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Предговор
Като европейски комисар по околната среда, 
рибарството и морското дело, мой дълг е да се 
грижа за природата на Европа. През изминалите 
няколко години посетих гори и паркове, 
земеделски стопанства и пристанища и се 
срещнах с хиляди доброволци, които дават своя 
принос за опазването на уникалното ни природно 
наследство.

Много пъти се сблъсквах с приятни изненади. Една от най-големите 
беше откритието на природното богатство в градските зони. Над 100 
обекта от европейската мрежа от защитени територии „Натура 
2000“ се намират в 32 големи града. В тези градски зони се срещат 
40 процента от застрашените видове и местообитания, половината 
от европейските видове птици и една четвърт от редките пеперуди, 
защитени от европейското законодателство. Градските ни паркове 
са природни съкровищници!

В градините и в саксиите на первазите ни, пред погледите ни отвъд 
прозорците — природата е навсякъде и ние трябва да я опознаем, 
да се грижим за нея и да я пазим. 



Надявам се тези съвети да Ви помогнат да откриете това съкровище. 
Тук всеки може да намери по нещо за себе си — да опита местни 
сезонни храни, да научи повече за заобикалящия ни свят и да даде 
възможност на природата да рециклира своите ресурси.

По нещо за всеки и по нещо близо до всеки. Доказателство, че 
всички ние можем да променим нещата към по-добро там, където 
живеем.

Надявам се да успеете да ги приложите на практика. Природата 
ще Ви бъде благодарна.

Кармену Вела
Европейски комисар по околната среда



Какво е биоразнообразие?
От разцъфнали ливади с пеперуди и пчели до гори, подслоняващи 
птици и прилепи, ние споделяме планетата с огромно разнообразие от 
живи организми, наречено биоразнообразие. То образува деликатна 
мрежа от взаимосвързани живи организми, част от която сме и ние. 

Нашата задача е да го защитаваме и опазваме!



Биоразнообразието 
в градовете
В градовете съществува огромно биоразнообразие. Навсякъде кипи 
живот, от върха на най-високата сграда до дъното на близкото езеро. 

Растения и животни се срещат в зелените площи край пътищата, кана-
лите и реките, в обработваемите парцели и промишлените терени, в гра-
дините, парковете и гробищата, в стените и по покривите. Някои видове 
са се адаптирали толкова добре, че процъфтяват в градска среда.

Дори и в застроените зони трябва да осигуряваме място за природата. 
Над половината от европейските столици включват обекти от „Натура 
2000“ — мрежата на ЕС за защитени природни зони. 

И това е добре, защото ние, хората, имаме нужда от природа. 
Тя подобрява качеството на живота ни, пречиства въздуха ни, 
защитава домовете ни от наводнения и ни осигурява храна и вода. 
Тя носи ползи дори за психичното ни здраве. 

Начинът, по който пътувате, почиствате дома си, дори избраният 
от Вас домашен любимец — всеки Ваш избор оказва въздействие 
върху „мрежата на живота“. Отделете време, за да опознаете и да 
се погрижите за живите организми около Вас — така ще съхраните 
многобройните ползи, които те носят.



Какво да направя?
Настоящата брошура съдържа 52 предложения как да се грижите 
за биоразнообразието в градовете през цялата година. Тя включва:

практични неща, които можете да правите всеки ден;

 дейности, които да започнете, или в които да се включите във 
Вашия квартал;

 как можете да допринесете, като наблюдавате и записвате 
информация за дивата природа, и

как да използвате екологично устойчиви практики в градината си.

За допълнителна информация за биоразнообразието, посетете:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Подхранвайте птиците 
през зимата
През зимата, когато насекомите, семената и плодовете са оскъдни, 
за птиците е трудно да намират обичайната си храна.

Можете да им помогнете, като им оставяте домашно приготвени 
закуски от растителни мазнини и слънчогледови семена. Закачете 
лакомствата за птиците на място, защитено от дъжд и недостъпно за 
хищници. Редовно почиствайте хранилките и отстранявайте падналата 
на земята храна, за да предпазите птиците от болести. 

А ако участвате в преброяване на градинските 
птици през зимата, това е също чудесен начин 
да помогнете на пернатите си приятели.



Почиствайте снега без сол  
Солта, посипана по тротоарите, е вредна не само за зимните ви обувки, 
но и за почвата, корените на дърветата и другите растения покрай 
улиците. А когато топящият се сняг я отнесе в природата, тя причинява 
сериозни щети на водните екосистеми. 

Почистването на снега от тротоарите с метла или лопата 
е много по-безопасно за биоразнообразието. Вместо 
да използвате сол, посипете тротоара с пясък или 
ситен чакъл, и той няма да е толкова хлъзгав.



Кажете сбогом на 
разхищението на храна
Производството на нашата храна струва скъпо на дивата природа. 
Почти половината от територията на Европа е заета от земеделски 
площи. Земеделието използва повече от една трета от водата в Европа, 
милиони тонове изкуствени торове и огромни количества енергия. 
Храната струва пари и не трябва да свършва в кошчето за боклук.

Ето защо не купувайте повече, отколкото ви е нужно. 
Съхранявайте нетрайните храни в хладилника, 
следете кога изтича срокът им на 
годност, за да сте сигурни, че няма 
да изхвърлите нищо, и насърчавайте 
семейството си да взема само 
толкова, колкото възнамерява да 
изяде. По този начин можете да 
сервирате недокоснатата храна 
по-късно — или да я използвате, 
за да направите ново ястие.



Използвайте екологична 
козметика и хигиенни 
продукти
Бъдете различни! Каквито и козметични или хигиенни 
продукти да ползвате, съществува и екологична алтернатива. 
Използвайки екологични душгелове, кремове за кожа, дезодоранти, 
гримове и лакове за нокти, можете да дадете своя малък принос 
за опазването на природата, както и да предпазите тялото си от 
консерванти, синтетични парфюми и детергенти. 



Спрете да храните птиците 
през пролетта
През зимата много птици се нуждаят от семена за допълнителна 
енергия, но когато дойде пролетта, нуждите им се променят. 
Птиците играят важна роля за контрола на насекомите, 
а малките им могат да се задавят с твърда храна като 
фъстъци или големи семена. Ето защо, храненето 
на птиците през пролетта може по-скоро да 
навреди, отколкото да помогне.

Добре е да спрете изцяло да 
подхранвате птиците в началото на 
април, като постепенно го намалявате 
от началото на март. Но не забравяйте, 
че те все още се нуждаят от вода! Най-добре 
е да използвате широк, плитък съд с полегати 
стени, от който да пият или в който да се къпят. 
Поставете го на стойка или на високо място ... 
наблизо може да дебне котка!



Направете гнездо за 
диви пчели и пеперуди  
Без дивите опрашители като пчелите и пеперудите, повечето цветни 
растения не биха могли да вържат плодове и дадат семена. 

Изграждането на зимен подслон или лятно гнездо за тези малки 
помощници е чудесна идея. Старайте се да не ги безпокоите в техните 
естествени скривалища. Или още по-добре, направете ваш собствен 
хотел за насекоми от снопчета бамбукови стъбла с дължина 15-20 см, 
в които пробийте дупки с диаметър 5-10 мм по дължината, оставяйки 
единия край затворен. Идеалното място за Вашия хотел е нависоко, 
с южно изложение, защитено от вятър и дъжд.



Грижете се за 
овощните си дървета 
Овощните дървета носят радост от градинарството и вкусни плодове! 
Освен това, те осигуряват подслон и храна за много дребни животни 
и заслужават вашите грижи и внимание.

Подхранвайте почвата около корените им с компост и ги поливайте 
с дъждовна вода — не твърде често, но обилно, за да 

стимулирате растежа на корените в дълбочина. 
Ако вредители или болести нападнат вашите 

дървета, защитете ги с природни средства. 
Отстранявайте мъртвите или болни листа и клони 
и ако е необходимо, защитете нараняванията. 

Подрязвайте клоните след последния 
мраз, но преди месец март, за да не 

безпокоите гнездящите птици.



Направете прозорците 
си безопасни за птиците 
Прозорците на къщи, блокове, оранжерии, веранди 
и остъклените прегради са прозрачни и могат 
да отразяват заобикалящата растителност. 
Понякога птиците не ги виждат и се блъскат 
в тях, което може да им причини тежки 
наранявания и дори смърт.

Можете да избегнете проблема, като 
поставите вертикални ленти, стикери, 
цветни или набраздени шарки 
върху стъклата. Щорите и завесите 
с мъниста също могат да помогнат 
да направите прозорците си още 
по-видими.



Отглеждайте Ваши 
собствени зеленчуци 
Спанак, марули или рукола са само някои от зеленчуците, които 
могат лесно да бъдат отглеждани в градината или на балкона. 
Домашно отглежданата храна е полезна за Вас и винаги има по-
добър вкус. Сега е най-подходящото време да се научите как се 
отглеждат зеленчуци от семена и как се предпазват от паразити 
с природни средства. И не забравяйте да споделите радостта 
от отглеждането на собствената си храна със своето семейство 
и приятели ... може би ще сложите начало на ново увлечение!



Кутии за гнездене 
за птици и прилепи

За някои птици, като градската лястовица, гнезденето 
в градовете е изключително трудно. Подходящите места за 

гнездо са оскъдни, глина се намира трудно и рядко прилепва 
към новите стрехи от синтетични материали. 

Вие можете да помогнете на градските лястовици и на останалите 
видове птици и прилепи, като поставяте изкуствени гнезда 
на подходящи места. Те могат да бъдат заети веднага 
и са по-големи от естествените гнезда. През зимата 
ги махнете, за да ги почистите или ако трябва да 
ремонтирате фасадата.



Организирайте почистване 
на квартала 
Гордеете ли се с чистия си квартал или пътищата и речните брегове са 
осеяни с боклук? Ако храсталаците са се превърнали в сметища, защо да 
не се съберете с приятели и съседи, за да почистите около Вашия дом?

Освен че ще подобри социалните отношения в квартала, ще се 
запознаете с нови хора, почистването ще помогне и на местната 
екосистема. Така ще намалите риска за животните да се наранят на 
счупени стъкла, да се заклещят в консерви или контейнери от напитки, 
или се задавят с пластмасови боклуци, които погрешно вземат за храна.

И когато почистването приключи … не забравяйте 
да рециклирате отпадъците.



Добре дошли, 
дневни и нощни пеперуди
Тежки времената за дневните и нощните пеперуди! Местообитанията 
и растенията, от които те се нуждаят, изчезват, а в околната среда се 
акумулират пестициди. 

Можете да им помогнете, като отглеждате растения, от които пеперудите 
се нуждаят, като например коприва, бодлива зеленика и бръшлян, 
цветя, зеленчуци и ароматни билки. Живите плетове от местни видове 
са идеално местообитание, както и старите, кухи дървета. Най-важното 
е да избягвате употребата на химически пестициди и торове. 

А ако имате балкон или прозорец, можете да привлечете 
новите си приятели с медоносни растения като лавандула, 
градински чай и мащерка.

 



Събирайте дъждовна вода
Дъждовната вода е идеална за поливане на растения и за 
пълнене на градински езера — тя не е хлорирана и затова не 
уврежда почвените микроорганизми и чувствителните растения.

Ако имате градина или балкон, можете да събирате дъждовна 
вода в подземна цистерна, варел под улука или дори в добре 
разположена кофа. И може би ще забележите, че сметката 
Ви за вода намалява.



PEAT
FREE

Купувайте почва без торф 
Лек и богат на органична материя, торфът се получава, когато 
мъхове, пушица, острицови и други растения се разлагат във 
влажни, кисели блата. Тези влажни зони играят жизненоважна 
роля за климата, като задържат водата и въглеродния двуокис 
от атмосферата и осигуряват дом за застрашени видове пеперуди, 
водни кончета и многобройни растения.

Но торфените блата са застрашени и изключително редки 
местообитания. Образуването на 5 – 10 см торфен слой 
отнема почти столетие. Защитете тези уязвими местообитания, 
като купувате почва без торф.



Радвайте се и пазете 
природата в градовете 
Колкото и парадоксално да звучи, когато земеделските земи 
са покрити с монокултури, може да намерите по-голямо 
биоразнообразие в градовете, отколкото в някои селски райони. 

Обърнете внимание на природата във Вашия град. Възхитете 
се на растенията и животните в парковете, езерата, живите 
плетове, на зелените покриви и тераси, градини и балкони, 
покрити с цветя.

Природата е Вашата естествена среда.Наслаждавайте ѝ се, 
когато можете!



Запишете детето си в курс 
за опознаване на природата 
Децата се нуждаят от контакт с природата, за да растат здрави, 
да развиват отговорно отношение към околната среда и да ценят 
природното ни наследство. Времето, прекарано в природата, 
подхранва тази връзка и позволява на децата да изследват, 
да играят, да се упражняват и да учат. 

През следващата учебна ваканция защо да не запишете детето 
си в курс за опознаване на природата или не го изпратите на 
зелено училище или на лагер с приятелите му? А междувременно, 
може би има и природонаучен клуб за следучилищни занимания, 
към който то може да се присъедини?



Защитете природата от 
инвазивни чужди растения
Екзотичните растения украсяват много градини и езера. Но ако се 
разпространят в околната среда, някои от тях могат да нарушат 
природните екосистеми и да изместят местната флора.

Ако имате декоративни растения, погрижете се те да не се 
разпространят извън вашата градина. Преди да посадите нови 
растения, проверете, за да сте сигурни, че не попадат в списъка на 
инвазивните чужди видове. Ако намерите такива растения в градината 
си, отскубнете ги, преди да дадат семена, изхвърлете ги с битовите 
отпадъци ... и ги заменете с местни видове. 



Безопасни местообитания
Нашите домове и градини трябва да бъдат безопасни местообитания 
за растенията и животните, с които ги споделяме. Като избягвате 
употребата на пестициди, Вие защитавате природата, Вашето 
здраве и това на Вашето семейство. Съществуват много природни 
алтернативи за защита на нашите градини от вредители и плевели.

Научете всичко за тях, изпробвайте ги и споделете опита си със 
своите съседи и приятели. Природата ще Ви благодари за това!



Контрол на листните 
въшки с природни 
средства
Листните въшки се разпространяват бързо, като 
увреждат нежните нови части на растенията 
и пренасят болести. За щастие, има лесен начин да ги 
контролирате — премахнете най-засегнатите части, 
след това напръскайте с разреден разтвор на сапун 
или с отвара от коприва, чесън или лук. 

Латинките привличат листните въшки далеч от вашите 
рози и осигуряват подслон за техните естествени 
врагове, като сирфидни мухи, калинки и стоножки. 
Ако поставите лепкави ленти в основата на заразените 
стъбла, те ще попречат на мравките да „отглеждат“ 
листни въшки заради медната им роса, с която се хранят.

 



Поканете дивата 
природа в градината си
Градската градина може да бъде дом за много диворастящи 
видове. Цветните растения осигуряват нектар за насекоми, 
а семената и плодовете им привличат диви птици и други животни. 
Един тих, сенчест ъгъл е идеално зимно убежище за пчели и таралежи. 
Можете също така да направите хотел за насекоми или езерце за жаби. 

Вашите нови гости ще Ви помогнат на свой ред 
с опрашването и с контрол над вредителите. 
Вие може да се наслаждавате на птичите песни 
и акробатиката на катеричките, или да подремнете 
на слънце, приспани от жуженето на пчелите.



Направете мини-езерце 
Едно мини-езерце може да бъде малко кътче природата на Вашия 
балкон, както и освежаваща глътка вода или баня за птиците.

Напълнете плитък съд с вода и песъчлива почва, добавете местни 
водни растения и камъни, на които птиците да могат да кацнат, 
и поставете малък фонтан, за да сте сигурни, че водата ще остане чиста 
и без комари. Поставете го в сенчест ъгъл на балкона и се грижете за 
него, като почиствате мъртвите листа и добавяте вода, когато се налага.



Пазете природата, 
когато се разхождате 
Една разходката сред природата може да бъде несравнимо 
удоволствие. Това е възможност да се насладите на нови звуци 
и аромати, докато свежият въздух е полезен за Вашето здраве 
и повдига настроение. Но природата има нужда да бъде пазена.

Когато сте сред природата, вдигайте възможно най-малко шум 
и вървете по маркираните пътеки. Наблюдавайте животните от 
разстояние и дръжте кучето си на каишка. Берете или събирайте 
само това, което е позволено, и не забравяйте да си вземете 
боклука – така ще запазите зелените площи безопасни за дивите 
животни и приятни за всички.



Отгледайте жив плет
Богатите на биоразнообразие живи плетове осигуряват подслон 
и храна за птици, насекоми и други малки животни. Прилепите ги 
използват за ориентация.

За своя жив плет засадете разнообразни местни цъфтящи храсти, 
които осигуряват плодове и цветя през целия сезон на растеж. 
Избягвайте подрязване и подкастряне през периода на гнездене 

на птиците — от пролетта до средата на лятото. Превърнете 
вашия жив плет в коридор за дивата природа, като го 

свържете със съществуващи дървета и храсти, 
водни потоци и съседни живи плетове.



Купувайте мебели от 
сертифицирана дървесина
Навсякъде по света горите са засегнати от незаконна сеч. 
За да сте сигурни, че неволно не подкрепяте това, купувайте 
само мебели сертифицирани от Съвета за стопанисване на горите 
(FSC) или Програмата за одобрение на сертификацията за горите 
(PEFC). Ако се придържате към европейски дървесни продукти, 
ще помогнете и за защитата на уязвимите тропически гори. 

Научете повече за устойчивото използване на дървесина на 
www.fsc.org и www.pefc.org.

http://www.fsc.org
http://www.pefc.org


Защитете дивите 
животни от котката си
Домашните котки са хищни и умели ловци. Дори и най-невинно 
изглеждащата котка може да бъде сериозна заплаха за дребните 
бозайници, птици, влечуги и земноводни. 

Защитете градината си от котки, като поставите гнездилките 
и хранилките за птици далеч от техния достъп, и като обвиете 
стволовете на дърветата с бариери против 
катерене. Опитайте се да държите котката 
си в къщи през нощта и я наблюдавайте 
внимателно, ако излиза през деня, особено 

в периода от май до август, когато 
птиците гнездят. Ако вашата 

котка обикаля свободно, 
уверете се, че е кастрирана, 
регистрирана и носи звънец.  



Ограничете външното 
осветление през нощта
Външното осветление може да наруши ритъма 
на много видове в селските и градските райони. 
Совите и други животни, чието зрение се адаптира 
към нощната светлина, не могат да виждат 
добре препятствията, да избягват хищниците 
или да намират плячката си. Мигриращите 
птици се дезориентират, а нощните пеперуди 
се блъскат в лампите до изтощение. 

Можете да избегнете много от тези проблеми, 
като не осветявате без нужда градината, 
терасата или входната си врата. 
Ако е необходимо осветление, 
използвайте лампи, които 
не заслепяват, насочете ги 
надолу и ги загасете, когато 
влезете в къщи.



Пестене на вода 
в градината  

Пестенето на вода не само ще предпази 
градинските Ви растения и околната среда 

но ще намали и сметката Ви за вода. 

Многогодишните местни видове като градински чай и мащерка 
могат да виреят в сухи условия, а има и сортове зеленчуци, като 
чесън, цвекло и картофи, които издържат на суша. Не забравяйте 
да поливате близо до корените късно вечер или рано сутрин, 
или още по-добре, инсталирайте капкова напоителна система. 
Отстранявайте плевелите и покрийте лехите с мулч, за да 
намалите загубата на вода. 

А ако настъпи суша ... не забравяйте 
да не косите тревата.



Прекарвайте повече 
време сред природата
Природата влияе благотворно не само върху физическото ни здраве, 
но и върху настроението! Контактът с природата също така подобрява 
концентрацията на децата и стимулира психическото им развитие.

Подобрете здравето и благосъстоянието си, като прекарате няколко 
часа сред природата. Посещавайте местните защитени територии от 
мрежата „Натура 2000“, паркове и градини, или се отбивайте в тях 
на път за работа или към дома. 

В края на краищата, какво бихте предпочели - работен обяд пред 
компютъра или освежителен половин час сред зеленина?



Не използвайте земни ресурси 
за тоалетната на домашните 
си любимци 
Някои материали за тоалетни на домашни любимци са изработени 
на базата на глина, чийто добив нанася щети на околната среда. 
Изхвърлени на боклука, те причиняват и проблеми с отпадъците.

Ако поддържате котешка тоалетна, потърсете естествени алтернативи 
на глината, като например дървени стърготини, хартиени пелети 

или гранули. Когато изчистите клетката на морското 
свинче, използвайте дървените стърготини 

и други материали в градината, около 
растенията за наторяване и мулчиране 
на почвата, или ги добавете към компоста.



Пластмаси за еднократна 
употреба — просто кажете „Не“
Европа произвежда, използва и изхвърля големи количества пластмаси 
за еднократна употреба, като чаши, бутилки, торбички, капсули за 
кафе, сламки, опаковки и други. Това е разточително и застрашава 
морската дива природа, тъй като големи количества пластмаси за 
еднократна употреба завършват пътя си в океана.

Време е да променим това. Кажете сбогом на пластмасите 
за еднократна употреба, като носите своя порцеланова 

чаша в кафенето, платнена торба в магазина 
и стъклена или метална бутилка за вода на 

работа или в училище. Но не спирайте 
дотук — правете всичко възможно, 

за да спрете да използвате пластмаси 
за еднократна употреба!



Учете се от дивата природа 
Природата е източник на идеи и вдъхновение за учени, инженери 
и художници, и всички ние можем да използваме този ресурс. 
Можете да откриете невероятни неща за мрежата на паяците, за това, 
как някои мравки отглеждат храната си и как медоносните пчели 
общуват помежду си. Не се страхувайте от паяците и насекомите — 
наблюдавайте ги и научете повече за природните процеси.



1 km

Станете „локавор“ 
Когато купувате храна, произведена във Вашия регион, намалявате 
емисиите на CO2, причинени от транспорта. Това е добре и за 
биологичното разнообразие, тъй като много животни и растения 
са застрашени от изчезване поради изменението на климата.

Където и да живеете, опитвайте се да намерите сезонни плодове 
и зеленчуци и търсете забравени местни сортове. Купувайте храна 
от местни производители, когато можете, и посещавайте ферми 
в защитените територии от европейската екологична мрежа 
„Натура 2000“, за да научите как те помагат за опазването на природата. 



Поставете зелен покрив 
на къщата си 
Зелените покриви в градовете помагат на насекомите 
и птиците. Много видове мъхове, сукуленти и треви изискват 
минимална поддръжка. С помощта на експертни съвети, 
можете да изберете най-подходящите растения, съобразени 
с тежестта, която покривът може да издържи, и с времето, 
което сте готови да отделяте за поддръжката му. 

Зелените покриви задържат дъждовна вода, подобряват 
качеството на въздуха, предпазват дома Ви от горещина и студ, 
и дори осигуряват изолация от шума. Разкажете и на други 
за тези ползи!



Използвайте водата пестеливо 
Прясната вода е ценен и ограничен ресурс, от който се нуждаем 
всеки ден. Ползвайте водата разумно, като взимате по-кратки душове, 
събирате дъждовна вода за поливане на растенията и използвате 
водоспестяващи програми за пране и миене. 

Не оставяйте водата да тече без причина и поправяйте капещите 
кранчета и тоалетни казанчета колкото е възможно по-скоро.

По този начин ще оставяте 
повече вода за природата, 
а и ще намалите сметката си.



Направете компост
Кухненските и градинските отпадъци съдържат ценни хранителни 
вещества, които трябва да се рециклират обратно в природата. 

Лесно е да поставите в градината или на балкона компостер, 
който е чудесен източник на безплатен и качествен тор. Уверете се, 
че е защитен от вятъра и слънцето; внимавайте да не компостирате 
плевели и растения, които са болни, или отпадъци, които не са 
биоразградими или са третирани с химикали. 

Ако нямате място за компостер, може би близо до Вашия дом 
има проект за общински компост.



Намалете бетона!  
Здравите почви са от жизненоважно значение за нашата храна 
и нашето бъдеще. Паважите, асфалтът и бетонът разрушават почвата 
и живота в нея, а също така я запечатват и не позволяват на земята 
да поема дъждовната вода. 

Ако имате градска градина, помислете добре, преди да я павирате. 
Вместо това използвайте зеленина, чакъл или перфорирани плочки от 
природни материали за покритие на терасата, вътрешния двор или 
паркинга пред къщата. По този начин дъждът ще може да прониква 
в земята, което от своя страна ще помага на растенията да 
растат и да Ви предпазват от летните горещини. Някои 
общини дори предлагат субсидии за тези мерки.



Подкрепете природозащитните 
организации
Много асоциации и неправителствени организации работят 
за опазването на природата и биологичното разнообразие, 
за преброяването на птици и насекоми, за създаването 
и управлението на защитени територии и за възстановяването 
на природни местообитания. Те често организират акции, за да 
помогнат на хората да намерят отново контакта с природата.

Тези организации се нуждаят от Вашата подкрепа. Защо да не 
станете член или да не направите дарение? Още по-добре, 
включете се като доброволец в дейности за опазване или 
наблюдение на природата, или в кампании за преброяване на 
широкоразпространени видове. Може би имате специални 
знания или умения, които могат да им помогнат! 



Защитете дъждовните червеи 
Дъждовните червеи правят почвата здрава и ние не можем да живеем 
без тях. Те рециклират листата и растителните остатъци и поддържат 
почвеното плодородие, така че да можем да отглеждаме плодове 
и зеленчуци. Техните тунели правят почвата рохкава, което дава 
възможност на корените да се развиват и водата да попива, за да 
могат растенията да я поемат. 

Можете да защитите тези градински помощници, като не използвате 
химически торове и пестициди. Опитайте се да не карате автомобила 
си върху почвата, особено във влажно време, а ако тя стане прекалено 
сбита, прекопайте само горния слой, за да не навредите на червеите, 
които се намират по-надълбоко в нея.



Грижете се за влажните зони 
Богатите на биологично разнообразие влажни зони 
осигуряват вода, храна и подслон за много видове. 
В тях птиците гнездят, а рибата хвърля хайвера си 
между тръстиките. И ние се нуждаем от тях, защото 
те ни предпазват от наводнения и суша, като поемат 
прекомерните количества вода и след това бавно 
я освобождават и захранват подземните води. 

Можете да защитите тези местообитания, като участвате в проекти 
за управление и възстановяване на влажни зони. Информирайте 
се за природозащитни акции във Вашия район, организирани 
в защитени територии от мрежата „Натура 2000“, местните 
власти или природозащитни организации.



Не пускайте домашните 
си любимци в природата
Екзотичните домашни любимци могат да бъдат интересни, но не всички 
са подходящи за живот в нашия дом. Някои стават твърде големи или 
агресивни, издават неприятна миризма или изискват повече грижи, 
отколкото можете да им посветите. Въпреки това, пускането им в природата 
не е решение! Там те могат да станат инвазивни и да се конкурират 

с местните диви животни, да разпространяват заразни 
болести или да унищожават природните местообитания.

Така че помислете внимателно преди да ги купите. 
Уверете се, че ще можете да се грижите за своя 

домашен любимец до края на живота му, а ако 
това не е възможно, обърнете се за съвет 
към местната община, ветеринарен лекар 
или организация за хуманно отношение към 
животните — все някой ще има решение. 



Премахвайте неприятните 
миризми с природни средства
Наистина ли се нуждаете от химически ароматизатори — аерозоли, 
парфюмирани свещи и т.н.?

Чаша с оцет и лимонова кора, или стрък мащерка или розмарин 
в гореща вода, обикновено са достатъчни, за да се избавите 
от неприятни миризми. Содата за хляб поглъща миризмите 
в хладилника или тези от котешката тоалетна, докато 
лавандуловите сашета и сапуните с етерични масла могат 
да парфюмират вашите шкафове и чекмеджета.



Безопасни проходи 
за животните 
Градската градина може да бъде зелен оазис в бетонната джунгла, 
който привлича изненадващо голямо разнообразие от животни. 
Ако имате градина, насърчете съседите си да оставят малки 
отвори в оградата, през които да могат да преминават таралежи, 
земеровки, жаби и други животинчета от градската природа. 

Вие също можете да помогнете за озеленяването на градската 
джунгла. Защо не убедите местните власти да засадят 
местни дървесни видове по градските улици, 
така че катеричките да скачат между тях, 
без да бъдат прегазвани от колите?



Яжте по-малко месо
Месото е вкусно, но без съмнение промишленото му производство 
нанася щети на околната среда, тъй като производството на фураж 
е свързано с разораването на природни местообитания и използването 
на големи количества вода за напояване. То също води до замърсяване, 
прекомерна паша и емисии на метан, един от най-проблематичните 
парникови газове - причинители на промените в климата.

Ако намалите консумацията на червено месо на по-малко от два 
пъти седмично, това ще се отрази добре на здравето и на бюджета 
Ви, а също така и на околната среда. Избирайте качеството пред 
количеството и открийте нови вкусни вегетариански ястия за вашето 

семейство и приятели. Готвенето заедно е чудесен начин 
да прекарвате времето си с приятели!



Изберете биологичната храна  
Биологичното земеделие зачита околната среда и човешкото 
здраве. Земеделските работници, почвата и водата са изложени 
на по-малко химикали. Естествените помощници като земни 
червеи, опрашители, бозайници, птици и земноводни, хранещи 
се с вредители, са по-добре защитени. 

Когато избирате биологична храна, помагате за опазването 
на околната среда, дивата природа и забравените стари породи 
и сортове. Това е също здравословен избор! Когато избирате 
висококачествено месо, мляко и яйца от животни, отглеждани 
при добри условия, намалявате риска от излагане на изкуствените 
химикали в храните.



Използвайте разумно 
химическите продукти 
Някои продукти, които използваме в домакинството като почистващи 
препарати, съдържат вещества, които не трябва да се допускат 
в природата. Веднъж проникнали в околната среда, отстраняването 
им може да се окаже трудно и скъпо.

Защитете себе си и природата, като използвате по-безвредни продукти, 
като тези с екоетикета на ЕС, или природни алтернативи като лимонов 
сок, оцет и сода. И непременно предавайте неизползваните химикали 
на определените пунктове за събиране на химически отпадъци. 
Никога не ги изливайте в мивката, тоалетната или канализацията.



Подкрепете биоразнообразието 
на работното си място 
Защо не прекарате време с колегите си в дейност, свързана с природата? 

Ако ви предстои тиймбилдинг, защо не проучите животните 
и растенията близо до вашия офис? Или организирате екскурзия сред 
природата с водач, посещение на обект от мрежата „Натура 2000“ 
или участие в природозащитен проект? 

Бихте могли да предложите жив плет или цветя за дивите пчели 
и пеперуди около сградата, зелена фасада или покрив за Вашия офис, 
или гнезда и убежища за насекоми, птици и други животни.



Присъединете се към 
кварталните инициативи 
за екологично градинарство 
Кварталните биологични градини са места, в които съседите могат да се 
събират и общуват. Те помагат на децата и на възрастните да научат как се 
отглеждат растенията и откъде идва храната, доближават ни до природата 

и насърчават уважение към биоразнообразието. 

Присъединете се към квартална екоградина и ще научите 
как да отглеждате плодове, зеленчуци и билки с помощта 
на природни средства. Можете също така да научите 

за редуването на културите, компостирането, 
използването на дъждовната вода, естествения 
контрол на вредителите и как да създадете 
богати на видове живи плетове и местообитания 
за пчели и пеперуди.



Изберете устойчив превоз
Много градове страдат от натоварен трафик с опасни за здравето нива 
на шум и замърсяване на въздуха. Задръстванията удължават времето 
за пътуване, а емисиите на СО2 ускоряват изменението на климата.

Помогнете на града си да стане по-чисто и здравословно място за 
живот, като ходите пеша, карате колело и ползвате обществен транспорт 
за по-дългите разстояния. Мобилните приложения могат да Ви помогнат 
да планирате пътуванията си и да Ви информират за разписанията. 
А когато пътувате с кола, споделете превозното си средство с други, 
които пътуват по същия маршрут.



Направете езерце в градината 
Дори едно малко езерце в градината може да бъде важен източник 
на вода за бозайници и птици, обиталище за земноводни и насекоми, 
изкоп за глина за лястовичи гнезда, ловно стопанство за водни 
кончета и ларви на бръмбари-плавачи. А освен това, то поддържа 
градината прохладна през лятото. 

Ако имате място, направете езерце с полегати брегове, които 
да позволяват на животните да влизат и излизат, и плитчини 
с разнообразие от местни водни растения. Може би ще имате 
интереси посетители!



Пестете енергия 
Ако използвате по-малко енергия, Вие пестите ценни 
природни ресурси и намалявате замърсяването на 
околната среда. Гасете лампите, когато излизате от 
стаята, и подменете старите крушки със светодиодни 
лампи. Уверете се, че телевизорите, компютрите 
и конзолите за видеоигри са изключени от копчето 
или от мрежата, когато не ги ползвате.

Не включвайте съдомиялната машина, докато не се 
напълни, и използвайте по-кратки програми за миене. 
Когато е възможно, перете на по-ниска температура. 
През зимата намалете термостата. Дори един 
градус има значение!



Събирайте разделно 
отпадъците си
Когато рециклирате отпадъците си, помагате за опазването на 
ценни суровини, намалявате въздействието си върху околната 
среда и пестите енергия и пари.

Събирайте разделно и рециклирайте стъкло, хартия и пластмаса, 
връщайте старите батерии и електрически крушки в супермаркета, 
а неизползваните лекарства – в аптеката. Органичните отпадъци могат 
да бъдат компостирани или събирани за производството на биогаз. 
Не забравяйте да предавате старите метали, бои, масла, електронни 
отпадъци, коркови тапи, тъкани и други материали в пунктовете за 
събиране и рециклиране.



Научете какво 
е мрежата 

„Натура 2000“ 
Мрежата от защитени територии на ЕС „Натура 2000“ 
опазва ценните и застрашени видове и природните 
им местообитания. Над 27 000 обекта са вече 

част от мрежата, която обхваща над 18 % 
от сухоземната територия на Европа и 6 % 

от морските територии.

Много места от „Натура 2000“ са 
в близост до градове. Интернет 

платформата „Визуализация Натура 2000“ 
(http://natura2000.eea.europa.eu/) ще Ви 

помогне да откриете обекти от мрежата близо до 
вашия дом, както и видовете, които ги обитават. 
Посетете ги, участвайте в образователни или 
доброволчески дейности и ... не забравяйте да 
гласувате за любимия си обект за наградите на 
Европейската комисия „Натура 2000“!

http://natura2000.eea.europa.eu/


За контакт с представители на ЕС

ЛИЧНО
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът 
на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта http://europa.eu/contact

ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете 
с тази служба:
—  чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват 

обаждането), 
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или 
—  по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес http://europa.eu/contact

За да намерите информация за ЕС

ОНЛАЙН
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение 
на уебсайта Europa на адрес http://europa.eu

ПУБЛИКАЦИИ НА ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес 
https://bookshop.europa.eu. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата 
Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. http://europa.eu/contact).

ПРАВО НА ЕС И ДОКУМЕНТИ ПО ТЕМАТА
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на 
всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu

СВОБОДНО ДОСТЪПНИ ДАННИ ОТ ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg/data) предоставя 
достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно 
безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu
https://bookshop.europa.eu
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/bg/data
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