Дипломна разработка на тема:

Екологични и социални проблеми при
въвеждане на
европейската мрежа НАТУРА 2000 в
България.
Aнализ на три моделни зони

София, 29.07.2009

Цели и задачи на дипломната
разработка
Цел:
•анализ на процедурните, екологичните и
социални нарушения при въвеждането на
Натура 2000 мрежата;
•aнализ на конкретните проблеми в три
моделни района;
•бъдещи предизвикателства;

Задачи на дипломната разработка
•

•
•
•
•

•
•

Представяне на особеностите и законовите критерии при създаването на
екологичната мрежа Натура 2000 и критериите за подбор на конкретните
защитени зони
Преглед на националното законодателство и анализ на неговата адекватност
спрямо изискванията на Директиви 92/43 и 79/409;
Проследяване на процеса на изграждане на екологичната мрежа в България
Преглед и анализ на закононарушенията и трудностите на различните етапи при
изграждане на екологичната мрежа Натура 2000 в България;
Проучване, оценка и анализ на три моделни райони по отношение на
екологичните проблеми и последствия върху опазването на биологичното
разнообразие, както и на социалните проблеми, възникнали при изграждането на
екологичната мрежа Натура 2000 в моделните места ;
Представяне на възможностите за финансиране и на ползите от включване на
собственост в екологичната мрежа Натура 2000;
Представяне на практическото ни участие в процеса на изграждане на Натура 2000
в България (изготвяне на анализ и становище за проект на заповед).

Материали и методи
Вид
нарушение/проблем

Материали и методи

процедурни

Анализ на законодателни актове на европейско и национално
ниво, регламентиращи определянето и опазването на Натура
2000 местата

екологични

Анализ на стандартни формуляри за набиране на информация
относно Натура 2000 зона; сигнали и жалби на НПО до
Европейски институции

социални

Анализ на информация в медиите относно настроения на
различни групи хора относно Натура 2000 мрежата в България;
проведена анкета сред жителите на селища със земи в Натура
2000 - зона Котленски балкан; организиране и участие на
множество публични събития за утвърждаване на българската
част от европейската мрежа Натура 2000, както и за защита на
редица заплашени от унищожаване зони (представени като
примери в работата)

Натура 2000 е...

• Мрежа от защитени зони в цяла Европа;
• Задължително условие за всички страничленки;
• Политика за спиране на загубата на
биологично разнообразие.

Схема на Натура 2000
Директива за
птиците

Специални

Местообитания

защитени

на видове

Зони (SPA)

от Приложение 1

Местообитания
на мигриращи видове
(особено влажни зони)

Директива за
местообитанията

Национален

Територии от

списък

значение

от проекто-

за

Територии

Общността

Местообитания

от значение за

(SCI)

на видове

Общността

от Приложение II

(pSCI)

Местообитания
от Приложение I

Защитени
зони
НАТУРА
2000
Специални

Консервационни
Зони (SAC)

Цели на Натура 2000...
Чл. 2 на Дир. 92/43:
• Опазване на биологичното разнообразие
• Създаване на ОБЩИ мерки за съхраняване
или въстановяване на БПС
• Създаване на мерки, отчитащи
икономическите, обществените и културните
изисквания, както и регионалните и местните
особености

Критерии за Натура 2000...
• ! Изцяло НАУЧНИ
• Важните за опазване местообитания и видове
са описани в Приложение I и II на Дир. 92/43
• Критериите за оценка са описани в
Приложение III на Дир. 92/43:
-

-

1 етап: Оценка на национално ниво на относителното значение на
областите за всеки вид естествено местообитание в приложение I и всеки
вид от Приложение II на Дир. 92/43;
2 етап: Оценка на значението за Общността на областите, включени в
националните списъци

Оценка на пълнотата...
Съгласно Комитета по местообитанията към ЕК:
• Правило 20 – 60: всяка държава трябва да
осигури опазването и поддържането на БПС на
минимум 20 % от наличните на нейна
територия площи на местообитания или
местообитания на видове и 60 % за
приоритетните местообитания и видове

Кой е отговорен?
• МОСВ е отговорната институция за България
пред ЕК по отношение изграждането на
екологичната мрежа Натура 2000;
• МОСВ създава Отдел “Програма Натура 2000”
за координиране на изграждането на
мрежата;
• МОСВ възлага посредством ПУДООС
събирането и систематизирането на научна
информация за йнационалния списък
защитени зони на НПО

Резултати и обсъждания
Етап 1: транспониране на законодателството:
• Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
(2002)
• Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на
опразване на защитените зони (септември
2007)

Три положителни страни
• ЗБР е приет навреме
• Пълно транспониране на Директивите
• Чл. 19 на ЗБР – ясно разписана превантивна
клауза

Три отрицателни страни
Етап 1: транспониране на законодателството:
• Изключване на общественото участие в найрання етап от изграждане на мрежата;
• Наредбата е приета със закъснение от 9
месеца;
• Наредбата установява некоректна процедура
за извършване на оценки за въздействието

Проблеми с оценките за съвместимост
• Възприема се пораждаща корупция схема;
• Лиспа на законово разписани задължения за
разработване на критерии за БПС;
• Лиспа на законово разписани задължения за
разработване на критерии за картиране на
видове и местообитания;

Резултати и обсъждания
Етап 2: инвентаризация на биологичното
разнообразие и приемане на списък защитени
зони
• Първоначално идентифицирани потенциални
защитени зони: 23,6 % за птиците и 36,7 % за
местообитанията
• След допълнителни работни срещи и
прецизиране: 23,6 % за птиците и 28,6 % за
местообитанията – абсолютен минимум
съобразно критериите на Директивите!

Първоначално идентифицирани
потенциални защитени зони

Отложени зони по Директива
79/409 към 02.03.2007

Отложени зони по Директива
79/409 към 02.03.2007

Общо покритие по
двете директиви към 02.03.2007

Това е етапът с на-явни и много
нарушения!
Процедурни:
• България изпраща непълен списък на ЕК!
• Зоните са отложени под икономически натиск!
• Не е взета предвид най-добрата налична научна
информация
Екологични:
• Липса на покритие на местообитания и видове,
включително приоритетни
Социални:
• Непознаване на екологичната мрежа, сблъцъци
“за” и “против”

Настоящ етап на изграждане на
Натура 2000
Със закъснение от близо една година след
датата на присъединяването, след няколко
решения на Министерски съвет към момента
са одобрени:
• 114 защитени зони за опазване на дивите
птици, покриващи 20,3% от територията на
България и
• 228 защитени зони за опазване на
местообитанията, покриващи 29,5% от
територията на България.

Приети защитени зони към
18.12.2007

Проблеми в настоящия етап
• Евентуална недостатъчност на мрежата:
• 1 защитена зона за местообитанията все още е научна резерва
(BG0001188 “Рила – буфер”)
• Площта на 6 защитени зони за птиците е намалена с между 60 и 90
% (BG0002055 Рила, BG0002056 Пирин, BG0002011 Централен
Балкан, BG0002051 Калиакра, BG0002025 Ломовете и BG0002063
Западни Родопи)

• Само 88 обявявени със заповед защитени зони!
• Нито един план за управление за защитена зона
не е приет
• Няма видими и действащи ползи за местното
налесение

Анализ на моделните зони
• Емине-Иракли
• Рила и Рила буфер
• Котленска планина

• Защитен статут
• Кратко описание на
моделния район
• Проекти/заплахи
• Въздействие върху
местообитания и видове
• Необходими действия

• ЗЗМ BG0001004 „Иракли – Емине“ и ЗЗП BG0002043 „Емине“
Роля:
• важен миграционен коридор покрай Черно море за редица
видове: европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), видра (Lutra lutra),
шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), пъстър смок (Elaphe quatorlineata sauromates), пъстър пор (Vormela
peregusna)

• географската кохерентност за редки местообитания с малки и
разпокъсани площи покрай Черно море: 5210 (Храсталаци с Juniperus
spp.), 2120 (Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни),
91F0 (Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior), 91E0
(Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior), 92A0 (Крайречни галерии от Salix
albа и Populus alba), *9180 (Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове), 91SO (Западнопонтийски букови гори)

• границата на разпространение за видове и местообитания –
например 91AA (Източни гори от космат дъб)

• крайречните местообитания 91F0, 91E0 и 92A0 и свързаните с тях
видове (блатна костенурка (Emys orbicularis) и видра (Lutra lutra);
• Бели дюни 2120 и екотона им с дъбови гори – местообитание за
шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni), пъстър смок (Elaphe quatorlineata sauromates);
• 1240, Стръмни морски скали с ендемични видове Limonium
• 6210, Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху
варовик, както и тревни площи, ливади, обработвани и изостравени
земеделски площи - шипобедрената костенурка (Testudo graeca),
шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), пъстрия смок (Elaphe
quatorlineata sauromates) и пъстрия пор (Vormela peregusna)
• Горски местообитания 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори и 91AA Източни гори от космат дъб;

• Свързани с крайречните местообитания: късопръст
ястреб (Accipiter brevipes), рибарче (Alcedo atthis)

• Свързани със сухи ливади с разпокъсана
растителност: ливаден блатар (Circus pygargus), турилик (Burhinus
oedicnemus), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), късопръстата
чучулига (Calandrella brachydactyla), полска бъбрица (Anthus campestris),
ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria), градинска овесарка (Emberiza
hortulana), синявица (Coracias garrulus), както и видове, размножаващи се в
дървесните и храстови пояси между нивите и от нивите към гората:
червеногърбата сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor),
белочела срвачка (Lanius nubicus), орел-змияр (Circaetus gallicus), малък
орел(Hieraaetus pennatus), козодой (Caprimulgus europaeus), осояд (Pernis
apivorus).

• Да се прекрати строителство и
изкопни дейности в близост до
реката;
• Да бъде извършена рекултивация
на засегнатите крайречни гори за
сметка на инвеститора;
• Да се предвиди буферна зони
около устието на реката с ширина
200 метра;
• Да се регулира негативното
въздействие върху дюните като
вместо трайно строителство бъде
предвидена зона за къмпингуване;

Рила и Рила буфер
Защитен статут:
• защитена зона BG0000495 „Рила“; зона за птиците BG0002055е с
намалена площ, а BG0001188 „Рила буфер“ е оставена научна
резерва
Роля:
• 98 % естествени гори (смърч, бял бор, бяла мура, бук);
• едни от най-старите и представителни клекови съобщества в
България
• бореално ерикоидни съобщества с преобладаване на хвойна
(Juniperus sibirica), скални сипеи и ацедофилни тревни съобщества
• съществен компонент в субалпийския пояс са фитоценозите на
картъла (Nardus stricta)
• Миграционни коридори между Рила и съседните планини заедрите
хищници и осигуряване на географска кохерентност на мрежата

Инвестиционни намерения

Рила и Рила буфер

Въздействие и заплахи
• Директно повлияни горски местообитания: 91BA - Гори от
бяла и черна мура; 95A0 - Мочурни гори; 9410 –
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс
• Директно повлияни местообитания на тревни видове и
храсти в субалпийски и алпийски планински пояс: 4070 Храстови съобщества с Pinus mugo, 4060 - Алпийски и
бореални ерикоидни съобщества; 6150 - Силикатни
алпийски и бореални тревни съобщества; *6230 - Богати
на видове картълови (Nardus stricta) съобщества върху
силикатен терен; 8220 - Хазмофитна растителност по
силикатни скални склонове; 8110 - Силикатни сипеи от
планинския до снежния пояс; 6430 - Хидрофилни
съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс; 6410 - Ливади с Molinia
coerulea на карбонатни, торфени или глинести почви.

Въздействие и заплахи
• Унищожаване на между 50 и 100 % от
полулациите на някои видове птици в Рила:
орел змияр (Circaetus gallicus), черен щъркел (Ciconia
nigra), белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos), трипръст
кълвач (Picoides tridactylus), врабчова кукумявка
(Glaucidium passerinum), пернатонога кукумявка (Aegolius
funereus), глухар (Tetrao urogallus), козодой (Caprimulgus
europaeus), лещарка (Bonasa bonasia).

• Засягане и накъсване на ключови
местообитания и създаване на миграционни
бариери за уязвими видове като: мечка (Ursus
arctos), вълк (Canis lupus), балканската дива коза
(Rupicapra rupicapra balcanica)

Необходими действия
• Замразяване на всякакви инвестиционни
планове и проекти и програми (чл.19 от ЗБР)
• Връщане на Рила буфер в българската част на
европейската екологична мрежа Натура 2000
• Министерството на околната среда и
Държавния строителен контрол да потърсят
отговорност за пускането в експлоатация на
ПСВЛ
• Рекултивация на района, засегнат от лифта

Котленска планина
Защитен статут:
• защитена зона за птиците BG0002029 и
защитена зона за местообитания BG0000117
Роля:
• Мизийски букови и Мизийски буково-габърови
гори
• Богатство на видове птици, които гнездят по
скали
• най-западната част на черноморския прелетен
път Via Pontica: тесен фронт на миграция за
грабливи птици.

Въздействия и заплахи
Местообитанията биват въздействани от
човешки дейности свързани с управление на
горите и поддържане на ливадите и пасищата:
• залесяване с иглолистни и чужди видове;
• сечи
• изоставяне от косене и паша на пасища и
ливади

Социални нагласи
Какво мислите за природата в района?
Нейково

Искате ли да се запази автентичния вид на
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Социални нагласи
Бихте ли се включили в образователни
програми за Натура 2000?

Какво е отношението Ви към тази екологична
мрежа?
Нейково
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Собствениците губят или печелят в случай, че
земите им попадат в Натура 2000 мрежата?
Нейково
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2000 губят?
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Изводи
Най-големият екологичен проблем:
• Натура 2000 на хартия:
• Безконтролно унищожаването на предмета и
целите на опазване на защитени зони
• Невъзможност да се осигури реалното
функциониране на мрежата поради изключването
на местните хора

Изводи
Най-голям соцален проблем:
• изключването на широката общественост от
процеса на изграждане на Натура 2000
мрежата
• страдат най-вече местните хора, които са найпряко заинтересувани от мрежата
• нужни са специални обучения, срещи и
представяния, за да може хората наистина да
открият принципите на Натура 2000 „за хората
и за природата” сами за себе си.

Благодаря за вниманието!

Натура 2000 - за хората и за природата

