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Как да ги използваме и ситуацията
в България
Пиер Галан,
Швейцария

Международни категоризации
Конвенции
и програми

Някои общовалидни принципи за
всички категоризации
• Различните категоризации имат различни цели –
проверете кои най‐точно ви съответстват!
• Всички международни категоризации са направени
на доброволен принцип
• Обявените територии трябва да имат висока
ландшафтна и екологична стойност, която трябва да
бъде опазена и подобрена при възможност
• Изследванията винаги са важен компонент, но не
само биологичните (особено социо‐икономическите
като част от устойчивото развитие)
• Добра комуникация с местните власти и население е
много важна

Новото определение на IUCN за
защитена територия:
Защитена територия е:
„Ясно определено географско
пространство, категоризирано и
управлявано чрез законови или други
ефективни средства, с цел постигане на
дългосрочно опазване на природата и
свързаните с нея екосистемни услуги и
културни ценности.”

Международна категоризационна
система на IUCN
Категория Ia: Природен резерват със строга защита
Категория Ib: Територия с дива природа
Категория II: Национален парк
Категория III: Природен паметник
Категория IV: Територия за поддържане на
местообитания/видове
Категория V: Защитен сухоземен или морски пейзаж
Категория VI: Защитена територия за устойчиво
ползване на природните ресурси

Използване на категориите
Категорията трябва да се определя от
основната цел(и) на управление на
защитената територия
Основната цел на управлението трябва да
се прилага най‐малко за три четвърти от
защитената територия.
Категориите не означават просто йерархия
по отношение на качеството, значимостта
или естествеността

Конвенция за влажните зони от
международно значение ‐ Рамсар, 1971 г.
160 страни по конвенцията са определили и включили
2000 влажни зони от изключително значение в Списъка
на влажните зони от международно значение.
Цели:
Разработване и поддържане на международна
мрежа от влажни зони, значими за опазването
на глобалното биологично разнообразие и за
поддържане на човешкото съществуване чрез
поддържане на техните екосистемни
компоненти, процеси и ползи/услуги.

БЪЛГАРИЯ
(11 рамсарски обекта, 35273 ха)
Атанасовско езеро
Комплекс Беленски острови
Драгоманско карстово блато
Езеро Дуранкулак
Остров Ибиша
Езеро Шабла
Пода
Влажни зони Поморие
Комплекс Ропотамо
Сребърна MR
Езеро Вая
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Бургас 1,404
Плевен 6,898
София 14,967
Варна 350
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Варна 404
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Бургас 814
Бургас 5 500
Силистра 1,357
Бургас 2,900
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Европейска диплома за защитени
територии
Европейската диплома за защитени територии е престижна
международна грамота, присъждана от 1965 г. насам от
Комитета на министрите на Съвета на Европа на
естествените и полуестествени територии и ландшафти от
изключително значение за Европа за опазване на
биологичното, геологичното и ландшафтно разнообразие и
за образцовото им управление.
Дипломата се присъжда за защитени територии с
изключителни научни, културни или естетически качества,
но е необходимо защитената територия да е обект и на
схема за устойчиво опазване.

Европейската диплома за защитени
територии в България
Национален парк “Централен Балкан”
• Национален парк „Централен Балкан“ е с територия от
71700 ха. Паркът се намира в централната част на Стара
планина, която се простира от запад на изток от границата
със Сърбия до Черно море, успоредно с река Дунав.

Списък на световното
наследство
Списъкът на световното наследство включва 936 обекта,
които формират част от културното и природно наследство,
считани от Комитета за световното наследство за такива с
изключителна универсална ценност.
Те включват:
• 725 културни
• 183 природни
• и 28 смесени
обекта в 153 държави. До март 2012 г. Конвенцията за световното
наследство е подписана от 189 държави.

Обекти на световното
наследство в България
• Боянската черква
• Мадарския конник
• Скалната черква в Иваново
• Тракийската гробница в Казанлък
• Стария град Несебър
Î Национален парк “Пирин”
• Рилски манастир
Î Природен резерват “Сребърна”
• Тракийската гробница в Свещари

Програма
„Човекът и биосферата“
Програмата “Човекът и биосферата” (МАВ) е междуправителствена
научна програма за създаване на научна основа за подобряването на
взаимоотношенията между хората и тяхната околната среда в
глобален мащаб.

Биосферни резервати
Биосферните резервати са обекти, създавани от страните и
признавани по линията на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и
биосферата“ за насърчаване към устойчиво развитие чрез усилията
на местната общност и на основата на разумни научни принципи.

Понастоящем има 580 обекта в 114 страни.

Биосферните резервати
Моделни места за устойчиво развитие
• Като места, в които се цели съвместяване на
опазването на биологичното и културно разнообразие
и икономическо и социално развитие чрез
партньорство между хората и природата, тези обекти са
отлични за тестване и демонстриране на новаторските
подходи към устойчивото развитие.
• След обявяването си, биосферните резервати остават
под национална суверена юрисдикция, но споделят
опита и идеите си в национален, регионален и
международен план в рамките на Световната мрежа на
биосферните резервати (СМБР).

Зоните в биосферните резервати
Трябва да съдържа тези функции, чрез подходящо зониране:
Сърцевинна зона (СЗ)
(а) включва една или няколко строго защитени според националното
законодателство територии, и осигурява дългосрочно опазване на ландшафтите,
екосистемите и видовете. В нея не се допуска човешка намеса и въздействие, освен
извършване на научни изследвания, мониторинг и природозащитно обучение.
Буферна зона (БЗ)
(в) най‐често огражда СЗ. Човешките дейности трябва да не възпрепятстват
природозащитните функции на СЗ, а по‐скоро да помагат за нейното съхраняване.
Могат да се провеждат научни изследвания, обучения, образователни и
рекреационни дейности, туризъм; акцентира върху устойчивото ползване на
природните ресурси, носещо ползи за местното население.
Преходна зона
Разположена извън БЗ; тук се извършват селскостопански и др.дейности, свързани с
устойчивото ползване на природните ресурси. В нея са разположение селищата.
Всички заинтересовани страни трябва съвместно да работят за устойчивото
развитие и използване на ресурсите в полза на местните хора. Тази зона има
съществено икономическо и социално значение за развитието на региона.

Структура на
биосферните
резервати

16 биосферни резервата в
България...
Биосферни резервати
Алиботуш
Баюви дупки‐Джинджирица
Бистришко бранище
Боатин
Джендема
Дупката
Камчия
Купена
Мантарица
Парангалица
Узунбуджак
Сребърна
Стенето
Червената стена
Чупрене
Царичина

ЗТ с няколко категоризации в ЦИЕ
Държава

Обект на
световното
наследство

Кат.

Ramsar

Албания

Бутринт

C

Y

Австрия/
Унгария

Fertö/Neusiedl

C

Y

Белорусия /
Полша

Бйеловежа /
Беловешак

N

Y

България

НП “Пирин”

N

Y

България

Сребърна

N

Хърватия

Езера Плитвиче

N

Чехия

Леднице-Валтице

CL

Македония

Охрид

M

Y

Y

Биосф.
резерват

Y

Евр.
диплома

Y (2
страни)

ЗТ с няколко категоризации в ЦИЕ
Държава

Обект на
световното
наследство

Кат.

Ramsar

Унгария

Биосф.
резерват

Хортобаги

C

Y

Унгария/
Словакия

Агтелек/ Сл.
карст

N

YY

Y

Черна гора

НП “Дурмитор”

N

Y

Y

Румъния

Делтата на Дунав

N

Y

Y

Словакия/
Украйна

Букови гори /
Beech forests

N

?

?

Словения

Шкоциянски яме

N

Y

Y

Евр.
диплома

Y

И накрая, но не по значение...
• Натура 2000
(ЕС)
• Мрежи по програмата
Emerald
(CoE)

Потенциални ползи
Обявяването предполага задължения, но и създава ползи.
Ето някои примери:
• признание на значимостта на мястото и на извършената
работа
• помощ за рекламиране на мястото ‐ привличане
вниманието на властите и на широката общественост
• добра основа за генериране на изследователски
проекти
• Възможност за привличане на национално и
международно финансиране за дейности, свързани с
устойчивото развитие (третиране на отпадните води,
обществен транспорт и др.)
Често ползите са косвени и не са незабавни. Ползите са
свързани и с това, колко се инвестира.

Съкровищата на
Балканите

