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Присъединете се към нас!

Съдържание

За да станете член на БДЗП, 

е достатъчно:

• да обичате природата и птиците

• да искате лично да допринесете 

за опазване на уникалното природно 

богатство на България

• да попълните талон за членство 

и да заплатите годишния членски внос

Повече информация и талон за членство 

потърсете в офисите на БДЗП и в интернет 

на адрес www.bspb.org

Определител на широкоразпространените 
птици в България

Илюстрации и описания на 182 от общо 274 гнез-
дящи вида птици в България, подредени по вида 
на местообитанията, в които се срещат. 

Цена за 1 бр. – 10.00 лв.

Хранилки, къщички, определител и значки можете да заку-
пите от офисите на БДЗП в София, Бургас, Варна, Пловдив, 
Свищов и Хасково и от природозащитните центрове на БДЗП 
„Източни Родопи“, Маджарово и „Пода“ край Бургас! С по-
купката на сувенирите и изданията на БДЗП подкрепяте на-
шата дейност и допринасяте за опазването на българската 
природа!

Колекция значки „Български птици“ (28 вида), както и 
насекоми и бозайници от българската фауна.

Цена за 1 бр. – 3 лв.
Списанието е отпечатано на 100% рециклирана 
хартия.
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Този брой се издава с финансовата подкре-
па на проект „Опазване на световно зна-
чимо биоразнообразие в пасища и ливади 
с висока природна стойност чрез подкрепа 
за традиционния местен поминък“, изпъл-
няван от БДЗП и безвъзмездно финансиран 
от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) чрез 
Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

„Макар изменението на климата да привлича повече медийно внимание, за-
губата на биоразнообразие е дори по-сериозна заплаха поради една основна 
причина. Деградацията на екосистемите е необратим процес.“ Това са думи на 
Комисаря по околната среда Ставрос Димас, казани през 2006 г. – две години 
след като Европейският съюз приема т.нар. Послание от Малахайд и изявява 
политическа воля да се бори със загубата на биоразнообразие. 
Хората са част от биоразнообразието и нашето съществуване би било невъзмож-
но без него. Качеството на живота, конкурентоспособността в икономиката, на-
мирането на работа и сигурността – всички те разчитат на този природен капитал. 
Биоразнообразието е ключово за „услугите на екосистемите“, т.е. услугите, ко-
ито природата осигурява – като регулиране на климата, водата и въздуха, плодо-
родието на почвата и производството на храна, горива, лекарства. 
Селскостопанските и индустриалните революции доведоха до драстични и бързи 
промени в земеползването, до интензификация на селското стопанство, урбани-
зация и изоставяне на земите. Последни изследвания на Европейската комисия 
показват, че най-застрашено е биоразнообразието в земеделските земи – в тях 
76% от него е с „неблагоприятен статус на съхранение‘‘, в сравнение с 60% за 
необработваемите земи. Само 7% от обработваемите площи са с „благоприятен 
статус‘‘. Според Комисията това се дължи на упадъка на традиционните форми 
на земеделие за сметка на по-интензивно обработване, изоставяне и лошо уп-
равление на земите. Говори се, че в новата Обща селскостопанска политика на 
ЕС след 2013 г. трябва да бъдат въведени директни плащания за фермерите за 
„обществени ползи‘‘ като опазване на биоразнообразието и опрашване.
В навечерието на 2010 г., обявена от ООН за международна година на биораз-
нообразието, спирането на загубата на биоразнообразие се отдалечи със 100 
години. Основните причини са промените на естествените местообитания. Те 
настъпват поради интензивни селскостопански практики, строителство, минно 
дело, свръхексплоатация на гори, океани, реки, езера и почви, инвазия на не-
характерни видове и т.н.
Може би 2010-а ще е преломната година, когато ще разберем, че не бихме могли 
да спрем намаляването на биоразнообразието, без да бъде преодолян пробле-
мът с изменението на климата; също така ще е невъзможно да се справим с 
изменението на климата, без да спрем унищожаването на биоразнообразието.
Дали конференцията през декември в Копенхаген ще оправдае надеждите за 
спиране на промените в климата? Глобалното затопляне или глобалното засту-
дяване ще е темата на новото десетилетие? Ще продължи ли биоразнообразието 
да бъде „червената линия“ в политическите документи и намерения на светов-
ните лидери? И ако да – как това ще се съчетае с другите предизвикателства 
пред новото десетилетие, като глада и превръщането в пустиня? 
Може би едно от решенията е устойчивото земеделие – не само за опазването на 
биоразнообразието, но и за да се осигури изхранването на света и благополучи-
ето на хората през 21 век и по-нататък.

Нада Тошева
Изпълнителен директор, БДЗП
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аКценти

ПРОЕКТЪТ стартира през месец октомври 2007 г. и ще 
продължи до края на 2011 г. Финансиран е от Глобал-
ния екологичен фонд (ГЕФ) и Програмата на ООН за 
развитие (ПРООН) и е първият проект от такъв мащаб 
в България, изпълняван от неправителствена орга-
низация. Проектът започна в две пилотни зони – ОВМ 
„Понор“ и ОВМ „Бесапарски ридове“, но впоследствие 
бяха добавени и землищата на четири общини от За-
паден Балкан, а именно Берковица, Георги Дамяново, 
Чипровци и Чупрене. Общата стойност на проекта е  
950 000 щ.д., които включват и 240 000 щ.д. грантове 
за земеделските производители от пилотните регио-
ни. Проектът се управлява от Надзорен съвет, в който 
участват представители на Министерството на земеде-
лието и храните, Министерството на околната среда и 
водите, ПРООН и Разплащателната агенция към Държа-
вен фонд „Земеделие“.
Основната цел на проекта е да привлече земеделските 
стопани в съхраняването на биоразнообразието в паси-
щата и ливадите с висока природна стойност, както и 
тази тема да получи необходимото внимание в селско-
стопанската политика на България. 
Планинските пасища и ливади са сред най-ценните 
екосистеми в България. Те съществуват в резултат на 
устойчиви земеделски практики, прилагани столетия 
наред. Голяма част от тези екосистеми се поддържат 
главно чрез екстензивно селско стопанство – паша на 
домашни животни и/или сенокос. Изоставянето на па-
сищата, както и преизпасването им ще доведе до нео-
братима загуба на биоразнообразие.
Основна заплаха за планинските пасища в България е 
недостатъчната паша. Все по-малко хора се занима-
ват с животновъдство, а броят на животните намалява 
драстично. Освен тежките условия на труд и недости-
га на работна ръка, това се обуславя и от ниската па-
зарна реализация на продуктите от животновъдството. 
Реализират се единствено месото и млякото, и то на 
монополно ниски цени, диктувани от прекупвачите на 
тези продукти. Продукти като кожа и вълна вече не се 
изкупуват и се изхвърлят. 
Затова и постигането на основната цел на проекта е 
немислимо без подкрепа за местния поминък. Основна 
група дейности по проекта са насочени към подпома-
гане реализацията на млякото и другите продукти от 
животновъдството. В тази насока БДЗП, в коалиция с 
други организации, вече повече от година лобира пред 
Министерството на земеделието и храните за приема-
нето на Наредба, която да регулира преработката на 
суровата продукция във фермата и директната ∫ про-
дажба на крайните потребители. България е единстве-
ната страна в Европейския съюз, в която земеделските 

производители нямат право на директни продажби и не 
могат да добавят стойност към своята продукция. 
Ежедневно мобилните екипи по проекта, базирани в 
Пловдив и София, разясняват на земеделските стопани 
добрите практики за устойчиво ползване на ливади и 
пасища, попадащи в Натура 2000, както и възможно-
стите за финансиране от ОС 2 на Програмата за раз-
витие на селските райони (ПРСР). Мобилните екипи 
оказват техническа помощ на земеделските стопани 
при попълване на заявленията за подпомагане и при 
тълкуването на Наредбите, касаещи условията за под-
помагане със земеделски субсидии. 
Паралелно с разяснителната кампания и директната 
работа със земеделските стопани експертният екип на 
проекта проучва биоразнообразието в пилотните райо-
ни, анализира заплахите и предлага мерки за тяхно-
то предотвратяване или смекчаване. Тези мерки ще 
се прилагат от земеделските стопани (животновъди), 
които работят в защитените зони. Те ще бъдат ком-
пенсирани за своя труд, загуби и пропуснати ползи от 
специално разработена за целите на проекта грантова 
схема. Така заедно експертите и земеделските стопа-
ни ще изпълнят със съдържание мярката „Натура 2000 
в земеделски земи“ от ОС 2 на ПРСР, както и ще пред-
ложат за включване нови допълнителни дейности към 
мярка „Агроекологични плащания“.
Въз основа на извършените теренни проучвания проек-
тът ще изготви интегрирани планове за управление на 
двете защитени зони.

Следващи материали в броя ще разкажат за предиз-
викателствата и постиженията по проекта – натрупа-
ната и анализирана информация за състоянието на 
биоразнообрзието в районите на действие на проек-
та, създаването на коалицията „Чиста храна, честен 
поминък“, работата на екипа, свързана с разрабо-
тване и тестване на агроекологични мерки, гледната 
точка на земеделските стопани и др. 

Мирослава Дикова, БДЗП

„Опазване на светОвнО значимО 
биОразнООбразие в пасища 
и ливади с висОка прирОдна 
стОйнОст чрез пОдкрепа  
за традициОнния местен пОминък“ Снимка  

М. Кирякова

Научете повече за проекта  
на  http://www.bspb.org/grasslands/
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КРАЛСКОТО ДРУЖЕСТВО за защита на птиците във Ве-
ликобритания (RSPB/BirdLife UK) оценява колко важни 
са фермерите за опазването на природата и че много 
от тях вече предприемат действия, с които помагат на 
дивата природа. Затова то обедини усилия със списание 
BBC Countryfile и още две организации за защита – на 
пеперудите Butterfly Conservation и на дивите растения 
Plantlife, – за да учреди наградата „Природата и фер-
мерството“. Това е най-големият национален конкурс 
от този тип. Тази година RSPB получи повече от 300 
кандидатури – фермери от цялата страна, които бяха 
подложени на изключително щателна селекция. Бяха 
номинирани четирима финалисти, чиито истории бяха 
публикувани на интернет страницата на RSPB (http://
www.rspb.org.uk/ourwork/farming/). Финалистът беше 
определен с публично гласуване и получи първата на-
града от 1000 лири.
Тук ще разкажем историята на Джон Мойр, един от таз-
годишните финалисти. Той управлява фермите Cairness 
Home и Rettray в Абърдийншир, североизточна Шотлан-
дия. Пасищата поддържат стада от едър рогат добитък и 
овце; отглеждат се и житни култури.
Джон въвежда няколко агроекологични практики, за да 
подпомогне дивата природа. Във Великобритания попу-
лацията на сивата овесарка е намаляла с 85% за послед-
ните 30 години. Една от основните причини за това е, 
че интензивното земеделие унищожава семената и на-
секомите, с които тя се храни, освен това гнездата се 
разрушават при косенето на ливадите. Но в Cairness по-
пулацията на сивата овесарка нараства. Това се дължи 
до голяма степен на усилията на Джон и неговия баща 
Уили да предпазят гнездата, като забавят датите за ко-
сене на ливадите.

Друга застрашена птица, 
която обитава органични-
те ферми на Джон, е ка-
лугерицата – тя издава ха-
рактерен „чее-ви“ звук и 
лъкатуши при полет. Тази 
птица напоследък намаля-
ва значително навсякъде 
във Великобритания, но 
тук е облагодетелствана 
от политиката на Джон 
да поддържа ниска плът-
ността на пашуващите жи-
вотни.
Много добре се чувстват 
тук и късоклюните гъски, 
които идват всяка есен от 
Арктика и прекарват зима-
та в близкото езеро Лох 
Стратбег. Ята от до 40 000 

гъски може да бъдат видяни да пасат необезпокоявано 
по ливадите във фермите.

Семейство Мойр 
са спомогнали и 
за спирането на 
замърсяването на 
рекичката, която 
подхранва езеро-
то, като са нама-
лили оттичането 
на органични ве-
щества в реката. 
Това е постигнато 
чрез прилагане на 
метода за орга-
нично земеделие, 
което означава 
да не се използ-
ват синтетични 
торове, хербици-
ди и пестициди. 
Дървета и друга подходяща растителност са засадени 
по бреговете на рекичката. „Ние наистина забелязахме 
подобрение в качеството на водата – сега е много по-
чиста“ – споделя Джон, чиито усилия са възнаградени с 
появата на видри. 
Фермерът внимателно наблюдава присъствието на диви 
растения между неговите органични житни култури и 
събира семена от тях, които по-късно да бъдат засаде-
ни в специално отделени за това части на фермата. Той 
участва и в проект за опазване на крайпътните расти-
телни ивици, където растат много диви видове. Тези 
ивици са цветни и привлекателни през лятото, но много 
по-важно е, че дивите цветя привличат много пеперуди 
и други насекоми. Те пък от своя страна привличат насе-
комоядни животни, включително дребни пойни птички и 
полевки, които пък привличат хищни птици.
В допълнение семейство Мойр, които обработват земите 
тук от 1937 г., са засадили и стопанисват и няколко хек-
тара гора. Днес тя се обитава от сърни, горски бекаси и 
средни бекасини. 
След преминаване към органично земеделие през 2006 г.  
и спиране на използването на пестициди фермерът забе-
лязва значително увеличение на дивите обитатели. Ор-
ганичните методи за борба с вредителите и болестите 
по животните например допринасят за значимо увеличе-
ние на броя на торните бръмбъри, пеперудите и водните 
кончета, както и на насекомоядните птици. „Аз съм мно-
го доволен от своите постижения – споделя Джон. – Ко-
гато се разхождам във фермата със семейството си, се 
чувствам особено горд, като виждам природата наоколо. 
Вярвам, че това ще направи Шотландия още по-хубаво 
място както за хората, така и за дивите обитатели.“

Луиджи Бокачо
RSPB, отговорник по земеделските политики

luigi.boccaccio@rspb.org.uk

за фермерите RSPB -  
и птиците

Джон Мойр
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СНЦ „Млад природозащитник – Бесапара“, с. Бяга, и 
НГГ „Единство“, с.  Исперихово, са част от коалиция за 
опазване и устойчиво развитие на Бесапарските ридо-
ве, която настоява за закриване на кариерите в зоната.  
Разговаряме с Петя Георгиева, един от членовете на 
НГГ „Единство“, която участваше в разработването на 
проекта и е един от основните изпълнители. Най-сър-
цат и компетентен в осъществяване на земеделските 
дейности е Петър Георгиев от с. Исперихово, когото 
представяме в отделно интервю.

КаК се роди идеята за биоградината?
НГГ „Единство“ е сдружение от частни лица, които 
участват със собствена земя и техника и на принципа 
взаимопомощ създадоха по проект на ГЕФ биологична-
та градина на Бесапарските ридове.
Консултациите относно екологичното структуриране на 
градината, например времето на разораване и косене 
да е съобразено с гнезденето на видовете птици, ни 
бяха осигурени от БДЗП.

защо смяташ, че този начин на отглеждане на 
овощните дръвчета е щадящ за природата?

Идеята беше да се оставят между дърветата ивици с 
неразорана площ – естествена тревна покривка, – като 
периодите на косене и разораване около дърветата се 
съобразяват с биологията на местните видове птици. 
Използваме само биопрепарати за растителна защита. 
Както обясни проф. Каров, консултантът ни по био-
земеделие, при създаването на една нова градина се 

разчита на естествения имунитет на растенията и на 
естествения подбор. Младата овощна градина, отглеж-
дана по биологичен начин, създава свой микроклимат 
и се саморегулира. Ако се появят листни въшки, идват 
и калинките, защото не се пръска с химикали. Стара 
овощна градина много по-трудно може да бъде пре-
върната в градина, отглеждана по биологичен начин, 
защото е била пръскана с конвенционални препарати и 
е загубила своите качества. Ето защо създадохме на-
шата овощна градина на ниви, които не бяхме ползвали 
повече от 5 години, получили за това време естествено 
затревяване.
Ще ви дам един пример от тази година: масово се поя-
виха много скакалци по дърветата, почти всички листа 
на кайсиите бяха изядени. Вследствие от този кала-
митет ние наблюдавахме в градината си – около 5 дка 
с кайсии и наоколо, където не е разоравано, –над 200 
щъркела, които останаха там около 10 дена. След този 
престой на щъркелите скакалците почти изчезнаха. 
Проектът беше спечелен и 2009 г. е първата година 
от изпълнение на дейностите по него. Дръвчетата са 
засадени по схемата и мониторингът на лалугера вече 
е реализиран.

Желаем от сърце успешното приключване на 
проекта. Убедени сме, че със земеделските 
стопани ще работим добре и занапред, а и има 
какво още да се прави из Бесапарските земи…

Едита Дифова, БДЗП Пловдив

Градина за кайсии, лалуГери 
и щъркели 
ПРЕЗ 2008 г. Мобилният екип в Пловдив 
по проект „Опазване на световно значимо  
биоразнообразие в пасища и ливади с ви-
сока природна стойност чрез подкрепа за 
традиционния местен поминък“ беше кон-
султант при разписването на проект на Не-
формална гражданска група (НГГ) „Един-
ство“ за изграждане на биоградина с площ 
43,5 дка, финансиран от ГЕФ. Проектът се реализира 
на територията на  защитена зона (ЗЗ) „Бесапарски ри-
дове“. Предоставените консултации съдържат данни 
за биологичното разнообразие в зоната и картов мате-
риал, отразяващ природозащитния статус на територи-
ята. Освен това беше осигурена цялостна консултация 
по оформяне на проекта и разписване на екологичния 
компонент по изграждането на градината, както и под-
крепящо писмо от БДЗП. 
В проекта се предвижда създаване на моделна овощна 
градина, която да съчетава опазване на местни сортове 
овошки и запазване на характеристиките на ландшафта 
(синори, ивици и петна от местни дървесни и храстови 
видове – космат дъб, трънка, шипка и червена хвойна). 
Това ще спомогне за едновременното развитие на ус-
тойчиви земеделски дейности и опазването и поддър-
жането на местообитанията на европейския лалугер, 
пъстрия пор и останалите световно застрашени видо-
ве, които са свързани с тях.
Схемите за засаждане на дърветата са съгласувани и 

с експерти от БДЗП. По наше предложение ще се оси-
гурят площадки за ловуване на хищните птици в на-
сажденията, което ще се експериментира за пръв път 
в този район на България. Поддържането на ивици от 
1 метър между дърветата в състояние на угар е много 
добра предпоставка за развитие на популацията на ла-
лугера, който е основна храна за хищните птици. 
Като партньор по проекта БДЗП ще окаже експертна и 
техническа помощ при реализиране на мониторинга на 
биологичното разнообразие и измерване на ефекта от 
реализираните агроекологични дейности. Мониторин-
гът ще обхваща три вида – лалугер, скален орел и бе-
лоопашат мишелов. По този начин ще се изследва вли-
янието на дейностите, заложени в проекта – а именно 
създаването на био овощна градина, – върху биологич-
ното разнообразие на микрохабитатно равнище. Резул-
татите от този мониторинг ще допълнят дейностите по 
проекта за пасищата, по който БДЗП работи на Бесапар-
ските ридове, където се мониторира биоразнообразие-
то на територията на цялата зона. 

Дейности на БДЗП

Снимка 
Е. Дифова
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ПОРАДИ натрупването на прекалено много емоции и 
факти ще ни бъде трудно да разкажем за всичко слу-
чило се до момента, затова ще споменем само три от 
най-интересните дейности, и то накратко. А „надълго“ 
ще бъде през вечерите около лагерните огньове в Ма-
джарово, Студен кладенец и Атанасовското езеро.

1. МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ! Не е далеч времето, когато 
използването на сателитните методи в нашата работа 
беше само мечта. Искаше ни се да обединим новите 
технологии и науката в името на една природозащитна 
кауза, за да получаваме възможно най-точна и пълна 
информация за навиците и потенциалните заплахи за 
любимите ни царски орли. След усилена подготовка 
БДЗП създаде програма за сателитно проследяване. 
Миналата година започнахме с поставянето на един са-
телитен предавател в Сакар планина, а тази продължи-
хме с още 7 (от общо 14) в рамките на Лайф-проекта. 
Нещо повече. Екипът ни „прелетя“ границите на род-
ната България и съвместно с BirdLife Турция постави 
още 2 предавателя в южната ни съседка. Всички мар-
кирани орли бяха млади, уловени в гнездата им 2-3 
седмици преди да излетят. Използвахме случая да взе-
мем и биометричните им данни (размер, тегло и т.н.), 
а предавателя прикрепвахме чрез изработването на 
специални „тиранти“ от тефлонови ленти (или стома-
нена жица), еластичен силиконов маркуч, найлонови 
конци и капси. Разбира се, най-важното за всички нас 
бе устройството да не затруднява движението на орле-
то, защото не искаме никакви инциденти в резултат на 
нашата намеса. Всички акции имаха успешен завършек 
и сега можем спокойно да “виждаме“ на компютрите 
си всяко движение на маркираните птици.  

2. ЛОШИТЕ НОВИНИ НЕ ЗАКЪСНЯВАТ. Само след два 
месеца обаче предавателят на една от маркираните 
птици започна да излъчва тревожен сигнал. Опасени-
ята ни се потвърдиха, когато намерихме останките на 
орлето под електрически стълб. Сателитната техноло-
гия ни дава информация за движението на птиците, но 

не може да ги предпазва от опасното високоволтово 
електричество. Парадоксално, но точно орлето, което 
бяхме кръстили на Гръмовержеца бог Перун, загина от 
електрическа светкавица, дело на човека. В злощаст-
ния инцидент има явна символика. Все пак нашият 
Перун изпълни мисията си. Сега знаем със сигурност 
една от заплахите за вида и ще работим, за да я сведем 
до минимум. До момента в резултат на друга дейност 
от проекта – мониторинг на опасните електропреносни 
линии – открихме над 70 жертви на токов удар. Реше-
нието според нас е да се изолират част от опасните 
електрически стълбове – съвместно с представители 
на електроразпределително дружество EVN.   

3. ПРОЕКТНА АНКЕТА ИЛИ КАКВО МИСЛИ ОБИКНО-
ВЕНИЯТ ЧОВЕК ЗА НЕОБИКНОВЕНАТА БЪЛГАРСКА 
ПРИРОДА. 79% от анкетираните смятат, че не се прави 
достатъчно за природозащитното обучение на децата 
в училище, 92% са склонни да подкрепят усилията на 
БДЗП при опазването на царския орел и ловния сокол 
в България и 56% считат, че всички ние сме отговор-
ни за състоянието на българската природа! Очевидно 
повечето хора в страната подкрепят природозащитна-
та кауза на неправителствените организации. Разумът 
и трезвата преценка за истински стойностните неща  
започват да изместват колективното ни безразличие. 
Затова и посмачканото ни гражданско общество бавно 
се изправя на крака, като съвсем скоро ни се иска, 
черпейки вдъхновение от природата, да направи и 
първите си несигурни крачки – подходящ оптимистичен 
финал за благородната ни кауза. А ние се надяваме, че 
ни очакват по-добри времена, защото заедно сега ще 
сме по-силни, отколкото сами утре.

  От името на Екип LIFE+ „Save the Raptors“ разказа 
Николай Терзиев

Подробна информация за всички дейности по проек-
та, както и за местоположението на царските ор-
лета, маркирани със сателитни предаватели, ще 
откриете на интернет адрес www.saveraptors.org.

Неусетно край нас се изнизаха месеците от 
началото на поредното голямо предизвика-
телство – първият одобрен Лайф+ проект 
за страната ни. Еуфорията от спечелва-
нето му бързо отстъпи на същинската 
работа и основната причина за това бе 
новосформираният екип. За много от дей-
ностите помагаха наши доброволци, симпа-
тизанти, служители (и приятели), за кое-
то им благодарим най-сърдечно. Снимки 

С. Спасов

Снимка
Н. Терзиев

Снимки
С. Спасов

лайф+ прОект  
в 3 минути
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НАЙ-ГОЛЯМОТО Рамсарско място в България отдавна 
е познато на природоизследователите. Провеждани са 
много експедиции за проучване на богатото биоразно-
образие в района, най-вече на птиците. Големите бла-
та – Песчинско, Старото, Дюльова бара и Мъртвото бла-
то, – които се намират на остров Персин (познат още и 
като остров Белене) са били дом на най-голямата коло-
ния от чапли, корморани, лопатарки, ибиси и пеликани 
в България. Освен това с изключително висока числе-
ност били всички видове гмурци, патици и потапници, 
които се срещат в нашата страна. Богатите на риба 
блата били място за хранене на няколко двойки речни 
и морски орли. Появата на розови фламинго била една 
от многото „орнитологични“ изненади, характерни за 
тази уникална влажна зона. Това бе причината за обя-
вяването на Поддържан резерват „Персински блата“, а 
по-късно и за Природен парк „Персина“, Орнитологич-
но важно място, НАТУРА 2000 място и т.н.
Но както всяко хубаво нещо, така и това си имало край. 
Появата на хората на острова – изграждане на различни 
постройки, безразборен лов, изсичане на дърветата, 
както и прекратяване на връзката с река Дунав, – дове-
доха до гибелта на блатата. В края на 90-те те напълно 

пресъхнаха и птиците напуснаха своя дом. През отдел-
ни периоди, когато Дунав беше с високи нива, блатата 
частично се наводняваха и напомняха за някогашните 
си славни времена. 
Отново намесата на хората, но този път в добрия сми-
съл на думата, позволи през 2002 г. да стартира проект 
„Възстановяване на влажните зони и намаляване на 
замърсяването“, чиято цел беше да „съживи“ блатата 
на остров Персин и тези в Защитена местност „Кали-
мок – Бръшлен“. Направиха се много предварителни 
проучвания – инженерни, геологични, хидрологични, 
биологични и др. Построиха се шлюзове, диги и дру-
ги съоръжения, които да поддържат водния режим. И 
така до 2008 г. – годината на прераждането или по-
скоро на възкръсването на блатата на остров Персин. 
Те отново се родиха и отново привлякоха като магнит 
десетки видове водолюбиви птици.
Голяма чест бе за нас – екипът на БДЗП Свищов, – ко-
гато през пролетта на 2009 г. Дирекция на Природен 
парк „Персина“ ни предложи да актуализираме списъ-
ка на гнездящите водолюбиви птици във възстановена-
та влажна зона. Задачата бе много отговорна, защото 
това е едно от първите проучвания, които се правят 

четири месеца  
сред „малката делта“...

МАЛКАТА ДЕЛТА – това е другото име, с което е известен Беленският островен комплекс. 
Този своеобразен прякор е измислен доста отдавна и е напълно заслужен и оправдан. Всеки 
природолюбител знае за богатото биоразнообразие, характерно за делтата на една от най-
величествените реки в Европа – река Дунав. Уникалната мозайка от местообитания е дом на 
редица видове земноводни, влечуги, птици и бозайници. Мястото на вливане на река Дунав в 
Черно море е магнит за орнитолози от цял свят. Ето каква е причината Беленският архипе-
лаг да се нарича „Малката делта“. 

Дейности на БДЗП

Снимки
Е. Тодоров
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след съживяването на блатата. 
Така започнаха нашите ежеседмични проучвания на 
„Малката делта“ в продължение на четири месеца –от 
април до края на юли. Разделихме проучваната тери-
тория на шест стационарни точки (Водна кула 1, Водна 
кула 2, блато Песчина, Старото блато, Дюльова бара 
и Мъртвото блато), като при последната използвахме 
каяк заради високото ниво на водата. 
„Където е текло, пак ще тече“ –казва една известна 
българска поговорка, която на орнитологичен език, за-
сягащ блатата, би звучала така: „Където е кипяло от 
птици, пак ще кипи.“ Малката делта отново си завою-
ва прякора, и то само година след своето прераждане. 
Останахме очаровани от богато птиче разнообразие, 
дори на моменти и приятно изненадани. 
По време на проучването установихме общо 37 вида 
водолюбиви птици, от които 29 вида гнездящи във и 
около блатата и 8 вида гнездящи в смесената чапло-
корморанова колония на двата румънски острова. Най-
многочислените видове водолюбиви птици, гнездящи 
на остров Персин, са белобузите рибарки, лиските и 
кафявоглавите потапници. От редките за България 
видове са установени червеновратият и черноврати-
ят гмурец, сивата гъска, белооката потапница и коки-
лобегачът. Най-многочислените видове, гнездящи в 
колонията на двата румънски острова, са големият и 
малкият корморан и сивата чапла. 
Големият, червеновратият и черновратият гмурец ус-
пешно отгледаха по две люпила. В блато Песчина се 
намира една от най-големите колонии на белобузи 
рибарки в България. Кафявоглавите и белооките по-
тапници също са с изключително висока численост за 
страната. Блато Песчина е едно от малкото места в 

България, където успешно се размножава белокрилата 
рибарка.
Миналото е забравено. То е история. Пред нас е бъде-
щето. Именно то ще покаже дали комплекс Беленски 
острови ще защити прякора си. „Малката делта“ е била 
и ще продължава да бъде влажна зона със световно 
значение. Въпрос на време е да се завърнат най-голе-
мите колонии на чапли и корморани в България. Въ-
прос на време е отново да загнездят пеликани. Въпрос 
на време е тук да се появи морският орел. Въпрос на 
време е в полезрението на биноклите да попаднат ро-
зовите фламинго. Въпрос на време е да се възвърне 
старата слава на „Малката делта“. 
За себе си мога да кажа, че е въпрос на дни отново да 
се върна там и да се слея с магията и очарованието на 
дивата природа.

Свилен Чешмеджиев, 
БДЗП Свищов

Дейности на БДЗП
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Дейности на БДЗПДейности на БДЗП

ДОКАТО стотици хиляди птици вече бяха поели по 
своя път от Африка към Европа, ученици от IV езико-
ва гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ във Варна взеха 
участие в българо-френския проект „Европа на криле“ 
(http://www.europeatiredailes.net) с цел по-добре да 
разберат смисъла на съществуването на Европейския 
съюз и да осъзнаят, че споделят общо природно на-
следство, чието опазване не зависи от националните 
граници. Същевременно проектът бе реализиран и в 
други градове на България – София, Пловдив, Бургас, – 
както и във Франция. Организираните лекции и кон-
курсът, посветени на тайните на миграцията, успяха да 
вдъхновят младите хора, които пресъздадоха научено-
то в есета, макети и филми. Чрез конкурсните работи 
децата представиха идеите си за това как всеки от нас 
може да помогне на мигриращите птици и изпратиха 
послания към своите връстници в Европа. 
През месец юли за пореден път бе проведена и олим-
пиада по орнитология, в която участваха ученици от 
Шабла, Каварна и Дуранкулак. Тази година въпросите 
се отнасяха предимно до миграцията на птиците, за-
щитените видове в България и техните местообитания. 
Децата премериха сили в два кръга и показаха отлични 
знания и интерес към света на птиците.
През юли и август на всеки две седмици в Еко Център 
Варна (специализирана база на отдел „Младежки дей-
ности“, Община Варна) деца на възраст между 10 и 13 
години се запознаваха с дейностите на БДЗП, участвай-
ки в презентации, игри и излети. „Защо червеногуша-
та гъска е застрашена от изчезване?“, „Как да опазим 
египетския лешояд?“ или „Как да разпознаем замър-
сителите на околната среда и да намалим влиянието 
им върху птиците?“ бяха само някои от темите, в чието 
обсъждане децата участваха с голям интерес. 
Също през лятото, за поредна година, доброволци 
от БДЗП водеха някои от организираните от Частно-
то училище по българска култура „Цар Симеон I“ в  
с. Сладка вода летни еколагери. Тук децата научават за 
дейностите на организацията, за защитените видове в 
България, учат се да разпознават животните край тях, 
да рисуват и да се ориентират по карти на защитени 
местности, да строят и да поставят къщички за птици.

бдзп варна разказва на децата  
за чудния свят на птиците

През август започна и 
съвместният проект на 
БДЗП, Аквариум Варна 
и Природонаучен му-
зей Варна „Жива про-
лет“, чието послание 
към децата на Варна 
е „Да извадим приро-
дата от учебниците!“. 
От средата на месец 
октомври започнаха 
презентации, практи-
чески занятия, изле-
ти и игри, чрез които 
младите хора да от-
крият тайните не само 
на птиците, но и на 
природата като цяло и да се научат как да се грижат за 
нейното опазване.
Заедно с децата обръщаме поглед към сините просто-
ри и търсим техните крилати обитатели. Сега – през 
есента – едни остават при нас, а други изпращаме към 
топлите страни и тръпнем в очакване да ги видим от-
ново напролет.
„На добър час!“ – казваме на нашите крилати приятели!
„На добър час!“ – на всички ученици през новата учеб-
на година!
„На добър час!“ и на всички нас, които продължаваме 
да се любуваме на чудния свят на птиците!
„На добър час!“ и на започналите отново редовни сре-
щи на членовете на БДЗП Варна! 

Очакваме ви всеки понеделник от 18,30 ч. в офиса 
на БДЗП Варна – гр. Варна, бул. Княз Борис I №81,  
ет. 2, ап. 5, тел. 0878 599363.

Анна Станева, БДЗП Варна
Снимки
А. Станева
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ТОВА е основната цел на стартиралия нов 
проект на БДЗП „Глас и взор за застра-
шените птици“, финансиран по програма 
„М-Тел ЕКО Грант“. Той е насочен към 
опазването на два емблематични за бъл-
гарската природа вида – египетския лешо-
яд и тръноопашатата потапница. 
Египетският лешояд е със статут “за-
страшен от изчезване“ според Червения 
списък на Международния съюз за защита 
на природата (IUCN). За него има разрабо-
тен и одобрен от МОСВ План за действие. 
За съжаление популацията му в България 
през последните години драматично на-
малява. Египетският лешояд е символ за 
БДЗП и организацията ни работи по опазването на този вид от самото си създаване 
през 1988 г.
Тръноопашатата потапница е включена в Световния червен списък със статут „За-
страшен“. В България, в района на Бургаските езера, се намира едно от най-големите 
и важни зимовища на вида в югоизточна Европа. Всяка зима тук се събират между 170 
и 2230 птици.  Липсата на природозащитна култура и непознаването на вида от ловци 
са сред причините за отстрел на птиците и за причиняване на безпокойство.
Това, което БДЗП се стреми да постигне чрез изпълняването на проекта, е повишава-
не на информираността и обществената подкрепа за двата вида, защото с годините 
сме установили, че това е основната и сигурна гаранция за ефективното им опазване. 
Основните дейности са свързани с провеждане на две природозащитни бригади за 
обучение на доброволци и изпълнение на природозащитни дейности в два ключови за 
природозащитата района – Източните Родопи и Бургаските влажни зони.
Важен елемент в политиката на БДЗП е привличането и обучението на млади хора 
(ученици и студенти) за изпълняване на природозащитни дейности. Мониторингът на 
популациите на двата вида и провеждането на много от консервационните дейности 
се осъществява от доброволци. Тяхното мотивиране и обучение е необходимо за оси-
гуряване на дългосрочен капацитет за опазването не само на египетския лешояд и 
тръноопашатата потапница, но и на цялата българска природа. 
Какви са резултатите от бригадите в Маджарово и Атанасовското езеро?
Много е трудна задачата да изчислим колко хора са минали през школата на Атана-
совското езеро или в Маджарово. Само за тази година те са над 200 за общо 15 дни по 
време на организираните бригади.
Но не статистиката е важна. Тя никога няма да доведе до по-дълбоки изводи и да 
каже кой какво е взел от тези места и кой какво им е дал. За нея остават неясни 
всички онези подбуди, които карат хората да се връщат на Точката, да се катерят 
като диви кози по скалите до гнездата на лешоядите или да прекарват свободното си 
време в обикаляне на различни места, следейки за състоянието на птиците, за вида 
им, за броя им, за бракониери...
Знаят го тези, които са били там, които са „вкусили“ от тези места и които са нераз-
делна част от идеята на природозащитата.
На истинската, реалната, полевата, газеща в калта и лугата природозащита.
Такава, която те кара да стоиш насред езерото, зачуквайки дъска след дъска в остро-
ва за рибарките. 
Такава, която те кара да не се страхуваш от това, че ще изгориш на слънцето, че ще 
си ожулиш краката, че ще замиришеш като мършата, която мъкнеш за площадката за 
подхранване на лешояди.
Затова пък ще имаш усещането – когато в края на деня седнеш край огъня, – че си 
направил нещо полезно, че си станал част от нещо по-голямо и по-добро.
И когато се огледаш наоколо, сред хората, които довчера не си познавал, ще разбе-
реш, че са ти станали близки, защото вече ви свързва магия. 
И само от теб ще зависи тя да остане.
Не сте успели да се включите в нито една бригада тази година? Не страдайте, дого-
дина продължаваме.

Валентина Ангелова, БДЗП Бургас

ОпОзнай Ги, за да Ги Обикнеш... 
и Опазиш!

Снимка
Д. Градинаров

Снимки
И. Димчев

Снимка
Д. Градинаров

Снимка
М. Ладова
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БиЗнес и  
БиораЗнооБраЗие

ГОЛЯМА част от защитените видове птици и техните 
местообитания зависят от земеделските практики, ко-
ито се прилагат в местата, където тези видове се хра-
нят и размножават. Земеделските земи с висока при-
родна стойност (ВПС) поддържат висока концентрация 
на биоразнообразие, характеризират се с екстензивни 
земеделски практики и се намират в отдалечени сел-
ски райони. Най-висока е концентрацията на биораз-
нообразие в места, където земеделието е с ниска ин-
тензификация. В България това са земеделските земи 
с мозаечна структура на обработваемите площи, и 
най-вече – полуестествените пасища и ливади, които 
се ползват екстензивно. Те се характеризират с ниска 
гъстота на добитъка, ниска степен на използване на 
химически вещества и висока степен на влагане на чо-
вешки труд, например планинската паша на стада от 
овчар. 

Разграничават се три типа земеделски земи с ВПС:
ТИП 1: земеделски земи, съставени предимно от полу-
естествена растителност;
ТИП 2: земеделски земи, в които преобладава ниско 
интензивно земеделие или мозайка от полуестествени 
и култивирани площи от малки по размер полета; 

земеделски земи  
с висОка прирОдна стОйнОст

ТИП 3: земеделски земи, в които се намират редки ви-
дове или са с висок процент от европейската попула-
ция на даден вид. 

Земеделските земи с висока природна стойност са за-
страшени най-вече от интензификация или от изоста-
вяне вследствие на депопулацията на селските райони 
и изоставянето на земеделските земи в тях. И двете 
заплахи се смятат за особено вредни за биологичното 
разнообразие. 
Запазването на земеделските земи с висока природна 
стойност е сред приоритетите на ЕС и се подпомага фи-
нансово предимно чрез мерките от Ос 2 на Програма-
та за развитие на селските райони (ПРСР). Мярка 214 
„Агроекологични плащания“ компенсира дейностите 
за управление на пасища и ливади с ВПС, както и опаз-
ването на местообитания на застрашени видове птици 
в орнитологично важни места. Изготвен е и ВПС инди-
катор, който заедно с индекса за обикновените видове 
птици оценява до каква степен ПРСР изпълнява своите 
цели за опазване на селската природа и традиционния 
ландшафт. 

  Мирослава Дикова, БДЗП
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10 Снимка 
Г. Попгеоргиев10



ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ практики са от изключителна важност 
за опазване на дивата природа. Земеделските земи пре-
доставят места за гнездене и храна за много видове пти-
ци, както и за други видове животни и растения. Много 
от европейските видове птици, зависими от земедели-
ето, намаляват драстично през последните 30 години. 
Причините не са еднозначни за всички видове птици, 
но основните фактори за намаляване на числеността и 
дори изчезването на някои видове птици, обитаващи зе-
меделски земи, са следните: 

 ● Загуба на смесените земеделски системи и преми-
наване към монокултури, което води до загуба на 
разнообразие на местообитанията, на растенията и 
животните и по-малко възможности за целогодиш-
но изхранване на птиците на дадено място.

 ● Използват се все повече и по-ефективни пестици-
ди, което води до загуба на храна от насекоми и 
семена на бурени.

 ● Промяна в структурата на посевите, като напри-
мер намаляване на зимните култури, които са от 
изключителна важност за изхранването на видове 
като червеногушата гъска, както и за гнездене на 
чучулигата, ливадния блатар и други видове, които 
правят гнездата си на земята.

 ● Промяна в начина на стопанисване на пасищата и 
ливадите, преминаване към интензивно животно-
въдство, хранене на животните със силаж вместо 
сено, усилено торене на ливадите и други. Тези 
практики водят до влошаване както на хранителна-
та база на много видове птици, така и на местооби-
танията за гнездене.

 ● Увеличаването на блоковете на земеделското сто-
панство води директно до загуба на места за гнез-
дене и хранене поради намалените синори и меж-
дублокови пространства. 

 ● Поставянето на отрова за гризачи и хищници води 
до директно отравяне на птици, особено сред граб-
ливите.

За да предотврати или намали загубата на птици и био-
разнообразие в резултат от земеделските практики, 
ЕС въвежда компенсаторни плащания за земеделските 
стопани, които изберат да прилагат по-нископродук-
тивни земеделски практики, допринасящи за опазване 
на околната среда. Това са така наречените агроеко-

логични плащания (Мярка 214), за които се кандидат-
ства в рамките на Програмата за развитие на селските 
региони. 
По мярката се подпомага една или комбинация от агро-
екологични дейности, включени в следните под-мерки 
и направления към тях:
1. Биологично земеделие с направления:

 а) биологично растениевъдство;
 б) биологично пчеларство.

2. Управление на земеделски земи с висока природ-
на стойност (ВПС) с направления:

 а) възстановяване и поддържане на недоизпасани 
затревени площи с висока природна стойност – ВПС1;
 б) възстановяване и поддържане на преизпасани 
затревени площи с висока природна стойност – ВПС2;
 в) поддържане на местообитанията на защитени ви-
дове в обработваеми земи, разположени в орнито-
логично важни места – ВПС4.

3. Поддържане на характеристики на ландшафта с 
направление традиционно отглеждане на овощни 
култури.
4. Опазване на почвите и водите с направления:

 а) въвеждане на сеитбообращение за опазване на 
почвите и водите;
 б) контрол на почвената ерозия.

5. Традиционно животновъдство с направления:
 а) опазване на застрашени от изчезване местни по-
роди;
 б) традиционни практики за сезонна паша (пастора-
лизъм).

Финансовата помощ за извършване на агроекологични 
дейности се предоставя под формата на ежегодни аг-
роекологични плащания за период от пет последова-
телни години. Един кандидат може да бъде подпома-
ган едновременно за извършването на повече от една 
агроекологична дейност за периода на прилагане на 
мярка „Агроекологични плащания“. 
БДЗП работи със земеделските производители в райо-
на на Бесапарските ридове, Понор и Западен Балкан, 
като ги информира за възможностите и им оказва ме-
тодическа помощ при попълване на заявленията, избор 
на най-подходящите за тях дейности и други.

Едита Дифова и Мирослава Дикова, 
БДЗП

фермерите – стОпани на земята и 
ОтГОвОрни за Опазване на прирОдата

БиЗнес и  
БиораЗнооБраЗие

фермерите – стОпани на земята и

иораЗноо Зиеие

Снимка 
Г. Попгеоргиев

11



интервюта

защо смяташ, че именно този бизнес щади 
природата?

Ние сме местни хора, които обработват земеделска 
земя и отглеждат животни. Аз и семейството ми уп-
равляваме полски култури и поддържаме пасища, а 
алтернативата  е фотоволтаици, заводи за отпадъци, 
кариери. Това ще унищожи хълмовете бързо.

отКога водиш таКава природощадяща политиКа?
Вродено ми е, по наследство. Семейството ми отглеж-
да животни от поколения в селото. Аз просто съхраня-
вам традициите.

КаК смяташ да развиваш бизнеса в бъдеще?
Мисля да увеличавам животните с още 30-40 глави ЕРД 
и да инвестирам в торова яма, за да мога да управля-
вам по-успешно отпадъците от животните. Планирам 
също да увелича площите на пасищата и да закупя свои 
частни, но цените са много високи. Мисля си да пре-
върна част от обработваемите земи в пасища.

необходими ли са големи инвестиции, за да 
бъде бизнесът ти природосъобразен?

Да, доста. Не е лесно да поддържаш екстензивно па-
сищата.

КаКъв е при теб иКономичесКият баланс? може 
ли да Кажеш, че си на печалба?

Да, мога. Много е трудно да оцелееш в този бранш,  до-
волни сме от директните плащания на площ. Ако може 
и директно да продаваме продуктите си – мляко, сире-
не, тогава ще се усети истинската печалба. 

според теб Кое стимулира в днешно време в 
българия еКологичната политиКа на бизнесите?

Субсидиите от държавата и вътрешното убеждение на 
човека. И двете са важни. (смее се)

а от Кого зависи един бизнес да е еКологично 
отговорен?

Това зависи от човека най-вече.  Непрекъсната връзка 
с природата е важна – когато кравите пашуват, те раж-
дат по-лесно, по-здрави са.

КаКви заплахи за българсКата природа виждаш?
Сметището, битовите замърсявания от хората. Непре-

къснато правя забележки на собствените си работници 
да не изхвърлят безразборно опаковките  от храната, 
но всичко е въпрос на лична култура. 

познаваш ли птиците?
Ами да, обикновените видове ги познавам добре. Но 
растенията познавам повече.

имаш ли любима птица? 
Бухалът, но по-любими са ми растенията – бабините 
зъби (Дафинка посочва как са плъзнали из двора на 
фермата).

а би ли отишла на бърдуочинг през почивните 
дни? 

Да, въпреки че нямам много такива.
КаКво  представлява за теб партньорството с 
неправителствена организация Като бдзп? 
КаКво очаКваш от нас? има ли нещо КонКретно, 
с Което бдзп може да подпомогне еКологичния 
Компонент в твоя бизнес?

Очаквам от БДЗП напътствия за опазването на природа-
та и растенията. Да ме консултират и нататък за при-
родосъобразни практики. А също и торова яма, с това 
директно може да ме подпомогнете. (усмихва се)

има ли нещо, за Което досега не стана въпрос, 
а исКаш да го споделиш с читателите на списа-
ние „за птиците“?

Всички хора се страхуват от Натура, а могат да бъдат 
стимулирани чрез парични компенсации за това че са 
в зоната. Само предприемчивите хора могат да се въз-
ползват от Натура 2000, ПРСР и нейните мерки, така че 
да правят и да имат полза от екологосъобразен бизнес, 
и той да е устойчив. Аз планирам поне 5 години напред 
работата си. 

Докато разговаряхме с Дафинка в двора на фермата 
∫, тя попълваше талончето за семейно членство в 
БДЗП. Пожелаваме ∫ успех в управлението на семей-
ната ферма и сме сигурни, че предприемчивостта ∫ 
ще бъде възнаградена.

аз прОстО съхранявам традициите…
дафинКа методиева от с. алеКо Константиново, община пазарджиК, е собствениК на ферма за Крави и овце. 
в семейната ферма дафинКа и дъщеря ∫ даниела отглеждат пасищно 150 Крави, вКлючително с телетата, и 
300 овце от смесени породи. семейството обработва под аренда 600 ха земеделсКа земя, ливади и пасища. 
даниела е истинсКият мениджър на фермата. младата жена е всеКи ден в стопанството сред животните. в 
момента учи животновъдство в аграрния университет в пловдив.
през 2008 г. с помощта на еКсперти от бдзп  дафинКа методиева става единственият фермер в българия, 
Който Кандидаства успешно по мярКа 214 „агроеКологични плащания“, подмярКа „управление на земедел-
сКи земи с висоКа природна стойност“, направление „поддържане на местообитанията на защитени видове 
в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“. през 2009 г. дафинКа не успя да запази 
наетата за целта земя за втора поредна година, а изисКването за поети агроеКологични ангажименти е пет 
години, поради Което се отКаза да изпълнява по-нататъК това направление. 
това е и един от проблемите, Които спират земеделсКите производители да се ангажират с агроеКологичните 
мерКи на прср. от 2009 г. общините могат да отдават под наем земеделсКи земи за тригодишен период, 
но и това не е достатъчно.
дафинКа обаче не се отКаза от агроеКологията – тази година тя успя да наеме 140 дКа общинсКи пасища и 
таКа пое нов агроеКологичен ангажимент, този път по направление „възстановяване и поддържане на недо-
изпасани затревени площи с висоКа природна стойност“. стисКаме ∫ палци да го доведе до успешен Край.
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защо смяташ, че именно този бизнес щади 
природата?

Спомням си старите насаждения с овощни дървета в 
селото ни с билки между редовете, ухаят силно, пре-
литат птици – бухали, авлиги... Тревата между дърве-
тата беше като в ливада – с различни треви, с храни-
телна стойност, косеше се 2-3 пъти в годината. Това 
е и по-евтиното производство на плодове, пести се от 
скъпите препарати за растителна защита, а и дървета-
та боледуват по-малко. Тревостоят, който се поддържа 
между дърветата, е автентичен. Имам идеята да съ-
бера от плевнята семената, които са тревни смески от 
местните ни видове треви, и да ги използвам, като ги 
разхвърлям между редовете на овощна градина, която 
съм създал върху бивши ягодови масиви.

отКога водиш таКава природощадяща политиКа?
Отдавна, 1992-1993 година, но нямах условията. Земя-
та още не беше раздадена на хората.

КаК смяташ да развиваш бизнеса си в бъдеще?
Мисля да инвестирам в трайни насаждения с цел био-
логично производство.

необходими ли са големи инвестиции, за да 
бъде бизнесът ти природосъобразен?

Да, необходими са, защото механичните обработки 
и ръчният труд са доста повече от конвенционалното 
поддържане на овощната градина.

КаКъв е при теб иКономичесКият баланс? може 
ли да Кажеш, че си на печалба?

Не може да се каже, че съм на печалба, тъй като въ-
трешният пазар на плодове и зеленчуци е силно стеснен, 
дори и за конвенционалното производство. Целта ми е 
да мога да предложа като краен продукт сушени плодо-
ве. Така смятам, че ще хвана една по-добра цена. Ис-
кам да затворя цикъла на биологичното производство –  
да суша плодове от биоградината. Имам идея за запазе-
на марка. Но пазарът на биологично чистата продукция 
е в големите градове. За целта преди три години из-
градих и оборудвах сушилня за плодове. Кандидатствах 
по програма на UNDP, Jobs-Проект 100 „Създаване на 
конкурентоспособни стартиращи фирми“ на Министер-
ството на икономиката и енергетиката.

според теб Кое стимулира в днешно време в бъл-
гария еКологичната политиКа на бизнесите?

Търсенето на нови пазарни ниши. Тъй като природата 

ОвОщни Градини,  
ухаещи на билки…
петър стоянов георгиев е земеделсКи стопанин от село 
исперихово, община брацигово, на оКоло 30 Км от град 
пловдив, разположено в зз „бесапарсКи ридове“. от го-
дини петър отглежда зърнени Култури, ягоди, тиКвичКи и 
овошКи. Към момента те са общо над 80 деКара. излежда 
обаче, че овощната градина му е най-голяма слабост. пре-
ди години той заКупува и част от бившия стопансКи двор 
на селото, Където по-Късно изгражда сушилня за плодове.

ни е все още чиста и може да се правят такива стопан-
ски практики. И благодарение на проекти по Jobs, ГЕФ, 
ПРСР – но информираността сред хората за мерките от 
програмата е твърде недостатъчна.

а от Кого зависи един бизнес да е еКологично 
отговорен?

Водеща е политиката на държавата, после на общи-
ната, след това личната ти информираност, участия в 
обучения.

КаКви заплахи виждаш за българсКата природа?
Разширяването на кариерите, които са в близост до нас 
и пряко заплашват бизнеса ни; безразборното битово 
замърсяване от населението.

познаваш ли птиците?
Много добре.

имаш ли любима птица? 
Царският орел.

а би ли отишъл на бърдуочинг през почивните 
дни? 

Да, стига да намеря време.
КаКво представлява за теб партньорството с 
неправителствена организация Като бдзп?  

Обмяна на информация и опит преди всичко. 
КаКво очаКваш от нас? има ли нещо КонКретно, 
с Което бдзп може да подпомогне еКологичния 
Компонент в твоя бизнес?

Можете да ми помогнете с професионална информа-
ция, за да допълня знанията си. След като прочетох 
книгата за Бесапарските ридове, разбрах какви ценни 
видове птици и животни имаме тук.

има ли нещо, за Което досега не стана въпрос, 
а исКаш да го споделиш с читателите на списа-
ние „за птиците“?

Искам да споделя болката си, че много ценни и застра-
шени видове изчезват поради недобросъвестност, и то 
невъзвратимо.

Интервютата взе Едита Дифова, БДЗП Пловдив

интервюта

Снимка
Е. Дифова
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ПОД екосистемни услуги се разбират ползите, преки 
и косвени, които хората извличат от екосистемните 
функции. Например реките и влажните зони улавят пя-
съка и калта и по този начин пречистват водата, което 
се явява екосистемна услуга – декомпозиране и абсор-
биране на замърсителите. Тези функции, които са при-
родни процеси, могат да се разглеждат като услуга към 
хората, които се възползват от наличието на натурална 
чиста вода. В тази връзка е важно да се посочи, че 
екологични услуги са само тези процеси, които предос-
тавят ползи за хората под една или друга форма. 
Разграничават се четири основни типа екосистемни ус-
луги: материални (продукти, получавани от екосисте-
мите), регулиращи (ползи, получавани от регулация-
та на екосистемни процеси), културни (нематериални 
ползи) и поддържащи (услуги, които осигуряват пре-
доставянето на всички останали екосистемни услуги). 
Материалните услуги се отнасят до продукцията, до-
бита от екологичните системи и директно използвана 
в производството или за лична консумация от хората. 
Храната и питейната вода са две от най-важните мате-
риални услуги – при това жизненоважни за хората. 
Важен аспект на материалните услуги на екологичните 
системи, свързан с тяхното биоразнообразие, е предос-
тавянето на генетичен материал, който може да бъде 
разработен в продукти с пазарна стойност за фармацев-
тичната индустрия, земеделието и други приложения.
Регулиращите услуги са по-трудни за разбиране и при-
знаване. Тази група е свързана с капацитета на естест-
вените екосистеми да регулират важни екологични 
процеси и животоподдържащи системи чрез биогео-
химични цикли и други биосферни процеси. Освен че 
поддържат здравето на екосистемите, регулиращите 
функции предоставят много услуги с пряко и/или кос-
вено въздействие върху човешкото благополучие, на-
пример: 
РЕГУЛИРАНЕ НА КЛИМАТА – В глобален мащаб това е 
абсорбирането или изпускането на парникови газове, 

което влияе върху температурата на земната повърх-
ност чрез комбинация от процеси, познати като кръго-
врат на парниковите газове. Пример за регулиране на 
климата на местно ниво е влиянието на неравностите 
по повърхността върху влагата на почвата и изпаря-
ването. Земеделските производители прилагат този 
подход, когато засаждат дървета за заслон от вятъра. 
Тези естествени прегради намаляват скоростта на вя-
търа и така променят микроклимата, температурата и 
влажността на въздуха и намаляват почвената ерозия, 
влияят положително върху реколтата и повишават про-
изводствената ефективност на много земеделски кул-
тури, а и намаляват стреса за добитъка от студения 
вятър.  
РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДИТЕ – Повечето влажни зони скла-
дират, регулират и подхранват както откритите, така и 
подземните водни запаси. Те играят ролята на водни 
резервоари и по този начин допринасят за по-равноме-
рен воден поток. Влажните зони също така намаляват 
и забавят върховите стойности на водните потоци и по 
този начин предпазват прилежащите територии от на-
воднения. По време на засушаване влажните зони про-
пускат водата постепенно и така поддържат постоянен 
поток. 
РЕГУЛИРАНЕ НА ЕРОЗИЯТА – Растителната покривка 
играе важна роля за задържане на почвата и предо-
твратяване на свлачища. Развитите коренови системи 
подпомагат задържането на почвата, което намалява 
седиментите и почвения материал, отнасян по течени-
ето на водните тела.  
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪ-
ЦИТЕ – Горите и естествените тревни площи забавят 
движението на водата от мястото на валеж до мястото 
на вливане на водата в потоци, езера и устия –което 
е важно условие за естественото пречистване, защото 
много от процесите, които спомагат за това, са биоло-
гични и са дело на микроби, като бактерии и плесе-
ни. Тези процеси изискват време и колкото по-дълго 

екОсистемни  
услуГи

БиЗнес и  
БиораЗнооБраЗие

Снимка
Д. Павлова
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водата се придвижва през 
ландшафта, толкова по-
голям е шансът биологич-
ните процеси да извършат 
своите пречистващи функ-
ции. 
Влажните зони могат да 
отстранят от 20 до 60 про-
цента от тежките метали 
в преминаващите през тях 
води, а микробите в екоси-
стемата могат да променят 
химичния състав на херби-
цидите и да премахват тях-
ната токсичност. Типични 
за влажните зони расте-
ния, като водната леща 
(Lemna minor), са в състо-
яние да отстранят годишно 
от 116 до 400 кг фосфор на 

сравнително пряко въздействие върху живота на хора-
та, което може да се усети в рамките на кратък пери-
од от време. Почвообразуващите функции предоставят 
поддържащи услуги, тъй като те не се ползват директ-
но от хората, но промени в тях въздействат върху 
производството на храна, което е материална услуга. 
Други примери за поддържащи услуги са първичната 
продукция, произвеждането на кислород в атмосфе-
рата, формиране и задържане на почвата, кръговрат 
на хранителните вещества, кръговрат на водата и пре-
доставянето на местообитания. 

СТОЙНОСТ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ 
Екосистемните услуги са икономически стоки и като 
такива имат стойност, но тъй като повечето от тях, 
с изключение на материалните, не се купуват и про-
дават на пазара, е много трудно (дори невъзможно) 
да се определи тяхната цена. За да се справят с този 
проблем, икономистите оценяват природните ресур-
си по техния цялостен принос за благополучието на 
хората, като използват термина „цялостна икономи-
ческа стойност“ (ЦИС). Той е съставен от стойности 
за ползване (пряко, косвено, потенциално) и стойно-
сти, които не са свързани с ползването на природните 
ресурси (наследственост, съществуване само за себе 
си).
Преки стойности са тези, които произтичат от прякото 
ползване или съприкосновение с природния ресурс 
(например добив на дървесина, дърва за огрев, бил-
ки, туризъм са преки ползи от горите). Тези екоси-
стемни услуги се разменят на пазарни начала и тях-
ната цена се определя от факторите на търсенето и 
предлагането. 
Косвените стойности са свързани с поддръжката и 
протекцията, която екосистемите и техните естестве-
ни функции предоставят на човешката икономическа 
дейност. Например предпазната функция на горите 
във вододайна зона има косвена стойност за това, че 
контролира седиментацията и оттока на водите, което 
може да се разглежда като услуга към потребителите 
в прилежащите територии – земеделски производи-
тели, ВиК фирми, производители на електричество, 
рибари и други. Друг пример за стойност на косве-
но ползване е пречистването на водите от влажните 
зони. 
При оценяването на стойността на дадена екосистема 
трябва да се взимат предвид и други ценности – же-
ланието на хората да се възползват от екосистемните 
услуги в бъдеще, да оставят същото това богатство на 
децата си, да опазят рядък вид животно, като напри-
мер китовете, макар и да нямат пряка полза от това. 
Познаването и отчитането на всички видове услуги, 
предоставяни от екосистемите, и тяхното правилно 
остойностяване са основата за взимане на правилни 
управленски решения, които не са в ущърб на обще-
ството и не толерират тесни частни интереси.

Мирослава Дикова, БДЗП

хектар площ и между 350–1700 кг/ха азот. Други рас-
тения могат да премахват или разграждат токсични ве-
щества, като тежки метали и пестициди. 
Като културни услуги се определят нематериалните 
ползи, които хората извличат от екосистемите под 
формата на естетична наслада от красивата приро-
да, културно, интелектуално и духовно вдъхновение, 
чувство за принадлежност към определено място, мо-
рална удовлетвореност от съществуването на чиста и 
непокътната природа, удоволствието от рекреационни 
дейности и туризъм. Оценката на стойността на кул-
турните услуги зависи до голяма степен от това как 
хората се възползват от тях –било то директно или ин-
директно. Една екосистема реализира културни услуги 
само когато има хора, които да ги ценят. Природата 
предоставя сцената, а културното наследство придава 
значимост на природните елементи и ги превръща в 
символи, ценени от обществото. 
Поддържащи са тези услуги, които са необходими за 
предоставянето на всички други екосистемни услуги. 
Те се различават от материалните, регулиращите и 
културните по това, че тяхното въздействие върху хо-
рата е косвено или протича през много дълъг период 
от време, докато промените в другите категории имат 

ТИПОЛОГИЯ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ

Материални услуги
Продукти, добити  
от екосистемите

Регулиращи услуги
Ползи от регулационните  
процеси в екосистемите

Културни услуги
Нематериални ползи   

от екосистемите

Поддържащи услуги
Услугите, необходими за предоставянето на всички останали екосистемни услуги

Снимка 
И. Василев

Снимка 
Е. Тодоров

БиЗнес и  
БиораЗнооБраЗие

15



БиЗнес и  
БиораЗнооБраЗие

SLOW FOOD e неправителствена, еко-гастрономическа 
организация за опазване на местните кулинарни тра-
диции, която цели да събуди интерес у хората към ка-
чествената храна, нейния произход и връзката ∫ с общ-
ностите, които я произвеждат. Днес организацията има 
над 100 000 членове в 132 страни. Философията на Slow 
Food е заключена в три думи: Good, Clean and Fair, т.е. 

 ● Храната трябва да е вкусна и от качествени продукти.
 ● Храната трябва да е произведена по природосъо-

бразен начин.
 ● Производителите трябва да получават справедливо 

възнаграждение за своя труд.
Фондацията на Slow Food за опазване на биоразнообра-
зието борави със следните три инструмента: 

 ● Съкровищница на вкусове (Ark of Taste) – това е ка-
талог на традиционни храни, застрашени от изчез-
ване, които носят в себе си икономически потен-
циал за техните производители. Подборът на тези 
продукти става по определени критерии. 

 ● Президиуми на Slow Food (Slow Food presidia) – ме-
ханизъм за опазване и икономическо стимулиране 
на общности от местни производители с цел попу-
ляризиране на техните продукти, стабилизиране на 
традиционни начини на производство, установява-
не на стриктни производствени стандарти и осигу-
ряване на икономическа стабилност на общността, 
която го произвежда. 

 ● Пазари на земята (Earth Markets) – осигуряване на 
възможност за директни продажби на продукцията 
на фермерите в определен район. Чрез този меха-
низъм се гарантира пазар за дребните производи-
тели, които съхраняват традиционни производства 
на храни.

От 2004 г. България се присъедини към световното дви-
жение Slow Food. У нас има 85 членове на Slow Food, 
организирани в 8 конвивиума. Конвивиумът е местната 
структура, обединяваща членове на организацията, ко-
ито споделят нейната философия и се стремят да за-
пазят традициите, свързани с храненето в определен 
географски регион. 

Основни постижения на българските членове:
 ● Участие в Terra Madre през 2004, 2006 и 2008 г.
 ● Родопското бито, зеленото сирене от с. Черни Вит и 

млечни продукти от каракачански овце са включени 
в Съкровищницата на вкусове на Slow Food.

 ● Българска Комисия към Съкровищницата на вкусове
 ● Участие в Световното изложение на сирена в Бра, 

Италия, през 2007 и 2009 г.
 ● Създадени президиум „Зелено сирене“ – с. Черни 

Вит и Президиум за опазване на каракачанската 
овца – с. Влахи

 ● Създаването на Президиум „Смилянски фасул“ е в 
процедура на одобрение.

 ● Стартира пилотен проект за подобряване качество-
то на храната в българското училище.

Карло Петрини, президент на Slow Food на щанда на бъл-
гарските президиуми – Световно изложение на сирена, Бра, 
Италия, 18-21.09.2009

Представяне на българските участници

светОвнОтО движение 
Slow Food в бълГария 

или КаК запазването на Кулинарните традиции ще 
помогне за съхраняването на българсКата природа

Бъдещи стъпки:
 ● увеличаване на членската маса;
 ● укрепване на партньорството с тематично свързани 

научни организации и НПО;
 ● създаване и развиване на партньорства с държав-

ната администрация, с браншовите организации и 
дребния и средния бизнес в сферата на храните и 
туризма;

 ● развитие на съществуващите президиуми и създа-
ване на нови;

 ● организиране на Пазари на земята;
 ● участие в международните форуми, организирани 

от Slow Food.

Връзка на философията на Slow Food с опазването на 
природните дадености в България. В България запа-
зени кулинарни традиции и автентични общности, 
които ги поддържат, се срещат предимно в отда-
лечените части на страната, в планински и полуп-
ланински райони, където не е било възможно разви-
тието на интензивно селско стопанство в годините 
на социализма. В същото време това са и райони със 
съхранена природа и богато биоразнообразие. Пора-
ди тези свои характеристики те са и атрактивни 
дестинации за различни видове „зелен“ туризъм, 
включително специализирани турове за любители 
ботаници, орнитолози и др.
Запазването на традиционните храни и свързаните 
с тях форми на екстензивно животновъдство и рас-
тениевъдство допринася в дългосрочен план за ус-
тойчивото развитие на местните общности в син-
хрон с принципите за опазване на природата.

Десислава Димитрова,
национален координатор за Slow Food в България

dessidim3010@gmail.com

Снимки
Атила Седефчев
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смилянсКи фасул
Смилянският фасул се от-
глежда по горното поречие 
на р. Арда и нейните прито-
ци, на територията на кмет-
ствата Смилян, Могилица и 
Арда на 820 –850 м н.в. Редо-
вете със смилянски фасул се 
редуват с царевица и карто-
фи в една и съща нива. Така 

се осигурява достатъчно топлина, слънчева светлина 
и въздушна влажност за фасула. Обработва се ръчно, 
а насажденията се подхранват с оборски тор. 
Смилянският фасул може да се намери в няколко 
разновидности, които местните хора използват за 
различни ястия. Обща характеристика на фасула е, 
че бързо се сварява и има мек и маслен вкус.
Поради своята голяма популярност смилянският фа-
сул е обект на много злоупотреби. Фасул с неизвес-
тен произход и лошо качество се пакетира и продава 
от недобросъвестни търговци като смилянски, което 
компрометира оригинала. Местните хора са защи-
тили юридически своя продукт. Със създаването на 
президиум на Slow Food през 2009 г. за опазване на 
смилянския фасул ще бъдат запазени агрономиче-
ската практика за отглеждане на фасула и общност-
та, която е обединена около тази култура. 
Производител и координатор на президиума:
Захари Кехайов, с. Смилян, общ. Смолян,  
тел.: +359886461813

Смилянският фасул се от
глежда по горното поречие 
на р. Арда и нейните прито
ци, на територията на кмет
ствата Смилян, Могилица и 
Арда на 820 –850 м н.в. Редо
вете със смилянски фасул се 
редуват с царевица и карто
фи в една и съща нива. Така 

се осигурява достатъчно топлина, слънчева светлина 

КроКмач
Крокмачът е 
м л е ч н о - к и с е л 
продукт, резул-
тат от фермента-
цията на осолено 
овче мляко. За 
приготвянето на 
крокмача се из-
ползва овче мля-
ко, събрано в края на лактацията, когато неговата 
масленост е висока, а съдържанието на вода е ни-
ско. Това е традиционен начин за съхраняване на 
млечен продукт, характерен за северна България. 
При него ферментацията започва спонтанно, което 
го отличава от катъка, при който ферментацията е 
предизвикана от маята в сиренето, което се натро-
шава в прясното мляко.

Крокмачът има приятен солено-сладък вкус. Кон-
систенцията му наподобява тази на майонезата. При 
правилно приготвяне и съхранение може да запази 
своите вкусови качества в продължение на повече 
от една година. Използва се предимно за гарниране 
на салати от свежи зеленчуци – домати, печени чуш-
ки, краставици. 

Производител и ръководител на конвивиум  
„Ракита“, с. Ракита, обл. Плевен:
Валери Нешов, valeri_neshov@abv.bg, 
тел.: +359 898622359

толумсКо сирене от КараКачансКи овце

Този продукт се про-
извежда в с. Влахи от 
мляко от каракачански 
овце. Стадото се под-
държа от сдружение 
Семпервива и наброява 
350 животни. Сиренето 
се прави по традицион-

на каракачанска рецепта. В миналото толумското си-
рене е правено в мяхове от агнешки кожи. Днес тех-
нологията е адаптирана за нуждите на съвременния 
потребител. Толумското сирене има свеж и приятен 
вкус. Консистенцията му е ронлива. През 2008 г. Slow 
Food решават да създадат президиум за опазване на 
тази рядка за България порода, като популяризират 
продуктите, които се произвеждат от нейното мля-
ко: бяло саламурено сирене, кисело мляко, толумско 
сирене. През последните три години продуктите от 
каракачански овце се радват на голяма популярност в 
изложенията, организирани от Slow Food, и са високо 
оценени от посетителите. Запазването на тази рядка 
порода и традиционните начини за нейното отглеж-
дане ще даде възможност за съхраняване на дивата 
природа в южните части на Пирин планина. 

Производители и координатори на президиума:
Атила Седефчев и Сидер Седефчев
Тел: +359 888 788121,+359 886839137
bbps.semperviva@gmail.com, www.semperviva.org

зелено сирене от с. черни вит
Зеленото сирене се полу-
чава от овче бяло саламу-
рено сирене при контакт 
с влажния и хладен въз-
дух в района на с. Черни 
Вит. То принадлежи към 
групата на плесенните 
сирена и е единственият 
до този момент продукт 
от тази група на Балканите. Плесента принадлежи 
към групата на Penicillium roqueforti и се развива 
спонтанно. Въпреки че е произвеждано в продълже-
ние на много години, това сирене никога не е било 
обект на търговска реализация. След откриването 
му през 2007 г. от представители на Slow Food и съз-
даването на президиум за неговото опазване основ-
ните усилия са насочени към постигане на стандар-
тен протокол за производство, който да гарантира 
постоянни характеристики на крайния продукт. На-
ред с това се работи и за консолидиране на общност 
от производители на бяло саламурено сирене. По 
този начин ще се гарантира устойчивост на основ-
ния ресурс за производството на зелено сирене и ще 
се създаде гарантиран поминък на част от местното 
население.

Производител и координатор на президиума:
Цветан Димитров, с. Черни Вит, община Тетевен
kmetstvo_cherni_vit@abv.bg,  
тел.: +359 889521027

Този продукт се про
извежда в с. Влахи от 
мляко от каракачански 
овце. Стадото се под
държа от сдружение 
Семпервива и наброява 
350 животни. Сиренето 
се прави по традицион

на каракачанска рецепта. В миналото толумското си

Архив Slow Food BG

от тази група на Балканите. Плесента принадлежи 

Снимка  
А. Седефчев

Снимка  
А. Седефчев

Снимка  
А. Седефчев

Текстовете за продуктите и рецептите са подготвени от Десислава Димитрова.
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БиЗнес и  
БиораЗнооБраЗие

трахана от смилянсКи фасул

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
Смилянски фасул – по 250 грама от едрия и  
дребния фасул
300 – 400 гр телешко или овче месо
400 гр едро смляна или замразена царевица
150 – 200 мл олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
Към смилянския фасул се добавя малко вода (кол-
кото да го покрие) и се оставя да поври 15-20 мину-
ти. Водата се изхвърля, фасулът се измива. Добавя 
се месото, нарязано на дребно и се залива с вода. 
Оставя се да ври, докато бобът омекне. След това 
се добавят царевицата и олиото и се вари до го-
товност. Разбърква се, за да не загори царевицата. 
Към края на варенето се добавя сол на вкус.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Крокмач с печени чушки  
и градински домати
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
200 гр домати 
150 гр печени белени червени и зелени чушки
200 гр крокмач
1 люта прясна или жарната пиперка
магданоз за декорация

НАЧИН  
НА ПРИГОТВЯНЕ: 
Доматите се бланшират 
и обелват по желание, 
нарязват се на полуме-
сеци и се аранжират в 
чинията под формата на 
венец. Печените белени 
чушки се изчистват от 
семките и се нарязват 
на едро, като се слагат 
в средата на чинията. 
Върху тях се слага кро-
кмачът и се аранжира с 
лютата чушка и листен-

ца магданоз. Готовата салата се консумира с топъл 
хляб или домашна питка, току-що изпечена от мама 
или баба. И да не забравяме татко и дядо, които да 
наточат от домашната ракия, отлежала в черничево 
или дъбово буре. Наздраве и добър апетит!

Трюфели със зелено сирене
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
600 гр шоколадов кувертюр
150 мл прясно мляко
150 мл готварска сметана
150 гр зелено сирене

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
Шоколадът се разтопява на водна баня. Към него се 
прибавят постепенно и при постоянно бъркане пряс-
ното мляко и сметаната. Сместа се хомогенизира на 
ръка с дървена лъжица. Оставя се да изстине, дока-
то шоколадът се сгъсти. През това време се офор-
мят топчетата от зелено сирене. Когато шоколадът е 
напълно изстинал, всяко топче от зелено сирене се 
овалва в шоколадовата смес и се оформят трюфели с 
неправилна кръгла форма. Овалват се в чист какаов 
прах, неподсладен.

Тарта с каракачанско толумско 
сирене
НЕОБХОДИМИ 
ПРОДУКТИ: 
1 средно голям 
патладжан,  
1 тиквичка,  
1 средно  
голям домат
1 печена чуша зелена или червена по избор
200 гp крема сирене или 100 гp кисело мляко по же-
лание
200-250 гp толумско сирене, 1 скилидка чесън
Копър и магданоз по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
В купа се смесват толумското сирене, крема сирене-
то (киселото мляко) и скилидката чесън. Разбъркват 
се добре, докато сместа се хомогенизира. Тиквичка-
та и патладжанът се почистват, нарязват на шайби с 
дебелина 4-5 мм. Осоляват се и след като се отце-
дят, се запичат на скара или тиган за по 1-2 минути 
от всяка страна.
Необходим е готварски ринг с диаметър 8-10 см.  На 
дъното му се поставя шайба домат, върху него се на-
нася млечна смес, следва шайба патладжан, млечна 
смес, шайба тиквичка, млечна смес, печена чушка. 
Тартата се покрива с млечна смес и се заглажда. След 
като се извади от готварския ренг, се декорира с ко-
пър или магданоз и се сервира върху зелена салата.

1 печена чуша зелена или червена по избор

Снимка 
Д. Чакърова

Снимка 
К. Георгиев

Снимка  
А. Седефчев
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Прясно домашно сирене, пълномаслено кисело мляко, 
ароматно масло, домашен кашкавал, крокмач, катък, 
бел муж, бабаек, суджук, солено, старец… Списъкът на 
домашно приготвените храни от мляко или месо е дос-
та дълъг и наименованията варират във всеки регион 
на България. Искаме ли обаче тези продукти да останат 
носталгичен спомен от нашето детство или да предадем 
неповторимия им вкус на нашите деца? За всеки от нас, 
който поне веднъж е вкусил от тях, отговорът е повече 
от ясен. За да не съжаляват онези, които не са, ще се по-
грижи със своята дейност коалиция „Чиста храна, честен 
поминък“1.  
Официалното представяне на коалицията стана на прес-
конференция в БТА на 18 февруари 2009 г. Проявеният 
интерес от страна на медиите беше забележителен, ко-
ето може да се тълкува като ясен знак, че обществото 
се интересува от качеството на хранителните продукти, 
които се предлагат на българския пазар. Това подейства 
като допълнителен стимул на партньорите от коалицията 
да се заемат сериозно с проблемите на малките земе-
делски производители и препятствията, които създава 
законодателството за реализиране на тяхната продукция. 
За какво всъщност става въпрос? И защо БДЗП участва в 
коалиция, която на пръв поглед няма нищо общо с опаз-
ване на околната среда?  
И така. Началото беше поставено със стартирането на 
проекта на БДЗП „Опазване на световно значимо биораз-
нообразие в пасища и ливади с висока природна стойност 
чрез подкрепа за традиционния местен поминък“ през 
2007 г. В хода на изпълнението на дейностите по проек-
та „лъснаха“ огромните проблеми, с които се сблъскват 
дребните фермери в България. Логиката е проста. Под-
държането на  пасищата и ливадите става чрез опасване-
то им от крави, овце и кози. Те обаче се оказаха крайно 
недостатъчни като брой в Понор и Бесапарски ридове 
(зоните, включени в проекта). Опитахме се да стимули-
раме селските стопани да отглеждат повече животни и 
точно тогава  изкристализира проблемът с пласирането 
на млякото, произведено от тях. Оказа се, че в България  
120 000 фермери продават млякото си само на 249 мандри 
и нямат право да продават домашно приготвени млечни и 
месни продукти. Продажбата на мляко само на определен 
изкупвач за региона и поддържаните от него ниски цени, 
естествено, не могат да бъдат финансов стимул за фер-
мера да увеличи броя на отглежданите от него животни, 
които пък да пасат на ливадите и пасищата с висока при-
родна стойност. 
В проведени разговори с колеги от други организации 
стана ясно, че и те в своята дейност се сблъскват със 
забраната за продажба на малки количества домашно 
приготвени храни от фермерите. Естествена следваща 
стъпка бе обединяването в коалиция, която бе наречена 
кратко и ясно „Чиста храна, честен поминък“ и се зае 
активно с разрешаване на идентифицирания проблем.
Дори и кратко проучване на ситуацията в някои европей-
ски страни сочи, че в тях има специално законодателство, 
1 Членове на коалицията са: Българско дружество за защита на пти-

ците, WWF Дунавско-Карпатска програма България, Slow food Бъл-
гария, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, Българска 
национална асоциация на потребителите, Асоциация на овцевъдите 
от Берковица, Сдружение „Биопродукт БГ“, Асоциация за развъжда-
не на Българско родопско говедо и Джерсей, Асоциация за развъж-
дане на местни автохтонни породи в България.

щО е тО „чиста храна, честен пОминък“ 

което позволява на фермерите да преработват продук-
цията си във фермата и да я продават законно на край-
ни клиенти, ресторанти и магазини. Коалицията проучи 
внимателно какво казва българското законодателство за 
възможността това да се случи и в нашата страна. Ока-
за се, че директните продажби на храни, произведени 
в малки ферми, са категорично забранени. Поради тази 
причина партньорите от коалицията насочиха всички-
те си усилия към промяна на действащата нормативна 
уредба, която спъва развитието на дребните фермери. В 
писмо до министъра на земеделието и храните те се обя-
виха за създаване на „работна група, която да разработи 
наредба, позволяваща на земеделските производители 
да преработват и да продават директно своята продук-
ция, при строго спазване на хигиенните норми“2.
Макар и бавно, оказа се, че чудеса стават! От средата на 
месец септември е създадена работна група към Минис-
терството на земеделието и храните, в която са поканени 
и участват представители на партньорите в коалицията. 
Като резултат се очаква промяна в законодателство-
то, която ще даде възможност на фермерите да могат 
да  достигнат до потребителите по легален начин, а по-
требителите – да избират качествени и вкусни продукти, 
които са с регламентиран произход, не замърсяват окол-
ната среда и осигуряват достойно заплащане на фермер-
ския труд.
Приемането на тези промени в законодателството от-
ключват вратата към развитието и на така наречения 
„гурме“ туризъм, добре познат на ценителите на добра 
храна в цяла Европа. Представете си уикенд в избран от 
вас регион на България, посветен на дегустация и заку-
пуване на местни специалитети и вина. Звучи изкусител-
но и забавно. Така е по света, а защо не и у нас?
Но да се върнем към участието на БДЗП  в коалицията. 
Малките ферми са обикновено в места с висока природна 
стойност и съхраняването на традиционния бит на фер-
мата, запазването на поминъка (обикновено животновъд-
ство), както и предлагането на храни, произведени чрез 
прилагането на традиционни практики, пряко допринасят 
и за опазването на околната среда. А това е и основната 
цел на БДЗП като природозащитна организация, нали?

Мануела Мурджева, БДЗП

2 Писмо до министъра на земеделието и храните от 17.02.2009 г.

Снимка
Semperviva
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ЩЕ ТИ ХРУМНЕ ЛИ, драги читателю, че едноседмичен 
престой в Италия на група порядъчни българи може да 
мине без пица и спагети... Не, нали? Не е за вярване, 
но се случи. А сега ще ти разкажа защо...
Групата е сборна формация – представители на непра-
вителствени организации, фермери и журналисти. Пъ-
туваме из Тоскана – спим в селски къщи, гостуваме във 
ферми. Сигурно е излишно, но да кажа – пътуването е 
служебно и старателно организирано.
Може би затова (адмирации за организаторите!) първа-
та ни спирка е Флоренция... Ще ти призная, вече схва-
щам доста по-ясно „що е то стендализъм“. Сигурно си 
чувал за симптомите на Стендал, когато за първи път 
се сблъскал с чудото Флоренция... Големият писател 
онемял буквално и се наложило медицинска помощ 
да го извади от необичайното състояние. След което 
понятието „стендализъм“ влиза в употреба, за да обо-
значи конкретни симптоми, които туристите – гости на 
Флоренция – изпитват при нечовешките гледки, които 
се стоварват на главите им... Те (гледките) вече са зад 
гърба ни и леко пораздрусани от „стендализъм“, се 
отиваме да  намерим селската къща, в която ще нощу-
ваме. И успяваме – в тази част на Европа има табели, 
те даже са си по местата и затова подобни акции не 
изискват колективната мозъчна атака на всички пъту-
ващи в колата.
Поотръскали се от едни емоции, попадаме в лапите на 
други. Сядаме в селски ресторант, за да се срещнем 
с позакъснялата си вечеря... Мама миа!!!... Никой от 
нас не очакваше подобно торнадо. Вярвай ми, скъпи 
читателю, озовахме се в центъра на истинско кулинар-
но шоу. Джан Карло, енергичен и очарователен серви-
тьор, който не спира да ръкомаха и да се усмихва, ни 
залива с блюда, както се казва – свят да ти се завие. 

пица ли? 
Всяко от ястията е придружено с гръмогласно обясне-
ние за кулинарната история на рецептата и произхода 
на продуктите. И в този  момент разбираме колко спе-
циално е мястото, където се храним. Всички продукти 
в този ресторант, без изключение, идват не от борси-
те на едро или от близкия супермаркет, а от няколко 
ферми наблизо. И няма какво да се лъжем – вкусът на 
тази храна е различен, прощавай за клишето, но някак 
истински. Пилето мирише на пиле, не на  побъркан от 
хормони бройлер, сиренето, зеленчуците, пастата – 
всичко е респектиращо вкусно и различно от това, с 
което по неволя са свикнали сетивата ни. Това е пър-
вия ни сблъсък с така наречените „директни фермер-
ски продажби“, които дават право на фермерите в 
тази страна да преработват изходната си суровина и да 
продават директно на крайни клиенти - включително 
ресторанти.
На следващата сутрин тръгваме за Монте Варки – малък 
общински център, нещо като нашия Луковит. Спретнат, 
чист, цветен, колоритен (не като нашия Луковит)... 
Имаме цел – ще посетим така наречения фермерски 
пазар за директни продажби. Озоваваме се в средно 
голям супермаркет, който на пръв поглед по нищо не 
се различава от стандартните, с които сме свикнали. 
Да, ама не... Този магазин или пазар, както го наричат 
местните, предлага храни, произведени само и  един-
ствено във фермите от района. Всичко, изложено по 
щандовете му – месо, колбаси, мляко, сирене, вино, 
зехтин, зеленчуци, хляб – е дело на местните ферме-
ри. Хората от района обичат да пазаруват тук по ня-
колко причини: първо, познават лично този, който е  
приготвил храната, и очевидно му вярват, продуктите 
са пресни – доставени са буквално преди час, два. На 
всичкото отгоре са и по-евтини – средно с 10–20 %.
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М. Дикова
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„Преди да се създаде този постоянен фермерски пазар 
– разказва Клаудия Паники, организатор на пазара, – 
фермерите се събираха веднъж в месеца на площада 
в града, за да продават своята стока. Интересът към 
това, което предлагаха, беше голям. Затова земедел-
ските производители се пребориха за правото да имат 
постоянна площ, където да продават. Съдейства им об-
щината на Монте Варки, като им предостави това поме-
щение, за което не плащат наем. Те отделят само 12% 
от месечния си оборот за фирма, която се  грижи за 
поддръжката на магазина, както и за персонала, който 
работи  тук. И това е всичко. Формулата се оказа из-
ключително успешна.“
Че е така, видяхме с очите си. Хората пълнеха кошни-
ците и споделяха, че до традиционните супермаркети в 
района ходят само за да купят неща, които тук липсват. 
На този пазар прекупвачите нямат място. Тук продават 
само производители от района – около 70 семейства, 
собственици на малки и средно големи ферми. На две 
от тези семейства гостуваме следващите дни.
Джана и Даниеле. Тя – много усмихната. Той - много 
висок. Живеят в село, голямо за нашите представи, 
съставено от безброй разхвърляни по баирите махали, 
всяка от които прилича на отделно селище. Джана и 
Даниеле са едни от 30-ината фермерски семейства в 
Пистоя, които живеят от агротуризъм и животновъд-
ство. Гледат 140 овце от рядка местна порода, от мля-
кото им правят сирене и го продават на  туристите, как-
то и на клиенти, които идват до фермата специално за 
да си купят рикота (извара) или  пекурино (твърдо овче 
сирене). Два пъти на ден (веднага след като издоят 
овцете) Джана прави сирене. Да видите какъв майстор 
е!!! Всичко се прави ръчно, а казаните, в които започва 
процесът, изглеждат като филмов реквизит – толкова 
са стари... Преработката на млякото се случва в едно 
малко ателие, което е чисто, спретнато, но крайно 
непретенциозно. Два пъти в месеца представител на 
местната фермерска асоциация идва до фермата, за да 
вземе проби от млякото. Изследва го за микроорганиз-
ми и соматични клетки в лаборатория във Флоренция. 
Животните пък се проверяват от ветеринарни лекари. 
На контрол подлежат и крайните продукти... Но голя-
мата отговорност за качеството на продукта носи фер-
мерът, който сам слага етикета върху храната. А на 
него, освен всичко друго, пише и името на фермата. 
Досещате се какво би се случило, ако фермерът, който 
в случая лично познава клиентите си, допусне небреж-
ност...

Джана се оказва и страхотна готвачка – да знаете 
какви палачинки от кестеново брашно прави! Заразен 
от  идеята, авторът на въпросните редове преобърна 
София, за да намери кестеново брашно. И намери. 
Но какво от това – палачинките на Джана се оказа-
ха непостижими, уви... Но да се върнем в Тоскана –  
чака ни следващата фермерска къща, където ще от-
седнем.
Тя е на Тамара – прекрасна жена на средна възраст, 
която – освен всичко друго – се опитва да говори и 
английски. Има маслинови дървета, лозе... и част 
от изба, в която отлежават тонове кианти. Тамара е 
член на малък фермерски кооператив, който произ-
вежда зехтин и вино. А тя самата посреща и туристи. 
Къщата, в която се настаняваме, е стара, потънала 
в цветя и скромно мебелирана. Окончателно става 
ясно, че в тази част на Европа селският туризъм не 
е като нашия. Тук нещата са ясни – отиваш на село и  
оставяш смешните си претенции някъде другаде. Ако 
ще си ги носиш подръка, това не е твоето място. Тук 
няма джакузи, нито дори  телевизор. Агротуризмът в 
Италия означава челен сблъсък с реалния фермерски 
живот и кулинар-
ни изкушения без 
край... Тамара също 
се оказа прекрасна 
готвачка. И нейните 
манджи са местни 
специалитети, което 
вече не ни учудва. 
Регионалната кух-
ня явно е част от 
формулата на агро-
туризма в Тоскана. 
Заедно с директните  
продажби. Туристи-
те идват на село, 
за да опитат и купят 
фермерски специ-
алитети и вина, за 
които традицион-
ните супермаркети 
отдавна са забрави-
ли. До къщата на Та-
мара, буквално залепен за нея, е магазинът, в който 
гостите и хората от района могат да пазаруват зехтин, 
вино и специални  местни ликьори.
И така, ден след ден, ферма след  ферма... Неусетно 
ставаме част от кулинарна вакханалия, която се вихри 
ненатрапчиво, но щедро и безкрайно симпатично. И си 
оставаме без пици. Те обаче никак не ни липсват.
Това, което ни липсва, са няколко отговора... На ня-
колко кофти въпроса. 

Защо стана така, че българските фермери са един-
ствените в ЕС, които все още нямат право на ди-
ректни продажби? Те нали не са крепостни селяни, 
които трайно обслужват някоя голяма мандра, коя-
то на всичкото отгоре ги прави на маймуни ?

А защо българският селски туризъм е толкова град-
ски и някак мутрешки?

Абе я дайте една пица... Може и спагети.

Даниела Филипова
daniela.filipova@gmail.com
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ветрОенерГийни паркОве и птици 
Съществува ли  
разумният компромис?

НАШАТА компания, която е българско-испанска с 85% 
испанско участие, се насочи в тази област след сре-
ща с нашите партньори, на която стана дума, че тази 
енергетика – свързана с възобновяемата енергия –е 
перспективна, развитието ∫ се подкрепя от Европа и в 
България има условия за нейното развитие. Тръгнах-
ме по стандартния път – взехме една от т.нар. ветрови 
карти от изследователския институт на БАН, правена 
преди години, на която са очертани ветровите зони в 
България.
По онова време, през 2004 г., когато започнахме да 
осъществяваме нашите намерения, не знаехме за НА-
ТУРА 2000 и изобщо че има такава програма. Това, 
което ни интересуваше, беше къде има вятър и как 
може да бъде използван. Оказа се, че най-добрият, 
най-продуктивният вятър е по морското крайбрежие в 
района на Дуранкулак, Шабла, Каварна – Добруджан-
ското крайбрежие. Направихме няколко посещения, 
срещнахме се с кметовете на тези общини, основно 
Каварна и Шабла, и разбрахме, че вече има други ком-
пании, които са ги посетили и са проявили интерес. 
Тръгнахме организационно и административно да оф-
ормяме нещата – договорки с кметовете, разяснения 
пред общинските съвети какви са възможности те за 
използване на вятъра.
На този етап се запознахме и с Ивайло Иванов, ре-
гионален координатор на БДЗП Варна. Той спокойно, 
но настойчиво ни обясни, че всичко това е добре, но 
трябва да се съобразим с миграционното трасе на пти-
ците, за което бяхме чували и знаехме, че пролет и 
есен преминават птици от север на юг и обратно. Зна-
ехме също, но съвсем информативно, че някои птици 
обитават Дуранкулашкото езеро. Тук вече стана дума 

за това, че нашата дейност ще бъде в конфликт с този 
прелет, с птиците, които остават в района през опре-
делен период от годината, че те са твърде много на 
брой и ветроенергийните паркове са сериозна опас-
ност за тях. Това ни разказа Ивайло и съвсем друже-
ски ни посъветва да внимаваме и да бъдем по-далеч 
от основния път на птиците, ако не – да търсим други 
райони на България. Ние първоначално не погледнах-
ме много сериозно на неговото предупреждение, но 
все пак се поинтересувахме как е при нашите испан-
ски партньори и има ли такъв проблем и в Испания. 
Оказа се, че и там има значими миграционни пътища 
и много сериозен прелет и че там също се предполага 
сътрудничество между орнитологична организация, 
която се занимава с наблюдение на пътя на птиците и 
тяхното опазване, и ветровите компании. Това накара 
и нас да погледнем вече от друг ъгъл на казаното от 
Ивайло и срещите ни с него се зачестиха. 
Бяхме купили вече земи в района на Каварна и Шабла 
и дори от няколко месеца бяхме издигнали измерва-
телни кули. Тези кули и сега стърчат и дават данни за 
скоростта на вятъра, но ние отдавна се отказахме да 
правим паркове там.
Отношенията ни с Ивайло се превърнаха от делови 
в приятелски, защото той разбра, че ние не желаем 
да създаваме проблеми и приемаме съвети. Сам ни 
предложи нов район, като подсказа: защо не навлезе-
те навътре, например в района на Суворово, там няма 
такъв проблем с прелета?
И край Суворово има птици, както навсякъде в Бъл-
гария, но няма този сериозен проблем с миграция-
та, който може да попречи на проекта. Започнахме 
да оглеждаме района и подписахме договор с БДЗП, 

През последните пет години всички сме свидетели на 
бурното развитие на вятърната енергетика. За съжа-
ление то е свързано с изграждането на ветропаркове 
в територии, които са ценни за птиците. Така назря 
конфликт. Природозащитниците предупреждават, че 
ветрогенераторите, макар и екологични, са опасни за 
птиците и не трябва да се поставят в ценни за тях 
места. Инвеститорите от своя страна защитават 
тезата, че птици има навсякъде, а там където са най-
важните места, вятърът е най-добър и тъй като има 
поставени приоритети, не можем да се съобразяваме 
толкова много с птиците. Така ли е наистина? Въз-
можно ли е вятърната енергетика да се развива в пече-
ливша насока, като се съобразява с птиците и другите 
животни, за които ветрогенераторите са опасни? Да! 
Един действителен случай ще ни покаже, че разумни и 
добри решения вече съществуват в България. 
„Еолика България“ АД – гр. София е българско-испанска 
компания с предмет на дейност изготвяне на проекти, 
изграждане и експлоатация на алтернативни енергий-
ни източници, изграждане и експлоатация на туристи-
чески обекти и недвижими имоти. Ирина Матеева, от-
говорник по европейските политики в БДЗП, разговаря с 
управителя на „Еолика“ г-н Стилиян Бурханларски. Той 
разказа каква е дейността на компанията в област-
та на ветровата енергетика и как се разви сътрудни-
чеството ∫ с БДЗП.

Архив Еолика България АД
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за да получим специален анализ – какво се знае за 
движението и статуса на птиците. Този анализ се ос-
новава на мониторинг, т.е. включва пролетни и есен-
ни наблюдения на прелета. Ето така всъщност ние се 
отказахме от района, за който апетитите на ветровите 
компании са най-големи, и се насочихме към друг. 
Вятърът, който имаме в Суворово, не е така продук-
тивен, но е достатъчен, за да работим и дейността ни 
да бъде печеливша.
Ние изпитваме удовлетворение от това, че не спорим, 
не влизаме в конфликт с природозащитниците и пра-
вим нещо, което е полезно за всички – за държавата, 
за икономиката, за нашия бизнес, а и създава поми-
нък на населението.
Мисля си, че по този начин би могло и трябва да се 
развива тази дейност в България, без да се ощетява 
природата, включително и нашето птиче богатство. 
Слушах по радиото, че голям процент от защитените 
видове птици са тук, в България, ние сме отговорни 
за европейските птици. Имаме дълг с по-високи из-
мерения от националните и се съобразяваме с това, 
което се изисква от нас – да пазим общото европейско 
природно наследство. Ето това е политиката на наша-
та компания.
Нашият проект в Суворово не е единствен и няма да е 
последен. След като установихме такъв ценен контакт 
с Ивайло, ние по същество влязохме в тесни връзки с 
БДЗП. Срещаме се, за да се консултираме за новите 
обекти, да изясняваме къде може и къде не може да 
се строи.
Новите райони, към които имаме интерес, проверя-
ваме на картата на НАТУРА 2000, но и за места, къде-
то няма ограничения по линията на НАТУРА, правим 
консултация с БДЗП. Експертите ни казват: тук няма 
НАТУРА 2000, но има някакъв друг проблем. Такъв 
е случаят с Провадийското плато. Искахме да стар-
тираме там нов проект, отгоре на платото, където е 
подходящо място за ветрова енергия. Заведохме ис-
панците, харесаха го, всичко добре. Консултирахме 
се с Ивайло и той ни каза, че „няма как да стане“ – на 
това място обитава световно застрашеният египетски 
лешояд – и ние се отказахме.

Няма да скрия, че сме много възмутени, лично аз и 
моите колеги, като чуем и видим къде се изграждат 
ветроенергийни съоръжения, особено след като зна-
ем, че тези места са изключително важни за птиците. 
В района на Крумовград, горе край Каварна, Калиак-
ра, Шабла – гора от ветроенергийни паркове. Струва 
ми се, че нашето правителство, институциите, които 
се занимават с тези проблеми, би трябвало строго да 
санкционират нарушителите, от една страна, но от 
друга – това става постфактум. Трябва да не се допус-
ка, да не се разрешава строителство на такива места, 
за които е доказано, че ще увредят орнитологични 
интереси.
Паркът в района на Суворово се изгражда с една кре-
дитна линия от 100 млн. евро, която ни предоставя 
Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР). Банката е изключително взискателна, когато 
става дума за опазване на околната среда. Нашият 
Доклад за оценка на въздействието върху околната 
среда (ДОВОС) беше приет без забележки от РИОСВ 
Варна, имаше, разбира се, някакви предписания пре-
ди започване, по време на строежа, след строежа, по 
време на експлоатацията – какво трябва да се прави, 
за да сме сигурни, че паркът не създава проблеми на 
обитаващите района птици. Особено впечатление ни 
направи, че ЕБВР не се задоволява в никакъв случай 
с предписанията на РИОСВ Варна, а поставя свои из-
исквания, далеч по-строги и по-конкретни. И ние в 
продължение на цели 5-6 месеца отговаряхме на тези 
конкретни въпроси и изисквания.
Но според мен точно това отношение на ЕБВР помага 
на РИОСВ Варна да повиши своята взискателност към 
следващи проекти. Не мисля, че е останала много те-
ритория за нови проекти – тъй като районът, за който 
РИОСВ Варна отговаря, е пренаситен с ветропарко-
ве, така че малко ще им послужат тези съвети, –но 
може да са полезни за други регионални инспекции в 
страната. В РИОСВ Варна е концентриран сериозен по-
тенциал за работа по ветровата енергия и е натрупан 
много опит. Може би БДЗП би могла да предизвика 
чрез МОСВ срещи с други РИОСВ, за да се сподели 
наличният опит.
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МНОГО важна част от дей-
ността на БДЗП е свързана 
с опазване на Орнитологич-
но важните места (ОВМ). 
Те са убежища не само на 
редки и застрашени птици, 
но и на много други заслу-
жаващи нашето внимание 
растения и животни. И ако 
птиците могат понякога да 
избегнат заплахите, като 
се преместят или напуснат 
дадена територия, то рас-
тителните видове – и осо-
бено редките, ендемични-
те и реликтните – са обречени на пълно изчезване, ако 
не вземем спешни мерки за опазването им.
Орнитологично важното място (ОВМ) Бесапарски ри-
дове – освен убежище на редки и застрашени видове 
птици – е богато на специфична растителност, включи-
телно редки, ендемични и реликтни видове. Тук към 
момента са установени 596 вида висши растения, от тях 
20 вида са защитени от Закона за биологичното разно-
образие, 5 вида са в Приложение №1 на Бернската кон-
венция, 1 вид е в Приложения №1 и 4 на Директивата 
за местообитанията, 48 вида са в новия Червен списък 
на България, 7 са български ендемити, 37 са балкански 
ендемити, 181 са лечебни растения. Ето кои са и най-
забележителните и уязвими видове в местността.
Текирската мишорка (Gypsophila tekirae) е локален 
ендемит. Видът се среща само в ниските части на се-
верните склонове на Бесапарските ридове, между ж.п. 
спирките Хаджиево и Синитево, на ж.п. линията Со-
фия–Пловдив, община Пазарджик и никъде другаде по 
света. Включен е в Червения списък на България с ка-
тегория „критично застрашен“, в Червената книга на 
НР България с категория „рядък“, защитен е от Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР).
Текирската мишорка е събрана за първи път от пър-
вия български професор по ботаника Стефан Георгиев. 
На 6 август 1887 г. той събира около село Хаджиево 
прецъфтели екземпляри от вида. Въз основа на този 
сбор професорът съобщава растението като Gypsophila 
scorzonerifolia, която не се среща в България. На 9 юни 
1891 г. той отново посещава Бесапарските ридове, като 
този път събира цъфтящи екземпляри, но не проме-
ня първоначалното си определение за вида. По-късно 
академик Борис Стефанов, преглеждайки хербария на 
Стефан Георгиев, по екземпляра от втората дата уста-
новява, че това е нов вид за науката. Той прави научно 
описание на вида през 1929 г., без да е посещавал Бе-
сапарските ридове. Дълги години след това описание 
никой не е намирал растението в природата, докато 
през 1968 г. го преоткрива проф. Стефан Станев от 
Природонаучния музей в Пловдив. 
Мишорката се среща в ниските части на склоновете, 
по синорите, из лозята, край изкопи, ровове, пътища 
и други подобни вторични местообитания с дълбоки 
хумусно-карбонатни почви. Видът има качества на пи-

редки растения на бесапарските  
ридОве

онерен елемент, склонен да се настанява на вторично 
нарушени терени. Това създава опасност за унищожа-
ване на местообитанията на вида в две посоки: от една 
страна, засилване на човешкото въздействие, а от дру-
га – пълната липса пък на такова въздействие също 
води до изчезването на вида вследствие естествени-
те сукцесионни процеси, т.е. оптималните условия за 
вида се създават при умерена човешка намеса.
Освен в повлияните от човека места, макар и в значи-
телно по-малка численост видът се среща и в естест-
вени местообитания – по високите части на хълмовете 
в покрайнините на горички и храсталаци, от които с 
напредващото човешко влияние видът се е разселил по 
споменатите новосъздадени местообитания.
Мизийската овсига (Bromus moesiacus) е български ен-
демит, известна само от едно находище на ридовете с 
около 30 екземпляра. Основна заплаха за вида, както и 
за много други, е разработването на кариери за добив 
на инертни материали. Находището е разположено на 
няколко десетки метри от затворена кариера, към ко-
ято обаче има интерес за повторно отваряне, а това би 
довело до пълно изчезване на вида. 
Лъжливопазвената метличина (Centaurea pseudoa-
xillaris) също е български ендемит, известна от едно 
находище с няколко десетки екземпляра на ридовете – 
гората Голямото меше. За съжаление тази гора беше в 
по-голямата си част изсечена незаконно от ДГС Пазар-
джик, а освен това местните жители изгребват хумус-
ния слой, което може да е довело и до изчезването на 
вида през последните години.
Пърчовката (Himantoglossum caprinum) е красива ди-
ворастяща орхидея. Видът се опазва по Директивата за 
местообитанията, защитен от ЗБР, предмет на опазва-
не на защитена зона „Бесапарски възвишения“. Досега 
на Бесапарските ридове е известно само едно находи-
ще в гореспоменатата гора Голямото меше, но въпреки 
специалните търсения не е потвърдено през последни-
те години.
Родопската мерендера (Merendera attica) е балкански 
ендемит от семейство Кремови (Liliaceae). Защитен е 
от ЗБР. Тя е може би най-ранно цъфтящото растение 
по нашите земи – цъфти от януари до средата на фев-
руари.

Кирил Методиев, РИОСВ –Пазарджик

червена Книга

Текирска мишорка
Снимка К. Методиев

Родопска мерендера
Снимка Г. Попгеоргиев
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природата в българия и българия в европа

На фона на западноевропейската „зелена пустош“ стра-
ната ни се отличава с уникално съчетание на ландшафт 
и биоразнообразие. Фактите обаче сочат, че това е не 
защото съумяваме да опазим природното си богатство, 
а явно защото нямаме достатъчно финансови ресурси, 
за да го унищожим. Тук възниква въпросът дали след 
присъединяването на България към Европейския съюз 
(ЕС) това положение ще се промени?

осп и наеп
През 2007 г. у нас стартира Общата селскостопанска 
политика (ОСП) и беше разработена Национална агро-
екологична програма (НАЕП). Последната има за цел 
въвеждането на екосъобразни методи в селското сто-
панство, щадящи природното наследство в страната и 
повишаващи стандарта на живот на хората. Дотук всич-
ко звучи много добре. Проблемът се крие в това, че от 
„клавиатурата“ на българското политическо съзнание 
действат две любими функции: Copy – Paste и Еsc буто-
нът, т.е. каквото и да правим, то е копирано без много 
мисъл, а като не се получи – изнизваме се през задния 
изход. Такъв риск беше поет и с НАЕП, тъй като тя беше 
приложена по западен образец, без да бъде тествана.

ролята на бдзп
Различията между България и страните от Западна Ев-
ропа (от географски и социо-икономически план до на-
чина на поклащане на глава в знак на съгласие) обу-
славят нуждата от изследване на ефекта от НАЕП върху 

биоразнообразието. През 2008 г. БДЗП тества два На-
ционални стандарта (НС) към Условията за поддържане 
на земята в добро земеделско и екологично състояние 
(УПЗДЗЕС), а именно НС 4.1. за поддържане на мини-
мална гъстота на животните и НС 4.2. за почистване на 
затревените площи от нежелана храстова растителност. 
За първи път в страната, като частен случай на Индекса 
на птиците от селскостопанските местообитания1, беше 
разработен и Индекс на птиците от тревните местооби-
тания2.

КаКво установихме?
Сравнението на изоставени и използвани пасища в два 
пилотни района (Натура 2000 и ОВМ Понор и Бесапарски 
ридове) доказа, че по отношение на птиците екстензив-
но ползваните пасища поддържат по-високо видово бо-
гатство и разнообразие. Нещо повече, редица видове, 
измежду които и някои от Приложение 1 на Директивата 
за птиците (горска чучулига Lullula arborea, червено-
гърба сврачка Lanius collurio и ястребогушо копривар-
че Sylvia nisoria), са зависими от наличието на храстова 
растителност.

приложение на резултатите

Настоящото изследване подкрепя ефективността от НС 
4.1 към УПЗДЗЕС и недвусмислено показва, че НС 4.2 
вреди на биоразнообразието в селскостопанските земи. 
На практика НС 4.2 е в противоречие и с двете Дирек-
тиви за опазване на биоразнообразието в страната: чрез 
ощетяване на популациите на видове от Приложение 1 
на Директивата за птиците и чрез унищожаването на 
местообитания от приложенията на Директивата за ха-
битатите. Хубавата новина е, че БДЗП съумя да постави 
на обсъждане тези резултати с отговорните власти и из-
воюва корекция на НС 4.2.

д-р Стоян Николов, БДЗП
stoyan.nikolov@bspb.org

 

пОмаГа ли наеп за ОпазванетО на 
птиците в селскОстОпанските земи?

Настоящият материал отразява резултати 
от проекта „Опазване на световно значимо 
био разнообразие в пасища и ливади с висока 
природна стойност чрез подкрепа за тради-
ционния местен поминък“ (http://bspb.org/
grasslands/), финансиран от ГЕФ и UNDP и коор-
диниран от БДЗП.

1 Индекс на птиците от селскостопанските местообитания (Farmland Bird Index – FBI) – комплексен индикатор за състоянието на 
биологичното разнообразие в селскостопанските земи. Формира се от популационните тенденции на набор от видове диви птици, 
тясно свързани със селскостопанските местообитания. FBI отразява благоприятни или неблагоприятни промени в биоразноо-
бразието и посоката на екологичните процеси в агроекосистемите. С тези си свойства FBI може да бъде използван за оценка на 
устойчивостта на ползване на земеделските земи и програмите за тяхното развитие и управление.

2 Индекс на птиците от тревните местообитания (Grassland Bird Index) – частен случай на FBI, който се отнася само за тревни место-
обитания и видове птици, обвързани с тях.

Снимка 
С. Спасов

Снимка 
С. Николов

ПрироДоЗащитата  
е науКа
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КаК се стига дотам

Понор е идеално място за отдих, тъй като съчетава уни-
кален ландшафт с богато биоразнообразие. От София с 
кола се пътува около час, а с влак може да се стигне 
през Искърския пролом. Основни автобусни линии са 
тези през дефилето, Петроханския проход и по посока 
Годеч. Не на последно място, районът е перфектен и 
за байкинг.

интересното в понор

Още щом проникнете в сърцето на планината, било то 
през долината на р. Пробойница, през Петрохан, или 
през селата Брезе или Зимевица, няма начин да не 
притаите дъх при вида на 
зеленото море от безлесни 
хълмове, което се открива 
пред вас и стига чак до хо-
ризонта. Ако се вгледате по-
внимателно, ще забележи-
те, че някои от тези хълмове 
носят разрошени от вятъра 
прически от рехави букаци, 
а други ви се усмихват с на-
цепените си като зъби кар-
стови венци. Най-характер-
ни за района са негативните 
форми на релефа „понори“ 
(откъдето и планината носи 

акО искате прОстОр,  ОтскОчете дО пОнОр
Понор е малко селце, излегнало 
се мързеливо по южните поли 
на Западен Балкан, на 30 км се-
верозападно от столицата. Но 
не за селото възнамерявам да 
разкажа в следващите редове, 
а за едноименната планина, не-
далеч от него. Тя ме заплени 
още щом нагазих в зелените ú 
треви.
Поради близостта си до сто-
лицата (само на 55 км), райо-
нът отдавна е известен с при-
родните си дадености. Именно 
тук в края на XIX в. Иван Вазов 
е възкликнал „Каква величава, 
каква хубава е пустата му Ис-
кърска клисура!“, тук се разви-
ва и действието в прочутата 
му творба „Дядо Йоцо гледа“. 
В негова чест е кръстена про-
чутата в района на гара Бов 
„Вазова пътека“.

името си), които приличат на огромни вкопани в зе-
мята фунии. Интересни са също така и т. нар. слепи 
долини в северната част на планината, образувани от 
реки, изчезващи безследно под земята. Многообрази-
ето от местообитания, съчетано с екстензивния начин 
на земеделие, обуславят голямото богатство на расти-
телен и животински свят. Поради тази причина терито-
рията е включена към националната екологична мрежа 
Натура 2000 и е обявена за Орнитологично важно мяс-
то. Тук се срещат над 620 вида висши растения, сред 
които 2 български и 21 балкански ендемити. Особен 
интерес представлява и безгръбначната спелеофауна, 
а от териофауната впечатление прави многобройната 

КъДе Да наБлюДаваме  
Птици

Снимки 
С. Николов
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планинска популация на европейския лалугер. В райо-
на са регистрирани над 185 вида птици, 116 от които 
гнездящи. По скалните масиви могат да се наблюдават 
пъстър скален дрозд, планински кеклик, а при късмет 
и бухал. Понор е и едно от малкото места в страната, 
където жълтоклюните гарги гнездят в отвесни пеще-
ри на сравнително ниска надморска височина. Ако се 
задържите по-дълго около лалугеровите колонии, мо-
жете да наблюдавате ловуващи скални орли и белоо-
пашати мишелови. По самите пасища, наред с обикно-
вените за района видове, можете да се любувате на 
ушати чучулиги, ориенталски каменарчета и степни 
бъбрици. Характерен обитател на влажните ливади е и 
ливадният дърдавец.
Като цяло, най-удобни пунктове за наблюдение на пти-
ци през топлите месеци са районите на с. Добравица, 
с. Зимевица и територията югоизточно от Петрохан, а 
през зимните – най-интересен е маршрутът по поречи-
ето на р. Искър.
В заключение искам да напомня: покрай страстта си 

към птиците не пропускайте да опитате от великолеп-
ното овче кисело мляко, сладкото от диви ягоди и в 
случай че не шофирате – понорската сливовица. Не за-
бравяйте също, че в Понор може да наблюдавате около 
половината от гнездящите и общо установените за Бъл-
гария видове птици. Единственото, което ви е нужно, 
е малко късмет, много ентусиазъм и широко отворени 
очи. Успех!

д-р Стоян Николов, БДЗП
stoyan.nikolov@bspb.org

Снимка 
С. Николов

Снимка 
С. Николов

Снимка 
Г. Попгеоргиев

Снимка 
С. Николов

Снимка 
С. Николов
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На 07.05.2009 г. по време на ежеседмичния мониторинг на блатата на най-големия наш ду-
навски остров Персин беше наблюдавана рядката за страната биволска чапла (Bubulcus ibis) в 
брачно оперение. Птицата се хранеше в наводнена ливада заедно с ято от малки бели чапли. За 
наша радост чаплата ни допусна на достатъчно близко разстояние, за да я огледаме и заснемем. 
Според Атласа на гнездящите птици в България биволската чапла не гнезди в страната ни, а 
може да се наблюдава само по време на миграция от единични птици до няколко екземпляра. 
Дори и наблюденията по време на миграция са изключително редки, основно във влажните 
зони по Черноморското ни крайбрежие, а за поречието на река Дунав това е може би едно от 
първите. 
Предвид данните за доказано гнездене на вида в Румъния, може скоро да имаме и нов за стра-
ната гнездящ вид във влажните зони по р. Дунав.

Емил Тодоров, БДЗП

На 07.05.2009 г. по време на ежеседмичния мониторинг на блатата на най-големия наш ду-
навски остров Персин беше наблюдавана рядката за страната биволска чапла (Bubulcus ibis) в 
брачно оперение. Птицата се хранеше в наводнена ливада заедно с ято от малки бели чапли. За 
наша радост чаплата ни допусна на достатъчно близко разстояние, за да я огледаме и заснемем. 
Според Атласа на гнездящите птици в България биволската чапла не гнезди в страната ни, а 
може да се наблюдава само по време на миграция от единични птици до няколко екземпляра. 
Дори и наблюденията по време на миграция са изключително редки, основно във влажните 
зони по Черноморското ни крайбрежие, а за поречието на река Дунав това е може би едно от 
първите. 
Предвид данните за доказано гнездене на вида в Румъния, може скоро да имаме и нов за стра-
ната гнездящ вид във влажните зони по р. Дунав.

Емил Тодоров, БДЗП

наблюдение на бивОлска чапла (BuBulcus iBis)

Открита кОлОния на червенОнОГи ветрушки (Falco vespertinus)
Малка колония от 5 до 8 двойки червеноноги ветрушки откриха доброволци на 
БДЗП от Свищов и Бургас. В периода 13.07. – 16.07. бяха проучени райони око-
ло гр. Бургас, за които имаше оскъдни данни за наблюдение на единични пти-
ци. Гнездата са разположени на електрически метални стълбове и храсти, като 
в съседство с червеноногите ветрушки гнездят и керкенези. Освен възрастните 
екземпляри, наблюдавахме и млади птици на различна възраст – една част от тях 
все още бяха в гнездата, а други вече можеха да летят. Това е първото сигурно 
наблюдение на гнездящи червеноноги ветрушки от три години насам. 

Емил Тодоров, БДЗП

наблюдение на зелен пчелОяд (Merops persicus)

На 21 май 2009 г. заедно с група британски бърдуочъри наблюдавахме двойка от редкия за 
България и Европа зелен пчелояд (Merops persicus). Наблюдението бе извършено в степ та 
над курортен комплекс Русалка между 18:16 и 18:52 часа, като впоследствие птиците бяха 
наблюдавани и от група немски бърдуочъри с водач Минко Маджаров. Първоначално видя-
хме птиците да ловуват насекоми ниско над степта в непосредствена близост до нас, като 
от време на време кацаха на храстите наоколо. След около 5 минути двете птици кацнаха 
на електрическите жици, свързващи к.к. Русалка със с. Свети Никола. Птиците остана-
ха там около 25 минути, като периодично едната птица (вероятно мъжката) отлиташе за 
секунди и се връщаше, за да храни другата (женската), което е характерно за двойките 
пчелояди. Успяхме да доближим птиците до около 5 м, без те да показват какъвто и да е 
признак на безпокойство и направихме поредица от снимки, част от които показваме тук. 

Симеон Гигов, БДЗП, simeon_gigov@yahoo.com

интензивен прелет на червенОнОГи ветрушки (Falco vespertinus)
През септември 2009 г. заедно с група бърдуочъри от Датското орнитологично дружество (DOF – 
партньорът на BirdLife International в Дания) посетихме България за наблюдаване на птици. На 19 
септември 2009 г. пристигнахме в Бургас. Решихме да проведем наблюдения върху миграцията 
и си избрахме наблюдателна точка източно от Аерогара Бургас – място, което и преди сме полз-
вали с успех, когато вятърът е бил от север. Започнахме наблюдение в 11.00 ч., като до 12.00 ч. 
миграцията беше доста вяла. Към 12.00 ч. грабливите птици започнаха да преминават над мяс-
тото, появиха се и първите малки групи червеноноги ветрушки (Falco vespertinus). Към средата 
на следобеда ятата червеноноги ветрушки започнаха да стават все по-големи и по-големи. Ята 
от 50-280 соколчета идваха с планиращ полет, рееха се за малко и продължаваха миграцията си. 
Когато в 18.00 ч. преустановихме наблюдението, броят на преминалите червеноноги ветрушки 
беше 3673! Още 6 прелетяха над хотела ни в Сарафово в 19.22 ч. – последните за деня. Денят 
беше изключително интересен и за други мигриращи реещи се птици. Преброихме също 2703 
малки кресливи орли (Aquila pomarina), 13 степни (Circus macrourus), 4 ливадни (Circus pygargus) 
и 292 тръстикови (Circus aeruginosus) блатара, 220 осояда (Pernis apivorus), 10 сокола орко (Falco 
subbuteo), 536 черни щъркела (Ciconia nigra) и 1690 розови пеликана (Pelecanus onocrotalus).

Gunnar B. Pedersen, Hugo B. Pedersen, Per Ekberg Pedersen и Hans Henrik Schou

Птици ПреЗ БиноКъл

Снимка 
Е. Тодоров

Снимка 
И. Димчев

Снимка 
E. McKenna

Снимка 
P. Palatitz
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принцеса връчи най-престижната  
награда за природозащита  
на емил тодоров от бдзп
НА 13 май 2009 г. 
в Лондон, Вели-
кобритания, Ней-
но кралско висо-
чество принцеса 
Анна връчи една от 
най-престижните 
световни награди 
за природозащита –  
Наградата Уитли – 
на Емил Тодоров 
от Българското 
дружество за за-
щита на птиците 
(БДЗП) за работата му с общностите по долното течение на река Дунав 
за опазването на хиляди мигриращи и гнездящи птици. 
Емил Тодоров, регионален координатор на Българското дружество за 
защита на птиците – Свищов, получи своята награда на церемония в 
Кралското географско дружество в Лондон, организирана от Природен 
фонд Уитли – благотворителна организация, която раздава междуна-
родни природозащитни награди.
Наградата включва субсидия за природозащитен проект в размер на 
30 000 британски лири, дарени от Паула и Марио Фреринг, надписан 
плакет, членство във влиятелната организация на спечелилите награда 
Уитли и възможност да кандидатства за нова субсидия от Природен 
фонд Уитли. 
Тази награда доказва заслугите на Емил за осигуряване на нови при-
родни убежища и защита на огромните ята птици, които използват река 
Дунав и нейните влажни зони за гнездене и миграция. 
Най-високата награда на Природен фонд Уитли – Златната награда Уит-
ли в размер на 60 000 лири – получи д-р Гладис Калема-Зикусока от 
Уганда за природозащитната ∫ дейност в гористия район Буинди. Тя 
обучава местните хора на мирно съжителство със застрашените пла-
нински горили и работи за предотвратяване на риска от предаване на 
инфекции при контакт с тях поради приликите в ДНК на хората и гори-
лите. 
Нейно кралско височество връчи още четири награди по 30 000 паунда 
на природозащитни лидери от Индия, Кения, Шри Ланка и Тайланд.
Коментирайки успеха на Емил Тодоров, създателят на фонда и пред-
седател на журито Едуард Уитли каза: „Целта на наградите Уитли е да 
се откриват и подкрепят природозащитници, чиито възгледи, страст, 
отдаденост и лидерски качества водят до вдъхновяващи резултати в 
опазването на природата и помагат за изграждането на бъдеще, в което 
хората и природата съжителстват в хармония.“
Той допълни: „Емил ни впечатли с умението си да въвлича местни-
те хора в своите дейности, като например фермерите, които поставят 
гнезда, и рибарите, които пък докладват за гнезда на морски орли, 
както и с усилията, положени за убеждаване на българската държава 
да опазва своите природни ресурси, докато търси и използва алтерна-
тивни източници на енергия.“
На церемонията по връчването на наградата присъства Кейт Хъмбъл 
от телевизия Би Би Си, съорганизатор на събитието, както и 400 души 
публика, сред които посланици, донори и водещи лидери в опазването 
на околната среда.
Наградите Уитли се раздават всяка година от 1994 г. до днес. Тази го-
дина близо 100 души се състезаваха за място на финала на Наградите 
Уитли. Донори при набиране на фонда бяха HSBC Private Bank (UK) и 
WWF-UK, както и много семейни фондации. 
За повече информация посетете www.whitleyaward.org.

защитена местност „пода“  
е част от 100-те национални 
туристичесКи обеКта

ЗАЩИТЕНАТА местност „Пода“, стопанисвана от 
Българското дружество за защита на птиците от 
1989 г., зае полагащото ∫ се място на популярна 
дестинация в Националното движение „Опознай 
България – 100 национални туристически обекта“ 
на Българския туристически съюз.
Инициативата на БТС е с начало 1966 г., като ос-
новната ∫ цел и да насърчи туристите да се за-
познаят с някои от най-значимите туристически 
обекти в България. Сред тях са културни, исто-
рически, географски, археологически, архите-
ктурни паметници със световно, национално и 
регионално значение. Те включват най-забеле-
жителните природни феномени в страната, ис-
торически местности, архитектурни резервати, 
храмове и манастири, най-високите планински 
върхове, даващи цялостна картина на богатото 
културно-историческо и природно наследство по 
българските земи от дълбока древност до наши 
дни.
Посещението и запознаването с обектите се удос-
товерява с поставянето на специален печат на 
съответния обект на определеното за това мяс-
то в туристическите книжки, които се издават от 
Българския туристически съюз и се продават в 
туристическите дружества и на обектите, вклю-
чени в движението. Отличията на движението 
са бронзова, сребърна и златна значка, които се 
връчват от Националния организационен комитет 
(НОК) към БТС, за посетени съответно 25, 50 и 
100 обекта.
Съвместно с „Пода“ е включен и Етнографският 
музей, разположен в центъра на Бургас, непо-
средствено до храм-паметника „Св.св.Кирил и 
Методий“ и представящ характерните традиции 
и бит на града.
Включването в 100-те национални туристически 
обекта е поредното признание, което получава 
Природозащитен център „Пода“ като утвърдила 
се туристическа дестинация, имаща за основна 
цел популяризирането на биоразнообразието в 
региона, развитието на екотуризма и разпростра-
нението на природозащитната идея сред обще-
ството.

Димо Димчев, БДЗП

www.whitleyaward.org

Снимка 
А. Ковачев

новини

29



ДоБроволци

един паметен ден
И АЗ КАТО повечето хора си имам свое любимо дърво, дори ня-
колко. Но най-специално място в сърцето ми заема една черна 
топола – Populus nigra, – която видях през януари 2007 г. по време 
на организираното от БДЗП среднозимно преброяване на водолю-
бивите птици. Това беше първата година, в която участвах в пре-
брояването на птиците по р. Марица в маршрута, минаващ през 
землището на родното ми село Ягодово.
Един гигант стоеше на пет метра от пътя, по който минаваше на-
шата група. Явно е чакал мен, за да го забележа. По моя преценка 
дървото беше дебело около 2,30-2,50 м. Всички бяхме силно впе-
чатлени от него. При следващото преброяване на птиците през 
2008 г. взех дълго въже, за да премеря обиколката на дървото. На-
правих две измервания – едното в основата, където имаше удебе-
лено образувание, а другото на височина 1,30 м. Когато се върнах 
вкъщи, измерих въжето по двете белязани места с ролетка. Бях 
изумен, когато при високото измерване ролетката показа 9,13 м,  
а при основата закова 10-те метра. Това означаваше, че диаме-
търът на тополата на 1,30 м височина от земята е 3 м без 2 см!
Въодушевен разказах за тези колосални размери на Георги Поп-
георгиев и Димитър Плачийски от БДЗП Пловдив. Всички вед-
нага решихме, че това дърво заслужава да бъде под специална  
защита.
След много и продължителни разговори с Васко Тачев, соб-
ственик на имота, в който се намира вековното дърво, успях да 
постигна най-важното – неговото съгласие. Предложението до  
РИОСВ Пловдив за защитено вековно дърво връчих лично на глав-
ния експерт Димитър Димитров.
Беше назначена комисия с председател и седем членове. И на 
16.07.2008 г. към 13,00 часа всички стояхме под огромното дър-
во. След време на огледи и емоционални въздишки комисията 
единодушно реши, че дървото трябва да се защити. Възрастта 
му беше оценена от компетентните експерти от РИОСВ Пловдив 
на около – и дори над – 500 години. А според представителя на 
Държавно горско стопанство великанът е и в отлично санитарно 
състояние.
След дълги месеци чакане дойде и моят паметен ден – 1.05.2009 г.,  
понеделник. Точно на обяд пристигна писмо от Министерството 
на околната среда и водите. То съдържаше копие от заповедта, 
обнародвана в Държавен вестник, която обявява тази черна то-
пола за защитено вековно дърво. Въздъхнах облекчено, че и аз 
лично съм дал някакъв, макар и малък, принос за природозащи-
тата в България.
Отидох до РИОСВ, за да попитам кога мога да взема обозначи-
телната табела за дървото. Посрещна ме експертът Несрин Иса, 
която още веднъж сподели колко е впечатлена и очарована от 
вековната топола. Помоли ме, ако видя някъде другаде подобно 
дърво, непременно да им се обадя, защото такива дървета трябва 
да се защитават.
Затова сега отправям един призив към теб, читателю, който ми-
лееш за природата. Ако откриеш някъде дърво, което според теб 
заслужава специална грижа, не се колебай, а направи така, че и 
ти да имаш свой паметен ден.

Васил Генчев, с. Ягодово

Васил Генчев е роден през 1969 г. в с. Ягодово, където жи-
вее и работи до днес. Освен страстен любител и защит-
ник на природата, Васил е и художник, който отделя много 
внимание и обич на птиците в своите творби.

Снимки
Д. Плачийски
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здравей, читателю!  
ето и нашата КратКа история.

Ние сме доброволци на БДЗП от гр. Провадия и това 
лято участвахме в опазването на двойка египетски 
лешояди, загнездили в района на Провадийско-Рояк-
ско плато. Благодарение на БДЗП, на Туристическо 
и природозащитно дружество „Орлови скали“ – гр. 
Провадия и на нас – доброволците Милена Миланова, 
Петър Маджаров, Йордан Йорданов, Стефан Долапчи-
ев, Кирил Тодоров, Живко Момчев, Стела Станкуло-
ва – двойката лешояди успя да излюпи и отгледа едно 
малко. То е най-малкото сред 27-те излюпени от този 
вид птици през това лято в България и ние заслужено 
се гордеем с този факт.
За опазването на двойката бе необходимо да бъде 
организирана охрана на гнездото през светлата част 
на деня поради факта, че самото гнездо се намира на 
място, което е туристически обект (скален манастир), 
често посещаван от туристи и жители на града. Достъ-
път до гнездото е улеснен от висящ въжен мост, който 
води точно до гнездото на лешоядите.
Ние като доброволци трябваше да проявим доста упо-
рит дух в охраната на гнездото, без който малкото на 
лешоядите може би нямаше да оцелее. Преди да си 
кажете „Какво толкова трудно има да опазиш едно 
гнездо от посетители?“ си помислете за 13-те часа на 
ден, прекарани сред пустош, пек, жега, дъжд, гръмо-
тевици и светкавици. За щастие никой от добровол-
ците не е имал сериозни проблеми с посетителите. 
Обикновено хората си тръгваха малко разочаровани, 
но проявяваха разбиране към присъствието на уникал-
ните птици в района. За да ги въведем в сериозността 
на нещата, им казвахме, че в момента навлизането по 
моста представлява нарушение на Закона за биологич-
ното разнообразие. За по-голяма убедителност бе по-
ставена бутафорна камера на самия мост, имаше и две 
табели, забраняващи достъпа до моста. В началото му –  
по предписание на РИОСВ-Варна с цел предотвратя-

за лешОядите 
и хОрата

ване достъпа 
до скалния ма-
настир – беше 
монтирана ме-
тална преграда 
и бодлива тел. 
Охраната про-
дължи от 22 
май до 20 сеп-
тември, като 
през това време 
бяха отклонени 
общо около 740 
души.
Голяма беше 
радостта ни, ко-
гато в началото 
на месец юли 
по промененото 
поведение на 
двойката лешо-
яди установи-
хме, че малкото 
се е излюпило. Надявахме се, че ще бъдат две, защото 
преди затварянето на моста видяхме, че има две сне-
сени яйца. При опръстеняването на 05.08.2009 г. се 
установи, че малкото е само едно. На 19.09.2009 г. за 
пръв път го видяхме да лети, придружено от родите-
лите си. Дано да оцелее и цялото семейство успешно 
да мигрира на юг, където вече отдавна са заминали 
останалите от вида им!
За всеки от нас, доброволците на БДЗП от гр.Провадия, 
охранявали гнездото на лешоядите, това беше едно 
ново и много вълнуващо преживяване. Контактът ни 
с природата и с тези редки и красиви птици ни научи 
още повече да ценим живота около нас. 

Доброволците  
от град Провадия        

Снимки
П. Маджаров
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нови иЗДания

С издаването на безпрецедентната библиография на изследванията 
върху орнитофауната на България1 инж. Илия Мирков поставя един 
от основните камъни, по които ще стъпват изследвачите на орнито-
логията в България от идните поколения. 
Кой от нас не помни Илийката, както мнозина го наричахме, който 
в последните 20-ина и повече години периодично ни навестяваше 
по кабинетите, все с един и същи въпрос: „Да знаеш нещо ново да 
е излязло?“ Така, години наред, той старателно и неуморно съби-
раше, копираше и библиографираше всичко, което съдържа дори и 
„зрънце“ сведения по съвременните птици в страната. Така, съвсем 
сам, донякъде като упрек към орнитолозите от нашето време, не-
потърсил помощ от каквато и да била институция, инженерът елек-
тротехник Илия Мирков издаде една великолепна монография, в ко-
ято на 222 гъсто набрани страници е представил библиографските 
данни на 4147 публикации в научни и научно-популярни издания, 
отпечатани в страната или в чужбина. При това става дума само 
за периода 1950-2008 г., т. е. след издаването на монографията на 
Павел Патев „Птиците в България“. В книгата си Мирков е включил 
трудовете на общо 186 автори, за 68 от които е поместил и кратки 
биографични данни. 
Книгата е разделена на две части – (1) публикации на кирилица и (2) 
публикации на латиница. Много полезни са и двата азбучни показа-
лци на авторите – на кирилица и на латиница. Снабдена е и с подро-
бен списък (на 2 стр.) на използваните съкращения. Завършва със 
[Списък на използваната] Литература от 27 заглавия, но очевидно в него не са библиографирани всички ползвани 
източници. 
Безспорно в изпълнението на такава огромна задача наличието на някои пропуски е неизбежно – отстраняването им 
е предизвикателство към автора (авторите) на едно следващо подобно допълнено и коригирано издание. Не можем 
да не благодарим на колегата Илия Мирков за това чудесно и полезно издание, което, без съмнение, ще допринесе 
значително за повишаването на авторитета на българската орнитология сред нашата общественост и в чужбина.

ст.н.с. I ст., д.б.н. Златозар БОЕВ
Национален природонаучен музей – БАН

boev@nmnhs.com

Наскоро екип от ентусиасти приключи работата по новия документален филм за 
БДЗП – клон Свищов, наречен „БДЗП в действие“. Филмът е създаден в рамките 
на проект „Развитие на медийния капацитет на БДЗП Свищов“, финансиран от 
Корпуса на мира в САЩ. 
Основно място в 20-минутния филм заемат кадрите, заснети по време на поста-
вянето на изкуствени гнездилки за вечерни ветрушки, провеждането на ежегод-
ния мониторинг на зимуващите гъски, среднозимно преброяване, редица обра-
зователни дейности и други, реализирани от доброволците на БДЗП – Свищов 
през изминалата година. 
Филмът ще се разпространява сред училищата, общините, както и сред добро-
волците с цел популяризиране дейностите на БДЗП и привличане на нови чле-
нове. 
В младия екип, създал филма са: Николай Досев (режисьор/монтажист), Цветан 
Христов (тонрежисьор), Славяна Христова (глас зад кадър), Емил Тодоров (опе-
ратор), Свилен Чешмеджиев (сценарист). 

За копие от филма се обръщайте към Емил Тодоров svishtov@bspb.org 

за птиците на бълГария и техните 
изследОватели 

нОв дОкументален филм за бдзп

1 Мирков, И. 2009. За птиците на България и техните изследователи. 
Библиография 1950-2008. Авангард Прима. С., 222 стр.
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ЗА МАЛКИТЕ

За тези, които не са наясно за какво става дума –„па-
пие-маше“ в превод от френски език означава „намач-
кана хартия“. Това е много интересна арт техника с 
използване на достъпни материали и с много интерес-
ни резултати. 
Папие-машето позволява да пресъздадете дадена фор-
ма, да направите копие на нещо с помощта на хартия и 
лепило (С200, тапетно лепило или смес от вода и браш-
но), които са основно използваните материали. 
В този брой ви предлагаме с тази техника да си напра-
вите птица, която ще можете да използвате дори и като 
новогодишна украса.

Необходими материали:
Глина или пластилин, крем за ръце, 
вестник, лепило С-200, четка за ле-
пилото, ножица, акрилни бои

Стъпка 1
В книга с изображения на птици из-
берете тази, която искате да напра-
вите. Използвайте глината или плас-
тилина, за да моделирате избраната 
птица. Ако използвате глина, когато 
сте готови с модела, трябва да го 
оставите няколко часа да изсъхне.

Стъпка 2
Намазвате с крема за ръце моде-
лираната от вас птица, на която 
ще правите аналог от папие-маше, 
след това налепвате върху нея мал-
ки късчета хартия, нанасяйки лепи-
ло върху тях – и така докато цялата 
птица се обвие с дебел пласт хар-
тия. Препоръчително е да се нало-
жат най-малко 6 слоя. 

Съвет: Предварително накъл-
цайте вестника на парченца.
Съвет 2: Важно е да налепвате хар-
тията равномерно по цялата по-
върхност на предмета, така че да 
се получи обвивка с еднаква дебе-
лина. За най-горния слой можете 
да използвате домакинска хартия, която е еластична и 
ще даде добра основа за декорацията.

ПТИЦА ПАПИЕ-МАШЕ
Стъпка 3
Облепената птица се оставя да 
изсъхне, докато папие-машето се 
втвърди. Получава се нещо като 
черупка. След като изсъхне, хар-
тиената птица се разрязва на две 
по дължина на коремчето, изважда 
се моделът и двете части се залеп-
ват отново с малки парчета хартия 
и лепило. 

Вашата птица е готова и започва 
най-интересната част – декорири-
рането ∫.
Съвет: Ако ще ∫ слагате крачета, 
по-лесно ще ви бъде да го напра-
вите преди да затворите разреза. 
Тогава ще имате възможност да ги 
фиксирате, като ги подлепите 
отвътре.

Стъпка 4
Декорирането може да е различ-
но – в зависимост от вашето жела-
ние. Можете само да я оцветите с 
акрилни бои или да я облепите с 
цветна хартия. А ако решите да ∫ 
сложите пера на крилата или опаш-
ката, можете просто да съберете от улицата (там вина-
ги има паднали от гълъби) или да купите от книжарни-
ца за художнически материали. 

Страничката подготви Християна Стомонякова,
Русенска художествена галерия
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