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Правила за поведение в защитена местност

Българската природа във факти
 В България са установени около 29 000 вида животни: 94
вида бозайници, 405 вида птици, 36 влечуги, 16
земноводни, 207 чероморски и сладководни риби, около
27 000 безгръбначни, включително и насекоми.
 Мрежата от защитени територии в България покрива 4,3%
от територията на страната. С това се нареждаме на трето
място по обща площ на определените за природозащита
територии в Европа след Финландия и Норвегия. Страната
ни е с най-голяма относителна площ на резервати със строг
режим в Европа.
 86% от цялата защитена територия в България са паркове и
резервати, включени в Списъка на ООН на националните
паркове и резервати.
 У нас е създаден първият в Европа закон, който забранява
убиването на лешоядите – Законът за лова от 1887 г.
 България е най-големият износител на лечебни растения в
Европа и сред първите в света. През последните години
страната ни изнася около 10-15 хил. тона сушени билки
годишно.
 България е стратегически важен участък от миграционния
път на всички птици, които гнездят между Полша и Урал и
прелитат на юг през зимния сезон.
 У нас се срещат 16 вида птици, включени в
списъка на глобално застрашените видове
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на Световния съюз за защита на природата (IUCN).
У нас зимуват застрашени от изчезване птици като
червеногушата гъска, малката белочела гъска и
къдроглавият пеликан .
36 от 38-те вида грабливи птици,
описани в Европа, се срещат в
България. В Източните Родопи се
намира едно от двете естествени
убежища на тези птици на
континента.
Пещерната фауна на България, наред с
тази на други балкански страни, е най-богатата на Земята.
България е едно от най-важните в Европа местообитания на
мечката, вълка, балканската дива коза.
В Национален парк „Централен Балкан”, над Карлово, се
намира най-големият в Европа
защитен масив от естествени стари
букови гори в Европа.
В Национален парк „Централен
Балкан” растат 20 вида растения,
които не могат да се намерят никъде
по света.
„Централен Рилски резерват” е найголемият не само в България, но и на Балканския
полуостров. Той е един от най-големите
Европейски резервати.
В Национален парк „Рила” се срещат осем
растения, които не растат никъде другаде
по света.
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 До хижа „Бъндерица” в Пирин расте Байкушевата мура,
връстница на Българската държава, на над 1300 години.
 „Витоша” е първият национален парк на Балканския
полуостров, обявен през 1934 г.
 Местността „Пода” в близост до Бургас е най-богатото на
видове място в Европа. На този един квадратен километър
са установени 269 вида птици!

Правила за поведение
Нашите предци са се отнасяли с респект и уважение към
безценното богатство на българската природа, зачитали са
нейната свобода и неприкосновеност. Ние трябва да се
присъединим към тях, за това да си припомним някои от
основните правила, спазването на които ще допринесе за
запазване очарованието на природата.
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От нас се очаква:
 Да не нараняваме природата и да не
смущаваме нейните обитатели.
 Да се обръщаме за
допълнителни разяснения към
водача когато всички наши
спътници имат възможността
да чуят отговора.
 Да не оставяме „следи” от
посещението ни.
 Да направим вълнуващи
фотографии и рисунки.
 Да не берем дивите цветя край пътеката – много от тях са
редки и застрашени от изчезване.
 Да се насладим на чистия въздух, свежестта на
гората и гласовете на птиците.
 Да оставим камъните на
местата, които природата е
избрала – под тях намират
убежище много горски
обитатели.
 Да се придържаме към
установените пътеки – утъпкването
ненужно уврежда растителния и
животински свят и трайно разрушава
почвената
структура.
Забранява се:
 Паленето на огън на открито извън обозначените и
обезопасените за целта места.
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 Оставянето на огъня без наблюдение и напускане на
мястото, преди той да бъде изгасен.
 Изхвърлянето в огъня на лесно запалими
изкуствени материи, масла и др. вид
запалими течности.
 Използването на запалимо
оборудване и материали – сигнални
ракети, димки, пиратки, запалителни
или трасиращи боеприпаси, взривни
вещества и др.
 Оставянето и изхвърлянето на
леснозапалими течности, незагасени угарки, масла и др.
 Изхвърляне, заравяне или изгаряне в районите на
инфраструктурните обекти на строителни, битови и други
отпадъци, особено стъклени, метални и такива, съставени от
лесно запалими материали.
Още съвети за отговорно поведение сред природата:
 Уважавай регулациите, които опазват дивите растения
и животни.
 През пролетта внимавай с гнезденето на птиците по
скалите.
 През зимата внимавай със зимуването на прилепите.
 Не събирай растения, без да ги познаваш – може да са
защитени.
 Не само уважавай, но и защитавай дивата природа.
 Опазването на животните и растенията е по-важно от
който и да е катерачен проект – те са там преди теб.
 Нощувай и пали огън само на определените за това
места, събирай си фасовете.
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 Минимизирай шума, който правиш, за да може да се
наслаждаваш на звуците на природата и да не пречиш
на животните.
 Не храни дивите животни.
 Изнасяй боклука си с теб.
 Ако си с деца, учи ги да уважават природата.
 При похода минавай само по утвърдените пътеки, не
отваряй нови.
 Ако катериш близо до река или езеро не ги
замърсявай.

Знаете ли, че
За разграждане на ненужните
човешки „следи” в природата е
необходимо време:
 Кора от портокал – 1/2 до 2
години
 Салфетка – 3 месеца
 Вестник – 3-12 месеца
 Кибрит – 6 месеца
 Запалка – 100-200 години
 Фас от цигара – 1-2 години
 Дъвка – 5 години
 Кутийка от бира – 80-200 години
 Пластмасова опаковка – 100-1000
години
 Найлонов плик – 20-100 години
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Пластмасова карта – 1000 години
Пластмасова бутилка – 150 години
Стъкло – не се разгражда
Гумена подметка – 50-80 години

ДА ОПАЗИМ ЖИВОТО БОГАТСТВО НА
ПРИРОДАТА!
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