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(ОБП) „Център за защита на природата и животните” (ЦЗПЖ), гр.
Добрич
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Название на

Един проект, посветен на хората, животните и природата -

практиката

ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ

Период на
прилагане
Към кой от 12-те
Принципа на добро
управление се
отнася?

С начало от 1996 г. и досега

9, 8, 3, 11

През далечната и студена зима на 1996/97 г. много животни от
Добричкия Зоопарк са на прага на оцеляването. Снимка на Ройтерс
на премръзнало малко кенгуру отключва необикновена
благотворителна кампания в гр. Шафхаузен, Швейцария, под наслов
„Помощна акция за Зоопарка в Добрич”. Голяма част от животните
са спасени от замръзване и глад. За съжаление за Кета тази помощ
пристига твърде късно, но съдбата на малкото кенгуру предизвиква
голямо раздвижване: от подкрепа за оцеляване на животните в
добричкия Зоопарк, акцията на инициаторката Барбара Геринг
прераства в съвместен проект, осигурил в най-добрия смисъл помощ
за самопомощ.
Подробно описание

Един проект, посветен на хората, животните и природата

на практиката

Скоро става ясно, че условията в Зоопарка са далеч от съвременните
изисквания. Екологът Барбара Геринг сформира Сдружение „Про
Зоо Добрич”, Шафхаузен, в което се включват авторитетни
швейцарски специалисти, между които проф. д-р Евалд Изенбюгел и
д-р Долф Бурки. Скоро в идеята е убедено и общинското
ръководство и със съвместни и много усилия е проектиран и
изграден нов Център за защита на природата и животните, открит
2003 г.
ЦЗПЖ е съчетание на парк със зоопарк. Разположен е в
югоизточната част на града на площ от 16 хектара, принадлежала
преди към градския разсадник. В резултат на това е запазена голяма
част от растителността. Преобладават акация, липа, червен

американски дъб, чинар, китайски мехурник, бреза, ясен, черен бор,
смърч, гръцка ела, спирея, тамарикс, златен дъжд, глухарче, ливадна
детелина, живовляк и др. Оформени са алеи с места за отдих, детски
площадки.
Водеща идея при изграждането на ЦЗПЖ е, в него да могат да се
наблюдават основно видове животни, характерни за региона, и те да
се отглеждат според характеристиката на вида. Над 120 животни от
около 30 вида живеят в среда, максимално близка до естествената
им. Посетителите имат възможност за пряк контакт с животните. С
цел безопасност само за някои от видовете са направени заграждения
или се използват електропластири. Оформени са и минипасища за
понитата и магарета.
Най-голямо разнообразие има при птиците. Тук могат да се видят
дребни декоративни кокошки-кохен, къдрава бантамска, феникс. Поедрите техни представители са виандот, кокошка брама и щраус. От
фазановите птици има представители на колхидски, диамантен,
златен и кралски фазан.
От бозайниците най-интересни са конете на Пржевалски, вписани в
Червената книга на защитените видове. Заедно с европейския бизон
те обитават сравнително голяма площ. Любвеобилни са ламите,
алпаките, камерунските козлета, плашливи са кенгуруто, сърните,
елените, муфлоните.
Почти всички животни в Центъра за защита на природата и
животните си имат швейцарски осиновители. Сред българските
осиновители са няколко групи/класове деца от детски градини и
училища, както и няколко местни фирми.
Изграденото езеро с площ 1200 кв.м е дом за щъркели, пеликани,
мускусна патица. Водопадът завършва цялостния вид на езерото.
Усилията са насочени в запазване на съществуващата естествена
среда, а намесата на човека е минимална.
За посетителите се предлага разходка с лама или пони, разходка с
магарешка каруца. Всеки ден добричките семейства и техните гости
могат да си направят пикник, да празнуват рожден ден или просто да
прекарат ден на отмора сред природата.
Само една зоологическа градина - тази в град Добрич, отговаря
на изискванията на българското и европейското
законодателство. Такова е становището на специалисти от отдел
“Биологично разнообразие” към Националната служба за защита на
природата в Министерството на околната среда и водите,
благодарение на което на зоопарка е присъден лиценз № 1/06.11.2007

г. на МОСВ.
В България има 18 зоологически градини и четири центъра за диви
животни. Зоопаркът в Добрич, както и Паркът за танцуващи мечки в
Белица, притежават най-съвременните местообитания за кафяви
мечки. Мечкарникът, в който от месец юли 2013 г. живее
тригодишната Берна - подарък от мечешки парк в Берн, Швейцария,
е изграден през 2011-2012 г. по проект по Трансгранично
сътрудничество Румъния-България, който включва редица дейности
за модернизиране и надграждане на постигнатото в природните и
зоо-паркове на Констанца и Добрич. През годините от 1997 и досега
много средства са вложени и от общинския бюджет. За повече от 10
години инвестициите на „Про Зоо Добрич”, Шафхаузен надхвърлят
половин милион лева. От Швейцария са получени като дарение найценните животни, с потомствата на които Центърът е вписан в
Червената книга на защитените видове и в Международната
племенна книга. Сред тях са фамилията коне на Пржевалски (вече с
пет поколения), двойки бизони и еноти, специални породи лама,
алпаки, пауни и други.
Българските зоопаркове са строени преди 1989 г. при използването
на стари концепции, което налага реконструкции и ремонти на
съоръженията или изграждане на качествено нови местообитания за
животните. Основен проблем е, че трудно се осигуряват средства,
които да бъдат насочени към зоологическите градини.
Съвременните тенденции за развитие на зоопарковете обособяват
четири основни направления на принос в опазването на застрашената
природа и биологичното разнообразие. Наред с развлекателната
функция, предоставяща отдих на посетителите сред същества от
дивата природа, зоопарковете се превръщат в центрове за
отглеждане и развъждане на застрашени животински видове
посредством кооперативни международни програми и създават база
за природозащитно образование и широко приложима научноизследователска работа. Следвайки предназначението си на голям
атракционен център за отдих и забавление и имайки предвид
съвременните функции на световните зоопаркове, през м. юли 2009
г. в добричкия Зоопарк е основан Екологичен образователен център
по идеен проект на Севдалина Венкова - специалист-биолог,
ръководител на ЦЗПЖ, с консултантската помощ на чуждестранни
специалисти, в частност на швейцарските партньори от „Про Зоо
Добрич”, Шафхаузен. Основната цел на този Център е развитието на
образователна дейност на територията на Зоопарка. От лятото на
2009 г. и по традиция вече всяка година се провежда лятно „зелено”
Зоо-училище. В него се следва специално изготвена учебна програма
за деца от 7 до 14 години, която включва „Екологични игри” и „Зооолимпиада”, „Зоо-Детектив”, „Животните в изкуството”, тематични
дни „Спасете застрашените животни в Южна Добруджа” и „Моят

собствен Зоопарк”, дни на различни природни науки, конкурси за
рисунки, апликации, работа с природни материали и други. За
награда се раздават рекламни шапки от хартия, игра за зоопарка,
книжки за оцветяване и плакати със защитени растения и животни.
Децата са заети в занятия-игри от 8.30 до 16 часа всеки ден без
събота и неделя.
Доброволци от различни възрасти (след тях и ученици от
Професионалната гимназия по ветеринарна медицина) помагат на
работниците-гледачи. Основната им дейност е подготовка на
дажбите на различните животни за деня, пренос до подслони и
волиери. Грижат се и за морските свинчета и мини зайчетата. За
децата е много интересен сенокосът – те събират окосената трева на
купчини и после помагат в прибирането на сеното. Най-забавната
част от сенокоса е в края на работния ден - обиколка на Зоопарка с
писаната магарешка каруца. Доброволците получават специални
тениски и шапки - като отличителен знак. Така децата се откъсват от
света на компютрите, по-дълго са сред природата, обикват
животните и придобиват трайни знания за грижите и храненето им,
придобиват трудови навици чрез игра. Тази лятна работа ги учи на
подреждане на задачите за деня по приоритети и разпределянето им
във времето. Това им помага по-късно през учебната година при
подготовката на учебния материал и извънкласните дейности.
Лятното Зоо-училище се радва на голям интерес и посещаемост.
Осъзната истина е, че „природата принадлежи не на нас, а на нашите
деца”. Изпълнен е проект, който даде възможност за създаване на
еко-театър - от еко материали, на открито, в зоопарка. За
изграждането му са ангажирани както деца, така и граждани на
доброволен принцип, а за „официалното” откриване бе подготвена
пиеса с еко-костюми. За децата се предоставя еко сцена за изява и
осмисляне на свободното си време, а също така им е дадена
възможност за общуване с природата и животните в зоопарка, за
подобряване отношението към природната среда. Чрез проекта се
прави крачка в разнообразяване на формите на общуване между
децата и повишаване на социалната им ангажираност. В дейностите
са включени и децата в неравностойно положение от Дом „Дъга”.
Чрез реализацията на проект на НПО от българска страна – „Про Зоо
Добрич” – Добрич, възниква нова атракция – дървена еко кола, с
която децата могат да правят обиколка на Зоопарка. Тази кола е
задвижвана от „човешка сила”, т.е. от родители, баби, дядовци или
по-големи братя и сестри. Еко колите имат и специален паркинг,
където „почиват” след играта на децата. По този начин се активизира
и общуването в семейството. Родителите прекарват по-дълго с
децата си сред природата, учат ги да я пазят и да наблюдават
простичкия начин на живот на животните. Чрез проучване и
прилагане на европейски практики (подобни екологични средства за
„транспорт” има в зоопаркове в Германия, Швейцария) се повишават
и знанията на деца и родители за общите европейски ценности за

Доказателствен

опазване на околната среда.
През пролетта на 2014 г. ЦЗПЖ е един от четирите зоопарка в
страната, обозначен от неправителствената природозащитна
организация „Зелени Балкани” като Спасителен център за диви
животни. Едната причина е, че в ЦЗПЖ са настанявани и се
настаняват птици, жертва на човешко посегателство (щъркели,
бухали, ангъчи), а другата – че ЦЗПЖ е място за отглеждане и на
диви животни (конете на Пржевалски, бизони, зубъри).
www.zoodobric.ch; снимки (в електронен формат), брошури, карта;

материал

множество публикации в интернет

Преки участници,
партньори и целеви
групи

Община град Добрич, ОБП „Център за защита на природата и
животните”, Сдружение „Про Зоо Добрич” - Шафхаузен,
Швейцария, Сдружение „Про Зоо Добрич” – Добрич. Целеви групи
са населението на Добрич, гости и туристи.
Чрез ангажимента на общинското ръководство и общинския съвет, с
активното партньорско консултиране и участие на швейцарска
организация е изграден и се развива Център за защита на природата
и животните – инвестиция за природата на България и за бъдещите
поколения, за постигане на устойчиво местно развитие. Принос за

Постигнати
резултати.

защита на застрашени и/или изчезващи видове животни. Повишен
имидж на Добрич. Повишена чувствителност у гражданите, гостите
на града и децата за опазване на природната среда. Принос към
възпитанието на децата, техните знания, пълноценното им общуване
и игра. Възможности за пълноценен отдих и възстановяване.
Създадени условия за отглеждане на животни съобразно видовата им
специфика. Пример за резултатно партньорство между институция и
неправителствения сектор в интерес на всички граждани.
Центърът за защита на природата и животните в град Добрич
отговаря в най-голяма степен на изискванията на българското и

Считате ли че има

европейското законодателство. След оценка, на ЦЗПЖ е даден

елемент на

лиценз №1/2007 на Министерството на околната среда без

иновативност в

забележки. Лицензът е подновен, съгласно изискванията. Натрупан е

тази практика?

и се използва активно положителен чуждестранен опит в сферата на

Моля, пояснете.

екологията. Освен собствено финансиране и дарения от швейцарски
партньори, за развитието на ЦЗПЖ допринесе изключително и
изпълнението на проект по Трансгранично сътрудничество Румъния

– България. Шесто лято ЦЗПЖ е център на „зелено” Еко училище, а
като цяло е център на множество инициативи, допринасящи за
възпитанието, сензитивността и развитието на децата. Доказано
полезна и ефективна инвестиция за устойчивост и за доброто на
бъдещите поколения. Обозначен като Спасителен център за диви
животни.
Във всеки период от време – понякога по-силно, понякога по-слабо,
финансовите възможности на общинския бюджет са ограничени и е
необходимо да се разпределя между всички. Независимо от това,
местните изборни лица и администрацията с последователност и
приемственост са прозрели и прозират нуждата от инвестиция за
Изводи и очаквано
развитие,
преодолени
трудности и
изведени поуки

бъдещето и бъдещите поколения, от съхраняване и отговорно
отношение към природата. Всяко одобряване на средства в периода
на изграждане на ЦЗПЖ бе свързано с много работа и убеждаване.
Положителен извод и надежда за бъдещето е успехът на
партньорството, както и успешните инициативи и дейности чрез
проекти с външно финансиране. Очаквано развитие са още действия
за съхраняване на застрашени/изчезващи местни породи и видове
животни. Изведена поука е, че усилията, когато са градивни и
изпълнени със смисъл, си струват. С всяка крачка напред се осъзнава
колко още стъпки са нужни за съхранение и защита на природата в
глобален аспект.

