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Периодът 2015-17 г. беше изключителен за опазването 
на българската природа – и като кулминация на 
дългогодишни усилия, и като нови, впечатляващи 
резултати.

Добрите новини са толкова много, че със сигурност ще 
пропуснем да споменем нещо. Но най-важното послание 
се чете между редовете.

В една здрава екосистема, в чийто център е човекът, 
неизбежно ще има и рисове, и есетри, и гори, и реки. 
Когато изчезнат те, светът няма да бъде по-гостоприемен 
за нас, хората.

Истината е, че всички ние заедно работим, за да опазим 
хората от самите хора. Да спасим себе си от самите
себе си.

Затова оттук-нататък няма да получавате от нас „отчети“ 
за свършена работа или „доклади за напредъка“. Оттук-
нататък от нас ще получавате истински истории –
разкази за успехи, постигнати благодарение на вас и 
вашата всеотдайна подкрепа.

Затова ще започнем с разказ за хората, които печелят 
от природата така, че да печели и самата природа.

Очаква ви наистина незабравимо пътешествие.

С уважение,

Веселина Кавръкова
Ръководител на WWF България
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КОЛКО СТРУВА ПРИРОДАТА? 
Екосистемите подпомагат живота на растенията и 
животните и поддържат равновесието в природата. Когато 
функционират добре, те носят и множество ползи 
за хората. Тези ползи са материални – осигуряване 
на основни стоки като храни и горива, и духовни – като 
естетически привлекателните пейзажи, на които всички се 
наслаждаваме.

Днес чрез дейността си ние често експлоатираме 
природните ресурси и оказваме влияние върху 
способността на екосистемите да ни предоставят своите 
полезни услуги. Вижте повече в специалното издание на 
Темата на Нова.

Затова целта е опазването на природата да води до 
икономически напредък, а икономическият напредък да не 
застрашава природата.

Опазването на природата и икономическото развитие 
могат да вървят ръка за ръка и всички да печелят. Ето и един 
от примерите за това…

 ЦЕЛТА Е
 ОПАЗВАНЕТО НА 

ПРИРОДАТА ДА ВОДИ ДО 
ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК, 

А ИКОНОМИЧЕСКИЯТ 
НАПРЕДЪК ДА НЕ 

ЗАСТРАШАВА ПРИРОДАТА.

https://www.youtube.com/watch?v=b6L7VONal8E
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„ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“
На 23 май 2016 г. европейският комисар по околна среда 
Кармену Вела отличи българския природозащитен проект
„За Балкана и хората“ с наградата „Натура 2000“ 
в категорията „социално-икономически ползи“.

„За Балкана и хората“ се изпълнява в партньорство от 
български и швейцарски организации: Фондация за 
биологично земеделие „Биоселена“, Асоциация на парковете 
в България, Българска фондация „Биоразнообразие“, WWF 
България, Българско дружество за защита на птиците, 
4 швейцарски организации – „Про Натура – Швейцария“, 
REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE, както 
и Министерството на земеделието и храните чрез 
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 
животновъдството. Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Българско-швейцарската програма за 
сътрудничество.

„За Балкана и хората“ е насочен към земеделските стопани 
и малките предприятия, които печелят от използването 
на природни ресурси и са пряко заинтересовани да бъдат 
съхранени.

НАГРАДА 
ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ



6    ИСТИНСКИ ИСТОРИИ ЗА УСПЕХ

WWF полага специални грижи за земеделските земи с висока 
природна стойност – полуестествените ливади и пасища са 
сред най-ценните екосистеми. Те са резултат от многовековно 
земеделско стопанисване за паша или за сено или комбина-
ция от двете.

Полуестествените ливади и пасища се превръщат в 
местообитания на ценни растителни и животински видове.

СРЕДНОСТАРОПЛАНИНСКА ОВЦА
Днес стадата домашни животни са почти изчезнали и 
иглолистните гори бавно завземат тези територии. Затова от 
ключово значение е работата в Природен парк „Българка“ 
за съхраняване на застрашената средностаропланинска 
овца.

Заедно с К-Експрес започнахме кампания „Кулинарните 
тайни на Природата“ и купихме агнета от местната порода. 
Дадохме ги за отглеждане на стопани в парка. Хранейки се 
със зелените треви по пасищата на защитената територия, 
кротките животни ще помогнат тези ценни местообитания да 
не обраснат с храсти и да не изчезнат.
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ФИЛМ
ВИЖТЕ КАК БАБА 

ИВАНКА ПОСРЕЩНА 
НОВИТЕ СИ ГОСТИ

https://www.youtube.com/watch?v=E89oFE0AY8c
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ГОРИТЕ
СА ВАЖЕН РЕГУЛАТОР 

НА ВОДНИЯ РЕЖИМ

ФИЛМ
НА WWF „СКРИТИТЕ УСЛУГИ 
НА ПРИРОДАТА“ – РАЗБЕРЕТЕ 

КАК ОПАЗЕНАТА ПРИРОДА 
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ПОМИНЪК НА ХОРА. 
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СЪХРАНЯВАНЕ НА ГЕННИЯ ФОНД
Заедно с Клуб Приятели на Врачански Балкан и ресторанти 
К-експрес събрахме средства за възстановяване на 
изчезващи плодни дървета – ябълките айвания, 
бухавица и петровка. Със събраните средства се създаде 
моделна овощна градина в Природен парк „Врачански 
Балкан“, която да се превърне в генна банка на старите 
овощни сортове ябълки, дюли и круши от района.

ВОДАТА И СКРИТИТЕ УСЛУГИ ОТ ПРИРОДАТА
През летните месеци река Янтра и притоците ѝ пресъхват, кое-
то води до нередовно снабдяване с питейна вода на местното 
население и измиране на рибите. Една от основните причини 
за това е увеличеният дърводобив във водоохранни зони.

Екипът на WWF привлече над 10 български предприемачи 
и благодарение на тяхната подкрепа извършихме първото 
залесяване до гр. Трявна – бяха посадени повече от 
0,4 ха дървета. Съгласно първите проверки около 75% от 
фиданките са се хванали успешно.

Чрез възстановяване на горите се гарантират качеството 
и количеството на водите в района. По този начин горите 
ще продължат да ни снабдяват с ценни блага като дървен 
материал и билки, ще ни предпазват от наводнения и ще 
пречистват водата.

https://www.youtube.com/watch?v=bC-y5-Tx6O8
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СПАСЕНИТЕ ГОРИ
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70% от сухоземните животни и растения на Земята 
обитават горите. Но обезлесяването разрушава дома на 
милиони видове.

Всяка минута в света се изсичат дървета колкото 36 
футболни игрища.

Представете си, че всяка минута изчезват 36 жилища като 
вашето. След колко време някой ще достигне и вашия дом?

Над 2 милиарда души по света разчитат на горите за дом, 
прехрана, вода, гориво и храна. 40 000 от тях живеят 
в България.

Заедно можем да опазим това, което не можем да създадем, 
но от което зависим.

Добрата новина е, че в исторически план горите на 
България са съхранени в най-голяма степен в сравнение 
с останалата част от Европа, тъй като Индустриалната 
революция почти не засяга страната ни.

ПРОУЧВАНЕ И КАРТИРАНЕ 
НА ВЕКОВНИ ГОРИ
Само през последните 4 години WWF България изучи 
повече от 150 000 ха горски територии във важни 
райони с девствени гори като Западните Родопи, Стара 
планина и Средна гора. Целта е да се открият истински 
ценните дървета и те да бъдат опазени от отсичане.

Точно поради тази причина през 2016 г. Министерството 
на земеделието и храните след дългогодишна работа с 
лесовъди, учени и различни организации, сред които и 
WWF,  официално обяви 109 000 ха вековни гори за 
защитени от изсичане. Тази площ е по-голяма от всички 
резервати в България и е огромен успех в полза 
на българската природа.

ВСЯКА 
МИНУТА
В СВЕТА СЕ ИЗСИЧАТ 
ДЪРВЕТА КОЛКОТО 

36 ФУТБОЛНИ ИГРИЩА.

„МИСИЯ  
ГОРА“

РЕПОРТАЖ НА bTV 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 
ВЕКОВНИ ГОРИ.

https://www.youtube.com/watch?v=wNYeLZIIUSE&list=UUsoLpyuEH3IJRJYesDJQFkg&index=97
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ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ
От август 2017 г. в България влезе в сила националният 
FSC стандарт за сертификация на гори. С това България 
се нареди сред първите 3 държави в Европа (след нас 
са Франция и Румъния), които разработиха и въведоха 
национални стандарти съгласно новите изисквания на Съвета 
за стопанисване на горите (FSC).

Стандартът FSC е правилник за отговорно 
стопанисване на горите. Той обхваща съхраняването 
на природата и гарантира спазването на правата на 
работниците в горските стопанства и опазването на обектите 
от културно-историческо значение.

Проведохме обучения на 200 души, заети в горски 
предприятия. Разказахме за принципите и критериите на FSC 
сертификацията, изискванията и процедурите. Обсъждахме 
ценни за природата и животните гори и как те да се 
управляват така, че редки и застрашени от изчезване видове 
да имат шанс да оцелеят и да увеличат числеността си.

НАСЪРЧАВА УСТОЙЧИВОТО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ.
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НЕЗАКОННО ИЗСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА
Основна дейност на експертите от WWF е проучването на 
множество сигнали, които получаваме от цялата страна, 
и разкриването им пред широката общественост. Според 
експертен анализ на статистическите данни годишният обем 
на незаконната сеч достига 2,4 млн. куб. м или 1/4 от общия 
добив (при официален добив от 6,9 млн. куб. м към 2012 г.). 
Сивият сектор в горското стопанство генерира скрити 
приходи от над 100 млн. лв. годишно.

Представяме ви два от множеството сигнали за нередности 
в горските стопанства. По случаите работихме съвместно 
с Нова телевизия и предаването „Разследване“ с Марин 
Николов.

НЕЗАКОННАТА СЕЧ ДОСТИГА 2,4 МЛН. КУБ. М 
ИЛИ 1/4 ОТ ОБЩИЯ ДОБИВ В СТРАНАТА 
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ЗАЕДНО МОЖЕМ 
ДА СПРЕМ НЕЗАКОННИТЕ СЕЧИ!
Вижте как на wwf.bg/gora

СКАНДАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
В ГОРСКО СТОПАНСТВО: СПИРАНЕ НА ВОДА 
И НЕЗАКОННИ СЕЧИ
В продължение на повече от 10 години при дъжд питейната 
вода на гр. Севлиево и околните села се превръща в кал 
и задръства пречиствателната станция на ВиК. Водата 
спира. Понякога за кратко, понякога за дни. Средно 50 пъти 
годишно.

Причината е неправомерното изсичане с цел увеличаване на 
печалбата на стари гори, които най-добре задържат водата 
и не позволяват да се спуска по склоновете.

УВОЛНЕН ДИРЕКТОР 
НА ГОРСКО СТОПАНСТВО
Директорът на горското стопанство в гр. Петрич е уволнен 
след сигнали на лесовъди от WWF и екипа на „Разследване“ 
за множество нарушения. Сред най-съществените 
разкрития е разминаването между реалния и декларирания 
дърводобив.

От билет за превоз на дървесина става ясно, че материалът 
се кара в дървопреработвателен цех на снахата на местния 
горски стражар, който вместо да охранява горите от 
неправомерна сеч, сам печели от незаконния бизнес. 

Товарът е 6 кубика, а според превозния билет за конкретния 
курс е само 4 кубика. Подобни несъответствия са установени 
в продължение на месеци.

http://www.wwf.bg/what_we_do/forests/illegal_logging/instructions_illegal_logging/
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ПАЗИ РЕКИТЕ 
И РЕЧНИТЕ 
ОБИТАТЕЛИ
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Без питейна вода на Земята не може да има живот. 
В същото време близо 800 млн. души по света нямат 
достъп до чиста питейна вода. На всеки 90 сек. умира 
по едно дете от болест, причинена от замърсена вода.

За съжаление и в България става все по-видима 
връзката между изсичането на горите, обилните 
валежи и липсата на питейна вода.

Основна част от усилията на WWF са насочени към 
опазване и възстановяване на българските реки и горите 
покрай бреговете им. Така съхраняваме ценни видове 
и местообитания и намаляваме риска от наводнения.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ
Крайречните гори са толкова богати на биоразнообразие, 
че приличат на екваториалните джунгли. Освен дом на 
стотици видове растения и животни, те са изключително 
важни за предпазването от наводнения и свлачища, като 
в същото време естествено пречистват водата в реката.

Като част от възстановяването на крайречните гори в 
Държавно горско стопанство Асеновград залесихме с 
над 10 000 фиданки от типични за региона видове и 
възстановихме 1.4 ха крайречни гори. 

На територия от 24.1 ха в местността Мартен-Ряхово 
премахнахме инвазивни видове и подобрихме 
разнообразието от растителни видове.

ДУНАВСКО ТУРНЕ НА WWF
През 2015 г. река Дунав „потече“ из 7 български града: 
София, Лом, Плевен, Русе, Велико Търново, Трявна, 
Габрово. 

Екип на WWF и доброволци представи пътуваща изложба, 
викторина, игри и 3 аквариума с малки рибки – традиционни 
обитатели на български реки, притоци на Дунав.

Целта беше да се информират местните жители за 
заплахите, които са надвиснали над техните реки и 
рибите в тях.

800 млн.
ДУШИ ПО СВЕТА НЯМАТ 

ДОСТЪП ДО ЧИСТА 
ПИТЕЙНА ВОДА

1.4 ха
КРАЙРЕЧНИ ГОРИ
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ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ
През 2015 г. започна и проучване на влиянието на мигра-
ционните бариери върху живота в притоците на р. Дунав в 
Северна България.

Рибите трябва да могат да се движат свободно по реката, за 
да се хранят и размножават. По пътя им обаче има прегради, 
а рибните проходи не са изградени спрямо възможностите 
им. Така постепенно реките остават без живот.

Експертите на WWF маркираха хиляди риби, за да 
установим дали преминават през проходите в изследваните 
речни участъци.

Набирахме и проби за качеството на водите в притоците 
на Дунав, за да извършим разселване на малки риби на 
места, от които са изчезнали.
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МАЛКИТЕ, НО ВАЖНИ РИБКИ
През есента на 2016 г. експерти от WWF пуснаха екземпляри 
над 200 рибки от вида главоч и над 500 рибки от вида 
балкански щипок в р. Паничарка в защитена зона 
„Българка“. Тези видове са изчезнали от реката преди 
години, а днес, когато екологичното състояние на водния 
басейн се е подобрило, не биха могли да се завърнат сами 
поради наличието на преграда – стената на язовир „Христо 
Смирненски“.

„Малките рибки“ – както ги наричат експертите по 
проекта – са важни, защото показват чистотата на водата 
в реките и защото са храна за по-големи риби. Тяхното 
съществуване е от съществено значение за речните 
екосистеми, от които зависят и хората.
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ЕСЕТРИ
Есетровите риби са се появили преди 200 млн. години, но 
днес са на ръба на изчезването главно заради дейността на 
човека.

Въпреки че са надживели динозаврите, есетрите 
са изключително застрашени. Незаконният улов — 
главно заради техния хайвер — и силното изменение 
на естествения вид на реката са основните заплахи за 
оцеляването на дунавските есетри.

Някога те са мигрирали по дължината на цялата река Дунав, 
чак до Германия, но в наше време язовирът „Железни врата“ 
ограничава чувствително пространството на рибите и те не 
могат да завършат своята миграция към местата за хвърляне 
на хайвер.

Като част от усилията на WWF за спасяване на есетрите, 
през 2015 г. край гр. Лом и с. Ветрен пуснахме 50 000 
чиги. Вижте как хиляди малки есетрички заплуваха към 
новия си нов дом: (видео)

50 000
ЕСЕТРИ В ДУНАВ

https://www.youtube.com/watch?v=SmKju5sba-U
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ПРОУЧВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАВРЪЩАНЕ 
НА ЕСЕТРИТЕ В Р. ДУНАВ
В допълнение, WWF провежда научни експедиции и търси 
местата, където се хранят и размножават есетрите, за да 
ги опази. Понякога имаме успех и хващаме доста риби, но 
твърде често в мрежите не влиза нито една есетра. Тази 
дейност няма аналог в България и се реализира и с 
помощта на дарения от индивидуални хора.
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ЗАБРАНА ЗА УЛОВ
През 2016 г. за тези древни обитатели от времето на 
динозаврите беше постигната и друга победа: пълната 
забрана за улов на диви есетри беше удължена с още 
5 години – до 2020 г.

ОЩЕ 5 ГОДИНИ
ЗАБРАНА ЗА УЛОВ
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ПОЛЕЗНАТА РИБА — УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА 
НА МОРСКИТЕ РЕСУРСИ
Всеки ден тонове риба се извличат от морето. За съжаление, 
това е много повече от количеството, което може да се 
възстанови по естествен начин, и e истинско плячкосване на 
световния океан.

БЕЗКРАЙНАТА ОКЕАНСКА ШИР, 
УВИ, СЕ ОКАЗВА КРАЙНА, 
ПОНЕ ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО РИБНИТЕ ЗАПАСИ
Стигнали сме до момент, в който морските екосистеми и 
много местни общности, особено в развиващите се страни, 
са изложени на риск. Свръхуловът е втората по големина 
заплаха за океаните след климатичните промени. Скоро 
може да не остане никаква риба за улов, развъждане 
или прехрана.

Екипът на WWF България създаде и публикува първия по 
рода си наръчник за устойчиво потребление на риба и 
морска храна – Рибен буквар 2.0. Той е достъпен и онлайн. 
Ще откриете и любопитна информация, както и интересни 
рецепти с риба.

Благодарение на нашите инсталации, хиляди българи от 
цялата страна разбраха за проблема и се научиха как да 
избират риба в магазина, така че да допринасят за по-
доброто състояние на океаните и рибните запаси.

ЗА 40 ГОДИНИ РИБНИТЕ 
ЗАПАСИ НА ПЛАНЕТАТА 
СА НАМАЛЕЛИ ПОЧТИ 

НАПОЛОВИНА

РИБЕН БУКВАР 2.0
РАЗБЕРЕТЕ КАКВА РИБА 

ДА КУПУВАТЕ НА 
RIBA.WWF.BG

http://riba.wwf.bg/
http://riba.wwf.bg/
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КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
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Промените в климата са най-голямата заплаха за природата 
и човечеството през ХХI в. Данните показват, че 15-те най-
топли години на Земята са били през последните 20 години.

Три четвърти от храната в световен мащаб се добива от едва 
12 растителни култури и 5 животински вида. Броят е много 
малък и хората са изправени пред сериозна опасност, както 
се случва в Ирландия по време на Големия картофен глад, 
когато умират 1 млн. души.

Климатичните промени водят до намаляване на реколтите, 
а в същото време населението на Земята постоянно се 
увеличава.

Да вземем за пример само 3 любими храни: чипсът, 
шоколадът и кафето. Заради промените в климата до 2055 г. 
ще изчезнат до 22% от видовете диви картофи. В Гана и Кот 
д‘Ивоар се отглежда суровият продукт за 70% от шоколада, 
който се консумира в света. През следващите 40 години 
температурата на Земята ще се покачи с 2°С и какаовите 
дървета ще умрат. А в Танзания реколтата от кафе е 
намаляла с 50% от 1960 г. насам.

ВРЕМЕТО В БЪЛГАРИЯ 
СТАВА ВСЕ ПО-ЕКСТРЕМНО
В България се наблюдават повече и по-дълги периоди 
на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки 
наводнения с разрушения и жертви.

Климатът южно от Стара планина става все по-средиземно-
морски, а на север плодородните земи бавно опустиняват. 
Снежните месеци в планините намаляват. Сняг започва да 
вали след Коледа, а така се променя количеството вода, с 
което разполагаме през годината.

WWF работи активно срещу негативните промени в 
климата, за да се съхранят положителните тенденции във 
взаимоотношенията между бизнеса и природата.

Всеки човек също може да предприеме стъпки в 
ежедневието си, с които да ограничи въздействието си 
върху климата, без да влошава качеството си на живот. 
За повече подробности посетете wwf.bg/climate.

ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА 
СА НАЙ-ГОЛЯМАТА 

ЗАПЛАХА ЗА ПРИРОДАТА И 
ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕЗ ХХI В. 

ОСВЕН ЧЕ ПРЕРАБОТВАТ 
ВЪГЛЕРОДНИЯ ДВУОКИС И 

ОТДЕЛЯТ КИСЛОРОД, ГОРИТЕ 
ИМАТ СПОСОБНОСТТА ДА 
ПРЕЧИСТВАТ ВЪЗДУХА 

И ПО МЕХАНИЧЕН НАЧИН.

wwf.bg/climate
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Парижкото сПоразумение
2015 година беше наситена с множество важни събития, свър-
зани с климатичните промени. Без съмнения, най-големият ре-
зултат беше историческото световно споразумение за климата, 
постигнато на срещата на върха в Париж през декември.

WWF участва в представянето на climate change performance 
index за България – инструмент, даващ реална оценка какво 
прави страната ни за климата на всички нива. България се 
нарежда на 37-о място пред държави като Норвегия, Австрия, 
Бразилия, САЩ, Китай, Русия.

WWF България участва активно в изготвянето на политиките 
и законодателството, което регулира работата по въпросите 
на климата на национално ниво.

Часът на земята
От 10 години в България се провежда най-голямата световна 
природозащитна кампания – Часът на Земята. WWF винаги  
я посвещава на най-значимите проблеми у нас. Часът  
на Земята 2015 в България беше посветен на реките.  
Стотици хора изобразиха със светлини критично застрашен 
речен вид – дунавска есетра.

 25/03/2017
гледайте 

 нощното изкаЧване  
на Черни връх
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Гигантска моруна  
пред Народния театър,  

София

https://www.youtube.com/watch?v=XoIZniBaIIc
http://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2015/04/16/2513626_gigantska_dunavska_esetra_ot_svetlini_pred_narodniia/
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В ЗАЩИТА
 НА ЗАЩИТЕНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ
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Основен ангажимент на експертите на WWF е проследява-
нето на проектите за нови планове за управление на 
Националните паркове „Рила“ и „Пирин“, както и на 
Природен парк „Витоша“, които уреждат какво може и не 
може да се прави на територията на парковете. Тези така 
ценни територии от години са обект на подкрепа от страна 
на WWF.

СПАСИ ПИРИН
За първи път български природен обект е част от 
международна кампания на WWF за спасяване на Пирин. 
Над 100 000 души от цял свят се включват в нея с 
искане планът за управление да се върне и преработи.

Изминахме дълъг път:

   Организирахме протести;

   Писахме становища;

   Участвахме в срещи с правителството;

   Защитавахме Пирин на международната среща на 
ЮНЕСКО в Истанбул;

   Ходихме и до централата на ЮНЕСКО в Париж, за да 
отстояваме позицията си и да не позволим Пирин да бъде 
изваден от списъка с обекти на световното културно и 
природно наследство.

Предстоят ни тежки съдебни дела, но благодарение на 
подкрепата на хиляди поддръжници, ние сме уверени, че ще 
се справим!

ТОВА Е ПРИЧИНАТА И ЗА УСПЕХА НА МЕЖДУНАРОДНАТА 
КАМПАНИЯ НА WWF И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ 
ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА 
В ЗАЩИТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000.
Натура 2000 е най-сериозната инициатива на Европейския 
съюз за съхраняване на природата. Всяка страна членка 
е задължена да изгради своя мрежа. Тя се състои от 
специални защитени природни зони, които опазват 
ландшафти, растения и животни от европейска значимост.

>100 000
ДУШИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ 

СЕ ВКЛЮЧВАТ В КАМПАНИЯ 
НА WWF ЗА СПАСЯВАНЕ 

НА ПИРИН
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>520 000
ДУШИ ДАДОХА ГЛАСА СИ 

В ЗАЩИТА НА НАЙ-ЦЕННАТА 
НИ ДИВА ПРИРОДА.

Над 520 000 души дадоха гласа си за запазването 
на жизненоважни закони в Европа в защита на най-
ценната ни дива природа. Рекорден брой за цялата 
история на Европейския съюз! Заявихме категорично 
на Европейската комисия, че директивите не трябва 
да се преразглеждат и отслабват, какъвто беше 
първоначалният замисъл. 

През декември 2016 г. кампанията се увенча с успех – 
Европейската комисия обяви, че екомрежата Натура 2000 
е доказала полезността си и че няма да бъде ревизирана.
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НАДЕЖДА ЗА ТИГРИТЕ В АЗИЯ
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ЗАЩО СА ВАЖНИ ТИГРИТЕ? 
Тигрите са незаменима част от природата на Земята. Те са на 
върха на своята екосистема и се хранят с по-малки животни и
така поддържат техния брой. Това на свой ред допринася за
по-добрия баланс между тревопасните животни и растител-
ността, с която се хранят.

Ако тигрите живеят пълноценно, цялата екосистема процъфтя-
ва. Това носи финансови, културни и социални придобивки на 
местните общности, които живеят в близост до популации на 
тигър.

Здравите екосистеми могат да осигуряват на хората чиста вода 
и храна на милиони хора в Азия. А в държави като Непал и 
Индия тигрите в дивата природа са истинска атракция, която 
привлича туристи от цял свят към националните паркове и 
резервати и с това носи реална облага на местното население.

ЗАЩО Е ВАЖНО  И НИЕ В БЪЛГАРИЯ 
ДА ПОМОГНЕМ НА ТИГРИТЕ В АЗИЯ?
Макар тигрите да живеят в другия край на света – толкова 
непознат и далечен за нас – ние всеки ден пазаруваме 
продукти, чието производство завзема и уврежда територията 
на тигрите и води до тяхното унищожаване като вид. Хартия, 
мебели, кухненски прибори, дрехи, обувки и аксесоари… 
Списъкът е огромен.

Отделните хора трудно могат да повлияят на този процес, 
но ако се обединим и заедно помагаме на WWF в 
ежедневната работа с местните общности в Азия, тогава 
за тигъра има шанс.

Само допреди 7 години (към 2010 г.) броят на тигрите 
в дивата природа е едва 3200 екземпляра. Някога те 
са наброявали повече от 100 000. Но вследствие на 
бракониерството, унищожаването на местообитанията им и 
досега с хората популацията на тигрите намалява с 97%.

В резултат на усилията на много организации, сред които 
и WWF, и благодарение на всеотдайната подкрепа на 
дарители като вас за 6 години на бял свят се появяват 
690 тигърчета.

Към 2016 г. броят на тигрите в дивата природа се е 
увеличил до 3890.

3890
ТИГРИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ

НАКРАТКО — 
КАТО ОПАЗВАМЕ 

ТИГРИТЕ, 
ОПАЗВАМЕ МНОГО 

ПОВЕЧЕ.



>100 000

109 000 ха 50 000

ПОДКРЕПАгласа в защита 
на Пирин

гори спасени 
от отсичане

есетри пуснати 
в Дунав

за бизнес, който 
щади природата

WWF В ЦИФРИ
WWW.WWF.BG

Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

www.wwf.bg

С по-малко от 1 лев на ден всеки може да ни помогне в опаз-
ването на дивата природа. Благодарение на месечните даре-
ния, можем да планираме дейността си за няколко години на-
пред и да сме сигурни, че ще можем да завършим започнатото.

За повече информация: 
www.SpaseteDivataPriroda.bg • www.wwf.bg




