет-страница на LIFE+ http://ec.europa.
eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

* В смисъла на програма LIFE +, “европейска 
добавена стойност” означава, че проектите 
трябва да имат конкретено значение и принос 
за опазване на биоразнообразието в рамките 
на ЕС, а не само на национално ниво
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Дейности на БДЗП

Тази пролет беше четвъртият сезон от Мониторинга на 
обикновените видове птици (МОВП). Формулярите с описа-
ние на пробните площадки все още пристигат в централния 
офис на БДЗП от различни кътчета на страната. По предва-
рителни данни, броят на преброените площадки в някои час-
ти на страната е по-малък в сравнение с миналата година, за 
сметка на увеличения брой преброени квадрати в други райо-
ни. Много са новите участници, които покриват съществени 
‘бели петна’ от картата на България като Белоградчик, Пра-
вец, Чепеларе, Ивайловград, Кърджали, Ямбол и др. Общо заяве-
ните нови площадки са 50. За съжаление, част от тях също ос-
танаха непреброени. Основната причина е притеснението на 
новите участници, че не познават добре всички птици. Тези, 
които се включиха активно в схемата, определено останаха 
доволни от преживяното и значително обогатиха познанията 
си. Традиционно, сред доброволците в Схемата за МОВП се 
тегли томбола с предметни награди. Печелившите и награ-
дите от Сезон` 2007: Бинокъл Practika 8x30 – Ивет Димит-
рова от Свиленград, Безплатен уикенд в ПЗЦИР Маджарово 
– Десислава Андонова от Рила, Определител Collins – Надежда 
Алмишева-Ташкова от Гоце Делчев.

Кремена Костадинова от Добрич, сту-
дентка в СУ “Св. Климент Охридски”, 
специалност биология: Формулата за 
участие в МОВП е определител, енту-
сиазъм и интерес към птиците

Mоноторинг на обикновените видове птици е нещо, ко-
ето на пръв поглед звучи сложно, но въсщност е приятна 
и занимателна дейност, от която се научават много и 
полезни неща. За да правиш преброяване на обикновените 
видове, не е задължително да си изчел тонове литература 
и да познаваш всички птици. Формулата (ако има формула 
изобщо) е проста: определител, ентусиазъм и интерес към 
птиците.
Как започна всичко?
Като начинаещ в наблюдението на птици, не взех лесно 
решението да участвам в схемата за МОВП. Притеснява-
ше ме, че не можех да определям голяма част от видовете 
и мислех, че няма да успея да свърша никаква полезна ра-
бота. След като поговорих със Светльо Спасов (отговор-
ник по мониторинга в БДЗП), се уверих, че голяма част 
от участниците са доброволци, които също като мен не 
познават перфектно птиците и че това е възможност 
именно да научиш повече за тях и да се поупражняваш. 
Разбира се, ако имаш желание. 
Според мен, като наблюдаваш птиците в естествената 
им среда – с цялата гама от звуци, начин на летене и 

силует, с пълната палитра красящи телцата им цветове 
- наистина се докосваш до дивата природа. За улеснение, 
както и останалите участници в мониторинга, получих 
определител на обикновените видове птици и диск със 
звуците, характерни по принцип за вида плюс звуците, ко-
ито птиците издават в различни ситуации - при тревога, 
докато се ухажват и т. н.
Всеки участник получава инструкция, формуляри, карта 
на пробната площадка, определител на обикновените ви-
дове птици и CD със звуци
Въпреки цялата подготовка (четене, слушане и тренировки 
с бинокъл), все още се чувствах несигурна и реших да си 
поканя съучастник. Боби Белчев, който участва в мони-
торинга, а и е далеч по-вещ в познаването на птиците 
от мен, прие да ми помогне. Така успях за първи път да 
видя например двойка червени ангъчи (Tadorna ferruginea) 
– всъщност Боби ги определи и ми ги показа. Иначе за мен 
щяха да си останат просто две прелитащи патици. Оказа 
се правилен ход и наистина съм спокойна, че в данните 
от моята площадка няма грешки.
За да се ориентираш на терен, разполагаш с карта на 
пробната площадка (вкички я наричат “квадрата”). Пър-
во отиваш “на разузнаване”, за да огледаш мястото. 
Най-напред определихме трансектите (маршрутите), по 
които трябва да се мине при преброяването. Това се ока-
за доста забавна работа. Оттам, където според нас на 
картата е север, се оказа, че изгрява слънцето. След малко 
повече ходене и доста мислене, успяхме да се ориентираме 
в местността и нацелихме “квадрата”. Тоест към работа-
та и мястото трябва да се подхожда с въображение и ако 
на картата има дървета, а на практика няма такива, да 
приемаш нещата без притеснение – явно някой е успял да 
промени твоя квадрат за наблюдение до неузнаваемост. А 
на максималистите предлагам да направят картата вярна 
като... засадят липсващото.
Освен как да се ориентирам по несъответстваща на ре-
алността карта, интересно беше също да науча как на 
терен се измерва разстоянието, без помощта на каквито 
и да било измервателни пособия. Ами много просто - с 
разкрачи, като се стараеш да ги правиш наистина едно-
метрови.
Всяка пробна площадка се посещава два пъти.
Първото преброяване протече доста спокойно - вървейки 
по маршрута описвах всички птици, които успях да забеле-
жа и определя. Имаше предимно прелитащи лястовички и 
свраки. Второто преброяване беше по-интересно - имаше 
щъркели, сврачка (разпознах я благодарение на определите-
ля), двойка обикновени мишелови (изкючително много ха-
ресвам тези хищни птици и страшно се зарадвах, като ги 
видях). Имаше също авлиги и различни видове чучулиги.
Не съжалявам, че обърнах гръб на притеснението и се 
включих в схемата за МОВП, защото добих безценен опит 
за работа на терен, а и видях и определих много нови 
за мен видове птици. Сезон 2007 няма да остане първи и 
единствен за мен. Надявам се и други поклонници на птич-
ките да изявят желание и да се включат в тази забавна, 
a в същото време сериозна и отговорна задача. На желае-
щите “да се сдобият” и преброяват квадрат в близост до 
Добрич съм готова лично да помогна с каквото мога.

МОВП – сезон 2007

© БДЗП

Сива овесарка © С. Спасов
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Събор на БДЗП 2007 - Странджа

След дълги размисли и спорове къде да бъде 
тазгодишният събор на БДЗП, решението 
дойде само. След като на 29 юни 2007 г. 
Върховният административен съд отмени 
заповедта за обявяване на ПП „Странджа”, 
позакърнялата функция на българския народ 
да оказва контрол над властимащите се 
активизира и намери израз в поредица от 
регламентирани и нерегламентирани протес-
ти за спасяването на Странджа. Оттук 
се роди и идеята съборът да се проведе в 
Странджа, в знак на подкрепа на БДЗП към 
природния парк. И макар парламентът да 
прие поправка в Закона за защитените тери-
тории, отхвърляща възможността за обжал-
ване на заповедите за обявяване на паркове и 
резервати, нашият ентусиазъм не стихна и 
с активната подкрепа на ръководството на 
парка успяхме да организираме тазгодишния 
събор. Насрочихме събора за 4 и 5 август 
2007 в емблематичната Странджа, донякъ-
де, за да се поздравим с победата, която 
постигна природозащитната и гражданската 

общност, отстоявайки съществуването на 
парка. Съборът в Странджа трябваше да ни 
припомни също, че защитените територии и 
зони винаги имат нужда от грижи и от нас, 
работещите активно за опазването им и за 
природозащитата в България.
Мястото на събора беше местността „Бун-
кера” до Малко Търново, в непосредствена 
близост до пътя за Царево. Първите ен-
тусиасти (около 15 на брой) пристигнаха в 
лагера още в петък вечерта, набързо опънаха 
палатките и стъкмиха лагерния огън. Едни 
напълниха вода от близкия извор „Шофьорс-
кото врисле”, други приготвиха малко ‘цър-
пър’ на огъня, а трети зареждаха лагерната 
атмосфера с музика и песни.
Ден първи – разходки, почистване, а вечер-
та – около лагерния огън
Съботата (4 август) повечето от нас изпол-
зваха, за да посетят някои от забележител-
ностите в района - едни се отправиха към 
Малко Търново, Бръшлян и долината на Веле-
ка, други поеха към морето, за да разгледат 

традиционните напоследък забележителнос-
ти на южното ни Черноморие - последните 
строителни площадки. За съжаление бетон-
ните чудовища на брега вече правят много 
по-силно впечатление на туристите, откол-
кото някога чистите и празни плажове.
В същото време от цялата страна про-
дължаваха да се стичат хора към лагера и 
така привечер, когато всички се събрахме, 
лагерът ни наброяваше към 40 човека. Изпол-
звахме момента на стълпотворение и бързо 
се организирахме за предварително обявено-
то почистване на местността около близкия 
извор. За по-малко от час усърдна работа 
събрахме близо 20 чувала боклуци и 10-тина 
автомобилни гуми, издърпани с общи усилия 
от близкото дере.
Вечерта около огъня ни посети директорът 
на ПП „Странджа” г-н Стефан Златаров, 
който ни благодари за оказаната подкрепа 
в защитата на парка. В отговор ние бла-
годарихме за гостоприемството и помощта 
по организацията на събора. Моментът на 
официално затишие беше използван, за да 
изтеглим печелившите от томболата сред 
участниците в Мониторинга на обикновени-
те видове птици, осъществяван от БДЗП. 
Както си му е реда, след официалната част 
дойде време и за неофициалната, изразяваща 
се в още ‘цър-пър’ и още песни. Не липсваха 
и разговори за бъдещето на оганизацията и 
за отминалите проекти, за предстоящите 
бригади в Маджарово и Атанасовско езеро и 
т.н. и т.н. Почти до сутринта.
Ден втори – ще ни върви по вода
Вторият ден на събора мина под знака на 
лошото време. Веднага след като събрахме 
лагера и почистихме наоколо, се изсипа стра-
хотен дъжд. Повечето от нас отидоха до 
Малко Търново, разгледаха Посетителския и 
информационен център на парк „Странджа” 
и подгонени от неспирния дъжд, поеха об-
ратно към Бургас, София, Свищов, Варна ... 
Останаха спомените и разбира се, снимки.

От мястото на събитието: Симеон Гигов

Мисия на Бернската конвенция и предста-
вители на AEWA към Бонската конвенция 
посетиха официално страната ни в края на 
юни. Повод за визитата беше отвореният 
в края на миналата година наказателен файл 
за България, а причината – неизпълнените 
ангажименти на българското правителство 
по опазване местообитанията на прелет-
ните птици и по-точно ветроенергийните 
паркове на прелетния път Виа Понтика. 
Конфликтните райони на Калиакра и Балчик 
са и потенциални зони от Натура 2000. 
Очакват се препоръките на конвенцията 
към страната ни и приемането им от 
страните-членки в края на ноември т. г. 

SOS

Дейности на БДЗП

Всеки ветрогенератор в Европа
убива между 4 и

43 птици за година



© Яна Спасова

© БДЗП
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Дали ще загнезди вечерната 
ветрушка?

Това беше първият въпрос, който всеки от 
участниците в поставянето на изкуствени-
те гнездилки си задаваше след всяко едно 
слизане от високата стълба. Поставянето 
на гнездилките беше част от проекта „Да 
спасим вечерната ветрушка от изчезване 
в България”. Гнездилките изработиха сред-
ношколците от Професионалната гимназия 
за лека промишленост и строителство в 
Свищов, с които БДЗП поддържа отлич-
но партньорство от години. Доброволци на 
БДЗП от Козлодуй, Свищов, Варна, Бургас и 
Хасково поставиха 100 изкуствени гнездилки 
в райони, подходящи за гнездене на ветруш-
ките и в близост до стари гнездовища на 
вида – на Златия, край Козлодуй, Дуранку-
лак и Шабла, Крайморска Добруджа, Бургас и 
Маджарово. Монтирането на гнездилките се 
оказа не толкова лесно, колкото изглеждаше. 
Работата по закрепването на тежката дър-
вена конструкция на височина от 6-8 метра 
е доста трудна, но въпреки това гнездилки-
те бяха поставени в рамките само на месец 
и в срок - преди да започне гнездовият сезон 
на ветрушките.
Следващата важна задача беше проверката 
на гнездилките, която приключи през юли. За 
съжаление никъде не установихме гнездящи 
вечерни ветрушки, но и според опита на дру-
ги европейски организации, резултати може 
да се очакват едва година след поставянето 
им. В непосредствена близост установихме 
да гнездят други дребни соколи - керкенез и 
сокол орко, които са и сред потенциалните 
“наематели” на гнездилките.
Запазихме надеждата, че този рядък и за-
страшен вид ще загнезди отново и продъл-
жаваме работа. Предстои изработването и 
поставянето в нови подходящи местообита-
ния на още 250 гнездилки, паралелно с про-
верката на вече поставените. С финансиране 
по програма MATRA KNIP на Холандското 
посолство, в България ще продължи и мони-

торингът на заплахите за вида, обучението 
и привличането на повече доброволци в из-
работката и поставянето на гнездилките, 
работата с институциите и земеделските 
производители.

Инвестиция в бъдещето

Това беше основната цел на проекта, реа-
лизиран в периода август 2006 – юли 2007 
с финансовата подкрепа на Американската 
агенция за международно развитие чрез прог-
рамата за малки проекти на Корпус на мира 
на САЩ. Проектът беше насочен към по-
вишаване капацитета на клона на БДЗП в 
Свищов за работа с младите хора и за фор-
миране на позитивно отношение към опаз-
ване на птиците и природата на родния им 
край. Поредица от лекции за птиците и за 
работата на БДЗП помогна близо 200 учени-
ци да затвърдят знанията си. Те участваха 
и в редица излети за наблюдение на птици в 
защитените територии в района – рибарни-

ци Хаджи Димитрово, остров Вардим и ком-
плекс Беленски острови. Беше сформирано 
ядро от петима доброволци, които участва-
ха активно в природозащитните проекти на 
БДЗП по опазване на вечерната ветрушка, 
синявицата, дроплата и мониторинга на ор-
нитологично важните места в района. Ре-
зултат от активната им работа бяха и 
акциите за спасяване на бедстващи птици 
– обикновен мишелов, керкенез и спасяването 
на щъркелово гнездо с малки, паднали от 
гнездото след буря. Тези доброволци вече 
провеждат лекции и полеви наблюдения с по-
малките си връстници, което ни гарантира 
приемственост и сигурно бъдеще, че БДЗП-
Свищов ще продължава активно да работи с 
младите хора. Не на последно място, офисът 
ни се сдоби и с нов компютър, принтер и 
мултимедия, необходими ни за работата по 
образователните дейности занапред.

Материалите подготви Емил Тодоров,
регионален координатор на БДЗП - Свищов 

БДЗП - Свищов

Дейности на БДЗП

© БДЗП

© М. Илиев
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Случаят Калиакра

Освен че посетиха проблематичните райо-
ни, чуждите експерти се срещнаха с пред-
ставители на Министерство на околната 
среда и водите и на неправителствените 
природозащитни организации, инвеститори, 
местни жители. 
На срещата между заинтересованите стра-
ни, Каролина Лазен Диаз от Бернската 
конвенция изтъкна, че природозащитната 
стойност на Калиакра и Балчик, както и 
негативното въздействие, което ветрогене-
раторните паркове ще имат върху мигри-
ращите птици, вече са потвърдени от ек-
спертите на конвенцията. Инвеститорите 
отстояваха позицията, че според докладите 
по ОВОС, не се очаква значително въздейс-
твие върху биоразнообразието и че същес-
твената цел е да се изпълнят ангажимен-
тите на България по отношение намаляване 
на въглеродния диоксид. 
Според представително проучване за Евро-
па, всеки ветрогенератор на континента 
убива годишно между 4 и 43 птици, заяви 
независимият експерт към Бернската кон-
венция, проф. Куайкен. А когато става дума 
за малочислени и застрашени видове като 
степния блатар, царския орел и белоглавия 
лешояд, тези цифри са прекалено високи. Г-н 
Куайкен бе впечатлен от степите в района 
на Калиакра. Същевременно, делегатите ви-
дяха с очите си унищожението, на което е 
подложена степта край с. Българево. Източ-
но от селото продължава активно работата 
по ветроенергиен проект на фирма ИНОС 
1, въпреки наложената с решение на РИОСВ 
забрана за строителство до края на юни.


Опазването на климата срещу 
природозащитата

Българево, август 2007© П. Цветков / БФБ

Joint Implementation Quarterly (JIQ) е елект-
ронно списание, основано с цел да осведомява 
по теми, свързани с Протокола от Киото и по 
специално по въпроси от областта на гъвкави-
те механизми на Протокола и търговията с 
емисии на парникови газове. JIQ предоставя не-
зависима информационна и дискусионна плат-
форма, представляваща интерес както за по-
литическите, бизнес и научните среди, така и 
за представители на неправителствени и меж-
дународни организации, занимаващи се с изме-
нението на климата. Публикациите в JIQ обхва-
щат теми от всички страни, където Прото-
колът от Киото има практическо приложение 
чрез своите механизми и поради това списание-
то намира широко разпространение с абонати 
от 138 държави. JIQ излиза всяко тримесечие и 
достъпът до него е свободен (www.jiqweb.org). 
Издателят на Joint Implementation Quarterly 
е холандската фондация Joint Implementation 
Network (JIN). Фондацията JIN е създадена през 
1994 с идеята да спомогне създаването на меж-
дународна информационна и изследователска 
мрежа относно политиките за изменението 
на климата. JIN провежда независими икономи-
чески изследвания в частния и в обществения 
сектор и е официално допусната като наблюда-
тел към Рамкова конвенция на ОН за изменение 
на климата.

Предлагаме на вашето внимание още една 
гледна точка за ползите и вредите, произ-
тичащи от алтернативните енергийни из-
точници и тяхното (не)уместно прилагане. 
Надяваме се този дискусионен материал да 
хвърли макар и малка яснота за тънката гра-
ница между добрите намерения, международ-
ните механизми и чистия финансов интерес, 
както и за сложната среда, в която се разви-
ва природозащитата. Къде е компромисът 
и ще се намери ли изобщо такъв? Защото 
опазването на околната среда е въпрос ети-
чен, икономически, финансов, но преди всичко 
– жизнено важен.
Авторката Мариета Колева е консултант 
на БДЗП по въпросите за промени в клима-
та, външен експерт към секретариата на 
Рамкова конвенция на ООН за изменение на 
климата в Бон (United Nations Framework 
Convention on Climate Change - UNFCCC) и ра-
боти по теми, свързани с ефективността на 
Протокола от Киото върху различни аспек-
ти от околната среда от 2005 г. Статията 
е предоставена на “За птиците” след публи-
кация в авторитетното и популярно сред 
специалистите по промените в климата из-
дание Joint Implementation Quarterly. В ориги-
нал материалът е достъпен в интернет на 
адрес http://www.jiqweb.org/ Благодарим за 
възможността да го публикуваме!
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Съвместно изпълнение (СИ), или както е 
известно сред специалисти и заинтересовани 
в оригинал Joint Implementation (JI), се нарича 
проложимият за България гъвкав механизъм. 
Този механизъм се базира на инвестирането 
в проекти за намаляване на емисиите на 
парниковите газове от развитите страни, 
които са изправени пред големи разходи за 
намаляване на емисиите на своя територия. 
Страната домакин, в случая България, полу-
чава чуждестранни инвестиции, а страната 
инвеститор получава емисионни кредити при 
по-ниски разходи. За момента българските 
проекти, предадени за одобрение през про-
цедурата на JI са седем, два от тях са за 
изграждане на вятърни паркове на Калиакра 
с 55 перки като общ брой.
Дейности по опазване на климата, без зна-
чение дали се отнасят до построяване на 
водноелектрическа централа или засаждане 
на плантации за биогорива, невинаги са съв-
местими с други аспекти на околната среда. 
Тази тема става особено актуална при се-
гашната ситуация, в която намаляването на 
емисии получава финансово възнаграждение, 
докато опазването на биоразнообразието 
например все още няма пазарна цена и съот-
ветно изгубва приоритет при разработване-
то на проекти. Екологичната съобразеност 
на мерките за опазване на климата може да 
се прецени чрез адекватно проведена оцен-
ка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС), претегляща всички минуси и плю-
сове. 
Процедурата на одобрение на проекти по 
механизма на JI обаче не изисква ОВОС на 
проектите. Там се казва, че участниците по 
проекта трябва да направят ОВОС според 
изискванията на страната домакин, в слу-
чай, че те или страната домакин решат по 
предварителна преценка, че влиянието върху 
околната среда може да бъде значително. 
Това на практика означава, че ако стра-
ната има минимални екологични стандарти, 
ако стандартите са добри, но се прилагат 
избирателно или ако страните по проекта 
просто заключат, че проектът няма да има 
негативни екологични последствия, тогава 
механизмът на Протокола от Киото може 
да спомогне финансирането на проекти, но-
сещи повече вреда, отколкото полза на окол-
ната среда.
Двата проекта по JI за вятърни паркове 
на Калиакра са одобрени от Регионалната 
инспекция по околна среда и води - Варна 
без ОВОС или с непълен ОВОС и в докумен-
тацията пред Рамкова конвенция на ОН за 
изменение на климата (РКОНИК) са описани, 
че нямат значително влияние върху околната 
среда, въпреки природните характеристики 
на мястото. Документацията на проектите 
съдържа ограничена и повърхностна информа-
ция, която не обосновава взетите решения. 
БДЗП се обърна към Надзорния комитет на 
механизма по JI към РКОНИК, посочвайки 
липсата на адекватна информация за влия-
нието на проектите върху околната среда. 

Отговорът на Комитета определи ситуация-
та като нормална съобразно JI-процедурата, 
която не изисква в проектната документа-
ция да бъдат представяни данни по ОВОС.
Базирайки се на правилата на Протокола от 
Киото и опита ни със JI проекти, може да 
се заключи, че механизмът на JI има тесен 
фокус, визиращ почти единствено намаля-
ването на емисии на парникови газове, а 
общата екологична оценка остава някъде на 
заден план – и това при положение, че пър-
востепенното предназначение на Конвенция-
та за изменение на климата е да допринесе 
за устойчевото развитие в света. Възможно 
ли е тогава да има проекти за опазване на 
климата под РКОНИК, които са в разрез с 
други международни конвенции като Конвен-
цията по биологично разнообразие и Бернска-
та конвенция, или със законодателството на 
Европейския съюз?
Дори аргументи, че проблемът е само вът-
решен за България и това как страната си 
развива проектите, е въпрос на национален 
суверенитет, не са приемливи, след като 
финансовият механизъм е международен и 
проектите се продават като зелени на меж-
дународно ниво. Строителите на вятърни 
паркове на Калиакра определят финансиране-
то чрез JI като жизненоважно за рентабил-
ността на проектите. В такъв случай, ако 
механизмът на Протокола от Киото съблю-
дава принципите на екологична устойчивост, 
няколко десетки планирани вятърни генера-
тори на Калиакра би трябвало да отпаднат 
или евентуално да останат, но с доказано 
положително влияние върху околната среда. 

Мариета Колева, консултант на БДЗП
по въпросите за промени в климата

© Г. Николова

Калиакра, юли 2007 © БДЗП

Ветрогенераторите на Калиакра - Протоколът от Киото
не помага ли за финансирането на проекти с повече вреда,
отколкото полза за околната среда?
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Въпреки че няма решение за оценка на въз-
действието върху околната среда (ОВОС), 
през февруари 2006 Митов ненадейно започва 
да добива инертни материали. И още едно 
“въпреки” - на 15 февруари 2007 г. рибар-
ниците са приети за включване в мрежата 
Натура 2000, тъй като са възлово орнито-
логично важно място за два световно защи-
тени вида – малкия корморан и белочелата 
потапница. 
На въпроса кой е дал рибарниците на кон-
цесия д-р Шурулинков отговаря: Министер-
ството на регионалното развитие и благо-
устройството. Това е станало преди да се 
заговори за Натура 2000. Миналата пролет 
ние се срещнахме с Митов. Той обеща, че 
ще вади материали от най-крайния басейн, 
като след приключване на работата върне 
отново водата във водоема. Тогава му бяха 
дадени предписания от РИОСВ, Българското 
дружество за защита на птиците, Сдруже-
нието за дива природа “Балкани” и Орнито-
централата към БАН. Но както се вижда, 
всичко е на път да бъде напълно унищожено. 
Вместо да се вслуша, Митов активизира 
дейността си - през февруари тук имаше 
една машина за добив на инертни материали, 
сега са пет, разказва орнитологът. 

Първото предупреждение е от про-
летта на 2006 
Когато разбират за намеренията на инж. 
Митов да използва рибарниците (където жи-
веят 230 вида птици) за кариера, еколози и 
РИОСВ се срещат с него и му поставят 
няколко условия. Той обещава да спази препо-
ръките с цел да бъдат нанесени минимални 
вреди на птиците. 
Вярвайки в доброто начало у човека, на 28 
април 2006 БДЗП пише писмо до Митов с 
копие до министъра на околната среда и 
водите Джевдет Чакъров какво да се нап-
рави, та хем вълкът да е сит, хем агнето 
– цяло. Идеята е да се намалят до минимум 
щетите за птиците и техните местооби-
тания при разработване на находището, кое-
то обхваща над 50% от проекта включен в 
Натура. Според предложенията маршрутът 
на изнасянето на инертните материали не 
трябва да пресича проекто-зоната; плитко-
водните басейни трябва да се възстановят, 
да се залесят бреговете с върба и топола; 
да не се допуска струпване на техника по 
северните брегове на кариерното езеро по 
време на гнездовия период; да се прави ме-
сечен мониторинг върху местообитанията и 
птиците; инженерните работи по изграж-
дане на кариерното езеро да се извършват 
през есенно-зимния сезон и да се внимава за 
замърсяване на водоемите... 

Година по-късно пак кипи усилен 
труд,
въпреки че рибарниците са проектозона от 
Натура 2000, която чака заповед за обявя-
ване. Според Директивата за птиците от 
началото на разглеждането на даден терен 
за част от Натура 2000 до излизането на 
заповедта на МОСВ не могат да се предпри-
емат никакви действия в зоната, обяснява 
Ирина Матеева, отговорник по европейските 
политики в БДЗП. 

SOS

Случаят Челопечене

Класика в жанра:
Докато летят писма и актове,
kонцесионер превърна птичи рай
в грозна пустош
Март 2007. Нов мерцедес в охрено жълто. Бариера и две зли кучета. Зад оградата - три опожарени 
тръстикови полета, в които се търкалят празни черупки на охлюви. Четвъртото поле – засипано 
с шлака. В петото - пет ескалатора извозват без умора инертни материали от водния басейн. 
Гърмят камази, сноват трактори. Неделя е. Няма време. Шефът на “ХидроекоПИМ” инженер Мил-
чо Митов бърза – не е лесно само за месец да превърнеш едно райско за птиците кътче на десе-
тина километра от София в грозна пустош. И по-точно - в кариера за инертни материали, която 
работи денонощно. 
Бившите рибарници „Челопечене” в землището на с. Чепинци вече не са едно от малкото важни за 
гнездящите и мигриращите птици места в Софийско, казва биологът д-р Петър Шурулинков от 
екоорганизацията „Сдружение за дива природа „Балкани”. Днес всички птици, които са се върнали 
с надеждата да гнездят в малкия рай, са се сгушили в единствения останал воден басейн: 57 мал-
ки корморана, трийсетина летни бърнета, още толкова зеленоглавки, десетина големи гмурци и 
клопачи, 2-3 сиви чапли.

Бариерата
© П. Михайлова

Опожарените тръстики, готови за 
добив на инертни материали
© П. Михайлова
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SOS

Точно обратното се случва тук. Няма ОВОС 
и се работи, по-точно рибарниците система-
тично се унищожават. На 28 февруари 2007 
експерти от РИОСВ посещават мястото и 
съставят протокол за нарушения: Концесио-
нерът извършва добивни и преработвателни 
дейности без необходимите, съгласувани с 
компетентните органи документи по Закона 
за подземните богатства. Месец по-късно е 
дадено предписание за незабавно спиране на 
незаконния добив. На 31 март, в присъстви-
ето на БНТ, РИОСВ за трети път предуп-
реждава концесионера да спре да унищожава 
птичия рай. При което Митов започна да 
крещи пред камерите: “Ние сме закупили 
рибарското стопанство без никакви ограни-
чения, разбирате ли?! Ние тука имаме право 
да извършваме стопанска дейност!”
В репортажа, предаден в “По света и у нас” 
на БНТ, работниците изключват машините 
и изчезват.
След проверките и репортажа в “рибарни-
ците” се възцарява затишие. Минаващи от 
там природозащитници съобщават с радост, 
че не се работи, може би той се е отказал, 
може би, може би...
При проверка на 15 август 2007, обаче, ста-
ва ясно, че багер копае в източната част на 
“рибарниците”. БДЗП пак подава сигнал до 
РИОСВ, министър Чакъров, областния упра-
вител на София и МРРБ – отдел концесии. 
В него се казва, че работата на „Хидроеко-
ПИМ” продължава без да има ОВОС. И не 
само това – машини работят по дигите и 
в няколкото водни басейна, които са извън 
концесионната площ.

Истината излиза седмица по-късно 
На 23 август (датата на общественото об-
съждане на доклада по ОВОС по първото 
инвестиционно предложение на Митов - ка-
риера) става ясно, че той не само, че не се 
отказал от мераците си, но има втори ин-
вестиционен проект – да развива екстензив-
но рибовъдство в част от проектозащите-
ната зона. Митов е купил цялото рибовъдно 
стопанство „Аква Карп” ООД и е собстве-
ник на 100% от бившите рибарници, споделя 
Младен Граматиков, отговорник по ОВМ и 
Натура 2000 в БДЗП. БДЗП не е поканено 
при правенето на оценката и при обществе-
ното обсъждане, въпреки че е заинтересована 
страна. Граматиков е случайно на мястото 
заради среща с експерти от РИОСВ.
Интересна е речта на инженера пред при-
състващите (записът е редактиран много 
малко, за да бъде все пак разбран): 

На търг спечелихме рибното стопанство 
и сме пълноправни собственици на тази 
територия. На някого може да не му ха-
ресва, но това е факт. Всеки един проблем 
би трябвало да минава през нас. Ние сме 
хората, които владеем това предприятие 
- притежаваме 100% от дяловете му. 
Общо взето състоянието на рибното 
стопаство не е добро от години наред, от 
1996 г., може и по-рано. То е занемарено 
тотално, но това, което прави впечатле-
ние, е липсата на воден ресурс. В настоя-
щия момент има вливане по 10-15 л/сек. от 
ручей, а сега може и да е по-малко. Защото 

ние сме крайният консуматор – пред нас 
е село Челопечене, хората си поливат 
градините, не можем да ги спрем. Така че 
да не се заблуждаваме, че на 630 дка мо-
жем да правим риборазвъждане. Имайки 
предвид това, ние, хидроспециалистите, 
можем да решим водния проблем на тази 
територия. Ние създадохме трайно водно 
огледало, което не се влияе от притока на 
водни ресурси. Смея да кажа, че е населено 
вече от птичи свят. В момента има още 2 
водни басейна, за жалост обаче водата е 
около 1,5 м и с този воден ресурс не можем 
да правим рибно стопанство.

Митов обяснява, че това може да стане 
като рибарниците се удълбаят - до около 18 
м, така че подземните води да пълнят тях. 
А да издълбаеш 18 м с багер си е чисто 
нарушаване на птичите местообитания и 
сигурна разруха за бившия вече птичи рай. 
Както става ясно от словото на инженера, 
той е малко загрижен за всички забележки 

и предложения относно Натура 2000 или 
се прави, че не знае за тях. Но е обзет 
от идеята да спаси района като създаде 
екстензивно рибовъдство или най-малкото 
влиза в ролята на спасител. Надали се е 
замислял върху предложението да се изнесе 
от защитената площ и да разработва два 
съседни басейна – отляво и отдясно, които 
са с минимално влияние върху птиците.

БДЗП разполага с информация, че Митов 
е поискал с писмо до МОСВ районът на 
бившите рибарници да бъде изключен от 
Натура 2000 като се позовава на решение 
на МС от 2 март 2007 г., че в защитените 
зони не се включват концесионните площи 
за добив на полезни изкопаеми. Той си е 
осигурил подкрепата на Тодор Молев, об-
ластен управител на София, който в писмо 
изтъква недостига на инертни материали 
и „предвид чуждестранния монопол върху 
това производство” настоява да се даде 
възможност на български фирми да навлизат 
в бранша. 

Земни маси от удълбаните рибарници
© П. Михайлова

С изграждането на пресевната инсталация вече са увредени 
част от рибарниците. С работата си, тя е фактор за допълни-
телно безпокойство на все още обитаващите района птици.
© П. Михайлова
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Докладът по ОВОС за концесията и 
“ХидроекоПИМ”
Докладът по ОВОС за първото инвестици-
онно предложение е готов и е положителен, 
а за второто - РИОСВ излиза с решение, че 
не е необходим ОВОС!?
Младен Граматиков: Докладът е услужлив 
спрямо “инвеститора”. В него има същес-
твени пропуски, противоречия и погрешни 
изводи. Не е взето предвид второто ин-
вестиционно предложение - за развитие на 
екстензивно рибовъдство. Има алтернативи 
за разработване на находището извън про-
ектозащитената зона, така че да не бъдат 
засегнати птиците, но те не са разгледани в 
доклада по ОВОС на предложението за добив 
на пясъци.

Битката всъщност зависи
от подробностите: 
1. Има положителен доклад по ОВОС, но 
в него липсва специална оценка – каквато 
изисква член 6 на Директивата за местооби-
танията, когато се касае за инвестиционно 
предложение в зона от Натура 2000. Той 
гласи, че всички планове и проекти във и 
около защитени зони трябва да се подлагат 
на екологична оценка, която се извършва съг-
ласно специално разработени насоки на ЕК. 
Тя трябва да е част от доклада по ОВОС.
2. В доклада по ОВОС се заключава, че из-
граждането и експлоатацията на кариерата 
няма да доведе до вредни въздействия върху 
опазваните в защитената зона местообита-
ния. Всъщност концесията е върху повече 
от 60% от защитената площ и нейното 
въздействие ще бъде необратимо и дълго-
срочно, тъй като тя е взета за 35 години.
3. Рибарниците са в процес на обявяване на 
защитена зона по директива 79/409/ЕИО и 
съгласно Закона за биологичното разнообразие 
до обявяването на зоната там не може да 
се извършват никакви действия, свързани с 
разрушване и унищожаване. В този смисъл 
и съгласно природозащитното право на ЕС, 
експлоатацията на концесията е напълно не-

законна. 
4. Инвеститорът иска изключване от На-
тура 2000 като се позовава на решение на 
МС от 2 март 2007 г., че в защитените 
зони не се включват концесионните площи 
за добив на полезни изкопаеми. Решението 
на МС, което противоречи на законодател-
ството на ЕС, е в процедура на обжалване 
пред Върховния административен съд (ВАС). 
Според съдебната практика на ЕС национал-
ните съдилища не могат да вземат решения, 
противоречащи на решенията на Европейския 
съд.

Какво може да се направи
докато бъдат обявени със заповед всички за-
щитени зони за птиците (срокът е 2 март 
2008 г.) и докато излезе решението на ВАС 
за концесиите в заварено положение?
Ирина Матеева: Това, което още може да 
направи РИОСВ, е да призове министъра на 

околната среда и водите да поиска от ми-
нистъра на регионалното развитие да прек-
рати концесията и Митов да възстанови 
нанесените щети, обяснява Ирина Матеева. 
Хубавото е, че специално по Директивата 
за птиците, ако една територия веднъж е 
обявена за зона от Натура 2000, тя повече 
не може да бъде заличена.
Петър Шурулинков: Ще пишем направо на 
Европейската комисия за прекратяване на 
концесията, с копие до МОСВ, тъй като 
зоната е част от Натура 2000. Очевид-
но българските институции не могат да се 
справят с това варварство.
Според директора на РИОСВ - София Герга-
на Благиева става дума за голям прецедент. 
Тя е готова да даде случая на прокурор. 
Засега само на думи.

Павлина Михайлова

ОВМ Рибарници Челопечене (BG114),
площ 65.19 ха

Намират се в близост до кв. Челопечене и 
околовръстното шосе на София. Бреговете 
и дигите им са обрасли с тръстика и папур. 
Заобиколени са от ивици тополи, върби и 
акации. Нивото на водата е променливо, в 
зависимост от експлоатацията. Тук са уста-
новени 134 вида птици, 42 от които изиск-
ват специални мерки за защита по Закона 
за биологичното разнообразие. Едно от най-
важните места в страната за гнездящата 
тук малка пъструшка. Световнозастрашени 
са 2 вида - малкият корморан по време на 
миграция и зимуване и белооката потапница, 
доскоро гнездяща тук. Поради ключовото си 
разположение, рибарниците са важно място 
за почивка и хранене на много мигриращи во-
долюбиви, пойни и хищни птици от прелет-
ния път Via Aristotelis.

SOS

Случаят Челопечене

?

Малък корморан © С. Спасов

© БДЗП
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Параграф природозащита

Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) е про-
цедура до болка позната сред бизнеса и инвеститорите в Бъл-
гария. Тя прави комплексен анализ на вероятните значителни 
въздействия, които даден проект или програма ще нанесат 
върху околната среда: въздух, води, почви, флора, фауна, за-
щитени територии, културно наследство, човешко здраве. С 
въвеждането у нас на европейското природозащитно законо-
дателство и изграждането на Натура 2000, се въвежда и нов 
тип предварителна оценка – екологична оценка на планове и 
програми в защитените зони от Натура 2000. Логично след-
ват и въпросите защо е нужна тази оценка, какво я налага, 
различава ли се от ОВОС, какво представлява и как се регла-
ментира в нашето законодателство?

Защо е нужна екологичната оценка в зоните 
от Натура 2000 и какво я налага?
Защитените зони от Натура 2000 са обявени с цел опазва-
не на определени застрашени видове и местообитания и са 
обект на специални защитни мерки от гледна точка опаз-
ване и управление. Тоест, всеки план или проект в Натура 
2000 трябва да бъде подложен на екологична оценка, за да 
бъдат постигнати целите на опазване и предотвратени 
увреждащи или разрушаващи дейности. Или както изисква 
чл. 6.3 от Директивата за местообитанията - могат да 
се осъществяват само онези дейности, които не оказват 
неблагоприятно влияние върху целостта на мястото. Това 
важи както за защитените зони, обявени по силата на 
тази директива, така и за защитените зони по Дирек-
тивата за птиците. За местата с призната стойност за 
птиците, но необявени за защитени зони, се прилагат раз-
поредбите на чл. 4.4 на Директивата за птиците, които 
на практика са още по-силно ограничаващи.

Различава ли се екологичната оценка от 
ОВОС?
Да, различава се. Екологичната оценка е фокусирана изцяло 
върху въздействието на плановете и проектите върху 
видовете и местообитанията, за които е обявена защи-
тената зона, т. е. отчита се степента на въздействие 
върху тях, без да се отчита фактът, че върху другите 
компоненти на околната среда няма значителни въздейст-
вия. ОВОС не анализира вероятните въздействия, свързани 
с предмета и целите на опазване в защитените зони от 
Натура 2000 и затова сам по себе си не може да замени 
екологичната оценка.

Какво представлява екологичната оценка на 
планове и програми в защитените зони от 
Натура 2000?
Европейската комисия е разработила подробен алгоритъм 
и инструкция за извършване на екологичната оценка. На 
оценка подлежат не само плановете и проектите в Нату-
ра 2000, а и тези извън защитените зони, ако е възможно 
да окажат отрицателно въздействие върху видовете и 
местообитанията, които се опазват в зоната. Екологич-
ната оценка преминава в 4 етапа – проучвателна оценка, 
подходяща оценка, оценка на алтернативите и оценка на 
компенсаторните мерки.
На първо място трябва да се установи дали планът или 
проектът са директно свързани или необходими за управ-
лението на защитената зона (проучвателна оценка). Ако 
са необходими и предвидените в тях дейности съответ-
стват на целите на опазване, то те не подлежат на 
екологична оценка и може да се пристъпи към тяхното 
осъществяване. Ако планът или проектът обаче нямат 
пряко отношение към природозащитното управление на зо-
ната, продължава се с оценка дали той сам по себе си или 
в комбинация с други планове и проекти може да окаже 
значително въздействие върху целостта на защитената 
зона. Ветрогенератори по пътя на мигриращите птици 
или път през поляна, обитавана от ливаден дърдавец 
напр., са проекти, където вероятността за значително 

отрицателно въздействие е висока. При установена веро-
ятност от значително въздействие, се преминава към 
подходяща екологична оценка, която констатира сте-
пента на предполагаемото въздействие. Тя трябва да е 
подробна, ясна, аргументирана и да включва разглеждането 
на алтернативни решения и смекчаващи мерки. В редица 
случаи намирането на алтернативи и прилагането на смек-
чаващи мерки, помага въздействията да бъдат отстранени 
или сведени до незначителни, а планаът или проектът 
- осъществени. Ако въпреки всички посочени алтернативи 
и смекчаващи мерки, въздействието остава значително, 
планът или проектът няма как да бъде одобрен. 
Предвиждат се изключителни случаи, свързани с т.нар. 
“първостепенен обществен интерес”, когато въпреки 
значителните въздействия, които планът или проектът 
ще окажат, осъществяването им се допуска при опреде-
лени условия, включващи подходящи компенсиращи мерки. 
Първостепенният обществен интерес може да включва 
социални и икономически фактори, но само ако в защи-
тената зона не се опазват приоритетни видове и мес-
тообитания. Практиката показва, че разширяването на 
международно летище може да бъде третирано като пър-
востепенен обществен интерес, докато бизнесцентър или 
хотелски комплекс – не. Когато в защитената зона се 
опазват приоритетни видове и местообитания, първо-
степенният обществен интерес може да е свързан само 
с човешкото здраве и сигурност. При всички случаи се 
предвиждат компенсиращи мерки, които трябва да бъдат 
приложени преди проектът да стартира. За случаите, 
когато поради първостепенен обществен интерес се раз-
решават увреждащи планове или проекти, трябва да бъде 
уведомявана Европейската комисия, а когато се касае за 
въздействие върху приоритетни видове и местообитания, 
изисква се предварително одобрение на плана или проекта 
от страна на Европейската комисия.

Как се регламентира екологичната оценка на 
планове и програми в защитени зони от На-
тура 2000 в нашето законодателство?
Със Закона за биологичното разнообразие и разработена 
към него наредба - Наредба за условията и реда за извър-
шване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и це-
лите на опазване на защитените зони, ДВ брой: 73/2007, 
11.09.2007

Ирина Матеева,
Отговорник по европейските политики в БДЗП

Инвестиционните намерения в Натура 2000 се 
нуждаят от екологична оценка

Голям воден бик © С. Панайотов
www.birdsinbulgaria.org
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Червена книга

Какво каза дроплата за хората...

Дропла? Че има ли още такова животно в 
България!? Точно този грубоват въпрос си за-
дадохме, обсъждайки с колегите от BirdLife 
International идеята през 2006-2007 г. да се про-
учат възможностите за реинтродуциране на 
дроплата в някои страни от Югоизточна Евро-
па. Не предполагахме колко близо сме до исти-
ната, задавайки така въпроса. Много по-късно, 
след като БДЗП започна работа по проекта, 
щяхме да осъзнаем, че дроплата (Otis tarda) в 
много отношения си прилича повече с бозайник, 
отколкото с птица. 

Спасението е в зоркото око сред 
равнината
Едра е колкото пуйка (мъжките – дори по-
едри) и е приспособена към обитаване на 
обширни и съвършено открити тревисти 
терени. Храсти, дървета или други „нормал-
ни” за птиците укрития, за нея са проти-
вопоказни. За разлика от повечето птици, 
които при опасност се укриват, а като 
бъдат “разконспирирани” - веднага отлитат, 
толкова едра птица не може да разчита на 
подобна комбинация от стратегии. Защо-
то, ако бъде доближена колкото, да кажем 
– един кос би позволил, с нея е свършено. 
Тя няма неговата летателна реактивност, 
бързина на отлитане, маневреност и други 
качества, които определят тънката граница 
между живота и смъртта. Затова в стра-
тегията за оцеляване на дроплата водещото 
е да види опасността колкото може по-от-
далеч. Ако е възможно, поне от километър 
– километър и половина. Разстояние, от ко-
ето никой нормален бозайник (а главно от 
тях очаква заплахите си дроплата), дори 
човекът, не търси да забележи жертвата 
си. Това е и предимството, с което оцелява 
тази поначало едра и уязвима птица. Веднъж 
видяла неприятеля, още преди той дори да 
предположи близостта на 4-5 кг потенциа-
лен източник на месо, дроплата има много 
възможности да се отдалечи през тревите 

на иначе напълно открития терен, да легне 
на земята на подходящо място и оставяйки 
само част от главата си над тревите, прос-
то да изчака опасността да отмине. 
Твърде нетипично за птица поведение, нали? 
И твърде обичайно за повечето бозайници. 
Нас, хората, ни „засичат” много повече диви 
бозайници, отколкото сами успяваме да за-
бележим. Те ни “улавят” отдалеч по мириз-
мата или шума и просто се отдалечават, 
преди дори да допуснем, че са наблизо. Точно 
затова първичните, изначалните местооби-
тания на дроплата са степните терени, а 
там, където са превърнати в обработваеми 
земи – нивите с различни култури: зърнени, 
бобови, люцерна, репко и т.н. - стига да са 
на равен или почти равен терен и да може 
да се оглежда на километри наоколо.

Не всички пилци се броят наесен
И така, първото, което дроплата ни каза е, 
че на нея чисто орнитологичните изследова-
телски подходи „не й минават”. Затова ор-
ганизирахме нещата по-иначе. Че трябваше 
да се съсредоточим върху анкетния метод, 
бе ясно от самото начало. Споразумението 
за сътрудничество, което БДЗП подписа със 
Съюза на ловците и риболовците в България, 
ни даде възможност да работим с добър и 
точен партньор. Кой по-добре от ловците 
знае има ли или няма дропли в района?! 
Може би само работещите на полето – ком-
байнери, трактористи, шофьори и особено 
летците от селскостопанската авиация. Не 
пропуснахме да интервюираме и стотици 
хора от над 100 села в Добруджа и западна-
та част на Дунавската равнина – Златията 
и обширните райони между реките Скът 
и Искър. Сведенията за зимуващи дропли 
(проучването обхвана периода 2000-2007 г.) 
не бяха неочаквани, ако изключим наблюдени-
ето на 43 дропли в Брезнишко - вероятно 
част от унгарската популация, подгонена от 
тежката зима на север. Много по-интересни 
бяха трите сведения за наблюдавани дропли 
през гнездовия период – за уловено около 
2000 г. нелетящо малко в Златията и за 
наблюдавани малки групи дропли по жътва 
през 2004-2005 г. както в Добруджа, така 
и в Плевенско. Точно фактът, че в мина-
лото повечето намерени гнезда и наблюда-
вани птици са били именно по жътва, ни 
подсказа, че не бива да изключваме изцяло 
вероятността и днес да има отделни раз-
множаващи се малки групи, приспособили се 
така да убягват от човешкото внимание, че 
само пълното разрушаване на местообитани-
ето им по жътва ги „изважда на светло”. 
„Търсене по жътва” се оказа новият метод, 
към който ни насочиха самите дропли.

Добре, че човекът не може да 
лети
“Дропла” в речта си често използваме като 
квалификация за тромавост и липса на еле-
гантност. В някои книги се споменават “го-
ляма” и “малка” дропла, въпреки че става 
дума за представители на два различни рода 
и по-правилно е „голямата дропла” да бъде 
просто „дропла”, а „малката” – стрепет. 
Някога големи табуни дропли са обитавали 
Добруджа, откритите части на Дунавската 

равнина и дори открити места в Южна 
България – между Хасково, Ямбол и Стара 
Загора. Табуни, защото дроплата живее на 
групи. Дори след като женските снесат и 
започнат да мътят, мъжките се присъеди-
няват към „ергенските” групи от неразмно-
жаващи се млади птици, оставяйки изцяло 
на женската грижите за най-често двете й 
малки. Но „безсърдечието” на мъжкия към 
партньорката му е нищо, в сравнение с 
безсърдечието на българина към тази пти-
ца. Множеството факти, събрани от еки-
пите по проекта, недвусмислено сочат, че 
за печалното състояние сега дроплата да е 
„световно застрашен вид, почти изчезнал 
от България”, причината изцяло е в човека. 
Мащабите на варварско изтребване на дроп-
ли налагат впечатлението, че то има далеч 
по-съществена роля за изчезване на вида, 
отколкото влошаването и унищожаването 
на местообитанието, което при повечето 
други видове е водещ фактор. Поради лип-
сата на мастна жлеза, при валеж оперени-
ето на дроплите се намокря, при минусови 
температури се покрива с лед и птиците 
не могат да летят. Цели села в Добруджа 
са излизали с тояги, каруци и шейни да из-
биват обледенените птици и често отделни 
хора са товарели в каруцата си по над сто 
птици! Пълнели са се каци с месо от дропли 
за зимнина. С месото на убитите птици 
се гощавали сватби... Става въпрос не за 
сухите каменисти и неплодородни части на 
България, а за хората на златната земя на 
Добруджа! Избитите бедстващи дропли не 
са загинали, за да оцелее човекът и заради 
насъщната му нужда от храна. Когато през 
60-те години на ХХ в. едно от последните 
гнездовища - Долината на дроплите до с. 
Дропла, Добричко, било предложено за защи-
тена местност, селяните просто разорали 
мястото, за да попречат тя да бъде обяве-
на! Това обаче, което дроплата ни каза дока-
то я проучвахме, е още по-страшно: половин 
век по-късно нищо не се е променило. Само 
преди броени месеци кметът на Кочерино-
во изпрати трактори да разорат ливадите, 
предложени за зона от Натура 2000!
Внимателният анализ на събраните данни от 
миналото (местности, особености на мес-
тообитанията и т.н.) показва, че не бива да 
се пренебрегва като причина за състоянието 
на дроплата в момента и нарастващата су-
шавост на годините. В Добруджа много от 
гнездовищата са били около малки, но пос-
тоянни влажни зони – локви и други малки 
водоеми в понижения, постоянно задържащи 
вода падини и др. Такива вече практически 
не съществуват, което заедно с принципно 
по-малкото валежи, прави обитаването на 
дроплите невъзможно.
Много още неща каза дроплата за хората. 
Че не познаваме и нехаем за дивия свят 
около нас, че и каруца с дропли не стига 
да нахрани човек, че отлети ли една птица, 
връщане почти няма... Но най-важното е, че 
това, което става с дроплата, с жерава, с 
лешояда, един ден чака и човека. Ако не се 
поучи и промени.

Петър Янков
Директор по природозащита в БДЗП

Илюстрация: Асен Игнатов
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Скални форми обгръщат долината на река 
Струма като затварят между Пирин и Ма-
лешевска планина причудлива клисура - Крес-
ненската. Тя се простира южно от гара 
Крупник до вливането на река Влахинска, 
като дължината й е около 18 км. Крупниш-
кия рид, североизточната най-висока и неп-
ристъпна част на пролома, достига до около 
1000 м н. в. Западните склонове се изкачват 
малко над 700 м. Особените климатични, 
морфоструктурни и биогеографски характе-
ристики правят Кресненския пролом един 
от най-забележителните и пълни с живот 
оазиси в България. Долният етаж на пролома 
(до 300-350 м н.в.) се отличава с преход-
носредиземноморски климат, което обяснява 
присъствието на много „южни” (предимно 
медитерански и субмедитерански) растител-
ни и животински видове в района. Долината 
на река Струма е описана още в древността 
като важен миграционен път – Via Аristotelis. 
Той се използва от редица дъждосвирцоподоб-
ни и пойни птици, мишелови, осояди, орли 
змияри, соколи и др. Те използват терито-
рията на дефилето като място за почивка, 
хранене, нощуване.
Флората и растителността на Кресненско-
то дефиле са изключително интересни. Тук е 
едно от петте находища на реликтни (оста-
нали от древни геологически епохи) склеро-
филни формации с участието на дървовидна 
хвойна. Те са представени до около 600 м 
н. в. по склоновете на дефилето, но са по-

компактни в южната му част. Обликът се 
допълва от дървесни и храстови видове като 
космат дъб, мъждрян, драка, бадемоволистна 
круша, келяв габър, кукуч, люляк, грипа (веч-
нозелен храст), червена хвойна, дървовиден 
жасмин, пауклийка и др. Интерес представ-
ляват и съобществата от източен чинар по 
поречието на Струма – оцелели от епоха-
та на терциера. Флората на Кресненското 
дефиле е сравнително непроучена, като до 
този момент са описани около 500 вида рас-
тения. Около 70 висши растения са с висока 
консервационна стойност и са включени в 
национални нормативни документи и между-
народни споразумения.
Животинският свят на Кресненския пролом 
е изключително богат и пленителен. Харак-
терно е и наличието на голям брой ендемич-
ни видове, на видове с ограничено разпрост-
ранение и находища у нас, както и видове с 
високо консервационно значение. Повече от 
половината видове пеперуди, които се сре-
щат в България, могат да бъдат намерени 
тук. Ихтиофауната е представена от 13 
вида риби, от които 3 вида се срещат само 
в реките от Егейския басейн и са балкански 
ендемити (срещат се само на Балканския 
полуостров) – маришки морунаш, вардарски 
скобар и струмски гулеш. Установените 10 
вида земноводни и 21 вида влечуги нареждат 
Кресненското дефиле на едно от челните 
места по богатство на херпетофауната в 
Европа. По-интересни и емблематични предс-
тавители са леопардовият смок, котешката 
змия, кощерицата. За отбелязване е и ви-
соката численост на популациите на двата 
вида сухоземни костенурки (шипобедрена и 
шипоопашата).
Птичият свят също буди почуда – през 
различните сезони тук могат да се срещнат 
повече от 50% от птиците в България, от 
които 135 вида са гнездящи. Много от тях 
са редки или застрашени, а има и такава 
които се срещат само на няколко места в 
България. Повече от 60 вида птици са от 
европейско природозащитно значение. Друг 
любопитен факт, свързан с орнитофауната 
на дефилето, е разпространението в ограни-

чена по площ територия на различни еколо-
гични групи птици. Тук се срещат свързани 
със скалните масиви петрофилни видове, ви-
дове на откритите тревни пространства, 
обитатели на изредени дървесно-храстови 
съобщества, представители, характерни за 
високостъблени горски масиви, както и видо-
ве, тясно свързани с водните пространства. 
През зимния период могат да се наблюда-
ват дори обитатели на високопланинските 
иглолистни гори, субалпийската и алпийс-
ката зона. Сред по-интересните птици на 
Кресненското дефиле могат да се споменат 
син скален дрозд, скална зидарка, скалолаз-
ка, испанско каменарче, червеногушо копри-
варче, малко черноглаво коприварче, скално 
врабче, голям маслинов присмехулник, белочела 
сврачка, планински кеклик. Представители на 
дневните и нощните грабливи птици като 
скален орел, орел змияр, сокол скитник, голям 
ястреб, обикновена ветрушка, бухал, чухал 
също обитават пролома. Гледката на ято от 
големи корморани в дефилето през зимата е 
сякаш част от пейзажа.
Броят на бозайниците също е многоброен 
– приблизително около 60 различни вида. 
Сред по-едрите са мечката, вълкът, язове-
цът, видрата, белката, благородният елен, 
сърната, дивата котка и др. Голямо е и при-
лепното разнообразие – 17 вида - всичките 
защитени от българското законодателство 
и по редица международни конвенции.
Кресненското дефиле и прилежащите му 
части, включително защитена местност 
„Моравска”, са част от ОВМ „Кресна”. 
Това е потенциална Натура 2000 зона по 
Директивата за птиците и Директивата 
за местообитанията. До изграждането на 
Общоевропейската екологична мрежа Натура 
2000 и до нейното добро управление обаче 
има дълъг път. Криворазбраното развитие с 
цената на унищожаване на българската при-
рода и тук е на път да сложи печата си. 
Планираната автомагистрала София-Кулата 
през дефилето ще се превърне в непреодо-
лима бариера за много влечуги и бозайници. 
Самото техническо изграждане и свързаните 
с това корекции на речното корито, ще 
се отразят пагубно на много обитатели на 
дефилето, а ландшафтът ще бъде променен 
необратимо. Голяма опасност грози речните 
и крайречните представители и в случай, че 
се реализира, проектът за изграждане на кас-
када от малки ВЕЦ в дефилето. До края на 
годината МОСВ е приело временна забрана 
за строителство на мини ВЕЦ. Но какво ще 
стане след това? Развръзка, към която всеки 
един от нас трябва да бъде съпричастен.

Латинка Топалова-Жежиха, БФБ

Кресненското дефиле

Последните оазиси

Кресненското дефиле е най-проблематичният участък от автомагисрала Струма от природозащина и инженер-
на гледна точка. Проектът за магистралата трябва да бъде внесен в ЕК до края на годината и за обсъждането 
му в края на септември пристигна мисия на ЕК. Представителите на Комисията от дирекциите Регионално 
развитие и Околна среда и на JASPER се срещаха с представители на ресорните по проекта минестерства, 
Фонд републиканска пътна инфраструктура, експертите, разработващи ОВОС и на НПО. Визитата включваше 
и посещение на терен, за запознаване с местоположението на предложените 7 варианта за преминаване на 
автомагистралата през дефилето. Сред алтернативите са изграждането на тунел под западната част на 
дефилето, както и изнасяне на магистралата източно от дефилето в подножието на Пирин. От мисията са 
категорични, че разрушаване на ценни местообитания няма да се допусне. Откритият диалог с неправителс-
твените организации през последните месеци е на път да създаде първата българска добра практика, че дори 
големи инфраструктурни проекти могат да се реализират като се запазва природата.

Кресненското дефиле (Кресненски пролом) е неповторима плетеница от пълна с живот сурова кра-
сота. Зашеметяващо чувство – как на такава малка територия могат да се поместят толкова 
различни обитатели! Резерватът „Тисата” спомага за опазването едва на 5% от територията 
на това уникално богатство. Въпреки факта, че Кресненеското дефиле е част от предложението 
за създаване на екологичната мрежа Натура 2000, пред съхраняването на неговия естествен ха-
рактер стоят могъщи заплахи. Оттук минава главната пътна артерия София-Атина – причина 
за гибелта на стотици гръбначни животни. Все още се обсъждат и варианти за построяване на 
автомагистрала София-Кулата. Дали ще се избере най-удачната и разумна алтернатива за приро-
дата? Ще бъде ли достатъчна временната забрана (да края на 2007 г.) за строежи на мини ВЕЦ в 
Кресненското дефиле? Каква ще бъде съдбата на това необикновено място, е все още въпрос без 
отговор.

© П. Жежиха

© БДЗП
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Индексът на Червената книга става 
показател за развитие на ООН

Промените в статуса на птиците (тяхната застрашеност 
от изчезване) и на други видове ще се използват, за да се следи 
прогресът в реализирането на Целите за развитие на хилядо-
летието (Millennium Development Goals - MDGs). Осемте цели, 
които включват намаляване наполовина на изключителната 
бедност и осигуряване на устойчиво развитие на околната 
среда, са задачите за 2015 г.

Индексът на Червената книга, разработен и тестван от 
BirdLife International на база данни за видовете птици за 
периода 1988-2004 г., ще бъде в основата на създаването 
на нов показател на Целите на хилядолетието. Новият 
показател е единственият, основан на видовете птици в 
рамките на серията показатели на ООН. Той ще се на-
рича “Процент на застрашените от изчезване видове” и ще 
се използва заедно с останалите показатели на Целите 
на хилядолетието, каквито са: процент на населението с 
доходи под 1 долар/ден, процент на детската смъртност, 
процент на смъртността по време на майчинство, про-
цент на деца с начално образование и обхват на разпрос-
транение на болести като маларията. 
Индексът на Червената книга се основава на Червената 
книга на Международния съюз за защита на природата 
(IUCN), който използва количествени критерии, базирани 
на размера на популациите, тенденцията и ареала на вида, 
така че да бъдат разпределени видовете в категории в 
зависимост от риска от изчезване като “Уязвим”, “Застра-
шен” и “Критично застрашен”. Индексът се основава върху 

съотношението на видовете във всяка една от категори-
ите на Червената книга и промените в това съотношение 
в течение на времето и в резултат на действителното 
подобряване или влошаване на състоянието на всеки от 
тях.

Птиците са изключително полезен индикатор за биораз-
нообразието. Те са най-добре проученият в света клас 
организми и опита с тяхното оценяване по степен на 
застрашеност е най-голям. Индексът на Червената книга 
ще бъде най-достъпният и лесен за разбиране индикатор за 
биоразнообразие в повечето развити страни. Сътрудничес-
твото на BirdLife International с националните партньори 
в мрежата играе ключова роля за събирането и осигуря-
ването на основни данни, които се използват за оценка в 
рамките на Световната червена книга.

Според Д-р Майк Рандс, Изпълнителен директор на BirdLife 
International, това че ООН признава ценността на видове-
те за измерване на прогреса за постигане на устойчивост 
на околната среда, е много важно. Възможното приемане 
на “Процент на застрашените от изчезване видове” ще бъде 
един от близо 50-те глобални показатели за оценяване на 
прогреса при постигане на Целите на хилядолетието. Той 
е доволен и от факта, че птиците и BirdLife International 
играят такава водеща и катализираща роля в този про-
цес.

Въпреки, че се очаква включването на новия показател 
като приложение към Доклада за изпълнение на Целите на 
хилядолетието за 2007 г., най-вероятно до 2008 г. той все 
още няма да бъде приет официално.

Партньорска мрежа

В началото на септември, под натиска на BirdLife 
International и на неправителствените природоза-
щитни организации, работещи в Полша, за две години 
(докато излезе решението на Европейския съд) беше 
замразен строежът на автомагистрала, преминава-
ща през Натура 2000 зона – долината Роспуда.

Как се стигна до там?
Полското правителство се съгласи да преустанови 
строителните работи по магистралата още на 31 
юли, когато Европейската комисия поиска спиране на 
строежа от Европейския съд. Работата беше замра-
зена буквално в последния момент, което стопира 
и нанасянето на необратими щети върху част от 
последните запазени в Европа вековни влажни зони в 
древната долина Роспуда, североизточна Полша. Този 
развой на събитията беше приветстван от приро-
дозащитните организации, които работиха активно, 
за да се стигне дотук - BirdLife International, CEE 
Bankwatch Network, Greenpeace, полският партньор 
на BirdLife International - OTOP, WWF Полша и 
Wetland Conservation Centre.
Долината Роспуда е включена в Натура 2000 със 
статут на област с изключително голяма стой-
ност за биоразнообразието. Наречена „скъпоценен 
камък в короната на защитените европейски зони”, 
тя е дом на защитени видове птици като малък 
креслив орел, морски орел, глухар и др. Срещат се 
и над 20 вида орхидеи. Видове, почти изчезнали на 
други места, тук процъфтяват. Влажните зони в 
Роспуда, включващи местообитания като алкални 
тресавища и блатни гори, са сред най-старите и 
запазени от този вид в Европа. 

Кой какво направи?
На 28 юли комисията изиска от Европейския съд 
да издаде спешна заповед (“временна мярка”), налага-
ща на Полша незабавно да прекрати строителните 
дейности до излизане на официциалното решение на 
съда. В нарушение на европейското природозащитно 
законодателство и пренебрегвайки заповедта да се 
изчака решението на съда, Полша беше определила 
1 август 2007 за стартова дата на строителните 
работи. 
Магда Стоцкиевич, политически координатор в 
Bankwatch: ”Арогантността на полското правителс-
тво по отношение на европейското законодателство 
и правни институции, в частност Европейския съд, 
е ужасяваща. Въпреки това, вярваме, че благодарение 
на предприетите от ЕК действия, унищожението 
на уникалната долина Роспуда ще бъде спряно.”
Изабела Флор, директор на ОTOP/BirdLife Полша 
отбеляза: ”Този случай се превърна в истински тест 
за действието на европейското законодателство в 
Полша. Страната получава значителни субсидии от 
ЕС, но трябва да изпълни и задълженията си като 
държава-член и да се покаже достойна за отго-
ворността да защитава неповторимото европейско 
природно богатство.”
От Greenpeace-Полша бяха сигурни, че много поляци 
ще защитават девствената долина с протести на 
място, ако въпреки всичко строителните работи 
продължат. 

Алтернативите – за и против
Екологични организации и природозащитници в Пол-
ша и Европа, както и много членове на Европейския 
парламент, се противопоставиха остро на проекта 

Полша: Едно на нула за Натура 2000 
срещу магистрала Виа Балтика
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Партньорска мрежа

Броят на застрашените от изчезване 
птици продължава да расте

От последната оценка, направена в световен мащаб, става 
ясно, че голяма част от видовете птици са застрашени по-
вече от всякога от изчезване и провеждането на действия 
за тяхното запазване е от критично значение за спиране на 
този процес. Днес повече от 22% от птиците на Земята са 
застрашени от изчезване.

Годишното обновяване на Червения списък на птиците, 
направено от BirdLife International сочи, че 1221 вида птици 
са  за застрашени от изчезване и ще бъдат посочени като 
такива в Червената книга на IUCN. Анаизът отчита раз-
мера на популациите, тенденциите и разпространението на 
всички 10 хил. вида птици по целия свят,. Други 812 вида 
птици попадат в категорията «полу-застрашени», с което 
броят на видовете, за които трябва да се вземат спешни 
мерки за запазване нараства на 2033.
Оценката на застрашеност на видовете се прави от 1988 
г. по стандартна методика. В списъка за 2007 г. се отк-
роява влошаващото се положение на лешоядите по света: 
повече от пет вида са причислени към високите категории 
застрашеност, резултат от действието на многобройни 
заплахи: загуба на местообитания (продължават да бъде 
основната заплаха за 86% от световнозастрашените ви-
дове), по-малко възможности за намиране на храна и от-
равянето с ветеринарния препарат Диклофенак – фактор 
за бързото намаляване напр. на популациите на лешояди в 
Азия през последните години.
Докато броят на видовете птици, включени в Червената 

книга се увеличава, има и нещо, което звучи окуражаващо: 
там, където природозащитната дейност упорито продъл-
жава се забелязват и първите знаци на възстановяване.

Последната актуализация на Червената книга е от 30.09.2007 
г. За повече информация www.iucnredlist.org и
www.birdlife.org/datazone/species/index.html

още при първото предложение за магистрала Виа 
Балтика с аргумент, че са налице други икономичес-
ки изгодни и не толкова разрушителни маршрути, 
които могат да задоволят нуждата на Полша от 
по-добра инфраструктура. Разбира се, заинтересо-
ваните природозащитници са съгласни, че част от 
субсидиите на ЕС трябва да бъдат пренасочени 
към най-подходящия маршрут за този международен 
коридор. От решаващо значение е и извършването 
на стратегическа екологична оценка, съгласно зако-
нодателството на Общността. В случая оценката 
се осъществява от международната консултантска 
група Скот-Уилсън, но полското правителство не 
е изчакало окончателния анализ и оказва натиск за 
построяване на точно определен вариант за меж-
дународния транспортен коридор. Решението е в 
построяването на околовръстен път по алтернати-
вен маршрут, но полските власти смятат, че това 
значително ще забави проекта.
Такъв маршрут обаче има и според експерти, пъ-
тят може да бъде завършен до 2012. По-дълъг е 
само с 2 км и осигурява околовръстно шосе за два 
града, т. е. много по-изгодно и ефективно е. Според 
независимата неправителствена организация за ди-
зайн на пътища, която е предложила алтернатива-
та, Аугустовският околовръстен път може да бъде 
завършен за 5-6 години, стига да не липсва желание 
и европейските фондове да финансират проекта.

Битката за Роспуда не е последната
Други територии, също част от Натура 2000 и 
също по маршрута на международната магистрала, 
свързваща Варшава с Хелзинки, все още са застра-
шени. Сред тях е националният парк Биебжа, който 

е световнозначим за дивата природа и всяка година 
привлича хиляди чуждестранни туристи. Проектът 
тук включва построяване на мост с 4 платна плюс 
допълнителен помощен път и ако реализацията му 
продължи, минимум десет вида птици, които са 
защитени, най-вероятно ще бъдат засегнати. За два 
световнозастрашени вида – водно шаварче и голям 
креслив орел - паркът Биебжа е най-важното място 
за гнездене в Европа.

По материали от BirdLife International,
превод и обработка Мариета Стоева

Тетревът е сред застрашените видове по Via Baltica
© Г. Лешниевски

Египетски лешояд © Иво Дамянов
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Партньорска мрежа

Знаете ли че?

На 21 май 2007 г. природозащитниците в Европа отбе-
лязаха 15-та годишнина от приемането на най-важния 
законодателен инструмент на ЕС за запазване на биораз-
нообразието: мрежата Натура 2000. Мрежата е създадена 
през 1992 г. и е запазила от изчезване многобройни мес-
тообитания и видове. В момента Натура 2000 покрива 
около 18% от територията на ЕС - от обширните гори 
на Финландия до оцелелите девствени части на Средизем-
номорското крайбрежие. Въпреки че броят на много видове 
птици в Европа продължава да намалява, благодарение на 
мерките, взети от европейските страни чрез Натура 
2000, някои започват да възстановяват своята популация. 
Така например, благодарение на мерките за защита през 
последните години в Европа значително са се увеличили 
соколът-скитник (Falco peregrinus) и белият рибояд (Morus 
bassanus). Между 1990-2000 г., с изключение на някои 

части в югоизточна Европа, броят на белоопашатите 
орли (Haliaeetus albicilla) се е увеличил почти два пъти и 
в резултат през 2005 г. той беше изваден в Червената 
книга от графата “почти застрашен” и премина в “слабо 
засегнат”. Освен, че запазва бъдещето за много птици, 
Натура 2000 създава работни места в селските райони, 
най-вече в областта на туризма и устойчивото земеделие. 
По повод годишнината, Константин Крайзер, Мениджър 
по политиките на ЕС в BirdLife International в Брюксел от-
беляза: “Има още много какво да се направи; доста от ев-
ропейските страни все още не са си написали домашното 
да създадат достатъчна мрежа на Натура 2000 и почти 
всички страни трябва да осигурят по-големи финансови 
ресурси, за да започне Натура 2000 да функционира – за 
природата и за хората.”

По материали от BirdLife International
Превод и обработка Венета Петрова

Как България си пише домашното на 
тема Натура 2000?

Първата заповед за зона от НАТУРА 2000 в България е 
за орнитологично важното място „Суха река” и излезе 
на сайта на МОСВ в средата на септември. Дни преди 
това беше обсъдена и на работна среща, където минис-
тър Чакъров обяви, че са готови заповедите за още 23 
зони, а до март 2008 процедурата ще преминат всички 
88 приети от Министерски съвет зони. Изтъкна също, 
че лично ще ръководи и следи работата, за да не се до-
пусне неизпълнение на поетите от България ангажименти 
като страна членка на ЕС и съответно - санкции. Той ще 
отстоява пред МС зоните да бъдат обявявани изцяло по 
научни критерии и съобразенно преценките на научната об-
щност. Междувременно ЕК отвори наказателна процедура 
срещу Румъния, която не е внесла в Брюксел нито едно 

предложение за защитена зона за птиците. Стартирането 
на процедура срещу България засега се спира единствено 
от обещанията на българското правителство, че всеки 
момент ще представи в Брюксел ревизиран списък на На-
тура-зоните у нас.

По проектозаповед зона 002048 Суха река е с площ 25437.7 
ха (с 332 ха по-малко от предложените и приети от 
МС 25769.75 ха) и за нея са предвидени 11 ограничителни 
режима, които не включват ограничения за ползване на 
земи и гори, включително строителство. Режимите про-
тивно на логиката не предвиждат и изрични ограничения 
по отношение изграждането на ветроенергийни паркове, 
въпреки че зоната е един от най-важните миграционни 
коридори за птиците в Добруджа. БДЗП внесе становище 
по проектозаповедта, в което пропуските в режимите са 
отразени и продължава да следи процеса по обявяване на 
зоните от Натура 2000.

Суха река © Б. Белчев
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Вънка нека си вали, мене тук ми е добре!

Бърдуочинг

Вънка нека си вали, мене тук ми е добре! Под това мото про-
тича един средностатистически бърдуочинг тур в Обедине-
ното Кралство. Или поне на нас така ни се стори. Седим си 
в колата, поредният дъждец се сипе върху Оркнейските ост-
рови, оглеждаме поредното заливче за някоя екзотика и хоп 
– малка белокрила чайка (Larus glaucoides) попада в полезрени-
ето ни. Натискам копченцето за сваляне на левите стъкла на 
Mercedes-а, опираме тръбата на едно от тях и се наслажда-
ваме на гледката. Ако бях пушач, сигурно в този момент бих 
запалил самодоволно една цигара, но аз, като един истински 
бърдуочър, отварям Collins-а на страница 181 и с премерено 
движение слагам ‘ченгелче’ до името на малката белокрила 
чайка (In my list). „Ахааа, вънка нека си вали, мене тук ми е 
добре!”

Вече бяхме към края на нашето пътуване. Имахме зад 
гърба си около 1800 мили и няколкостотин декара ‘перу-
шина’. Бяха минали 8 дни от упоритата борба на Данчо 
да освободи ръчната спирачка на автомобила и запали 
Mercedes-а на летището в Лутън (Luton). Бяхме преми-
нали през множество други перипетии като обратното 
движение и множеството speed камери по пътищата; от-
делните чучурчета за топла и студена вода на чешмите; 
неразбираемия диалект на таксиметровите шофьори от 
Оркнейските острови; ураганните ветрове по крайбрежи-
ето на Северно море, които ту те лашкат към сушата, 
ту към 60-метрова пропаст; кошмарното време и прежи-
вяване от Норт Беруик (North Berwick) и Баси скалата 
(от англ. Bass Rock, а от тук и Bass Town, Bass Weather, 
Bass Mother – преведете си ги сами); както и труднопрео-
долимата липса на дамска компания и далеч по-преодолима-
та липса на обикновени видове птици като сива овесарка, 
жълта стърчиопашка и червеногърба сврачка. Но за да не 
останете с погрешното впечатление, че пътуването ни е 
било кошмарно, ще се спра на няколко сюблимни и незабра-
вими моменти от нашето бърдуочинг пътешствие.

Twitchers Retreat*

Беше ден № 2 от британското ни пътешествие. Времето 
беше типично английско - дъждовно и мъгливо, а ние нера-
зумно бяхме решили сутринта да се поразходим в дъжда, 
за да огледаме залива при Снетишъм (Snettisham) за ин-

тересни дъждосвирци. Е, намерихме ги – голям брегобегач 
(Calidris canutus), малък брегобегач (Calidris minuta), алпийски 
брегобегач (Calidris alpina), пясъчен дъждосвирец (Charadrius 
hiaticula), черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa) и 
т.н. – но пък станахме вир вода, а бяхме и ужасно умо-
рени. В този момент зърнахме култувата кръчма Twitchers 
Retreat. Естествено в 7:00 сутринта кръчмата беше зат-
ворена, но името й така дълбоко влезе в съзнанието и 
въображението ни, че оттук нататък всяка кръчма за нас 
беше Twitchers Retreat. Митака (третият в групата) се 
надъха да издава периодиката Twitchers Tribune, а Данчо 
заяви, че ще открие кръчма на Дуранкулак, която... На бас, 
че няма да се сетите как ще се казва? Трима twicher-и 
сериозно планиращи бъдещето си, така се бяхме унесли, че 
без да искаме прецакахме събирачката на такси от Хам-
бър Бридж (Humber Bridge) с цели 70 пенса. Впоследствие 
Митака установи дори, че англичаните цепели пенитo на 
две, взирайки се недоумяващо в монетата от half a penny 
– twitcher-ска работа!!!

Птичите базари
Не, това не е пазар за птиче месо или живи птици. Ста-
ва въпрос за огромните скални колонии от морски птици 
– тъпоклюни кайри (Fratercula arctica), гагарки (Alca torda), 
тънкоклюни кайри(Uria aalge), черни кайри (Cepphus grylle), 
бели рибояди (Morus bassanus), фулмари (Fulmarus fulmar) и 
трипръсти чайки (Rissa tridactyla). Безспорно това е основ-
ната бърдуочинг атракция във Великобритания. Първата 
ни среща с тях беше на Бемптън Клифс (Bempton Cliffs) и 
Флембъроу Хед (Flamborough Head) и въпреки ураганния вя-
тър, който максимално затрудняваше наблюдението и бук-
вално ни разплакваше, успяхме максимално да се насладим 
на зрелището, което предстоеше да видим на още много 
места в Шотландия и почти да ни омръзне на Оркнейски-
те острови. Но първото впечатление от тях се запечат-
ва завинаги – стотици хиляди кайри, накацали по скалите 
- едни мътещи, други все още ухажващи се, трети спус-
кащи се към бурното море в търсене на храна; стотици 
рибояди, опънати като стрели и устремени към морската 
плът в търсене на поредната си жертва; десетки пара-
зитни чайки, преследващи рибоядите за ценната плячка в 
клюновете им; и разбира се фулмарите – перфектните 

Впечатления от бърдуочърското пътуване във Великобрита-
ния на Симеон Гигов. От 26 май до 5 юни 2007 г. Симо и прия-
телите му от БДЗП Йордан Христов и Димитър Попов обика-
лят из Източна Англия, Шотландия и Оркнейските острови в 
търсене на екзотични видове птици.

връх Кан Бан Мор © Й. Христов

* Буквално Убежището 
на туичърите. Туичъри 
(от Twitch – трепвам, 
изтръпвам) – маниаци на 
тема редки птици, които 
буквално се разтреперват 
при среща с рядък вид. 
Споспособни са да преми-
нат хиляди километри, за 
да отбележат в чеклиста 
си тези изключително ред-
ки наблюдения.

Данчо

Симо

Митко
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Наблюдение на певец Phylloscopus sp. леуцист 
във Великотърновско

На 08.09.2007 в околностите на с. Миндя (Великотърновс-
ко) наблюдавах леуцистична форма на неопределен вид пе-
вец Phylloscopus sp. Продължителността на наблюдението 
бе около 10 минути, от 16.50 ч до 17.00 ч. Птицата се 
движеше сред короните на околните дървета и храсти, 
след което в продължение на около 5 минути почистваше 
перата си, кацнала на клон на около 15 м от мен. Опере-
нието й беше много светло, почти бяло, със слаб светло-
бежов отенък, като само гърдите, коремът, подопашието 
и маховите пера на крилете бяха изцяло бели. Клюнът и 
краката бяха много светли, с жълтеникав отенък, като 
само ирисът на окото беше тъмен. Липсата на нормален 
цвят на оперението и голите части на тялото на пти-
цата, както и липсата на песен или обаждане, направи 
невъзможно сигурното определяне на вида. Въпреки това, 
съдейки по дългата крилна проекция, относително късата 
опашка и общите пропорции на тялото (по-топчестата 
форма) считам, че видът най-вероятно е буков певец 
(Phylloscopus sibilatrix). През същия ден в района наблюдавах 
няколко букови певци с нормално оперение, както и мно-
жество брезови певци (Phylloscopus trochilus).
Формите на албинизъм се класифицират в няколко групи 
(Pettingill, 1985). Описаният по-горе случай спада към час-

тичните албиноси, тъй като само два от трите възмож-
ни признака на албинизъм са налице – липсата на пигмент 
е проявена в оперението и голите части на тялото, но 
не и в очите. Птиците, които са частични албиноси, са 
известни и като “леуцисти”, тъй като нямат нормална 
пигментация и изглеждат бели (Hawkins and Reidl, 2003). 
Наблюдаваният певец дължи цвета на оперението си на 
липсата на еумеланин (черната пигментация), но пък е 
наличен феумеланин (бежова пигментация), което обяснява 
светло-бежовите нюанси в оперението.

Светослав Спасов

Жълтоглава стърчиопашка на Поморийско 
езеро
На 18.05.2007 г. в 08:30 ч. сутринта, заедно с още 17 бел-
гийски бърдуочъри наблюдавах жълтоглава стърчиопашка 
(Motacilla citreola) в района на Поморийско езеро. Птицата 
беше женска и прелиташе между лозовите масиви, запад-
но от езерото и тръстиките обрасли по брега на един 
солниците. В Еврпа жълтоглавата стърчиопашка гнезди 
в Украйна и Русия, като птиците от тази популация на 
вида мигрират основно по източното крайбрежие на Чер-
но море и покрай Каспийско море. Наблюденията на вида 
по българското Черноморско крайбрежие са доста редки 
като освен това женските и младите от този вид лесно 
могат да се сбъркат с тези на жълтата стърчиопашка 
(Motacilla flava).

Симeон Гигов

летци, които без каквото и да е трепване на крилата се 
носят над безкрайната морска шир. Този ‘птичи театър’ 
е може би една от най-вълнуващите ‘постановки’, която 
природата някога е сътворявала – иде ти накрая просто 
да станеш и да ръкопляскаш, но в ‘птичия театър’ край 
няма. Тогава осъзнаваш, че ти си този, който идва и си 
отива, а всичко останало просто си е там. Не ти остава 
нищо друго, освен да си тръгнеш.

Шотландските възвишения
(Scottish Highlands)
Нямаше по-подходящо време да случим на хубаво време 
на Албиона! Не бих могъл да си представя пътуването 
ни през Шотландските възвишения при лоши климатични 
условия. И двата дни, прекарани там, ни се отплатиха с 
повечко слънце, отколкото е нормално за тази част на 
света и ние го използвахме максимално.
Ставането в 4:00 сутринта не е работа за всеки, но за 
да видиш тетрев (Tetrao tetrix), трябва да си способен и 
на това, или поне така пишеше в „Where to watch birds in 
Great Britain”, на който ние много разчитахме. „Е веднъж 

Бърдуочинг

Птици през бинокъл

Шотландските възвишения © Й. Христов

Тънкоклюни кайри и трипръсти чайки на Бемптън Клифс
© Й. Христов
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Бърдуочинг

Поредица наблюдения на шипокрила калугери-
ца (Vanellus spinosus) през 2007

До 2007 г. шипокрилата калугерица (Vanellus spinosus) е 
наблюдавана 2 пъти в България. На 07.05.1960 г. Стефан 
Дончев и Ян Ханзак установяват единична птица и двойка 
в района на Пода, а на 14.09.1990 г. един екземпляр е ви-
дян и в Атанасовското езеро (съобщен от Таню Мичев и 
колектив). На 08.05.2007 г. група германски бърдуочъри, во-
дени от Николай Кранайс наблюдава 1 екз. в южната част 
на Шабленското езеро. На 20.05.2007 г. на плажа до кв. 
Сарафово на гр. Бургас от 17.31 до 17.44 ч. група бърдуочъ-
ри от Великобритания, водени от Петър Янков наблюдава 
и фотографира възрастна шипокрила калугерица, която 
се храни с изхвърлени от морето безгръбначни. Групата 
наблюдава и фотографира един индивид (вероятно същата 
птица) и на 21.05.2007 г. в залива Узунгерен (Мандренско 
езеро), както и на 25.05.2007 г. в Поморийското езеро. Тъй 
като се отнася за наблюдения, които са преди 10-тото за 
страната, описанието и снимките на вида са представени 
в Националния комитет по редките видове птици. На 
21.05.2007 г. в около 9.30 ч. в залива Узунгерен птицата 
е видяна и от друга група британски бърдуочъри, водени 
от Младен Василев. Те наблюдават птицата да се храни 
заедно с обикновени калугерици (Vanellus vanellus) от двай-
сетина метра разстояние в продължение на около половин 
час. Захласнати от рядката птица, се сетили за камерите 
едва след като калугерицата отлетяла в посока юг.
Николай Кранайс, Петър Янков, Младен Василев

Необикновено поведение на обикновени кръс-
точовки (Loxia curvirostra)

По време на обичайния сутрешен бърдуочинг с група на 
Британско-българското дружество за приятелство на Ви-
тоша, на 29.04.2004 г. наблюдавахме интересно поведение 
на двойка обикновени кръсточовки (Loxia curvirostra). Две-
те птици кацаха на вертикалната стена на сграда (хо-
тел Простор) в района на хижа Алеко и кълвяха хоросан 
измежду тухлите. Правеха това доста продължително 
време. Подобно поведение наблюдавахме на същото място 
и при малки ята кръсточовки през пролетта на следва-
щите години. Вероятно птиците попълваха така нужните 
им минерали, очевидно недостатъчни в естествената им 
храна.

Петър Янков, Карл Николсон

сме тук, ще трябва да го направим.” рекохме си с Данчо 
и навихме часовниците за 4:00. Митака, далеч по-разумно, 
реши да пропусне това екзотично преживяване и да се 
наспи до 7:30. С Данчо обаче, без много да му мислим, 
отпрашихме рано сутринта за Бридж ъф Браун (Bridge of 
Brown), където трябваше да открием тетревите. След 
15 минутки ходене стигнахме до упоменатото в книгата 
място и започнахме да се оглеждаме, докато над главите 
ни двойка стридояди (Haematopus ostralegus) не спираха да 
кръжат и кряскат, натяквайки недвусмислено, че сме в 
близост до гнездото им. Twitcher обаче, плява не признава 
- търси си своето и го открива – в близката долчинка 
се насъбраха 15-тина тетрева и започнаха да токуват. Не 
успяхме да чуем брачните им игри, защото бяхме далече, 
а и стридоядите бяха решили да ни правят мръсно с 
крясъците си. След като записахме поредния нов вид в 
листите си, качихме се обратно в колата и се върнахме 
в хотелчето да заберем Митака. По пътя малко ни се 
доспиваше, но успяхме да удържим на изкушението! По 
обяд вече се катерхме по Шотландските възвишения с 
надеждата да добавим в личните си списъци още два вида 
– скална яребица (Lagopus mutus) и планински дъждосвирец 

(Eudromias morinellus). Този ден не успяхме да видим двата 
търсени вида, но не това стана причина за разцепление на 
задружния ни до момента колектив. В 12:30 на обяд най-
ненадейно забелязахме как на една скаличка лениво се напи-
чат 7-8 тетрева. В този момент просто си представих 
самодоволната усмивка на Митака. Обърнах се, погледнах 
го и да, тя беше на лицето му. В допълнение леко се хи-
хикаше и не можа да ни спести репликата: „Добре, че не 
се прецаках да стана в четири.” Погледнах и Данчо, който 
придобиваше все по-свирепа физиономия, каквато вероятно 
имах и аз. Вече поне не ни се спеше.
Британската ни обиколка отиваше към края си. Пъту-
вахме с ферибота обратно към Албиона и поглеждахме за 
последно към Оркнейските острови. Почти наближаваме 
брега, а Данчо се сбогуваше с надеждата да види обик-
новения буревестник (Puffinus puffinus). Аз се заглеждам 
небрежно към едно струпване на трипръсти чайки и все 
така небрежно питам Данчо: 
- Ще черпиш ли една бира?
- Къде са?
- На 11 часа. Току що излетяха. Виждаш ли ги?
- Каква бира пиеш?

Оркнейските острови – малка белокрила чайка
© Д. Попов

Шипокрила калугерица © П. Янков
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Да опознаем птиците

Буков певец (Phylloscopus sibilatrix)
Буковият певец се отличава по относително дългите кри-
ла, късата опашка, ярко оцветените в лимонено жълто 
гърди, вежди, бузи и гърло, които имат рязка граница с 

белия корем. Перата на крилото контрастират с жъл-
тозеленикави краища. Обаждането му наподобява “тиу” 
или многократно “тиу-тиу-тиу-тиу”, почти като “дребна” 
въртошийка. Песента наподобява въртяща се монета на 
мрамор – “зип...зип ...зип, зип, зип, зип зип зип зип зип-зип-
зип зипзипзипзипвюррррюрр”. Предпочита високата част на 
короните на дърветата, като най-често го наблюдаваме 
в букови, но го има и в дъбови или смесени гори с нисък 
подлес.

Елов певец (Phylloscopus collybita)
Еловият певец е по-дребен от брезовия, по-елегантен, с 
къса крилна проекция, тъмно зеленикавокафяви крила, рязка 

граница между гърлото и бузата и с тъмни крака и клюн. 
В България обитава почти всички видове гори, но предпо-
чита иглолистните. Често можем да го видим и чуем от 
върха на някое дърво с типичното “чиф-чаф, чиф-чаф” или 
особено есенното обаждане “фюит”.

Брезов певец (Phylloscopus trochilus)
Брезовият певец много наподобява еловия, но е с по-
дълга крилна проекция, светли крака, по-бледи цветове 

в жълтеникаво-зелено на гърлото и гърдите. Има ясно 
изразена белезникава вежда. От еловия певец се отличава 
и по светлите крака и типичната песен. Гнезди северно 
от България, но по време на миграция се среща в почти 
всички типове гори. В сравнение с еловия певец, обажда-
нето му е по-мелодично, по-дълго “фюит” и различаването 
му е въпрос на практика. Песента не може да се обърка, 
“си-си-си-виу-виу-виу-виу сви-сви сви тиу тиу тиу тиу 
си-си-си-свиу-у—у сю”. Неуморен, постоянно в движение, 
търсейки насекоми в короните на дърветата.

Планински певец (Phylloscopus bonelli)
Планинският певец е сивкав, отдолу белезникаво бял, с 
характерни зеленикави окраища на маховите пера и жъл-

то-зеленикав кръст. Веждата е слабо изразена. Песента 
наподобява много тази на сивоглавата овесарка – “чиии-
чи-чи-чи-чи”или “сви-сви-сви-сви-сви-сви” на брезовия певец, 
а обаждането е късо “чип”.

Оказва се, гората или дървото, на което сте забелязали 
птичката, не винаги е “жокер” за това точно кой от ви-
довете певци сте наблюдавали, но помага. За наблюдението 
на певците, особено ако сте начинаещ, по-подходящо е да 
използвате възможността “обади се на приятел”. Незави-
симо в коя гора сте, най-добре е да направите първите 
си излети за разпознаване на певците заедно с добър поз-
навач. След като ги видите, чуете и свържете наученото 
с обясненията на място, няма да имате проблеми и след 
време лесно ще “разчитате” звуците на гората. А сега 
разгледайте внимателно рисунките и открийте къде е 
грешката в една от тях по теорията на Хашек! 

Николай Симов и Асен Игнатов
Илюстрации Асен Игнатов

Да разпознаеш певец или една малко позната 
орнитологична теория

За заниманията с орнитолгия на световноизвестния чешки писател Ярослав 
Хашек се знае твърде малко. Читателите обръщат повече внимание на не-
надминатия хумор в неговите творби. Но Хашек развива и една интересна 
теория (Хашек Я. Приключенията на добрия войник Швейк, Издателство 
Труд, София, 2005, 752 стр.), която според него, макар и за кратко, е била 
доста популярна сред част от чешките орнитолози. Теорията в резюме 
гласи, че всяка птичка, кацнала на орех, е орехче, а на хвойна – хвойниче 
и т.н. Базирайки се на тази за дълго време забравена теория и на публи-
куваните данни за естественото разпространение на горските съобщества 
в България, възникват редица въпроси, свързани с трудностите при опре-
деляне на някои видове птици в полеви условия. Например на птиците от 
род Phylloscopus - певци.
У нас се срещат елов, буков, брезов и планински певец. В България чисти 
елови съобщества се срещат много рядко. Най-често елата е разпрост-
ранена в асоциации с бук или смърч. Така в полеви условия, определянето 
на четирите вида птици - певци, срещащи се в подобни местообитания у 
нас, става много трудно, да не кажем невъзможно. Следвайки теорията на 
Хашек, еловият певец, кацнал на бук, всъщност е буков певец и обратно. 
Ситуацията се усложнява като прибавим брезовия певец, а и факта, че 
брезата също се среща в споменатите по-горе растителни съобщества. 
Ако се доверим безрезервно на Хашек, логично е да търсим еловия певец на 
ела, брезовия – на бреза, буковия в буковата гора или на бук, а планинския 
– във всяка планина. Но освен този основен белег, всеки от видовете от 
род Phylloscopus, предпочитащ определен дървесен вид, има своите харак-
терни особености Ето кратки описания и илюстрации, които могат да ви 
улеснят при определянето им в полеви условия.
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От читателите

Тъй като ние от БДЗП в Гоце Делчев работим усилено за опаз-
ване на белия щъркел и обичаме историите с щастлив край, 
реших да разкажа на читателите на сп. “За птиците” как 
действаме. Става дума за три щъркелови гнезда – три случки 
от работата ни през последната година, които говорят за 
желанието и стремежа на хората да направят нещо за опаз-
ването на птиците. Със сигурност мога да кажа, че в Гоце 
Делчев щъркелите са спечелили място в сърцата на моите 
съграждани и разказаните истории го потвърждават. 

Инцидентът в село Дъбница
През м. юни м. г. научихме за паднало от електрически 
стълб щъркелово гнездо в близкото село Дъбница. Причи-
ната гнездото да падне най-вероятно е развихрилата се 
предишната нощ силна буря. Разбрахме, че при инцидента 
е загинало и едно малко щъркелче. В същото гнездо имало 
още две малки, оцелели след падането. Решихме да отидем 
на място и да видим какво може да се направи. Предва-
рително помолихме и уговорихме съдействието на Елект-
роразпределение - клон Г. Делчев с тогавашния директор 
г-н Манолев. Пристигнахме и какво да видим - на елект-
рическия стълб, където е било гнездото, имаше само една 
празна изкуствена платформа. Изтръпнах от ужас. През 
ума ми минаха хиляди въпроси и най-важното - недоумявах 
къде са двете малки щъркелчета?
След около минута чудене, погледът ми се спря в съседния 
двор, където с помощта на метални колове и винкели, 
беше закрепена старата платформа, върху нея - гнездото, 
а в него - двете малки щъркелчета /за съжаление едното 
загина 2 дни по-късно/. Хората се бяха погрижили и бяха 
положили доста труд, за да дадат надежда за спасение на 
две малки безпомощни щъркелчета. А че щъркелите в село 
Дъбница имат късмет поне с добри съседи, няма две мне-
ния - предишната година от същото гнездо бяха спасени 
други две малки щъркелчета, благодарение на малкия Вангел 
и Халил Адем от същото село.

Гнездото при бензиностанцията
В края на м. февруари т. г., по предложение на Общинския 
съвет, най-опасното кръстовище в Гоце Делчев трябваше 
да бъде заменено с кръгово движение. Може би нямаше 
да напиша този разказ, ако не се касаеше за едно от 
най-старите щъркелови гнезда в града ни и за това как 
именно човешка постъпка реши съдбата на двойката, ко-
ято го обитава.
Гнездото е построено върху метален стълб, по който 
не преминава електричество. Мястото е в началото на 
града. Някога там се намираше асфалтовата база, но двой-
ката щъркели никога не се е притеснявала от работата 
на огромните машини, нито пък от уличното движение 
и шума на автомобилите. Оказа се обаче, че кръговото 
движение трябва да мине точно през мястото, където 
беше гнездото.
Тук трябва да призная, че се изненадах от факта, че 
все пак някой го е грижа какво ще стане с въпросното 

гнездо. Г-н Хардалиев - общинският съветник, който дал 
идеята за проекта на кръговото движение, беше помислил 
и за гнездото. Обади се, за да обсъдим как да преместим 
гнездото, приготвил беше и място за него - в двора на 
собствената му бензиностанция. Още докото разговарях-
ме споделих, че най-добре е гнездото да бъде преместено 
заедно с металния стълб. Съзнавах, че задачата е трудна 
(да не кажа непосилна) и изисква не само подготовка, а и 
помощта на много хора.
Когато пристигнала фирмата - изпълнител на проекта, г-н 
Хардалиев попитал работниците дали не може да изчакат, 
докато не бъде преместено гнездото. Отговорили му, че 
време за губене няма и започват работа веднага. Това 
означавало, че няма отлагане и за операцията “щъркелово 
гнездо”, така че г-н Хардалиев, с помощта на общината 
и екополицията, стартирали моментално и с нея. Как 
преместили гнездото, заедно със стълба, разказва самият 
той:
Накарах работниците да разделят металния стълб на две, 
след което долната и горната част бяха преместени с кран. 
После ги завариха, така че стълбът си стана отново цял. Из-
ляхме бетон и поставихме основата му в земята. След като 
бетонът се втвърди, боядисахме целия стълб и бяхме в очак-
ване на завръщането на двойката щъркели. Притесняваше 
ме само фактът, че новото местоположение на гнездото е на 
около 200 метра южно от старото и не знаех дали щъркело-
вата двойка ще успее да си намери гнездото. В последствие 
разбрах, че това не би трябвало да бъде проблем.
Целостта на гнездото беше запазена, а самото то остана 
непокътнато, макар и с ново местоположение. Двойката 
отгледа и три малки.

Една от основните заплахи за щъркела е намаляването на подходящите места за гнездене. Поста-
вянето на изкуствени платформи подпомага гнезденето му. Подходящи места за платформите 
са: стълбове, високи дървета или покриви в близост до ливади и водоеми, в райони, където и преди 
е имало щъркели. Желателно е платформата да бъде поставена на място, откъдето можете да 
наблюдавате щъркелите, да следите развитието на гнездото и малките – близо до къщи или офи-
са, някъде, където често се разхождате или просто минавате.
Ако искате и вие да бъдете приятели на белия щъркел и да помогнете за неговото опазване, ето 
какво трябва да правите: 
• Не позволявайте да се събарят гнездата или да се безпокоят птиците 
• Съобщавайте за съществуващи заплахи за гнездата на щъркелите или техните малки. Сигнали 
за заплахи, пострадали гнезда или птици, подавайте в Регионалните инспекции по околна среда и 
води.
• Съдействайте за поставянето на платформи за гнезда върху подходящи дървета, покриви или 
стълбове.

Приятели на белия щъркел

© Д. Попов

© Д. Попов
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Няколко интересни дни в Маджарово 
решиха темата за моята магистра-
тура. И беше страхотно!

Здравейте!
Да се представя: аз съм Светослав Митков. Още като 
дете имах щастието да посетя далечна и екзотична 
страна, което запали в мен страстта към пътешес-
твията и любопитството да узная какво има отвъд 
хоризонта. Далечните страни и най-вече природата с 
нейните диви обитатели, са моя слабост откакто се 
помня. Това е и причината да следвам география и да 
запиша магистратура по ландшафтна екология в СУ 
“Св. Климент Охридски”. Географските науки са пър-
вата ми страст, но през последните години фотогра-
фията също стана част от живота ми. От 2003 г. 
работя по самостоятелен проект, доказващ учудващо 
голямото разнообразие от диви обитатели (най-вече 
птици) в Южен парк - София. Така се запалих и по 
фотографирането на диви животни в тахната естес-
твена среда.
Две години изучавах и описвах птиците в Южния парк, 
започнах да правя опити за популяризиране на резулта-
тите от проучванено ми там. Така, някъде през април 
2005 г., попаднах и на телефонния номер на БДЗП 
– София. След кратък разговор с жизнерадостния Дан-
чо, който ме покани в офиса, само след час бях най-
новият доброволец в организацията. За кратко време 
в БДЗП намерих много съмишленици и добри приятели. 
В България много хора работят сериозно за опазване 
на дивите пернати обитатели. Веднага се присъединих 
към четвъртъчните “бирени” срещи, организирани от 
Данчо в двора на “БФ”, на които, освен че беше ве-
село, се обменяха знания и идеи. Още тогава започнах 
по друг начин да обвързвам географските си познания с 
по-новата информация за птиците от импровизираните 
семинари. Всъщност най-голям беше приносът на две 
пътувания – обединили се в едно.
Всичко започна на 23. 06. 2005г., когато на едно от 
поредните събрания бях поканен (заедно с колежката 
Мила) на тридневна експедиция до северните склонове 
на Влахина планина за проучване на птичата фауна във 
връзка с определянето на местата по Натура 2000. 
Трите дни минаха страшно интересно. Успях за първи 
път да видя много птици, между които двойка осояди 
и млад скален орел, който бе и ще остане незабравима 
гледка. В края на третия ден, тъкмо се бяхме качили 
на рейса за София и се бях замислил - кога ли пак 
ще отида сред дивата природа - мислите ми прекъсна 
Данчо, който звънна с предложение:
- Какво ще кажеш утре да заминем към Маджарово 
за три дни?
И така преди да е завършило първото ми пътешес-

Паднолото гнездо в местността Мочура
В началото на май т. г. пристигна сигнал за пострадало 
гнездо близо до базата на училището по селско стопан-
ство в местността Мочура. Най-напред ме потърсиха от 
местните медии, обадиха ми се и съграждани, а притес-
нената Атлаза Щерева дойде дори до вкъщи! Гнездото 
се е намирало върху електрически стълб, повдигнато на 
изкуствена платформа. От силния вятър, който духал 
предишната нощ, платформата се изкривила и гнездото 
паднало от нея. Счупили се и яйцата, които са били в 
него. Звучи ужасно, нали? 
Още същия ден се свързахме с “енергото”, но бяха праз-
нични дни, така че възстановяването на платформата 
този път малко се забави. Веднага след празниците, г-н 
Пирнарев от Електроразпределение – клон Г. Делчев се 
разпоредил, изпратил екип и платформата била поправе-
на. Останалото трябваше да бъде свършено от самите 
птици. Надявахме се те да започнат да строят гнездото 
отново. Така и стана. Двойката не само построи ново 
гнездо, но успя да излюпи и три малки! Явно поправената 
платформа е била не само надеждна, но и дастатъчно 
удобна за новия дом на щъркеловото семейство. 

Често получаваме сигнали за “аварии” с щъркелови гнезда. В 
Гоце Делчев хората знаят за БДЗП и е добре, че ни търсят. От 
друга страна, трудно бихме могли да се отзоваваме на всички 
обаждания. Задавам си и въпроса доколко е редно да се бърка-
ме в работите на природата, където по правило по-слабите 
загиват, а по-силните продължават битката с живота. Знам, 
че не звучи много оптимистично. На мен самия ми трябваше 
доста време, за да го разбера. Природата най-често поставя 
на изпитание нас, хората. Специални благодарности на мои-
те съграждани, на медиите и на Електроразпределение – клон 
Г. Делчев за съдействието, което ни оказват. Благодарим на 
Община Гоце Делчев и на всички, които направиха дарения за 
дейностите по опазването на белия щъркел. Благодарности и 
на членовете от БДЗП – клон Гоце Делчев, които винаги дават 
своя принос да има повече истории с щастлив край!

Димитър Попов, БДЗП – Гоце Делчев

“Новодомците” по време на хранене.
© Д. Попов
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твие с БДЗП – започна второто! Задачата ни бе да 
бъдем гидове на група швейцарски природолюбители, 
които пристигаха в природозащитния център на БДЗП 
Източни Родопи. На сутринта вече пътувахме към 
долината на Арда и с нетърпение чаках да видя пър-
вия си лешояд (бях го виждал само по телевизията 
или в зоопарка). По пътя също не си губихме време-
то – брояхме и записвахме различните видове птици, 
щъркеловите гнезда, Данчо ми разказваше за птиците 
и техните навици. На югоизток от Пловдив, в по-
сока Хасково по храстите и стълбовете се заредиха 
синявици (и тях виждах за първи път!) и червеногърби 
сврачки. След Хасково се занизаха китни малки селца 
и не след дълго дойде следващата интересна спирка 
– Лалугерова поляна. Там сред изобилието от лалугери 
видях за първи път изабелово каменарче и зеленогуша 
овесарка. Поредната спирка беше преди язовир “Сту-
ден кладенец”, малко след с. Рабово. Високо в небето 
забелязах да се рее голяма птица и след като вдигнах 
бинокъла, разбрах, че това е първият див белоглав ле-
шояд, който виждам. Към 15: 30 ч. бяхме на територи-
ята на резерват “Вълчи дол”. Наоколо - красиви скални 
комплекси с причудливи форми, а около тях - хълмове, 
обрасли с ниска тревна растителност и горички от 
ниски закелявяли дъбове. Слънцето беше високо и пе-
чеше силно, цареше пълна тишина, миришеше на билки 
– беше страхотно! Точно тогава, Данчо вдигна ръка 
към небето с вик:
 - Снимай, снимай!!!
На 15 метра над мен зърнах първия си египетски ле-
шояд. Трябваха ми цели 10 секунди, за да се усетя, че 
в ръцете си държа фотоапарат. Да, тогава не мислех 
за снимки. “Попивах” жадно гледката с красивата и 
величествена птица, която плавно се рееше над фан-
тастичния пейзаж.
След половин час отново бяхме на път, вече към “кра-
тера на лешоядите”. Отново се заредиха невероятни 
гледки - пътят се извиваше между огромни, неприс-

тъпни скални масиви, достигащи височина до 150 м, 
украсени в основата си с обширни каменни шлейфове 
и тук-там пръсната екзотична – изпълнена със сре-
диземноморски видове растителност. Пристигнахме в 
центъра, взехме една “тръба” и веднага се качихме на 
“точката”, откъдето се разкри поредната незабравима 
гледка - останките от подводен древен вулкан, чийто 
гигантски кратер е прорязан от величествения пролом 
на р. Арда и в чиито предели е град Маджарово. За-
почнахме да броим гнездата на белоглавите лешояди, 
разположени високо по околните скали, красиво окъпани 
в оранжевата светлина на късното следобедно слънце. 
Там някъде под нас, позлатена, Арда беше неотменима 
част от нереално красивия пеизаж.
На другия ден рано сутринта бяхме и на Кован кая. 
За два часа наблюдавахме 28 вида птици, сред които 
18 виждах за първи път: белоопашат мишелов, сокол 
скитник, черен щъркел, син и пъстър скални дроздове, 
сивоглава овесарка, червенокръста лястовица, испанско 
каменарче, скални зидарки и др. По-късно същия ден 
пристигна и групата от Швейцария, с която прека-
рахме три невероятно интересни дни в наблюдение на 
белоглави и египетски лешояди, други диви обитатели 
и снимахме екзотични орхидеи.
И до ден-днешен не зная как да нарека тези прекрас-
ни дни – експедиция, приключение или нещо друго, но 
най-важното е, че те се “отпечатаха” и оказаха оп-
ределящо въздействие върху мирогледа ми за птичата 
фауна в нашата страна. Сега, като се връщам назад в 
спомените си, разбирам, че именно тези няколко инте-
ресни дни бяха определящи за решението ми с какво 
да се занимавам занапред. Те предрешиха да запиша 
магистратура Ландшафтна екология, за да свържа гео-
рафските си познания с интересния свят на птиците 
и неговото опазване. Предстои ми защита по темата 
за степента на антропогенизация на ландшафтите в 
района на Маджарово и значението на това във връзка 
с оцеляването на лешоядите там. Стискайте палци!

© С. Митков
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Атанас Кирилов: Станах член на БДЗП, 
заради любовта към природата и пти-
ците

Всички ние, жителите на големите градове, всекидневно 
сме жертви на стрес, претъпкани автобуси, задръстени 
улици и какви ли не още неуредици - в личния живот и 
на работното място. Няма разумен човек, който да не си 
е задавал въпроса как да се справи с тези проблеми. Едно 
от възможните решения е спокойствието сред природата, 
макар и в градския парк. Сред природата ние сме щастли-
ви, но малцина от нас си дават сметка за спокойствието 
на една много важна част от нея – птиците. Независимо 
къде се намираме, птиците са навсякъде около нас. Те 
ни съпровождат по време на пътуване или внимателно 
се приближават, докато седим на някоя пейка в парка. 
Птиците са важна част от естественото богатство на 

всяка една страна, но за голямо съжаление много от тях 
загиват ежедневно. Дали в перките на вятърен генератор, 
или убити от безмилостен ловец, всяка година броят на 
уникални видове птици намалява. Нямам предвид гълъбите 
и врабчетата, те са достатъчно адаптирани към град-
ската среда. Става дума за птици, които не понасят 
човешкото присъствие, и в днешно време броят на тези 
птици драстично намалява, а някой видове безвъзвратно 
изчезват.
Смело мога да кажа, че обичам птиците. Тази любов няма 
как да се реализира сред папките в офиса и бизнесангажи-
ментите. Затова станах член на Българското дружество 
за защита на птиците. В това дружество, хора с доста-
тъчно знания и умения, постоянно полагат усилия да бъде 
запазена уникалната природа на България. Те са посветили 
времето си на съхраняването в максимална степен на 
естествената среда за живот на гнездящите в нашата 
страна птици. Всеки може да стане член на това дру-
жество. Достатъчно е да е ангажиран със страданията на 
живата природа и да желае да помогне според възможнос-
тите си. Даже знанията какво да не правим, посещавайки 
място, населено със защитени видове, са достатъчни. Още 
по-добре би било да се замислим за вредата от човешката 
дейност. Имаме ли наистина нужда от нов петролоп-
ровод, знаейки, че близо до Бургас се намира местност 
от изключително значение за миграцията на птиците, а 
икономическата полза е съмнителна? Имаме ли нужда от 
добре уредени хотели на уникално място, след като рано 
или късно приридата там ще загине? Хората, които дълго-
годишно се занимават с опазването є, знаят отговора на 
тези въпроси, дано и вие да сте си отговорили правилно. 
Нужният избор може да бъде направен още днес, аз вече 
го направих. Уча за птиците и техните навици, участвам 
в програмите за опазването им, дарявам средства, макар и 
скромни и съм горд, че допринасям за бъдещето на нашата 
природа. Ако и вие се вълнувате от тези неща, станете 
един от нас, очакваме ви с нетърпение!

От читателите

Редакционно
Много доброжелатели чрез БДЗП подпомагат опазването на пти-
ците и българската природа. Благодарим на нашите членове, доб-
роволци и симпатизанти, без които усилията ни биха били безре-
зултатни. Най-сърдечни благодарности на донорите, дарителите и 
постоянните партньори, които продължават да ни подкрепят и в 
периода юли-октомври 2007:
Кралското дружество за защита на птиците (RSPB), BirdLife 
International, UNDP, GEF- SGP, EBCC, DEFRA, Wildfowl and Wetlands 
Trust (WWT), Датското орнитологично дружество (DOF), DOF 
– Nordjylland, DOF – W Jutland, Eric Molgard/DOF Travel, BirdLife 
Finland, Aage V. Jensens Fonde, Global Forest Coalition, Dutch Ministry 
of Foreign Affairs, програма MATRA KNIP Small Embassy Nature 
Projects/Embassy of the Kingdome of the Netherlands, МОСВ, ПУДО-
ОС, Българска Фондация Биоразнообразие, ЕкоОбщност, Франкфур-
тското зоологично дружество (FZS), Фондацията за опазване на 
черния лешояд (BVCF), FERN, Анн и Боб Скот и британските 
членове на БДЗП, VP Tehnologies LLC- Friends of BSPB USA, 
Der Verein zur Förderung der Bulgarischen Gesellschaft zum Schutze 

der Vögel (BGSV) RSPB Second hand binoculars scheme, Експлорър 
ЕООД/Българо-британското дружество за приятелство, Корпус на 
мира на САЩ в България, Lush Ltd., Едуард Кийбъл, Jan Ejlsted/DOF, 
Tandlege Marianne R. Aamann, Clemens Purtscher, Maurice Dengate, 
Heike Waschnewski, Bernd Katzer, Методи Методиев, Веселина Ми-
това, Калина Христова, Емил Вълков, Йоана Велкова;
БАН, БФ на СУ “Св. Кл. Охридски”, СЛРБ, Информационен цен-
тър на ЕС, ПВВЗНЗ – Белене, Областна управа – Бургас, Община 
Бургас, Регионална инспекция по околна среда и води – Пазарджик, 
Регионална инспекция по околна среда и води – Хасково, Областна 
дирекция „Земеделие и гори” – Пазарджик, Национален природо-нау-
чен музей, Регионален Бургаски Музей, ОДК – Бургас, ОДК – Коз-
лодуй, СНЦ ”Зелена България”, “Зелени Балкани – Бургас”, Коалиция 
“За да остане природа в България”, членовете на редколегията и 
авторите на текстове и снимки за сп. “За птиците”; 
На 1 юни 2007 почина Клавдия Заимова, член на БДЗП. До пос-
ледния си ден тя беше много деен и мотивиран защитник на 
българската природа. Да бъде светла паметта й!

Най-голямата немска екологична фондация набира 
стипендианти от България Германската федерал-
на екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
– DBU) е една от най-влиятелните екологични фондации 
в Европа, създадена през 1990 г. Тя финансира иновативни 
проекти в областта на опазването на околната среда, 
като отпуснатите средства до момента надвишават 1,2 
милиарда евро. 
В България международната стипендиантска програма на 
DBU стартира през 2005 г. и  осигурява стипендии в 
областта на екологията и природозащитата за възпи-
таници на български висши учебни заведения, завършили 
обучението си преди максимум 3 години. Целта е чрез 
работа по актуален екологичен проблем, да се доприне-
се за подобряване на екологичната ситуация в България 
и Германия. Програмата дава възможност за престой в 
немски предприятия, научни институти и университети в 
рамките на 6-12 месеца. Изборът на мястото за практика 
се осъществява от DBU. 
DBU отново набира стипендианти от България за прак-

тика през 2009 г. Срокът за подаване на документи е до 
средата на август, а интервютата с представители на 
фондацията ще се проведат в края на септември 2008 г. 
В следващия брой на „За птиците” ще ви запознаем под-
робно със стипендиантската програма и с впечатленията 
на някои от българските стипендианти. 

За повече информация www.dbu.de/390.html, а в БДЗП Ваня 
Рътарова – стипендиант на DBU през 2006 г.
(vanya.ratarova@bspb.org)

Специализиран курс Определяне и опазване на пти-
ците стартира в началото на ноември в София и Плов-
див, с любезното съдествие на СУ “ Св. Кл. Охридски” 
и на пловдивския Аграрен университет. БДЗП организира 
обучението в рамките на Схемата за МОВП. Програмата 
е съобразена със студентската учебна година и  включва 
лекционна част, дискусии и излети за определяне на пти-
ците на терен.

Информация за София: Йордан Христов - 02/9715855 
(monitoring@bspb.org) 
Информация за Пловдив: Георги Попгеоргиев – 032/626212 
(plovdiv@bspb.org)

Знания и кариера
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За малките

Колко птици откриваш скрити в рисунката?
Ако откриеш 5, продължавай да търсиш!
Откриеш ли 10, много добре!
Ако разпознаеш повече от 10 скрити птици, ти си истински отличник!
Изпрати отговорите кои 10 птици разпозна на адрес: София 1111, п. к. 50 БДЗП
За първите 10 правилни отговора - награди!!!
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природозащитен център - ИЗТОЧНИ РОДОПИ
Маджарово 6480, тел./факс: 03720/345

e-mail: vulturecenter@bspb.org; marin.kurtev@bspb.org

природозащитен център ПОДА - Бургас 8000, п.к. 361
тел./факс: 056/85 05 40; 85 05 41

e-mail: poda@bspb.org

Посетете
центровете

на БДЗП

Посетете
центровете

на БДЗП

За да научите
повече за птиците


