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Какво се случва на
гражданския фронт?
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от офисите на БДЗП в София, Варна, Пловдив, Свищов и Хасково и от
природозащитните центрове на БДЗП „Източни Родопи” – Маджарово
и „Пода” – Бургас. С покупката на сувенирите и изданията на БДЗП подкрепяте нашата дейност и допринасяте за опазването на българската
природа!

Снимка на корицата
Николай Димов
Дизайн и предпечат
Ивелина Георгиева, Петя Запрянова
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Oфис Варна
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ул. Княз Борис I №81, ет.2, ап.5
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Oфис Пловдив
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БДЗП е партньорът на BirdLife International
в България

М

исля, че всички ще се съгласим с твърдението на Българския център за нестопанско право (БЦНП), че развитието на правната рамка на нестопанските
организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо
гражданско общество. Какво обаче се случва с рамката за развитие на гражданското общество в България?

През 2012 г. българското правителство прие първата по рода си Стратегия за подкрепа на
развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012–2015 г. Стратегията очертава мерките, които правителството трябва да предприеме, за да подобри
партньорството между държавата и гражданските организации, финансовата устойчивост на НПО, както и гражданската активност. Стратегията призовава за създаване на
Съвет за развитие на гражданското общество и Фонд за подкрепа на НПО. Вече е 2015 г.,
но нито една от мерките в Плана за изпълнението є не бе приложена и все още основната
финансова подкрепа за развитието на българските организации остават донорските програми, със залязващо финансиране и подкрепа.
Как да се осигури по-добра среда за развитие на обществено полезни инициативи и програми
на официално регистрираните почти 38 000 граждански организации?
Именно, за да си осигурят обществена подкрепа за осъществяване на своите дейности,
все повече организации се обръщат директно към гражданите. Гражданите от своя страна,
също все по-активно сe ангажират с доброволчески дейности. Проучване на БЦНП показва,
че 68 % от хората желаят да станат доброволци. От стартирането през 2012 г. на онлайн
платформата Timeheroes, свързваща обикновени хора с каузи, които се нуждаят от доброволци, платформата е публикувала повече от 300 каузи. Доброволчеството е характерна
черта на високата гражданска култура, но трябва ли и то да бъде „облечено“ от специализирано законодателство? Според проучване на нагласите сред действащи доброволци в
България, направено в рамките на проект „Легитимност чрез видимост, знания и споделени
ресурси“, повишената ефективност на държавните и общински власти вероятно ще намали
необходимостта от „компенсираща“ доброволческа дейност. Поне такава е практиката в
страните с ефективни публични политики. Дали и кога това ще стане в България с приемането на проекта на Закон за доброволчеството през 2015 г., предстои да видим.

Нада Тошева– Илиева, Изпълнителен директор на БДЗП
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„Зрънце любов“
пониква в сърцата
на хиляди българи

Нови партньори на кампанията

Т

ази година в кампанията на БДЗП се включиха и някои корпоративни партньори. На първо място, това бяха националните радиостанции „Дарик“ и „ДарикНосталжи“, които станаха
медийни партньори на инициативата за зимно подхранване на
птиците и излъчваха благотворително през целия зимен сезон
две радио реклами, в които се представя кампанията.

Гласът от рекламите е на звездата Мария Мутафчиева — вокал на групата „Мери Бойс Бенд“, която не само, че ни даде своя глас, но и записа пробоно двата радио спота. Тази зима в кампанията се включиха и
служителите на Siemens България, които решиха да оживят градинката
пред своя централен офис в София, като поставят хранилки за птици и
поемат грижата за тях. Пъстрите гости радват най-вече децата на
служителите, които посещават детската градина в сградата, често
играят в зелените площи и се радват на птиците, които навестяват
хранилките. Фармацевтичната компания „СалвисФарма“ пък реши да подкрепи кампанията, като обвърже своя сироп за деца „Леатон“ със „Зрънце
любов“ и предложи изненада за своите клиенти. През следващия сезон ще

имаме възможност да се запознаем с подаръка — сглобяема хранилка,
който ще се предлага заедно с покупката на витамини „Леатон“ и придружаващата я дарителска кампания. Група служители на компанията
IBM пък направиха организиран излет в Южния парк заедно с БДЗП и освен
че се насладиха на наблюдението на много интересни видове птици, се
запознаха и с кампанията „Зрънце любов“ и успяха да научат как да направят своя хранилка за птици, къде да я поставят и как да я поддържат.
Включете се и вие! Вече е време да сложим и нашите къщички за птици.
Изберете точния модел и направете сами или купете готова хранилка
от офиса на БДЗП. Ако сте поставили къщичка миналата година, можете да я свалите и да я почистите — това ще увеличи шанса птиците да
загнездят в нея и да отгледат успешно поколението си.
Теодора Петрова

Най-много намаляват птиците, живеещи в земеделските
земи и градовете

В

ече 10 години проследяваме състоянието на често срещаните видове птици у нас. За съжаление, намаляващите видове
са близо 30 на сто от всички 62 вида, чието състояние оценяваме. Сред най-силно намаляващите са черночела сврачка
(-68%), пъдпъдъкът (-59%) и сивата врана (-58%). Любопитен е
фактът, че дори широкоразпространени видове като домашното врабче
намаляват с 23%, а кукувицата с 24%.

„Доверие“ — ©Стефан Стефанов

Тази снимка спечели второ място във фотоконкурса „Зрънце любов във вашия фотообектив“ през 2013 г. Кадърът на
Стефан Стефанов е заснет край Асеновата крепост, когато случайно авторът вижда матовоглав синигер да се доверява на
хората и да се храни от ръцете им.

Ш

естото издание на кампанията за зимно подхранване на
птиците „Зрънце любов“ набира все по-голяма скорост.
Хобито да забелязваме птиците, които живеят край нас
и да им се радваме, намира все повече привърженици. Хората, които веднъж ги забележат, рядко могат да останат
безразлични към тях. Затова малки и големи се включват в кампанията
„Зрънце любов“ и започват да помагат на пернатите, като ги хранят през
зимата, подаряват им дом през пролетта и прясна вода през лятото.
Това е една кампания, в която БДЗП разчита изцяло на доброволните усилия на стотиците си поддръжници и фенове. Нашата задача се състои
в това, да ви разкажем какво се случва с птиците в градовете, в земеделските земи, в горите и останалите местообитания; да ви споделим
достъпни и прости идеи как можете да им помогнете да оцелеят и да ви
вдъхновим за действие. И действието не закъснява.

Много организирани групи от ученици, студенти, пенсионери правят свои
работилници за изработване на хранилки и след това - излети сред природата за поставянето и пълненето им. Други действат индивидуално, но
резултатите са не по-малки. На интерактивната карта на кампанията
„Зрънце любов“ http://zruncelubov.bspb.org вече са отбелязани 517 хранилки в цялата страна. В офиса на БДЗП постъпват много писма и имейли,
в които участниците в кампанията споделят ентусиазма си и разказват
за своя опит в подхранването. Така разбираме какви семена използват,
какви птици идват на хранилките им, а мнозина измайсторяват и нови
модели хранилки, които са готови да покажат на другите фенове.

През миналата година за първи път отбелязваме стабилни тенденции
при 15% от видовете. Сред тях са свраката, гугутката, сойката, чинката, големия синигер и други. Данни за всеки един вид може да видите на
страницата на проекта за Мониторинг на обикновените видове птици
— www.birds.bg/monitoring.
Подобно на всяка година, най-силно намаляващите видове обитават
земеделските земи и градската среда. Това са видове, привързани към
храсти и хранещи се със семена или насекоми. Наблюдава се масово ползване на химикали в цялата страна и разораване на затревени площи, кое-

то води до намаляване на местата за гнездене и хранене на много видове
птици. Има разбира се и видове, които се увеличават, но те са едва 13%
от всички. За съжаление, все още значителна част от птиците нямат
ясно изразена тенденция.
Въпреки че изминаха вече 10 години от началото на инициативата, все
още ни липсват достатъчно данни за много видове, обитаващи предимно гори и градска среда. Затова каним всички хора с интерес към природата и птиците да се включат в проучването и да отделят няколко
свободни часа през пролетта и да преброят птиците в района, където
живеят. Разбира се, за да можем да използваме данните, е важно те да
бъдат записани по строго определен начин. По този начин, ще можем да
ги сравним с наблюденията на другите участници. За да се запишете за
участие, просто попълнете формата в полето „Искам да броя птици“
на сайта на проекта birds.bg/monitoring.
Йордан Христов

От сайта на БДЗП можете да почерпите още идеи, както и рецепти за
приготвяне на различни лакомства за птици, включително на „торта за
птици“ със семена и мас.
www.birds.bg

„Мога да изям още много“ — ©Георги Герджиков

©Милен Димитров
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Крилато училище
Първо обучение от новата образователна инициатива
на БДЗП

с теоретична и методическа част, която е насочена към лектора, и
с материали, които той да използва в часа или в бъдещо занимание
– Power Point презентация, сертификат за децата, насоки за провеждане на допълнително занимание на открито или излет сред природата.
След като бяха напълно разработени, уроците и всички помощни материали към тях бяха качени на сайта на БДЗП за свободно ползване. Може да разгледате нашето КРИЛАТО УЧИЛИЩЕ на онлайн адрес
www.bspb.org/bg/Krilato-uchilishte.html.
През ноември в София се проведе първото обучение, на което събрахме
близо 40 доброволци и им представихме новите ресурси и насоки за работа с тях. Целта на обучението беше да вдъхнови „Крилатите посланици“ и да им покаже как базирайки се на интерактивните уроци, те могат
сами да правят презентации, уроци, арт занимания, излети в парка или
в природозащитните центрове на БДЗП в Източни Родопи и защитена
местност „Пода“. Обучението имаше теоретична и практическа част,
при която заедно с „Крилатите посланици“ изиграхме няколко забавни
игри, за да им покажем как те могат да го правят с децата.
Обучението се водеше от доброволците Албина Гълъбова, Александър
Маринов – Санчо и от представители на БДЗП Яна Гочева, Мартина
Попова и Теодора Петрова. Посланиците не закъсняха и първите трима
от тях вече ни дадоха обратна връзка, че са провели уроци за децата в
столичното 32 СОУ, в училището в с. Лозен и в гр. Ракитово. Мнозина
от доброволците пожелаха да се включат и в практическо обучение
за организиране на излет за наблюдение на птици в парка. През януари
направихме първото такова в Южния парк, където, въоръжени с бинокли, определители и мобилното приложение SmartBirds, „Крилатите
посланици“ успяха да видят 17 вида птици и да чуят ценни съвети как
да наблюдават птици и да анимират организирани групи в парка.
Ако посетите секцията „Образование“ на сайта на БДЗП, не пропускайте да видите и рубриката „Училищна пиеса“, където е качена за свободно ползване и авторската пиеса на Александър Маринов - Санчо, която

©БДЗП

В

края на 2014 г. БДЗП организира първото обучение за „Крилати посланици“, в което представи новата си образователна
инициатива КРИЛАТО УЧИЛИЩЕ. Целта є е да вдъхнови доброволци от всякакви възрасти да преподават в училища и в извънкласни форми на обучение (занимални, кръжоци, ателиета,
екскурзии) уроци за природата.
Как започна всичко? През пролетта на 2014 г. студентката от специалност „Неформално образование“ във Факултета по педагогика на
Софийския университет Албина Гълъбова се присъедини към БДЗП за
своята преддипломна практика. Албина е дългогодишен доброволец и
член на БДЗП и нейните задълбочени познания в областта на педагогиката и неформалното образование, комбинирани с познаването на
работата на БДЗП є дадоха възможност да реализира един наистина
значим проект. В процеса на работата бе решено тя да разработи пакет от няколко интерактивни урока, които да представят по разби-

бе разработена в рамките на проекта LIFE+ „Живот за Бургаските езера“. Всеки доброволец, който работи с деца и има по-творческа нагласа,
може да се опита да постави тази пиеса и да предаде природозащитните є послания чрез внушенията на театралното изкуство.
Крилатото училище продължава своя полет и през 2015 г. През следващите месеци планираме да проведем следващо обучение за „Крилати
посланици“ и да продължим да обогатяваме ресурсите в интерактивния образователен пакет на БДЗП. Ако желаете да станете „Крилат
посланик“, свържете се с нас на мейл bspb_hq@bspb.org и заявете
интерес за участие.

Теодора Петрова

раем и забавен начин основните предизвикателства за птичия свят и
да формират активно поведение към опазване на природата у децата.
Преди да започне подготовката на уроците Албина се запозна с учебното съдържание по предмета „Човек и природа“ и проведе серия от
анкети сред служители в БДЗП и доброволци, за да проучи образователните потребности. След като се запозна с основните образователни
дейности и комуникационни кампании на БДЗП, Албина разработи три
напълно завършени урока: „Кампанията Зрънце любов - как да помогнем на птиците около нас“, „Чудото на миграцията - от Европа до
Африка или „Пролет на живо“ и „Намаляващото биоразнообразие - заплахи пред оцеляването на птиците“.
За да избяга от скучното теоретично представяне на природозащитните проблеми, към всеки урок бяха разработени помощни материали,
позволяващи обратна връзка и игра с децата – филми, образователни
игри, викторини, арт занимание и др. Всеки урок е придружен освен
©БДЗП
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Зрънце любов

„Dugnad”
или просто
доброволец
©Coca Cola Hellenic

Остана и време за забавления, особено за децата. Заедно изследвахме
водите на защитена местност „Пода” за скариди, рачета и много дребни
рибки. Правихме хранилки за птици от бутилки. Беше полезен и прекрасен
ден за всички! Станах пряк свидетел как само за няколко часа беше отхвърлена работа, която на нас петимата от екипа на на проект „Живот
за Бургаските езера“ би ни отнела поне седмица. Видях любопитството
в очите на децата и техните родители от тайните, които разкри пред
тях природата. Може би най-важният извод е, че и ние българите също
го можем.
Десетина дни по-късно се случва действието и на втората ми история.
Сцената отново е ПЗЦ, а участниците – служители на офиса на Сосиете
Женерал Експресбанк в Бургас. И пак така в силен вятър и след току-що
спрял дъжд, дворът на природозащитния център започва да се изпълва
с хора. След първоначалното учудване, че за пръв път са попаднали в
защитената територия, толкова близо до техния град, служителите на
Сосиете Женерал Експресбанк и техните семейства се заеха веднага с
работата: боядисаха с лак беседката, всички пейки и табели в двора на
центъра. Боядисаха и платформите, която използваме с деца и ученици
за изследване водите на защитена местност „Пода“.

©Coca Cola Hellenic

Най-силен спомен за мен от този ден ще остане срещата ми с Яна Чалъкова, която организира служителите на банката в Бургас да дойдат

С

коро гледах филм по Българската национална телевизия, посветен на Норвегия и нейните хора. Всички знаем за високия
жизнен стандарт в северната страна, всички сме чували за
дългите бели нощи, за фиордите и зелената енергия, произвеждана от тях, но най-силно се впечатлих от думата
„dugnad” - доброволец.
Оказа се, че норвежците са общество на доброволци. Като започнеш от
човека, който няма особено престижна и добре платена професия и стигнеш до преподавателя от университета, представителя на местната
власт и политика. Един пример от филма, който най-добре обрисува
значението на думата „dugnad”. Преподавател от университет в Осло
е гост лектор в Оксфорд. На официална среща след лекциите той през
цялото време притеснен поглежда часовника си, за да не изпусне полета
до родината си, защото на следващия ден трябва да налива бира на стадиона по време на мач. Дали заради суровия климат норвежците имат

доброволци на „Пода“. Прекарвайки с нас няколко часа, видях в очите є желание да помага – не само сега, но винаги, когато имаме нужда. Затова
не се изненадах, когато дойде при мен и сподели, че има много свободно
време, след като децата є са пораснали и заминали за чужбина и с удоволствие би го посветила на доброволен труд в ПЗЦ „Пода“.
Убедена съм, че вече сме извървели първата и най-трудната крачка към
доброволчеството. Още помня думите на един приятел – Марин. Запитан, защо идва на Атанасовско езеро всяко лято по време на природозащитната бригада и защо вдига стотици пъти тежкия чук, за да забива
колове в калните води на езерото, Марин простичко отговори: „Искам
да виждам, че нещо полезно се ражда от ръцете ми. В това е смисъла да
живеем. Да оставяме хубави неща около нас”.
Оказва се, че рецептата да си доброволец е много лесна. Нужно е желание, след това готовност да отделим няколко часа от свободното си
време, кауза в която вярваме, вяра в доброто, което правим за природата или за някой друг човек. Ето затова пожелавам на всеки — намерете
съмишленици и приятели, правете добро, нека то се множи и предавайте
нататък.

Мариана Вълчева

нужда да се чувстват близки с хората, с които живеят или са осъзнали,
че ако помагаш на хората около теб и те ще ти отвърнат със същото
при нужда? Пак от филма научих, че норвежците сами поддържат парковете и градините около домовете си. Държавата не им била необходима
за това, защото нали те живеели в тези места!?
Избирам да повярвам, че добрите примери могат да се случват и тук в
България. Действието на първата ми история се развива в Природозащитния център (ПЗЦ) на БДЗП „Пода”, участниците – служители на Coca
Cola Hellenic в Бургас. Въпреки не особено гостоприемното време, в неделя към центъра започнаха да прииждат много хора. В синхрон с името
на общата ни инициатива „Моят зелен град” доброволците пребоядисаха
цялата ограда на двора на центъра и металните врати към нея в зелено,
събраха над 30 торби с пластмасови отпадъци от пясъчната ивица в
защитената територия, идеално почистиха и помещенията в сградата
след наскоро приключилия ремонт.
©Coca Cola Hellenic
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Дейности на БДЗП

Съвети за
начинаещи бърдуочъри

А

ко искате да наблюдавате птици в близкия парк или в дивата природа, или искате да пътувате по света, за да видите
всичките 10 000 вида птици, тези съвети са началото на
приключението, наречено бърдуочинг:

• Трябва ви полеви определител на птиците. Това е книга със снимки или
илюстрации на птици и съвети как да ги разпознавате. Най-популярният
определител на птиците е преведен и на български език и това е „Полевият определител за птиците на Европа, Северна Африка и Близкия
Изток” на Ларс Свенсон, Килиан Мъларни и Дан Цетерстрьом.

Зелен кълвач — © Богдан Боев

Каним ви на среща
с птиците на София
Смятате, че в големите градове няма диви животни? Жадувате
за приключения сред природата, но нямате време да се качите в
планината?

• Електронните полеви определители са ново изобретение. Те съдържат снимки на птиците, видео, песни и друга любопитна информация.
Ако сте фен на смартфоните, може да използвате специално създаденото от БДЗП приложение на български език за разпознаване на птиците – SmartBirds (www.SmartBirds.org).
• Трябва ви бинокъл, за да видите птиците отблизо, както са показани
в определителя. В началото виждате една „мъглява” топка от пера, по
която водачът ви ще се прехласва и ще изброява цветове и детайли,
които вие не виждате. Не се отчайвайте! Постепенно ще откриете,
че трябват умения дори за използването на бинокъл.
• Трябва да знаете какво да очаквате във вашия район на наблюдение.
Може да си мислите, че сте видели ловен сокол, но да се окаже, че е
било обикновен керкенез. Затова т.нар. checklist – списък с видовете,
които може да видите, е много полезен.

• Трябва да можете и да намирате птиците. Това означава да направите проучванията си предварително – какво място предпочитат
птиците, които търсите или може би ще видите; дали обичат да прекарват времето си на върха на дърво или на брега на езеро. Преди да
видите птицата, по-вероятно е да чуете нейната песен. Ослушайте
се и вижте откъде идва звука.
• Доближете се до птиците. Можете да го направите с много малко
усилия – като засадите подходящи растения, чийто плодове са храна
за птиците, като поставите хранилки със семки през зимата и подходящи съдчета с вода – поилки за птиците през лятото.
• Присъединете се към групата с други бърдуочъри. Те винаги са готови да споделят знанията си. Всички ние преди сме били начинаещи.
Обадете ни се!
• Забавлявайте се! Задавайте много въпроси! Бъдете мили с птиците!
Данните, които БДЗП събира и анализира, показват, че през последните 9 години домашното врабче е намаляло с 50%, гугутката с 35%,
сойката с 30%, косът с 22%. Да дадем зрънце любов на птиците около
нас. Как? Посетете – http://bspb.org/bg/campaign/zrance-lubov.html

Нада Тошева

Погледнете своя град
през нашите очи!

Б

ългария е на второ място по биоразнообразие в Европа - природата е най-ценното, което имаме и сме убедени, че и вие
мислите като нас. Само в Южния парк в София има 65 различни
вида птици. Някои от тях - синигери, кълвачи, врабчета, червеношийки, сойки и други, остават да зимуват в България и
не отлитат на юг. Те имат нужда от нашата помощ: през зимата, за
да намират храна, през пролетта – да гнездят необезпокоявани, през
лятото – да намират вода.
Птиците са най-активни, любопитни и гладни рано сутрин. Това е и найподходящото време от деня, когато може да откриете тайнствените

ни „съграждани” в хралупите по дърветата, в дупки под земята или сред
тръстиките на езерцата.
Както за всяко ново начинание, в началото ви трябва опитен водач, който да ви разкрие някои от тайните на дивите птици – къде да ги намерите, как да ги разпознавате, какво да направите, за да останат в града.
Свържете се с нас на www.birds.bg, за да планираме заедно вашето приключение в града. Всички приходи от пътешествията на LivingNature използваме за подпомагане на природозащитните дейности на БДЗП.

©БДЗП
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Зрънце любов

Дарени средства
осигуриха охраната на 12 гнезда на египетския лешояд
у нас през миналата година
© Волен Аркумарев

Ние не охраняваме само птиците, а се грижим и за доброто на
местните хора:
• Присъствието на египетски лешояди в даден район е благоприятно и
за фермерите да кандидатстват за допълнителна помощ по специална агро-екологична мярка;
• Египетският лешояд – една от най-застрашените птици в Европа,
привлича туристи и създава условия за развитието на туризма, защото не са много местата, където може да бъде наблюдаван отблизо
и в естествената си среда;
• Не на последно място, той има екологична и културна стойност – не
случайно е познат като „ак баба“ - свещена птица, която се грижи за
благополучието на района или e предвестник на пролетта. Египетският лешояд спомага за чистотата и „здравето“ на околната среда и
действително обитава свещени места – понякога свива гнездото си
в скални тракийски светилища.

Охраната на гнезда намалява риска от безпокойство и бракониерство, които са сред основните рискови фактори в периода на
размножаване. След излюпването на малките, наблюдаваме гнездата, за да предотвратим случайно падане от тях или неуспешен
първи полет на малките лешояди. През 2012 и 2013 г. така бяха
спасени 4 лешоядчета - около 10 % от напусналите гнездата.
Можете да допринесете за опазването на тази изключителна
птица, като дарите средства за охраната на гнезда на египетски лешояди през 2015 г. или се включите като доброволец охранител – за повече информация: www.LifeNeophron.eu
Йорданка Горанова

© Владимир Добрев

О

тново малките египетски лешояди бяха в сигурни ръце! Кампанията за набиране на средства за охрана на техните гнезда
през 2014 г., която се проведе в рамките на LIFE+ проекта
„Помощ за египетския лешояд“, приключи успешно. Благодарим на всички дарители, които спомогнаха необходимата
сума за този размножителен сезон да бъде събрана! Благодарим и на
всички доброволци, които се включиха в това незабравимо приключение!
Опазването на живота на всяко едно малко египетско лешоядче е от
ключово значение за подсигуряване бъдещето на вида у нас. България в
момента приютява около 35% от популацията на египетския лешояд на
Балканите. Установената тенденция в страната е повече от тревож-

на – за последните 30 години видът е намалял с 80 на сто. Всяка една
възрастна птица, която лети в небето на България, е прелитала неколкократно разстоянието до Африка и обратно (8000 км), за да може да
отгледа потомство в страната ни.
Лято на 2014 г. в България гнездяха 24 двойки, като 18 от тях успешно
отгледаха 26 малки. Събраните чрез дарения средства осигуриха охраната на 12 гнезда – или на 20 от малките в най-критичния период преди
първия им полет – юли-август. В дейността се включиха 28 доброволци
от България, Канада, Литва и САЩ. Освен че извършваха мониторинг на
гнездата, те осигуряваха и храна за птиците.
© Владимир Добрев
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Пазим ги
дори когато ги няма!
Можем ли да опазваме световно застрашени видове
птици, когато ги няма?

мършоядните птици са имали своята функция, като са почиствали от
труповете и са предпазвали от болести. Упадъкът в животновъдството през последните 50 години, намаляването на пасищата и ливадите,
където лешоядите основно намират храната си, са изиграли своята отрицателна роля за намаляването на популациите им.
В България БДЗП изигра ключова роля за разработването на специална агро-екологична мярка за фермери, която чрез субсидии стимулира запазването и поддържането на пасища и ливади като ключови местообитания
за египетския лешояд, царския орел и ловния сокол. Агро-екологичният
отдел на дружеството редовно комуникира с фермери и животновъди
и ги консултира как да кандидатстват по програми, подпомагащи екстензивно ползване на земите и увеличаване на стадата от автохтонни породи, които са на свободна паша. Работим и с различни държавни
институции (напр. МОСВ и РИОСВ, БАБХ, МВР), за да увеличим контрола
и намалим риска от отровна храна за лешоядите и други хищни птици;
неправомерно използване на пестициди; посегателства върху гнездата
и незаконна търговия с яйца и малки; опасни ветеринарно-медицински
продукти, които чрез домашните животни могат да попаднат в организма на лешоядите и да предизвикат влошаване на здравето им и дори
смърт. Чрез тясно сътрудничество с електроразпределителните компании приоритетно изолираме стълбовете, където шансът токов удар
да убие птиците е най-голям. Посещаваме училища, където посяваме по
зрънце любов към природата в сърцата на местната младеж, защото
бъдещето є един ден ще е именно в нейните ръце.
В съседна Гърция, където проблемът с използването на отрови срещу
наземни хищници има чудовищни размери и е довел до почти пълно изчезване на лешоядите, нашите партньори от Гръцкото Орнитологично
Дружество (HOS) и Глобалния фонд за дива природа (WWF) разработват
национална работна мрежа от местни сътрудници и институции, които
да противодействат и намерят решение на този проблем. Като спешна
мярка за първи път на Балканите бяха въведени екипи от кучета, обучени
да намират отрови. В рамките на проекта е разработен и национален
план за действие за вида в Гърция. Помагаме и на други Балкански държави като Македония, Албания и Турция да градят капацитет в изучаването и опазването на вида чрез организиране на редица обучителни
семинари и съвместни експедиции.

© Александър Маринов

Не оставаме безучастни към египетските лешояди дори когато са на
хиляди километри от дома. Посредством сателитни предаватели следим съдбата на последните 6 оцелели от общо 20 маркирани до момента
птици. Готови сме да реагираме веднага, ако някоя от птиците загине,
за да може да установим причината за смъртта є. Тясно сътрудничим с
партньори от мрежата на BirdLife International и Меморандума за хищните
птици към Конвенцията за мигриращите видове (CMS – Raptors MoU) от
Европа, Азия, Средния Изток и Африка за намиране на ефективни решения
за опазването на вида на транс-континентално ниво. В тази връзка през
2015 г. започна разработване на международен план за действие на вида
по пътя му на миграция, който ще е основен стратегически инструмент за съхраняването на Балканската и средно-азиатската популация
на египетския лешояд. Не ни остава друго, освен да пожелаем успешно
завръщане на египетските лешояди през март и успешен гнездови сезон
през 2015 г.!
Стоян Николов

Периодът на отсъствие на лешоядите е и времето, когато експерти
влизат в гнездата на птиците с техника за алпийско катерене, за да
изследват храната им, да съберат пера за генетични изследвания и да
поставят камери за дистанционно наблюдение.

© Димитър Градинаров

З

има е. Влажните зони са пълни с водолюбиви птици, дошли от
север да прекарат снежния сезон по нашите земи и мониторингът на червеногушите гъски е в разгара си. Кампанията
„Зрънце любов“ тече с пълна сила и хранилките са отрупани с
борещи се за поредната слънчогледова семка синигери. Докато
над страната ни се стели снежна белота, някои бели видове са предпочели да отлетят далеч от студа. Да, дори и децата знаят, че белият
щъркел през зимата крачи някъде на топло из Африка. Но малко хора са
чували, че най-бързо изчезващата хищна птица в Европа - египетският
лешояд, също прекарва зимата на Черния континент. Можете ли да си
представите, че всяка една от тези черно-бели птици, които за разлика
от белия щъркел виждаме да кръжат в небето на България все по-рядко,
изминава над 8000 км всяка година, за да се завърне тук и да отгледа
потомство? А знаете ли, че от девет излетели от гнездата малки до
полова зрялост (на 6-годишна възраст) доживява само едно?

Много опасности дебнат вида, както по местата за гнездене, така и по
дългия път на миграция – отрови, токови удари от опасни електропреносни стълбове, естествени бариери, бракониерство и т.н. Видът прекарва половината от годината в гнездовия си ареал, а другата половина
– по местата за зимуване. Когато лешоядите са тук, наблюдаваме и
охраняваме гнездата им и ги подхранваме. А какво правим, за да им помогнем, когато са на хиляди километри от нас?
Основните заплахи за египетския лешояд произлизат от хората и ключът към решаването им са хората. Именно затова една от приоритетните задачи на международния екип от LIFE+ проекта „Помощта за
египетския лешояд“ е да работи с местните общности там, където
обитават последните 70 двойки египетски лешояди на Балканите. Лешоядите са естествените санитари в природата. В миналото, когато многохилядни стада са бродели край всяко от селата в страната,
© Николай Терзиев
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С грижа за птиците

Заедно по следите на
белия щъркел
през 2004-2005 г. Данните за гнездата, които трябва да се съберат през
2015 г., ще покажат дали тази положителна тенденция към нарастване
ще се запази.
От общия брой гнезда 1 655 са разположени на стълбове, като 1 584
са на бетонен, 69 на железен и 2 на дървен стълб. На стълбовете с
проводници нашите екипи преброиха 1 529 гнезда, а на стълбове без
проводници – 131. 34 гнезда се намират на дървета, като най-често се
използват акацията и тополата. На комини бяха преброени 121 гнезда, а
на покриви – 76. Най-честите използвани сгради са фурните, частните
къщи и църквите.
Въпреки че близо 900 щъркелови гнезда са обезопасени на изкуствени
платформи, все още голям остава броят на рисковите гнезда – 660,
като за тях трябва да бъдат предприети спешни мерки по обезопасяване и повдигане на платформи.

© Г. Герджиков

Четирите населени места с най-много щъркелови гнезда от преброяването през 2014 година година са: село Драгушиново (община Самоков)
– 51 гнезда; село Белчин (община Самоков) – 31 гнезда; град Съединение
(област Пловдив) – 29 гнезда и град Хаджидимово (област Благоевград)
– 29 гнезда.
По време на кампанията за преброяването на белия щъркел за първи
път се тества моделът на т.нар. „citizen science“ (гражданско участие
в научни изследвания). Близо 200 човека от цялата страна успешно изпратиха данни за 478 гнезда на специално създадената от БДЗП онлайн
платформа www.sturkel.bg. По този начин те се включиха в едно от найголемите природозащитни събития в света. Благодарение на тези данни през 2014 г бе събрана информация за общо 2 410 щъркелови гнезда в
цялата страна.

© Богдан Боев

Б

елият щъркел е от най-любимите и познати птици не само у
нас, но и по света. Тъй като повсеместно съществува вярването, че прави гнездата си на свети места, той гостоприемно е допускан до домовете с надеждата, че къщите ще бъдат
щастливи и късметлийски.

Първото преброяване на белия щъркел е проведено през 1934 г. Така
стартира една от най-старите схеми за мониторинг на птиците в света. Тя се организира от BirdLife International – мрежа от над 110 природозащитни организации в цял свят. България се включва за пръв път в
преброяването на белия щъркел през 70-те години на миналия век.

БДЗП изказва своята благодарност на всички доброволци, природозащитни организации, общини, читалища, училища, които предоставиха
данни за гнездата на белите щъркели в България. През 2015 г. голямото
преброяване продължава, като се надяваме то да привлече още повече
участници. Следете предстоящите дейности на www.shturkel.bg.

През 2014 г. над 200 доброволци, служители на БДЗП и приятели на птиците и природата се включиха в голямото преброяване на гнездата на
белия щъркел в България. Инициативата е част от VII международно
преброяване на вида, което се провежда на всеки 10 години в цяла Европа. У нас мащабната кампания се координира от Българското дружество
за защита на птиците (БДЗП), а в световен мащаб - от NABU (BirdLife
- Германия).

Как протича преброяването? По време на преброяването, което се провежда в две поредни лета – 2014/2015 г., се обхождат хиляди населени места и се описва всяко щъркелово гнездо – дали птиците са се завърнали от
Африка и пристъпили към гнездене, дали имат малки и колко са те и къде
се намира гнездото – върху дърво, комин, църква, електрически стълб.

През тази година БДЗП ще координира преброяването на останалите
гнезда на бели щъркели в рамките на проекта „Търсенето на щъркела:
„Науката на гражданите“ в действие“, финансиран от Програмата за
подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ЕИП). Целта на проекта е да въвлече граждани и доброволци в научни дейности с природозащитен характер в рамките на VII международно преброяване на белия щъркел и да повиши информираността и подкрепата за опазването на този важен вид птица.

Защо броим щъркелите? Целта е да бъдат събрани данни за световната популация на белия щъркел, който е един от най-добрите индикатори
за състоянието и качеството на средата, в която живеем. Там, където
има щъркели, има повече чисти води, стари дървета и земеделие с помалко пестициди.

През лятото на 2014 г. 20 екипа, организирани от БДЗП, успяха да преброят 1 932 щъркелови гнезда в 45 общини от областите Русе, Велико
Търново, Враца, Бургас, Варна, Хасково, Ямбол, Сливен, Пловдив, София,
Благоевград, Монтана и Кюстендил. Общият брой на активните гнезда в
посетените общини е 1 775, а в тях успешно бяха отгледани 3 923 малки.

Свилен Чешмеджиев

Почти във всяка община има увеличаване на числеността на гнездящите бели щъркели, в сравнение с данните от предходното преброяване
© Велислава Спасова
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С грижа за природата и хората

Две години
„За Балкана и хората“
или как запазената природа може да носи достойно
препитание на местните фермери и чиста храна за
всеки от нас

© Т. Петрова

© Асен Тонев

Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ). Представители на
всички 28 областни дирекции на БАБХ се включиха в обучение, организирано от БДЗП и Биоселена, където с участието на експерт от Швейцария
– д-р Пол Бос, ръководител на инспектората по храните в Кантон Берн,
бе обсъдена променената Наредба 26 и бяха набелязани общи изисквания
за контрол на малките ферми и прилагане на Наредбата.

нения и корекции на ПРСР 2014-2020 г., които се отнасят до Направление
„Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. И в момента
продължава разработването на Стратегически план за управление на
планинските пасища. В рамките на няколко проведени обучения от партньорите по проекта бе повишен капацитетът на 155 служители от
администрациите, отговорни за защитените територии в България Дирекциите на парковете, РИОСВ, НПО и др.

Популяризирането на фермерските храни от района на проекта също
допринесе за повишаване на доходите на фермерите. Проектът и производителите от Балкана се представиха на четири национални събития с
над 35 000 посетители (АГРА, Зелени дни), шест регионални изложения с
10 500 посетители (Съборът в Чипровци, кушиите по повод Тодоровден
в с. Зимевица, Празник на розата, Фестивал на сливата) и три дегустации на фермерски храни от Западна и Централна Стара планина.
Работата с планинските фермери и опазването на пасищата и ливадите
чрез устойчиво земеделие бяха представени и на медиите чрез организирането на два тура за журналисти, наречени „Непознатата Западна
Стара планина“. Целта им бе да се запознаят медиите с този малко познат район като алтернативна туристическа дестинация, подходяща за
селски, приключенски, културен и гурме туризъм, както и да се докоснат
до ненадминатите по качество и вкус храни от планинските ферми в
Западна Стара планина.

© Иво Данчев

През тази година предстои регистрацията на още обекти за преработка
и директни продажби, както и подпомагане на продажбата на продуктите от Балкана на фермерски пазари в няколко града и чрез онлайн магазин.

И

зминаха две години от началото на проекта „За Балкана и хората“, който обединява усилията на шест български (БДЗП,
БФБ, Биоселена, WWF, Асоциация на парковете в България, Изпълнителна агенция за селекция и репродукция в животновъдството към МЗХ) и четири швейцарски организации (BirdLife
Швейцария, ProNatura, REDD и Фондация Save). Само за две години проектът успя да покаже какъв е успешният модел за бизнес в зоните от
НАТУРА 2000 в България - създаване на условия за икономическо развитие
чрез опазване на природата.
Това е най-големият проект, финансиран от Българо-швейцарската
програма за сътрудничество в рамките на Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Проектът се изпълнява
в седем общини в Западна и Централна Стара планина и в три парка:
„Българка“, „Врачански Балкан“ и „Централен Балкан“.
БДЗП изпълнява един от основните компоненти в проекта, свързан

с работата с фермери в земи с висока природна стойност в Западна
Стара планина. Целта е да се подпомогне техния бизнес, като стопанствата им се регистрират, за да могат да извършват преработка на
суровините и производство във фермата, а след това да имат достъп
до пазара чрез директни продажби на крайните клиенти. По този начин се
скъсява веригата на доставка, а производителите имат възможност да
продават продукцията си направо на купувачите и съответно да имат
по-голяма печалба.

Проектът „За Балкана и хората“ продължава до 2016 г. Сред останалите основни дейности са: въвеждането на първите за България схеми за
плащания за екосистемни услуги, повишаване капацитета на държавната администрация и на природозащитните НПО, обучения и експертна
помощ за фермерите от проектните зони, промяна и адаптиране на
законодателството и създаване на обществена подкрепа за устойчиво
и справедливо използване на природните ресурси чрез подкрепа за работата на Коалиция „За да остане природа в България“.
Днес, две години след началото на проекта, можем уверено да кажем, че
връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на
селските райони в територии с висока природна стойност може да бъде
печеливша – и за местните хора, и за бизнеса, и за околната среда.

Теодора Петрова

Друга успешно изпълнена дейност е създадената уеб-базирана информационна система за местните породи, която бе разработена в рамките
на проекта. Тя представя подробни данни за 98 987 животни от 33 породи и заедно с Националната генетична лаборатория ще даде възможност
за по-рентабилно управление на средствата за опазването на редки породи и гаранция, че субсидиите отиват само при одобрени и генетично
легитимни стада (http://breedsbg.net).

През 2014 г. с помощта на експертите на БДЗП бяха регистрирани четири проекта за преработка и пакетиране на биологичен пчелен мед, а други
девет — за преработка на краве, овче, козе и биволско мляко, за прясна
риба и доставка на яйца, са в процес на подготовка.

Програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес в рамките на
проекта „За Балкана и хората“ финансира общо пет бизнеса в района на
проекта. Към момента се изпълняват три проекта, като с най-голям
напредък е „Понор планина – дестинация за природопознавателен и орнитологичен туризъм“.

БДЗП организира обучения и посещения на модерни ферми в Швейцария
както за фермери от проекта, така и за представители на държавните институции – Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и

Съвместно с Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан” се работи за управлението и устойчивото ползване на високопланинските
пасища на територията на парка. Внесени са две предложения за допъл© Иво Данчев
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Експедиции

Пътуване в
историята на
пиранската сол

Днес в солниците се добиват до 7000 т сол годишно, но през 2014 г. няма
никакво производство поради екстремното количество валежи – повече
от 2 пъти от средната годишна норма за района. Въпреки това, благодарение на създаденият успешен бизнес, маркетингов и туристически продукт солниците се радват на завиден интерес и ежегодно се посещават
от стотици хиляди туристи. А продукцията, под формата на различни
кулинарни, козметични и фармацевтични продукти, съдове за съхранение
на сол, сувенири и печатни издания се изнася и е много популярна в 23
страни на света.
Успехът на солниците в Sečovlje не е случаен. Уникалната традиционна
технология за солодобив, включваща изцяло ръчен труд и характерни особености, прави пиранската сол един от най-ценните природни продукти,
абсолютно натурален и с незаменими хранителни и вкусови качества. Солодобивът се извършва в малки басейни, състоящи се от изпарителни и
кристализаторни сегменти, като водата постъпва гравитачно или чрез
помпи. В момента тече възстановяване на част от традиционните в
миналото помпи, задвижвани с вятърна енергия. Един от най-характерните елементи на пиранския солодобив е използването на петола – комплекс от микроводорасли и бактерии. Тя има функция да предпазва кристализиралата сол от замърсяване, а отделяните от жизнената дейност
на микроорганизмите минерални и органични вещества я обогатяват и
правят неповторима по състав и качество. Не случайно пиранската сол
е с ослепителен снежнобял цвят, макар че не се подлага на допълнителни промивки със солена вода и последваща обработка. По този начин се
създава напълно натурален продукт, съдържащ целият спектър на минерални и органични съединения в количества, неналагащи допълнително
внасяне, например на йод и негови съединения.
Голяма част от маркетинговата стратегия е посветена на продукти,
придаващи висока добавена стойност – гурме сол “Fleurdesol”, козметичната линия „Lepa Vida”, туристически и кулинарни услуги, СПА и
терапевтични процедури, презентационни и аниматорски дейности.
По този начин компанията постига устойчивост и успехът є не зависи
единствено от производството, а високата добавена стойност позволява инвестиции в основната технология и съпътстващите дейности.

© Спас Узунов

П

роизводството на сол е най-старата икономическа дейност
по Адриатическото крайбрежие, а търговията със сол векове наред има най-голямо значение за развитието на целия
регион. В началото на XX век цялото словенско крайбрежие,
по-малко от 50 км дължина, било осеяно със солници, но днес
са запазени малко от тях.

В най-голямата Sečoveljske solinа – на площ около 850 ха в устието
на р. Драгоня в Пиранския залив, през 1989 г. общината на гр. Пиран,
чийто кмет днес е веселият ганаец д-р Босман, обявява на това място природен парк, едно от най-красивите места по словенския бряг. В
най-северните солници на Средиземноморието си дават среща богато
биологично разнообразие в неповторима хармония с хилядолетната солодобивна дейност.
В течение на дълги векове (първите писмени сведения за солодобив
тук са от XIII век) солниците разработват уникална технология за по-

лучаване на прочутата днес в цял свят пиранска сол, едно от чудесата
на световното природно и културно наследство, с което Словения се
гордее неслучайно. Златните векове на солниците са по времето на Венецианската република (XV – XVIII-ти век), като те са собственост на
богати фамилии, църкви, манастири и благотворителни институции.
По-късно солниците преминават под управлението на Австро-унгарската империя, а след Първата световна война – под контрола на Италия. След Втората световна война Пиранският залив е в границите на
Югославия и солниците се управляват от държавата.
През 2000 г. компанията, която осъществява солодобива, поема част
от управлението на природния парк, а през 2002 г. най-големият мобилен оператор на Словения придобива солодобивната компания и
започва мащабни инвестиции за устойчив добив на сол и опазване на
ценните екосистеми на солените езера, богатото биоразнообразие и
устойчивото развитие в съчетание с неповторимото природно и културно богатство.

Днес солниците в Sečovlje са проспериращо предприятие не само заради
запазеният традиционен добив на сол, а и поради хармоничното му съжителство с богато биоразнообразие. Те са истинска природна съкровищница на неповторима флора и фауна и са класифицирани като едни от найважните обекти на природното наследство в Словения. Изоставянето на
част от солодобивните басейни е създало специфични екологични условия,
при които могат да съществуват само високоспециализирани организми.
Те включват редица растителни видове (хаплофити), които виреят само
в солени почви, а сред животните са представени някои редки средиземноморски видове като етруската земеровка, най-малкият бозайник в света,
италианския стенен гущер и малък нощник, които не се срещат никъде
другаде в Словения. Има и някои редки видове скариди, мекотели, риби и др.
Но най-голямата ценност на солниците са птиците. Те са убежище за
множество видове, които намират идеални условия за живот тук. Над
200 различни видове птици могат да се наблюдават в района, а 80 от
тях гнездят постоянно или периодично. През пролетта и есента ята от
прелетни птици спират в района на Sečovlje, а голям брой птици зимуват тук - чайки, патици, гъски, дъждосвирцови и други видове. Солниците
също са включени в списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона
с международно значение и като местообитание на водолюбиви птици. В
рамките на природния парк са обособени зони със строга защита, където
е забранена всякаква дейност и намеса във флората и фауната.

© Спас Узунов

Природен парк Sečovlje Salina днес е важна туристическа атракция на словенското крайбрежие. Сградите в района представляват ценен пример
на културното наследство като архитектурни и технически елементи.
Част от старите солничарски къщи са възстановени и превърнати в
музей, пресъздаващ традиционния бит, обичаи и трудовото ежедневие
– направо върху дигите тук са живели работниците с целите си семейства, усеща се аромата на солянката, която е била традиционна храна за
тази епоха, солта е навсякъде и имаш чувството, че се пренасяш далеч
назад във вековете и може да докоснеш средновековния свят. Целият
туристически продукт е съобразен с традиционните форми на туризъм,
характерни за адриатическото крайбрежие - старите и уютни семейни къщи, потънали във вечнозелените дървета и храсти, придаващи на
Средиземноморието неговата неподправена топлина и усещане за спряло
време. Многобройните туристически маршрути – образователни, орнитологични, велосипедни, конни и балнеоложки могат да задоволят интересите на всички посетители и им дават възможност за пълноценно и
интересно прекарване на почивката.
Солниците Sečovlje Salina са успешен модел за управление на защитена
територия със запазване на традиционните културни и производствени
аспекти на солодобива и пример за интегриране на икономическите и
финансовите интереси в опазването на околната среда. Те са чудесно
нагледно потвърждение за съвременното разбиране, че опазването на
природата е възможно само чрез дълбокото осъзнаване на значението є
за просперитета на общността и вплитане на интересите є в природозащитните дейности.
Пътуването до прочутите солници Sečoveljske solinа продължи пет дни,
но през времето, с което разполага екипът на LIFE + проект „Солта
на живота” и партньорите от Българското дружество за защита на
птиците и „Черноморски солници” АД в Солвения, успяхме да посетим и
други примери на успешно сътрудничество в управлението на защитени
територии и приоритетни видове.

Спас Узунов
Консервационни дейности, проект „Солта на живота“,
Българска Фондация Биоразнообразие
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Бърдуочинг през зимата

Красивият край
на сушата и...
птиците
© Петър Янков

© Даниел Митев

Спокойното море от южната страна на носа от векове е приютявало
корабите при вълнение, но днес по-често приютява зимуващите диви
гъски. Притиснати от същите хора с джипове и двуцевки в блатата
– спални, изстреляни във въздуха от един единствен бракониерски
изстрел в мрака, големите белочели и червеногушите гъски отчаяно
търсят единственото що-годе спасително място – морето. И нерядко ятата им огласят зимните утрини над Калиакра, опитвайки се да
„надлетят” преградата от перки към нивите с храна и вода.

от този вид вече не отлитат на юг, а заедно с отделни сиви певци и
черногуши ливадарчета добавят пролетен чар на места като Калиакра и през зимата. Глобално затопляне, а!?

Внимателният бърдуочър със склонност към „сийуочинг” ще зарадва душата си с някой ушат гмурец или гага във вълните около носа,
с групичка от вече кацналите и в Световния Червен списък траурни
потапници, с някой прелитащ далече над вълните средиземноморски
буревестник (и той вече в Световната Червена книга, защо ли?!), с
ниския силует на черногуш гмуркач и, разбира се, с десетки средни
корморани – неизменния атрибут на това място. Някоя домашна
червеноопашка ще се шмугне около скалите на носа и ще остави в
недоумение всеки, който не знае, че от едно-две десетилетия птици

Да, зимна Калиакра ще стопли сърцето на всеки, който търси интересни крилати находки. Особено ако добави и топлината на превъзходната
рибена чорба в „Морско конче” в близкото Българево! Нанесете „птича” визита на зимна Калиакра, няма да съжалявате! Преди гората
от ветрогенератори да превърне това чаровно място в спомен за
миналото без „зелена” енергия, но със зелени и пълни с цветя степи...

Петър Янков

© Петър Янков

В

секи познавач на българските природни красоти вече се е
сетил – разбира се, че става въпрос за Калиакра! Това е преводът на гръцкото име на това вероятно най-вълшебно и
романтично място в България. „Вълшебно и романтично” ли
казах?! Да, ама не! Беше вълшебно и романтично място до
бруталната инвазия на хора, които явно не са познавали съдържанието
на тези понятия.
А иначе, за разлика от романтиката и красотата на пейзажа, вятърът
е все още много важно нещо за Калиакра. И причина за един невероятен птичи свят на това последно късче степ, последно късче земя,
забито като острие в морето, но почти първо по популярност сред
природните ценности на България. Вятърът е основната причина Калиакра да е едно от местата с най-много намерени нови за България
видове птици! От този район е станало известно, че у нас се среща
качулатият корморан в далечната среда на 20 век (Н. Боев, 1951 г.),

сивата чучулига (Д. Рьобел, 1968 г.), сибирското ливадарче (Б. Скот
и Н. Дилчев,1993 г.), кралчевият певец (П. Оливер, П. Редман, 1996 г.),
белокрилата чучулига (1997 г.), степната бъбрица (Б. Иванов, 2002),
малкият бързолет (М. Маджаров, Ст. Николов, С. Панайотов, 2004 г.),
белогърдото земеродно рибарче (Св. Спасов, 2005 г.), жълтовеждият
певец (А. Уилямс, 2013 г.), зеленикавият певец (Д. Торн, 2012 г.), черногушата завирушка (А. Уилямс, 2013 г.). А за колко видове Калиакра е
второ и трето находище!
За разлика от други места, Калиакра е неудържимо привлекателна и
през зимата. Степите са едни от последните места на срещане на
дроплата и стрепета в нашата страна. Безогледно избити и прогонени
от природата ни, сега отделни индивиди от тези крилати несретници
идват понякога от Украйна и Русия и намират временно прибежище в
оцелелите кръпки степ, по-далечко от юнаците с джипове и двуцевки и
от гората ветрогенератори. Всяка вечер местната двойка бухали играе буквално руска рулетка между турбините, опитвайки се да ловува.
© Петър Янков
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Експедиции с БДЗП

Пътешествие
до Керкини, Гърция
Къде?: езерото Керкини, Северна Гърция – едно от най-уникалните
езера в Европа. Разположено само на 200 км от София в подножието на
южните склонове на Беласица планина.

Кога?: през цялата година. Дори през зимата езерото е гостоприем-

Освен богатото разнообразие на птици и животни, уникалните пейзажи
са другата причина, поради която Керкини е наша любима дестинация.
От сутрин до залез, без значение на коя точка на езерото се намирате,
можете да се любувате на неповторими гледки и пейзажи, на които всеки професионален фотограф би ви завидял.

но, както за птиците, така и за хора, които обичат дивата природа.
Възможностите са еднодневено или двудневно пътешествие - всеки
уикенд или официален почивен ден. По предварителна заявка и сформиране
на група от 15 възрастни има възможност за организиране на пътуване
и в делнични дни.

Кулминацията – безспорно, това е „посещението“ с лодка право

Какво?: Едно от най-добрите места в Европа за наблюдение и фотография на птици! Място, което можете да посетите и сами, но си заслужава да посетите с водач на БДЗП!
На Керкини могат да бъдат наблюдавани над 300 вида птици по време на
размножителния период, миграция и зимуването им. Сред най-емблематичните и желани видове, през различните сезони са: къдроглавият пеликан, розовият пеликан, малкият корморан, големият корморан, розовото
фламинго, големият креслив орел и морският орел.

©Мариана Вълчева

© Димитър Градинаров

в дома на огромната колония на кормораните и чаплите, гнездящи на
Керкини.

Програмата:

Двудневно пътешествие

През зимата – най-екзотично е розовото фламинго, вид който тра-

Еднодневно пътешествие:

Първи ден

диционно зимува на езерото. През зимата може да се види и световно
застрашеният голям креслив орел. Той обикновено е кацнал по дърветата
или се рее в небето над езерото с величественост, характерна само нему.

7.30 ч. - 11.00 ч.: Отпътуване от София по маршрут Дупница – 9.00 ч.,
Благоевград – 10.00 ч.,: Сандански – по маршрут Кулата - Керкини.

7.30 ч.- 11.00 ч.: Отпътуване от София, по маршрут- Дупница – 9.00 ч.,
Благоевград – 10.00 ч., Сандански 10.30 –Кулата –Керкини.

11.00 ч.: Пешеходна разходка в района на устието на река Струма.

11.00 ч.: Пешеходна разходка в района на устието на река Струма.

13.00 ч.: Разходка с лодка: тръгване от кея на село Керкини.

14.00 ч:. Подхранване и наблюдение на пеликани в района на стената
на езерото.

За всички фотографи и любители пеликаните си остават едни от найжеланите птици за снимане и наблюдение. Няма по-удобно място за тяхното наблюдение и снимане от Керкини. С помощта на местните рибари
бихме могли да организираме подхранване с риба, което винаги гарантира, че птиците ще дойдат на метри от брега. Фонът на действието
– върховете на Беласица.

15.00 ч.: Посещение на точка за наблюдение.
16.00 ч.: Отпътуване за България. Пристигане в София вечерта.

16.00 ч.: Пътуване до село Керкини.
16.30 ч.: Разходка с лодка: тръгване от кея на село Керкини.
19.00 ч.: Настаняване и нощувка в Керкини.
Втори ден
8.00-10.00 ч.: Закуска.
10.00 ч.: Посещение до точка за наблюдение на птици до с. Мандраки.
14.00 ч.: Разходка в района на устието на…. и наблюдение на птици.
16.00 ч.: - Отпътуване за София.
Опции за нощувка: Керкини, Мелник
Изпратете ни запитване, споделете вашите желания и ще ви направим
предложение, на което ще е трудно да устоите!
*Минималният брой участници за осъществяване на пътуването е 15
възрастни.
**Цената се сформира от броя на дните, от големината на групата и
допълнителните услуги, от които бихте желали да се възползвате. Ще
ви осигурим удобно и сигурно пътуване, нощувка със закуска в уютен
семеен хотел, разходка с лодка в езерото, застраховка за пътуване в
чужбина и експерт-водач от БДЗП. По желание можем да променим програмата за втория ден с разходка до Мелнишките пирамиди, Роженски
манастир, Сандански, или да отговорим на други ваши желания.

Минчо Минчев
Къдроглав пеликан — © Богдан Боев

Розово фламинго — © Стефан Аврамов
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Дейности на БДЗП

„Аз пазя горите и
орлите на България“
Национална кампания на ИАГ и БДЗП за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа

Кампанията, която стартира през 2014 г., цели предотвратяване и разкриване на престъпления не само по отношение на видове птици и горски
територии, но и въобще посегателства срещу дивата природа. Затова
изключително интересна е номинацията на Пламен Димитров, член на
БДЗП, който разкрива незаконна продажба на семена и грудки на защитени
видове орхидеи. Той прави лично разследване и успява да се свърже с организации, които му съдействат при подаване на сигнал до Министерството на околната среда и водите.

© Димитър Градинаров

Престъпленията срещу дивата природа са проблем, на който до скоро не
е обръщано необходимото внимание. Въпреки че много диви видове са защитени от международни конвенции като CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), както
и от европейското и българското законодателство, в последните няколко години се оказва, че в следствие на подобни престъпления световно
застрашени видове са вече на прага на изчезването. В България това се
отнася за ловния сокол.
Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне
на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на
гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови;
бракониерски отстрел; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са
сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според
Наказателния кодекс на Република България този, който унищожи, улови,
задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени
вид от дивата флора или фауна без необходимото за това разрешение и в
зависимост от обстоятелствата, се наказва с лишаване от свобода до
5 години, както и с глоба между 2 000 и 20 000 лева и с компенсиране на
нанесените щети.
Какво може да направи всеки, за да предотврати подобни незаконни действия?
Да се запознае с най-често срещаните случаи на престъпления срещу дивата природа и да поеме инициатива за тяхното разкриване, като подаде
сигнал, представи доказателства и съдейства на институциите.

Ястребов орел — © Агенция „Митници“

„К

огато в гората падне дърво, то издава ли шум, ако няма кой да го
чуе?“, попитал философът. А дали незаконни действия срещу дивата природа се случват наистина, ако никой не говори за тях?
Дали можем да предотвратим тези престъпления, ако им дадем
повече гласност?

През 2014 г. Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското
дружество за защита на птиците (БДЗП) проведоха конкурс с награди за
всеки, който е спомогнал за разкриването на престъпления срещу дивата
природа.
В първата година на кампанията взеха участие 13 номинирани от цялата страна. Номинациите разказват истории както на професионалисти
- хора, които са служители на институциите (напр. ДГС, РПУ и т.н.), така
и на любители природозащитници. Още с първите номинации бяха събрани
най-важните постижения в работата по случаи на престъпления срещу

дивата природа през последните 25 години. Отличени бяха: Калоян Калоянов - МВР Бургас, Румен Богоев - МВР София, Пламен Мишонов - Национална
служба „Полиция“, Вячислав Рангелов - Агенция „Митници“ – Видин, Лазар
Петрунов - Столична община и Панайот Матев - ОД на МВР Ямбол при
РУ „Тунджа“ гр. Ямбол. Тези хора са работили по някои от най-значимите
случаи на разкриване на престъпления срещу дивата природа у нас. Номинацията на Габриела Петрова, РУ „Полиция“ гр. Троян, журито определи като
най-бързо разрешения случай до момента.
Значителен беше и броят на наградените служители от горския сектор – доказателство за тяхната инициативност и активна позиция за
предотвратяването на престъпления, свързани със защитени видове.
Те бяха отличени за активните си действия и предотвратяване на сеч в
токовища на глухаря, както и незаконното задържане на шипопашати и
шипобедрени костенурки, пойни и водолюбиви птици.

Целта на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ не е да събира
и проследява сигнали за престъпления срещу дивата природа. В случай на
незаконни действия, сигналите трябва да се изпращат до отговорните
институции. Ние можем да ви съдействаме със съвет към кого да насочите сигнала.
Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ се провежда в рамките на LIFE+ проекта „Горите на орела“ за опазване на ключови горски
местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС.
Повече подробности и новини около кампанията можете да намерите на
www.eagleforests.org.

Мартина Попова

Калописиев дланокоренник — © Пламен Димитров
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Новата изложба
в „Пода“ очаква
нови посетители

Б

До посрещането на първите гости на изложбата в края на
ноември миналата година беше изминат дълъг и труден път. Днес, от
позицията на един от хората, пряко намесени в целия процес и извървял
пътя от началото до края, мога категорично да кажа, че колкото и да
е важен резултатът, пътят е този, който учи, който утвърждава и
който оставя най-много следи. Разбира се, няма да забравя удоволствието и усмивките на хората, които за пръв път се докоснаха до седемнадесетте модула на изложбата, както и активното участие на
малки и големи в търсенето на съкровищата на защитена местност
„Пода”, в която се намира едноименният природозащитен център.

© БДЗП

щитния център, може да провери на колко водни кончета или други
животни (къдроглави пеликани, каракуди, змии и гущери) отговаря неговото тегло, но само ако се престраши да се качи на кантара. Дали
сте високи, колкото е размахът на крилете на немия лебед или сивата
чапла, големия корморан или малката бяла чапла, е друго забавление от
новата изложба.

патарка, гривестата чапла, къдроглавия пеликан и още няколко птици.

С какво се хранят птиците на езерата или къде гнездят някои от тях,
ще научите от картите с кратка информация, ако имате нужда от
жокер, разбира се. Иначе може смело да опитате да подредите пъзела и
магнитите, за да получите правилните отговори. Завъртайки пък колелото на сезоните, ще видите как се променя картината в защитена
местност „Пода”, а с нея и птиците през пролетта, лятото, есента
и зимата. Природният календар е модулът, който пръв привлича посетителите, защото много прилича на колелото на късмета от една
телевизионна игра, явно незабравена през годините. Може би и затова
всеки, който влезе в посетителския център, веднага отива и завърта
колелото.

© БДЗП

лизо година и половина след обновяване на изложбената площ
на природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи” в Маджарово с нова интерактивна изложба се сдоби и природозащитният център „Пода” край Бургас.

© БДЗП

Така, чрез една от игрите, създадени за посетителите на центъра (предимно за деца, но както се убедихме, толкова интересна и за
възрастни), всички приятели на бургаските езера, уважили поканата
за откриването на интерактивната изложба, се запознаха с нейните
модули, защото сред тях бяха скрити тайните и скъпоценностите на
малката защитена територия.
Няма да ви разказвам как се раждаха идеите за изложбата в природозащитния център, защо избрахме да интерпретираме едни теми, а
пренебрегнахме други. Ще направя опит да споделя какво да очаквате,
ако посетите случайно или нарочно природозащитен център на БДЗП
„Пода”. Ще се опитам да погъделичкам любопитството ви, да провокирам фантазията и интереса ви.
Още от моста малката природна съкровищница „Пода” вече посреща
посетителите с „Добре дошли”. Всеки, прекрачил прага на природоза-

Най-голямо забавление за децата се оказа откриването на следи от
птици и други животни в кутията с пясък. Отпечатъците разкриват
как изглеждат следите на лебеда, пеликана, чаплата, дивата свиня,
видрата и още много други животни, които е по-трудно или почти
невъзможно да се видят в естествената им среда.
За смелите малки и големи посетители на центъра има страхотно
предизвикателство – да размахат огромните криле на къдроглав пеликан и така да разберат колко много усилия полагат птиците, за да
изминат хилядите километри от местата, където се размножават,
до тези, където зимуват и обратно.
Ако пък искате да отнесете красив спомен у дома, може да се снимате
в звездната галерия на втория етаж на природозащитния център. Така
ставате част от „звездите” на езерата – блестящия ибис, бялата ло-

С това изненадите от интерактивната изложба не свършват. Престъпвайки прага на посетителския център, може да се насочите към
стария телевизор. Завъртайки дръжката към него, пред очите ви ще
се сменят множество картини, разкриващи заплахите и проблемите
на бургаските езера. Добре е да знаем какво заплашва съществуването на влажните зони и техните обитатели, както и как можем да
им помогнем – да допринесем за тяхното възстановяване и опазване.
Въпреки изкушението да ви разкажа всичко, спирам до тук! Вие сте
на ход! Пролетта ще настъпи скоро. Разцъфващата отново природа
прави този сезон един от най-подходящите за посещение на защитена
местност „Пода”. Шансът да наблюдавате много от завръщащите се
от юг птици от терасата на природозащитния център се увеличава
многократно. Но може да изчакате и лятото. Поемайки на море, отбийте се при нас. Кипи от живот по водоемите и съм сигурна, че ще
останете доволни. Разбира се, че и наесен има какво да се види. Така
че изборът е ваш. Ние сме там и ви очакваме между 9:00 и 17:00 часа
всеки ден през зимата и между 9:00 и 19:00 часа през активния летен
сезон. Елате, научете тайните на езерата и се забавлявайте!

Мариана Вълчева
Интерактивната изложба на ПЗЦ на БДЗП „Пода“ е изготвена в рамките на проект „Живот за Бургаските езера“ изпълняван към програма
LIFE+на ЕС в периода 2010 — 2014 г.
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Постижения

БДЗП спечели европейска
награда за добри практики
заедно с BirdLife и
EVN България

Световно застрашеният
египетски лешояд събира
експерти по опазването на
вида от 25 държави в София

М

еждународната работна среща, посветена на световно застрашения от изчезване египетски лешояд ще се проведе
от 5 до 8 юли в София, като главен организатор е Българското дружество за защита на птиците. Основната цел на
срещата е разработването на План за действие за опазване
на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване.

лагането на мерки за опазването на балканската, централно-азиатската
и кавказката популация на вида.

На работната среща ще присъстват над 50 представители на институции, учени, изследователи и специалисти от поне 25 страни, в които
лешоядите отглеждат своето поколение, посещават или прекарват зимата. Планът за опазването на египетския лешояд ще бъде съставен на база
последните научни данни за миграционните пътища на вида, местата за
почивка, типа местообитания и опасностите, които го застрашават по
време на миграцията и в местата за зимуване.

Повече за срещата, както и регистрационни форми за самофинансирани
участници, може да намерите на www.LifeNeophron.eu.

Египетският лешояд е единственият мигриращ лешояд в Европа и е найбързо изчезващата хищна птица на континента. Само на Балканите популацията му е намаляла с над 80% за последните 30 години.

Б

Срещата се организира в рамките на LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“, финансиран от Еропейската комисия, фондация „А. Г. Левентис“, и от Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия
(CMS/RaptorsMoU).

Ако искате да вземете участие в създаването на плана, но нямате възможност да присъствате, моля свържете се с д-р Стоян Николов, ръководител
LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“ (stoyan.nikolov@bspb.org). За
информация, относно регистрацията и логистиката – с Ваня Георгиева,
администратор на проекта (vanya.georgieva@bspb.org)
Йорданка Горанова

Международният план за действие ще играе ролята на ключов инструмент за насърчаване на трансконтиненталното сътрудничество и при-

©

ДЗП и BirdLife International бяха наградени в Брюксел с „Наградата
за добри практики“ на Renewables-Grid-Initiative (RGI) в категорията „Опазване на околната среда“. Отличието бе връчено в
края на януари на годишната конференция на RGI в белгийската
столица. Високата оценка е за съвместната партньорска работа по предотвратяване на загиването на редки птици при токови удари по
електроразпределителна мрежа в България и Судан. Светослав Спасов от
БДЗП и Илина Стефанова от EVN България получиха наградата за ефективната работа по проекта LIFE+“Опазване на царския орел и лония сокол в
ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“, в рамките на който бяха обезопасени близо 600 електрически стълба, което доведе до намаляване на смъртността при световно застрашения царски орел.
Съвместната работа по проекта LIFE+ „Помощ за египетския лешояд“
с BirdLife International в Судан пък доведе до демонтирането на печално известен електропровод от Порт Судан до брега на Червено море, който е
причинил смъртта на стотици, а може би на хиляди египетски лешояди
от създаването си през 50-те години на миналия век. Наградата за добри
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Предстоящо

практики отличава изключителни постижения в областта на иновациите,
развитието на мрежата и подобрения на съществуващи практики на терен и цели „да вдъхнови действия за бъдещето и иновативни подходи“.
Организацията Renewables-Grid-Initiative е основана през 2009 г. с цел да популяризира енергията, произведена от възобновяеми източници на Европейско ниво. Това е втората голяма европейска награда за съвместната
работа на БДЗП и „EVN България“ за опазване на царския орел чрез обезопасяване на електропреносната мрежа. През 2014 г. БДЗП спечели „Наградата Натура 2000“, която бе връчена от Европейската комисия за първи
път. Отчитайки успеха на дейностите по наградения проект, от 2013 г.
EVN България Електроразпределение, в партньорство с БДЗП, работи по
нов проект - „Подобряване опазването на световно застрашения царски
орел в България чрез намаляване на смъртността, причинена от електроразпределителните линии” или на кратко „Живот за царския орел”,
финансиран отново от програма LIFE+ на ЕК. Вижте повече за проекта
на www.lifeforsafegrid.bg
© Хавиер Елориага
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Новини

2015 — ГОДИНА НА ЛАГУНАТА
АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

Палачинки

Зърнена супа
Супата е богата на протеини – полезни за хората и птиците. Рецептата
особено се харесва на дроздовете.

Начин на приготвяне
Разбийте с миксер яйцата, прясното мляко и брашното. Добавете ядките, сушените плодове и стафидите. Разбъркайте сместа добре. Трябва да
е с гъстота на кексово тесто. В предварително нагорещен тиган, с малко
олио (или друга мазнина, предпочитана от вас) изпечете палачинките.

Начин на приготвяне:
Замразените зеленчуци, царевицата и оризът се сваряват във вода до
омекване, но не повече от 50 минути. Зеленчуците се изцеждат от бульона и се оставят да изстинат. Поднасят се в пластмасова вана или
контейнер.

За птиците
Задължително е готовите палачинки да бъдат изстинали. Сервират се на
подходящо място.

Не забравяйте - вашите гости (птиците) не ядат солена и гореща храна.
Не са и почитатели на подправките.

За първи път през 2015 г. Българска фондация Биоразнообразие нарушава
традицията и посвещава годината не на застрашен растителен или животински вид или интересна група организми, а на място. Това е годината
на Атанасовско езеро – една лагуна на брега на морето и на ръба на града!
Атанасовско езеро е територия с изключително богато биоразнообразие и с голямо значение за опазване на световното и европейско природно богатство. То е част от Европейската екологична мрежа Натура
2000 и е Рамсарско място. Северната му част е поддържан резерват, а
южната - защитена местност „Бургаски солници“.
С езерото е свързан и природозащитния проект на БФБ в района – „Солта на живота“, който работи за възстановяване и опазване на крайбрежната лагуна и се изпълнява в партньорство с БДЗП и „Черноморски
солници“ АД. Проектът е 6 годишен и се финансира от Програма LIFE+
на Европейската комисия.

която ще обикаля страната, Пътека на саблеклюна и Пътека на солта
ще бъдат изградени в южната част на езерото, рожден ден на резервата
на 12 август, дрон ще лети над лагуната и ще следи заплахите за нея,
Карнавал на биоразнообразието през май, Фестивалът на солта в края
на август, бригадата „Атанасовско езеро‘ 2015“, която БДЗП ще организира за поредна година и др. Специално внимание ще бъде отделено на
лагуната като обект за фотозаснемане и за целта ще бъде изградено
фотоукритие в южната част, което ще може да се ползва от професионалисти и любители, а през есента тук ще се проведе национален
фотопленер, както и различни изложби, свързани с цветовете и обитателите на езерото.

През 2015 г. екипът на проект „Солта на живота“ предвижда различни
прояви, свързани с лагуната и нейното биоразнообразие и има желание
да популяризира езерото не само на местно, но и на национално ниво.

2015 е много важна, защото това е годината, в която поддържаният
резерват ще се сдобие със своя актуализиран План за управление. След
като преди повече от 10 години екип на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (чийто приемник днес е Българска
фондация Биоразнообразие) изготви настоящият план на резервата,
сега РИОСВ Бургас възложи неговата актуализация в рамките на проект, финансиран от ОПОС 2007 – 2013 г..

Какво може да очаквате накратко през цялата година, посветена на соленото езеро – атрактивна пътуваща изложба за Атанасовско езеро,

Радостина Ценова

Необходими продукти:
• 4 яйца;
• 2 чаени чаши брашно;
• 1 чаена чаша прясно мляко;
• 1 чаена чаша нарязани сурови ядки напр. белен слънчоглед, бадеми;
• 1 чаена чаша стафиди;
• 1 чаена чаша нарязани сушени плодове;

Необходими продукти:
• 1 пакет замразени зеленчуци за супа;
• 1 чаена чаша кафяв ориз;
• 1 чаена чаша сладка царевица;

Супата може да бъде приготвена и от незамразени зеленчуци като грах,
зрял боб и оризът може да се замени с фиде или ситни макарони.

©Георги Драгиев
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С грижа за птиците

За хората
В сместа може да добавите 1 супена лъжица захар. Готовите палачинки
консумирайте топли и полети с мед, сладко или течен шоколад.
Да ви е сладко на Вас и Вашите гости - птиците.

„Близалки“ с ядки

BQ за птиците

Отдавна е известно, че децата обичат
близалките, но и дивите птици, особено
по-претенциозните имат слабост към
тях. Ето една рецепта, с която може да
зарадвате всички лакомници.
Необходими продукти:
• Клечки за сладолед;
• 2 чаши счукани сурови орехи;
• 2 чаши смесени сушени плодове
(ситно нарязани);
• 1 яйце;
• 2 чаши суров обелен слънчоглед;
• Мед

Този специалитет е подходящ и се предлага само за вашите гости - птиците.
Особено подходящ е през зимата.

Начин на приготвяне
Загрейте предварително фурната на 40°. В нея поставете клечките от
сладолед. В купа изсипете орехите, плодовете и слънчогледа. Добавете яйцето. Трябва да се получи смес, която да може да се оформя с ръце.
Извадете клечките, но бъдете внимателни, защото те ще бъдат много
горещи. От сместа направете около клечките топки, като ги оформите
внимателно до получаването на желаната от вас форма на „близалката“.
Готовите „близалки“ поставете обратно във фурната и ги печете 20-30
минути. Трябва да са добре опечени. Извадете ги от фурната и ги потопете в меда. Върнете ги обратно във фурната за 5 минути.
За птиците
Задължително е близалката да изстине добре. Готова ли е, веднага я закачете да виси на подходящо за птиците място.
За хората
В сместа добавете половин чаша захар, като предварително я разбийте с
белтъка на яйцето.
Не забравяйте: И за нас готовата близалка не трябва да бъде гореща.

Необходими продукти:
• 1 кг. свинска мас;
• 1 бурканче фъстъчено масло;
• 5 чаени чаши царевично брашно;
• 6 чаени чаши овесени ядки;
• 2 чаени чаши слънчоглед;
• 2 чаени чаши ориз;
• Смачкан корнфлейкс;
Начин на приготвяне
В купа се поставят предварително леко сварените ориз и овесените ядки,
слънчогледа, корнфлейкса, брашното и фъстъченото масло. Размесвате
сместа. Свинската мас се добавя към сместа, но трябва да е добре омекнала. Омесете тестото с ръце. Оформете топки и ги поставете в хранилките. Ако нямате хранилка, можете да завържете топките със здрав
канап и да ги закачите на дърво.
Не забравяйте: Винаги, когато сервирате храна на вашите гости, преценете тя да бъде поставена на подходящо място, за да не бъдат те смущавани от хищници - котки, кучета и др.

LivingNature
By BSPB/Birdlife Bulgaria

КОИ СМЕ НИЕ

LivingNature/ by BSPB Birdlife Bulgaria е новата търговска марка и лицензираният туроператор на Българското дружество за защита на птиците. Ще ни откриете на www.livingnature.bg. Имейл адресът, на който може да ни пишете, е
livingnature@bsbp.org.

ЗАЩО LivingNature

Живата природа, движението, живеенето сред природата и заедно с природата – за такива пътешествия
мечтаем и такива послания искаме да предадем на нашите спътници. Защото се развиваме и желаем – освен традиционно отправения към
небето поглед – да се вглеждаме и в цялата заобикаляща ни дива природа, да я опознаваме заедно, а с това и да я опазваме.

КАКВО ПРАВИМ

Природосъобразен и природопознавателен туризъм е едната версия – необходимата за търговския регистър
и документите. Другата, която ни харесва много повече и с която желаем да ни свързват, е специализиране в пътешествия – подготвяме
и осъществяваме пътешествия, които даряват откривателство, приключение, дивна красота, силна емоция, съпреживяване и споделяне не
като между водачи и туристи, а като между приятели и спътници.

Основните пътешествия, които организираме, включват:
наблюдения на много и различни видове птици;
фотография на птици и диви животни в естествената
им среда;

фотографски пътешествия в търсене на редки растителни и
животински видове, на причудливи форми и природна красота;
природопознавателни пътешествия из дивите кътчета на
България;

Kомбинирани пътешествия, представящи както природни, така и културни забележителности; организираме обучения за деца, ученици и
студенти – ако искат да се занимават с фотография на дива природа, ако искат да се научат да разпознават видовете птици, животни и
растения или просто ако обичат природата и мечтаят да я опознаят.
Пеша, с кола, на колело, с каяк, на ски; за ден, за уикенд, за седмица, за ваканция – за нас няма значение. Нашите спътници сами
избират, а за нас е удоволствие да споделим знанията и опита си, да съпреживеем пътешествието и да го организираме точно такова, за
каквото нашите спътници мечтаят.
Минчо Минчев

