АКАДЕМИЯ „ПРИРОДА“

Проект „Живот за белошипата ветрушка”
LIFE19 NAT/BG/001017, дейност Е1

Кои сме ние?
 Зелени Балкани е водеща организация в областта на
опазването на редки видове и местообитания в България.
Организацията е основана през 1988 година и е найстарата природозащитна НПО в България.
 Нашата мисия
 Опазване на природата на България и Балканския
полуостров.

 Зелени Балкани работи за:
•

Опазване на биоразнообразието;

•

Възстановяване на местообитания;

•

Устойчиво управление на природните ресурси;

•

Подобряване на природозащитната политика и
законодателство;
Екологично образование.

За белошипата ветрушка
 Белошипата ветрушка (Falco naumanni,
Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен
помощник на човека в борбата с неприятелите
в земеделските територии. До 1960 г. е считан
за една от най-многочислените хищни птици в
Европа.
 В резултат на интензификацията на
земеделието, изоставянето на земеделските
земи, загубата на места за гнездене и
интензивното прилагане на пестициди,
числеността на вида в България рязко намалява
и повечето от колониите изчезват. След 1985 г.
гнезди главно в Родопите, долината на р.
Русенски Лом, Източния Балкан, Сакар и
Югозападна България, а през 2005 г. вероятно
са се наблюдавали само единични двойки и
няма известни гнезда.
 Храна: скакалци, попови прасета, бръмбари
и всякакви насекоми, дребни гризачи, гущери

Резултати до момента
 В резултат от целенасочената и последователна
работа, белошипата ветрушка е възстановен като
гнездящ за страната вид и първата колония е
създадена в SPA Сакар (Special Protection Areas) от
мрежата Натура 2000;
 Първото гнездене на 5 двойки беше регистрирано
през 2014 г. в околността на с. Левка, общ.
Свиленград. Постепенно колонията нарасна и
през 2017 г. достигна 20 двойки, гнездящи главно в
изкуствени гнездилки, поставени от екипа на
Зелени Балкани, специално за тази цел;
 Заедно с това, в рамките на проекта през 2014 г.
беше открита друга, непозната преди това,
колония на белошипи ветрушки, гнездящи в
„Лукойл Нефтохим Бургас”;
 През 2021 година бе открита трета колония на вида
у нас, край Спасителния център за диви животни
на Зелени Балкани, чиято численост наброява 5-6
двойки.

За проекта
 Име: По-добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани LIFE19
NAT/BG/001017, акроним: Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017
 Местоположение: България – Всички райони; Гърция – Анатолики Македония, Траки
Кентрики Македония,Тесалия
 Продължителност: Начало: 01/09/2020 - Край: 01/09/2025
 Изпълнители: Координиращ бенефициент: Зелени Балкани – Стара Загора НПО, България;
Асоциирани бенефициенти: Гръцко дружество за защита на природата – Гърция;
Университета в Тесалия (Лаборатория по управление на екосистемата и на
биологичното разнообразие) – Гърция
 Цел: Главната цел е да се разшири територията на гнезденето на белошипата
ветрушка, като се осигури наличие на независими колонии. Съществуването на наймалко две свързани ядра на популация в страните по проекта е предпоставка за
оцеляване, ако в една от субпопулациите възникне инцидент, болест, нападение на
хищници, природно бедствие и др. Това ще подпомогне размножаването на птиците в поширок район и ще подобри условията за бъдещо естествено повторно заселване на вида
от възстановени / създадени колонии.
Заздравяването на колониите в Гърция подсигурява връзката между популациите в
Средиземноморието и Близкия Изток.

Академия „Природа“
 Какво е Академия „Природа?“ – 5 дневно обучение на
студенти, включващо теория и практика, с фокус
реинтродукцията на изчезнали видове в България и акцент
върху дейностите по проект „Въстановяване на белошипата
ветрушка“LIFE 11 NAT/BG/360, и „Завръщане на лешоядите в
България“LIFE” LIF14 NAT/BG/649, посещение на Спасителния
център за диви животни на Зелени Балкани и Центъра за
природозащитни дейности в село Левка край Свиленград,
посещение на национални и природни паркове, с цел
запознаване с различни автохтонни породи, ендемични видове и
други! Разходите по обучението и престоя на участниците, ще
бъдат покрити от проект По-добър живот за белошипата
ветрушка в югоизточните Балкани LIFE19 NAT/BG/001017
 Кой може да участва? – всеки е добре дошъл. Екипът на проекта
ще подбере осем сред най-активните сред студентите,
участници в презентациите, които провеждаме и
доброволческите инициативи, които организираме.
 Всеки от осемте участника ще направи презентация за
наученото по време на академията.
 Всеки от участниците ще получи сертификат и материали по
проекта.

Какво още?
 На четирима най-активни студента,
доброволци на Зелени Балкани или участници
в Академия „Природа“ ще станат
стипендианти по проекта;

 Какво означава това?
•

На студентите ще бъде предложено да
напишат научна статия или дипломна работа
на тема, свързана с белошипата ветрушка или
друг сходен вид, с възможни акценти върху
дейностите
по
реинтродукция,
местообитанията,
хранителната
база,
човешката
дейност
в
районите
на
местообитанието на вида;

•

Директните разходи, съпътстващи работата по
научната разработка, ще бъдат покрит от
проекта

!!! NB !!! Важно условие е научните разработки да
са приключили, или в процес на приключване към
края на проекта - 01/09/2025

За повече информация….

 Посетете сайта на проекта ето тук:
https://lesserkestrellife.greenbalkans.org/
 Свържете се с екипа ни:

Градимир Градев – ръководител проект
Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017,
ел. поща: ggradev@greenbalkans.org
моб.: +359885 609 289

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

