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Във Варна представиха проект за подкрепа за управлението на
защитените природни територии в Черноморския регион
28 октомври 2011 | 18:21
Варна. Черноморска мрежа на НПО - Варна, съвместно с
партньори от други четири черноморски държави започва
осъществяването на проект „Интерпретативни пътеки по
крайбрежието: подкрепа за управлението на защитените природни
територии в Черноморския регион", финансиран от Съвместната оперативна програма
„Черноморски басейн 2007-2013 г." на ЕС, предаде репортер на Радио „Фокус”-Варна.
По думите на Александър Шиваров, координатор на проекта, става ясно, че той включва
дейности, свързани с опазването на околната среда и устойчивото управление на
защитените територии в регионален мащаб. „Началото на проекта е добър повод да
припомним за наближаващия Международен ден на Черно море, който ще бъде отбелязан
за 15 път на 31 октомври, както и за факта, че опазването на морската околна среда и на
крайбрежието си остава едно от най-сериозните регионални предизвикателства”, посочи
Шиваров. Той посочи, че проектът предвижда изграждането на интерпретативни пътеки в
резервати, природни паркове и други защитени територии, описание на ценни природни,
географски и културни дадености по маршрута им, обучение, обмен на опит между
експерти на национално и регионално ниво, както и ангажиране на местните общности.
Проектът може да се превърне в отправна точка за създаването на регионална мрежа от
защитени територии. Участници в проекта са пет неправителствени организации от
Черноморския басейн. Бенефициент е Черноморска мрежа на НПО - Варна, България, a
партньорите й са Маре Нострум, Констанца, Румъния; Черноморски клон на Украинската
екологична академия на науките, Одеса, Украйна; Фондация за устойчиво развитие на
Кагул, Молдова и Черноморска екоакадемия, Батуми, Грузия. Продължителността му е
две години, а общата стойност е 39б 912 евро.
Дейностите в рамките на проекта имат за цел да стимулират обществената ангажираност
с околната среда и устойчивото развитие и да подтикнат към разбиране за значението на
крайбрежната околна среда и проблемите й, включително за човешките взаимодействия с
нея. Проектът може да подпомогне хората от регионалните общности да започнат да
мислят „екологично" или да развият екологично съзнание като използват по-добре
възможностите за опазване на биоразнообразието чрез управление на защитените зони.
По думи на координатора, проектната идея включва въвеждането на дейности,
повишаващи обществената ангажираност, в природни паркове или защитените зони, което
може да допринесе и за устойчивото управление на защитените територии. „Фокусът на
проекта е определянето и създаване на т.нар интерпретативни пътеки. Наименованието,
дадено на пътеките, предполага, че посетителите на парковете или защитените зони имат
нужда да опознаят природата, която ги заобикаля. Пътеките са специфични маршрути в
парка, които включват природни, географски, геоложки и не на последно място културноисторически забележителности. Информацията за всички тези се забележителности и
тяхното значение може и трябва да бъде предадена и обяснена на посетителите.
Маршрутите може да включват бележки за растителни и дървесни видове, характерни за
региона или областта. Ако има застрашени видове от растителния и животинския свят, те
също може да бъдат включени в описанието на маршрута. В интерпретацията ще има

28.10.2011 г. 18:35

Информационна агенция "Фокус"

2 of 2

http://www.focus-news.net/?id=n1584451

сведения за местообитания, гласове на птици, стъпки и следи от животни и др. В нея
заемат важно място географските обекти, природните обекти, особено такива с голяма
естетическа стойност, както и културно-историческите обекти. Всяка пътека може да
включи по 20-30 интерпретативни точки, при желание и повече. В подготвителния етап са
разработени по четири пътеки в държава (20 за целия проект). Беседата за маршрута
може да се преведе и на чужди езици в зависимост от интереса към пътеката. Проектът
има за цел да се превърне в отправна точка за създаването на регионална мрежа от
защитени територии. Българските експерти на проекта са разработили в предварителния
етап два маршрута за пътеки в района на Калиакра и Болата и други два в района на
Природен парк „Странджа". Маршрутите се отличават с ценно биоразнообразие, отлични
природни дадености и голям потенциал за трансгранично сътрудничество.
Работата по проекта започва с изграждането на екипи от експерти, описание на
маршрутите, обучение на интерпретатори от местните общности, разработване на
интерпретативни средства и пособия: табла, брошури, листовки, карти, документални
филми и др., като и уебстраница на проекта с участието на всички партньори. Финалът му
в края на двегодишния период ще бъде Първата международна конференция
„Интерпретативни пътеки в Черноморския регион".
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