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ДИВА ПРИРОДА



Едрите
тревопасни

Заемат ключова 
роля в екосистемите

Поддържат 
местообитанията и 

създават дом за 
много други  видове

В Европа броят и 
видовото им 

разнообразие са 
силно намаляли, 
което е сериозна 

заплаха за 
биоразнообразието 
на Стария континент



Природосъобразно пашуване

иновативен подход за естествено поддържане на 
екосистемите, основан на ключовата роля на едрите 
тревопасни в хранителната верига 



При природосъобразно пашуванеПри природосъобразно пашуване
 животните целогодишно пасат на животните целогодишно пасат на 

откритооткрито

 дадена територия изхранва толкова дадена територия изхранва толкова 
животни, колкото могат да намерят животни, колкото могат да намерят 
достатъчно храна в тежките месеци в достатъчно храна в тежките месеци в 
края на зиматакрая на зимата

 през зимата се хранят с клонки и през зимата се хранят с клонки и 
кора от дървета и храсти, като така кора от дървета и храсти, като така 
оказват силно влияние върху оказват силно влияние върху 
растителносттарастителността

 различните видове  тревопасни имат различните видове  тревопасни имат 
своята територия, своите хранителни своята територия, своите хранителни 
предпочитания и интензивност на предпочитания и интензивност на 
паша. Заедно и поотделно оформят паша. Заедно и поотделно оформят 
структурата на растителносттаструктурата на растителността

 стадата  имат социална организациястадата  имат социална организация



Дива природа и
природосъобразно пашуване

Основна цел:

Създаване на една от 
най-големите диви 
територии в Европа 
чрез възстановяване 
на всички компоненти 
на дивата природа и 
постигане на 
устойчиво 
управление и 
ползване на 
природните ресурси.



Дива природа и природосъобразно пашуванеДива природа и природосъобразно пашуване
ПОДЦЕЛИПОДЦЕЛИ:

Природосъобразно пашуване на диви стада коне и Природосъобразно пашуване на диви стада коне и 
говедаговеда

 Възстановяване на липсващите диви тревопасниВъзстановяване на липсващите диви тревопасни

Повишаването на ангажираността на местното Повишаването на ангажираността на местното 
население към целите и дейноститенаселение към целите и дейностите на проектана проекта

Опазване и популяризиране на  уникалното Опазване и популяризиране на  уникалното 
биоразнообразие на Източни Родопи биоразнообразие на Източни Родопи 



Природосъобразно пашуване на диви 
стада коне и говеда

Създадени са 3 стада Родопско късорого говедо, които Създадени са 3 стада Родопско късорого говедо, които 
чрез природосъобразно пашуване поддържат  около чрез природосъобразно пашуване поддържат  около 
600 ха пасищни хабитати:600 ха пасищни хабитати:

 В Натура 2000 зона Маджарово
 В Натура 2000 зона Крумовица
 В  Натура 2000 зона Бяла река



Природосъобразно пашуване 
на диви стада коне и говеда

Създадени са две 
стада каракачански 
коне, които чрез 
природосъобразно 
пашуване 
поддържат  около 
250 ха пасищни 
хабитати в Натура 
2000 зона Бяла 
река



Природосъобразно пашуване на Природосъобразно пашуване на 
диви стада коне и говедадиви стада коне и говеда

Стадото 
каракачански коне 
беше преместено и 
успешно адаптирано 
в района на Плевун

Конете се отглеждат 
под контрола на 
развъдна асоциация

6 кончета – 3 мъжки 
и 3 женски се родиха 
през април 2012



Възстановяване на липсващите 
диви тревопасни

Тарпански проект

Възстановяване на 
зубър

Възстановяване на 
благороден елен

Възстановяване на 
елен лопатар



Тарпански проектТарпански проект

 Завърши адаптационния период  
и тарпаните успешно се 
адаптираха към района



Тарпански проект

 Територията на конете беше 
значително  разширена



Тарпански проект

 Кончетата Кончетата 
родени родени 
миналата година миналата година 
бяха изгонени от бяха изгонени от 
харема  и харема  и 
преместени в преместени в 
мъжкия клубмъжкия клуб



Тарпански проект

4 кончета се родиха тази година



Възстановяване на зубърВъзстановяване на зубър

В ход са проучванията 
за възможностите и 
начините за 
възстановяване на 
зубъра в Родопите





Възстановяване наВъзстановяване на
благороден еленблагороден елен

В ход е завръщането на 
благородния елен в 
Източни Родопи:

 в ловно стопанство 
“Студен кладенец” е 
изградена адаптационна 
ограда

 първите елени са 
доставени и са в период 
на адаптация



Възстановяване наВъзстановяване на
елен лопатарелен лопатар

Започна първият етап от 
възстановяването на 
елен лопатар в две 
моделни територии –
района на с. Сеноклас , 
община Маджарово  и в 
района на изоставеното 
с. Тинтява, община 
Крумовград 



Повишаване на ангажираността 
на местното население към целите и 
дейностите на проекта

Образователна 
програма  с 
ученици и 
студенти от 
района  “Полеви 
уроци по 
природозащита”



Повишаване на 
ангажираността 
на местното 
население 
към целите
и дейностите на
проекта

Дни на Тарпана 
27-29 април 2012 



Опазване и популяризиране на 
уникалното биоразнообразие на 
Източни Родопи

Съвместни 
дейности с 
други проекти и 
организации, 
работещи за 
опазването на 
биоразнооб-
разието в 
Източни Родопи



Опазване и популяризиране на уникалното 
биоразнообразие на Източни Родопи

 Европейски дни на 
птиците в Кърджали 
7 октомври 2012

 Презентация на еко-
клуба пред принцеса 
Лаурентин ван 
Оранйе и деца от 
София



Какво предстои?

 Финализиране на проектите за природосъобразно 
пашуване с родопски късороги говеда в Натура 
ОМВ зони Маджарово и Крумовица

 Освобождаване в природата на стадото 
Каракачански коне в района на Натура ОВМ зона 
Бяла река

 Съединяване на тарпанския харем и тарпанския 
мъжки клуб



Какво предстои?

 Продължаване на дейностите за възстановяване на 
дивите тревопасни

 По-широко ангажиране на младите хора в района с 
проблемите на биоразнообразието и опазването на 
околната среда

 Разширяване на сътрудничеството с държавните 
институции, неправителствените организации  и 
местните хора



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


