Центърът за рехабилитация и размножаване на редки видове
е обявен за Спасителен Центъра по смисъла на чл. 71, ал. 1, т.
1 от Закона за биологичното разнообразие чрез заповед РД 242/
14.03.2003 г. на Министъра на околната среда и водите.
Кратко представяне:
Центърът е създаден през 1992 г. по инициатива
на Федерация "Зелени Балкани". През 1994-1995
г. Центърът се развива като специализирано звено
от дейността на "Зелени Балкани", свързано
с рехабилитация, лечение, възстановяване и
връщане в природата на бедстващи, редки, и
застрашени от изчезване диви животни.
Специализираната ветеринарна помощ се
осъществява със съдействието на "Частни
клиники Д-р Цеков" Тракийски университет Стара Загора".
Базата и повечето първоначални съоръжения са предоставени от Техникума по
Ветеринарна медицина - Стара Загора.
В изграждането на базата са взели участие повече от 250 доброволци на "Зелени
Балкани" от цялата страна.
До момента на площ от 6000 м2 са изградени повече от 30 съоръжения за рехабилитация,
лечение, размножаване и отглеждане на редки видове с площ 1100 м 2 (волиери,
ветеринарна амбулатория, обслужващи помещения, помещения за разлитане и
възстановителна терапия).
Основните направленията, по които работи Центъра са:
Осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни
от българската фауна, обект на незаконна търговия;
Лечение и възстановяване на бедстващи (ранени или изтощени) редки видове и
връщането им в природата;
Размножаване на редки хищни птици с трайни
увреждания, които не могат да бъдат върнати в
природата;
Развитие на програми за реинтродукция и
подпомагане на популацията на следните видове:
брадат лешояд, царски орел, черен лешояд и
белошипа ветрушка;
Образователни екологични младежки
програми.

Отчет от дейността на Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове
за януари - декември 2004 г наричан за краткост /ЦРРРВ/:
Приемане на пострадалите животни:
За периода януари - декември 2004 г. в Центъра са постъпили 419 бедстващи и ранени
животни, от 58 вида, принадлежащи към 3 класа - /Птици, Бозайници и Влечуги/. От тях
най-многобройни са представителите на птиците от 13 разреда - /Насекомоядни, Прилепи,
Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Гъскоподобни, Соколоподобни, Дъждосвирцоподобни,
Гълъбоподобни, Совоподобни, Бързолетоподобни, Синявицоподобни, Врабчоподобни,
Костенурки/.

Сигналите за бедстващи животни се получават почти ежедневно
от всички краища на страната. Най - често това става на горещия
телефон или електронната поща на Центъра. В други случаи
пациенти се донасят и на място в спасителната клиника.
Екипът на ЦРРРВ е изградил обширна мрежа от доброволни
сътрудници в повече от 34 населени места из цялата страна.
Тези хора приемат сигнали на местно ниво и съдействат за
изпращането на пострадалите животни.
През последните 4 години сигнали постъпват и от
специализираните Държавни звена на МОСВ и НУГ, други
НПО, Общини, частни фирми и лица.

Карта на мрежата от
доброволни сътрудници
из страната

При по-тежки случаи,
огнестрелни рани или
обилни кръвоизливи
специалисти от Центъра
дават първоначални указания за стабилизиране
на пациента на място.
В градовете Казанлък,
Бургас, Хасково със съдействието на "Частни клиники Д-р Цеков" животните биват
пренасочвани към изградените от фирмата ветеринарни кабинети и там получават
квалифицирана първа помощ и стабилизация преди транспортирането им до Стара
Загора.

Ежедневието на Центъра
- приемане на млада
отпаднала от гнездото
обикновенна кукумявка
/Athene noctua/

Най - голям брой животни са постъпили със съдействието на Българско
дружество за защита на птиците, Зелени Балкани, РИОСВ - Благоевград, РИОСВ
- Хасково и РИОСВ - Стара Загора, Зоопарк - Пловдив, РИОСВ - Шумен, Зоопарк София, РИОСВ - Пазарджик и РИОСВ - Велико Търново.

ПРИЕТИ БЕДСТВАЩИ ЖИВОТНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА 2004 г.
№ ПО РЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ
Privet Pet hospital Tzekov
БДЗП
БОЦ
БШПОБ
Зелени Балкани
Зоопарк - София
Зоопарк - Габрово
Зоопарк - Пловдив
Зоопарк - Стара Загора
Община - Кърджали

БРОЙ ПРИЕТИ ЖИВОТНИ
1
39
1
1
34
5
1
8
2
1

11
12
13
14
15
16

Природен парк - Българка
Природен парк - Врачански Балкан
Природен парк - Сините камъни
РИОСВ - Пазарджик
РИОСВ - Русе
РИОСВ - Стара Загора

2
3
1
4
3
10

17
18
19
20
21
22

РИОСВ - Шумен
РИОСВ - Благоевград
РИОСВ - Велико Търново
РИОСВ - Монтана
РИОСВ - Пловдив
РИОСВ - Хасково

7
31
4
2
1
25

БРОЙ ПРИЕТИ ЖИВОТНИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИОСВ В
БЪЛГАРИЯ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ГРАД
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Враца
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Русе
София
Стара Загора
Хасково
Шумен

БРОЙ ЖИВОТНИ
35
31
4
6
5
10
1
69
4
9
197
31
11

Природозащитен статус
Основната част от постъпващите пациенти са животни с висок природозащитен
консервационен статус.
Всички приети животни фигурират в Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие и Бернската конвенция. Голяма част от видовете са включени също
в Конвенциите CITES, BONN и световния червен списък на IUCN.

Основният брой от пострадалите животни постъпват през летния сезон /в периода
юни - август/ и зимния сезон /в периода ноември - януари/. Средната честота на приемани
пациенти е около 2-3 до 5-6 животни дневно. Тези пикове, както и предходни години
съвпадат с размножителния период на птиците и откриването на ловния сезон за дребен
местен и прелетен дивеч в края на календарната година.
Основният брой пациенти от тези пикови периоди са отпаднали от гнездата млади - неопитни
или простреляни животни.

Основни причини за постъпване на бедстващи животни:
По отношение на причините за постъпване в Центъра, от общо 419 животни найголям е броят на младите птици, отпаднали от гнездата през гнездовия период. Следват
простреляните животни, птици отпаднали при първоначалните опити за летене, пострадали
при сблъсък с различни превозни средства или сблъсъци с далекопроводи.
Най-често животните, приемани в Центъра са в много лошо състояние с огнестрелни и
прободни рани, охлузвания, следи от високоволтово електричество, силно опаразитени,
попаднали в петролни продукти, фрактури по крайниците, черепа и скелета и други.

Ветеринарно медицинско обслужване:
След транспортирането на пациентите до Стара Загора идва ред на ветеринарните
специалисти. За 2004 г. лекарите в спасителния център са извършили повече от
20 сложни ветеринарни интервенции. Ежедневно ветеринарите правят голям брой
манипулации, прегледи, поставят различни диагнози и правят рентгенографии. При
някои животни процесът на лечение и цялостна рехабилитация може да достигне
повече от 6 - 8 месеца.
През този период в зависимост от случая, с пациентите често възникват множество
усложнения, свързани най-вече с дивия произход на животните и шока при попадането
им в плен. В повечето случаи това възпрепятства работата на специалистите и усложнява
целия престой на пациента в спасителния център.
Рентгенография на черен
щъркел /Ciconia nigra/

Операция на Царски
орел/Aquila heliaca/

Рентгенография на Царски
орел /Aquila heliaca/ преди
операцията

Рентгенография на Царски
орел /Aquila heliaca/ след
операцията

Привличане на нови кадри и доброволен труд:
След цялостна стабилизация приетите пациенти биват пренасочвани към
първоначалните помещения за рехабилитация. Там доброволци от всички краища на
страна оказват необходимите ежедневни грижи. В много от случаите някои видове
животни изискат специализирано отношение. За периода на 2004 г. доброволците на
"Зелени Балкани" са положили повече от 302 човекодни доброволен труд. Това са
най - вече млади хора - ученици от различни учебни заведения или студенти.

Резултати от дейността на ЦРРРВ
За периода януари - декември 2004 година в Центъра за рехабилитация и
размножаване на редки видове са постъпили 419 пострадали диви животни. Повече
от половината след период на рехабилитация са възстановени и върнати обратно в
природата. Останалата половина са пренасочени към волиерно отглеждане. За
други изходът от лечението е завършил летално.

Обобщени резултати от дейността на ЦРРРВ за 2004 г.

ЗА ВОЛИЕРНО
ОТГЛЕЖДАНЕ
12%

ВЪРНАТИ В ПРИРОДАТА
57%

ЛЕТАЛЕН ИЗХОД
31%

Връщане обратно в природата
Преди да бъдат набелязани местата за връщане в природата специалистите на Центъра
съгласуват дейностите си с Регионалната инспекция по околната следа и водите в Стара Загора.
Основно критериите за подбиране на местата са защитени територии с наличие на някакъв
вид охрана и условия за наблюдение на пуснатите животни в процеса на адаптация към
новите условия на живот. Всички птици се маркират със специални пръстени, предоставени
от Българската орнитологическа централа. Маркирани са повече от 200 пуснати животни.
През изминалата година пускания бяха извършени на територията на цялата страна, найвече по покана на различни дирекции на природни паркове и регионални инспекции по
околната среда и водите. Събитията бяха организирани на кампаниен принцип. На местно
ниво в повечето случаи бяха поканени ученици и граждани. Присъстваха също официални
гости от местната власт и много медии.
Най-голям брой животни са върнати в Деветашката пещера край Ловеч, Природен парк
"Българка", Природен парк "Шуменско плато", Защитена местност "Поморийско езеро",
местността "Ягач" край град Чирпан, Източни и Западни Родопи, Природен парк "Витоша",
Сакар планина и много други.

Природен парк Българка в
Стара планина

Природен
парк Витоша

Природен парк Шуменско
плато

Размножителна програма:
Въпреки високият процент излекувани
и върнати в природата, животни не малка част
от тях остават трайно увредени и не могат да
живеят самостоятелно в дивата природа. Много
от тези животни се включват в поредица от
рехабилитационни курсове и се адаптират за тяхното
бъдещоволиерноотглеждане.Частоттяхсевключват
в размножителните програми на Центъра, чиято
цел е размножаване. По този начин от негодните
за връщане родители се получава поколение от
Възрастна женска обикновенна ветрушка
напълно здрави индивиди. През изминалата 2004
/Falco tinnunculus/ през размножителния период
г. екипът на Центъра пожъна редица успехи и в
това направление. От двете размножаващи се двойки бухали и обикновени ветрушки,
обратно в природата бяха върнати 5 млади птици.

Млади керкенези /Falco tinnunculus/ на 2-3 седмици
от излюпването в Центъра

Млад бухал /Bubo bubo/ на 3 седмици от
излюпването в Центъра

Образователни и обществени кампании и участие в работни срещи, семинари и
посещения на центъра:
Млади доброволци залесяват в Парк
Аязмото край Стара Загора
Екипът ни участва в поредица от образователни и
обществени кампании. На територията на цялата страна
доброволците на "Зелени Балкани" популяризират различни
дейности свързани с опазване на околната среда. Организират
се множество кампании, работни срещи касаещи темата за
пострадали диви животни в резултат на човешкото влияние.
Само на територията на град Стара Загора бяха организирани
повече от 8 обществени
кампании. В дейността на местно ниво активно се включват
и представителите на местната и общинска власт, РИОСВ Стара Загора, РУГ - Стара Загора. Няколко пъти Центъра бе
посетен и от министъра на околната среда и водите.
Специалистите и доброволци на ЦРРРВ посетиха няколко
международни срещи и обмениха опит в подобни центрове
в Австрия и Гърция. В началото на месец юли 2004 година
Информационна кампания по случай световния
ден на влажните зони 2 февруари
наши специалисти участваха в международна конференция

на тема - "Опазване на дивата природа от незаконния трафик Централна и Източна Европа".
На срещата бяха представени дейността на Спасителния центъра и всички материали на
"Зелени Балкани" и МОСВ по темата - международната търговия със защитени видове от
дивата фауна и флора.
Ежедневно в електронни форуми нашите специалисти вземат отношение по теми свързани
с лечение и рехабилитация на диви животни.
За периода на 2004 г. през вратите на Центъра са преминали повече от 350 посетители. Това
са най-вече ученици, студенти, природозащитници, експерти от системата на МОСВ и НУГ
и журналисти.
Други проекти и съфинансиране
Разработени бяха и други проекти свързани с развитието и подобряването на
инфраструктурата на Центъра, финансирани от Корпуса на мира за България, Американския
фонд "SeaWorld Bushgardens".
Със съдействието на Корпуса на мира в базата на Центъра бе изградена Ветеринарна
амбулатория, с което се подобри оказването на квалифицирана ветеринарна помощ на
пострадалите пациенти.
Със съдействието на Фондацията за Черния лешояд и Франкфуртското зооложко дружество
стартира и програма за реинтродукцията на Брадатия лешояд в България, чиито акцент
и свързан основно с дейността на Центъра. В тази връзка стартираха и размножителни
програми, касаещи световно застрашените видове - черен лешояд, белошипа ветрушка и
царски орел.
Предстоят нови проекти за развитие на образователния сектор на Центъра и свързани с
това представяния на дейността във всички училища в региона, и издаване на актуални
природозащитни метериали - плакати, дипляни, фланелки и информационни табели.
През 2005 г. с финансовото съдействие на ПУДООС предстои модернизацията и
разширяването на Центъра. По изпълнение на проект "Преустройство на сграда за целите
на CITES Спасителен Център за конфискувани диви животни" ще бъде изградена сграда за
конфискувани животни.
Медини прояви:
За последната година в медииното пространство дейността на Центъра е отразена
повече от 20 пъти в 9 електронни и 12 печатни издания на регионално и национално
ниво. Четири от репортажите са в централните новини на двете водещи телевизии у
нас БТВ и Канал 1.

