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Common borders. Common solutions.

Да действаме СЕГА, за да имаме по-добро бъдеще УТРЕ!

Партньори:
• Областна администрация Енез, Турция
• Дирекция за националните паркове на Одрин
към Регионална Дирекция на Министерство на
Горите и Водите − Истанбул, Турция
• Фондация „Caucasus Environment“, Грузия
• Сдружение „Агрикола“, Украйна
• Сдружение „Зелени Балкани − Стара Загора“,
България
• Управление на НП „Делта на Еврос“ и защитени
територии на Самотраки, Гърция

Сдружение „Зелени Балкани −
Стара Загора“
Адрес: гр. Стара Загора
ул. Стара планина №9
Телефон: 042 622401
Ел. поща: officesz@greenbalkans.org
Уебсайт: www.greenbalkans.org

Целеви територии:
•
•
•
•
•

Езеро Гала, Турция;
Поморийско езеро, България;
Делта на Марица/Еврос, Гърция;
Делтите на р. Дунав и р. Днепър, Украйна;
Влажни зони на централна Колхида и Тбилиси,
Грузия

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“
Сдружение „Зелени Балкани − Стара Загора“
2020
Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“
се съ-финансира от Европейския Съюз чрез Европейския инструмент
за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия,
Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на
Европейския Съюз.
Съдържанието на тази публикация са единствено отговорност на
сдружение „Зелени Балкани − Стара Загора“ и в никакъв случай не
отразява възгледите на Европейския Съюз.

BioLEARN BSB142
„Екологично съзнание и поведение за
спиране на замърсяването в значими влажни
зони на Черноморския басейн“
http://bio-learn.org

Изхвърлените от човека и попаднали в реките и моретата отпадъци представляват не само естетически, загрозяващ пейзажа проблем. Те са също така
основна заплаха за биоразнообразието на планетата
и риск за здравето на хората. Основната особеност,
свързана с твърдите отпадъци в морската среда, е,
че техният произход в по-голямата си част е от наземно базирани източници.
Основна цел на проекта Bio Learn е да осигури обмяна на информация и опит между партньорите; обучения, изграждане на капацитети; разработване на общ
подход и методика за консервация и образование;
организиране на кампании, с което да се повиши информираността в обществото с цел намаляване на замърсяването в ключови влажни зони и в Черно море.
Очаквани резултати: създадена мрежа от инфо-центрове за спиране на замърсяването и опазване на
природата; ръководство с добри практики за екологично образование за намаляване на замърсяването
на значими влажни зони; обучения за прилагане на
добрите практики; конкурс за детска рисунка; кампания за почистване на значими влажни зони в 5 целеви региона; международна конференция и др.

Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна
отделена от морето с пясъчна коса. Това е предпоставка и за традиционните човешки дейности − добивът
на морска сол чрез изпарение и калолечение със специфичната за езерото черна кал, богата на минерали
и микроелементи. Лечебната кал е продукт, който се
получава при разграждането и последващата минерализация на органична материя (фито- и зоопланктон,
продукти от жизнената дейност на птици, риби, безгръбначни животни) в специфичните условия на езерото − висока соленост и отсъствие на кислород.

Тук се срещат:
Най-голямото и едно от последните находища
на рядкото растение синя тойна (Trachomitum
venetum)!
Над 270 вида птици (гнездящи, зимуващи,
мигриращи)  − голяма част от тях са редки,
застрашени и не се срещат на други места −
саблеклюн, кокилобегач, морски дъждосвирец, бял
ангъч и др.
Най-голямата колония от гривести рибарки на
Балканския полуостров! Гнезди върху изградените
и поддържани от доброволците на сдружение
„Зелени Балкани“ изкуствени острови и наброява
вече над 2000 двойки.
Критично застрашеният вид водно конче − тъмно
смарагдово водно шило (Lestes macrostigma)!
Типичен вид, приспособен към живот в хиперсолените води на езерото е и солничното раче (род
Artemia).

Поморийско езеро е комплекс от защитени природни територии. Обявено за защитена местност през
2001  г ., през 2002 г. то става част от Списъка на влажните зони с международно значение към Рамсарската
конвенция. С присъединяването на България към ЕС
през 2007 г., лагуната става част и от европейската
екологична мрежа НАТУРА 2000 чрез две зони − за
опазване на дивите птици и природните местообитания, дивата флора и фауна.
За влажните зони и конкретно за Поморийско езеро
сериозна заплаха представляват изгубените или изхвърлени във водата рибарски такъми − корди, снабдени с олово и кукички. Те нерядко биват поглъщани
от лебеди и други птици, търсещи храната си по дъното на езерото.
По илюстрираната схема изхвърлените във водите
и по брега на езерото отпадъци се разпадат на все
по-малки частици, докато не се превърнат в микропластмаси с размери по-малки от тези на песъчинки!
Те се смесват с лечебната кал, солта или други продукти и остават в тях завинаги.

