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УВОД

Дунав е уникална рекa в светoвен мащаб. Преминаваща през 10 и с водосборен басейн на 14
държави, тя е най-международната река в света. Само в делтата на Дунав, която попада в Румъния и
Украйна едновременно, живеят представители на около 10 етнически групи, сред които и българи. В
горното си течение Дунав предлага богат културен ресурс – стари градове със запазени исторически
центрове, столици на империи. Реката там е в голяма степен овладяна, канализирана и променена.
Коритото к е коригирано, разливите са прекъснати, скоростта на реката е неестествена.
В долното си течение обаче Дунав е друг. Тук той е див, разлива се в големи речни тераси,
променя своите брегове, влачи огромни наноси от пясък и тиня. Те се местят и натрупват на различни
места, заселвани от разнообразни растения и животни, като така се раждат Дунавските острови.
Погледнат отгоре, Дунав сякаш е платното на някой художник. Той е жив не само защото в движението
си сякаш диша и се променя, ами и поради това, че е дом на безброй птици, риби, сухоземни и
животни, оазис на речната флора, която пречиства водата и въздуха.
По отношение наличието на химикали във водата, Дунав днес е много по-чист от преди 20
години, нормите на ЕС го изискват. Но по отношение на пластмасови отпадъци в реката, положението
в наши дни е по-зле от всякога. Консуматорският начин на живот днес е в най-разгърнатата си мощ.
Той генерира отпадъци, количества от които всяка една от 14-те страни изпраща в реката. Една част от
тях достигат морето, една част попадат на бреговете, които от време на време биват почиствани, а
друга част акустират на островите в реката и не се чистят. Не са били чистени никога.
Настоящият документ, разработен от ТД Приста, е резултат от проучване на замърсеността на
Дунавските острови в територията на област Русе, събиране и обобщаване на досегашната дейност,
натрупания опит и изградена стратегия за почистване на островите, намиране на подходящи места за
почистване. Той обобщава получената от дружеството информация по проблема от Дунавски Драгажен
Флот, Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав, Регионална инспекция по
околната среда и водите – Русе, и наблюдения по време на проучвателните акции, осъществени от
екип на ТД Приста.
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ПРОУЧВАТЕЛНИ АКЦИИ
Четири проучвателни акции (общо 5 дни) на Дунавските острови в Русенска област и
прилежащите брегове извърши екип на ТД Приста в състав Сашо Попов, Весела Михова, Михаил Михов
и Георги Мартев. Акциите бяха реализирани в периода декември 2014 – май 2015 г., с цел проучване
на замръсеността на тези територии. В част от акциите бяха въвлечени членове на Клуба по воден
туризъм към дружеството. По-конкретно, проучванията обхванаха островите Батин, Люляка, Алеко и
Мишка и прилежащите брегове.
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Проучвателна акция 1
На 29-ти март 2015 г. екипът, заедно с група от 10 водни туристи от ТД Приста, посети остров
Люляка. Островът се намира срещу квартал Долапите на град Русе между км 504.4 и км 501.5. Залесен
основно с върба и топола, островът е достъпен за рибари и лагеруващи, като за лагеруване е удобен
при ниски води на река Дунав. През късното лято е възможно водната връзка между острова и брега
да бъде напълно пресушена и до него да се отиде както пеша, така и с колело. Островът е също така
близо до туристическата хижа Приста, а централната част на Русе е на не повече от 10 км по вода и по
суша. Люляка е единственият остров от изброените, който не попада в европейската екологична мрежа
Натура 2000.

Остров Люляка

4

Проектът „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“ се финансира
в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg
Най-замърсен е носът на остров Люляка, на 501-502 км. Там екипът на ТД Приста регистрира
няколкостотин килограма отпадъци – предимно пластмасови шишета.

Находище на отпадъци на носа на остров Люляка
Удобно място за бивак има на носа на острова, на 501 км и на опашката, на 504 км, където има
пясъчни наноси и гората е по-разредена. Носът е с координати 43°46'81"N и 25°53'09"E, а опашката – с
координати 43°48'78"N и 25°54'89"E.
Мястото за подход с каяци към острова трябва да бъде по-нагоре по течението. Подходящи за
това са с. Мечка - кв. Стълпище, с. Пиргово, а за долната част на острова - и Гребната база на Русенския
университет.
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Проучвателна акция 2
На 2 и 3 май 2015 г. екипът, заедно с група от 6 доброволци - водни туристи от ТД Приста и
експерти от РИОСВ-Русе, посети остров Батин.
Остров Батин се намира срещу село Батин между км 529.3 и км 523, попада изцяло в защитена
зона по Натура 2000 Батин с код BG0000232 Защитена зона по Директива за местообитанията,
която припокрива Защитена зона по Директива за птиците Рибарници Мечка с код BG0002024.
Зоната обхваща целия остров, близкия Дойчов остров (обявен за защитена местност), както и целия
бряг на Дунава от всички страни на острова и значителна част по посока на град Русе. Остров Батин
попада в територията на Държавно ловно стопанство Дунав, достъпът до него е ограничен и е
възможен само след съгласуване с ловното стопанство. В село Батин живеят доста рибари, които могат
да предложат обиколка на острова с рибарски лодки, а между самото село и реката има панорамен
хълм с чудесни места за палаткуване, близост до чешма, беседки и барбекюта.

Остров Батин и по-малкия Дойчов остров
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В средата на северния бряг на острова се намира Ловен дом към стопанството.
Северозападно от Батин е малкият Дойчов остров, който е обявен за защитена местност
"Дойчов остров". Между него и о-в Батин има тесен канал, проходим само с каяци. Координати: N
43,682082, E 25,659428.
Подходът към остров Батин е възможен от 2 места. Западната му половина е достъпна с каяци
от устието на р. Янтра при с. Кривина. Средната част, където е Ловният дом, и източната половина са
достъпни от българския бряг на нивото на с. Батин. Самото село е далече от реката, но от него до брега
има черен път.
Подходящи места за палатков лагер са пясъчната плитчина на носа на острова, на 522,5 км и на
опашката на 529,5 км.

На пясъчния бряг на остров Батин
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Замърсяването на о-в Батин, констатирано при огледа, е предимно в периферната му
част, която се залива от реката при високо ниво. След оттеглянето на водата, покрай брега са
се отложили множество пластмасови бутилки, по-малко стъклени и още много видове
плуващи битови и промишлени отпадъци. По клоните на върбите има закачени найлонови
торбички от по-високите нива на пролетните води. Замърсяването е равномерно по
продължение на целия бряг, като по-големи количества се забелязват в западния край на
острова и в средата, непосредствено след Ловния дом.
Координати:
- на носа на острова и сметището там: N 43,672986, E 25,642068
- на опашката на острова: N 43,685184, E 25,716913
- на сметището след Ловния дом: N 43,672785, E 25,682859.

Локализирано находище на отпадъци на остров Батин
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Проучвателна акция 3
На 12-ти май 2015 г. екипът по проекта проучи остров Алеко, подхождайки откъм село
Сандрово, което се намира срещу носа на острова.
Остров Алеко отдавна се е съединил с остров Мартен и се намира срещу село Сандрово и
малкия град Сливо поле между км 479 и км 472. Заедно с остров Батин, Алеко е един от най-големите
острови в Българския Дунав. Островният комплекс попада изцяло в защитена зона по Натура 2000
Мартен-Ряхово с код BG0000529 – Защитена зона по Директива за местообитанията. Залесен е
също с топола и върба, както и с множество храсти от къпини и аморфа. Островът е достъпен за
риболов и лагеруване при ниски води на река Дунав. Западната част на острова интензивно се ползва
за дърводобив, като почти всички гори там са изкуствено залесени. Източната част е по-дива и
предлага досег с природата в нейния естествен вид.

Остров Алеко
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На 474-тия км на южния бряг на острова екипът на ТД Приста засече сметище, довлечено от
реката.

Локализирано находище на отпадъци на 474 км
Остров Алеко е дълъг почти 8 километра. Възможен подход към носа на острова е от село
Сандрово, към опашката – от гр. Сливо поле и от село Ряхово.
В рамките на самите акции по почистване бяха открити още две сериозни находища на
отпадъци – на самия нос на острова и близките около 300 метра във вътршността по посока на
течението на Дунав. Тук основно имаше разпадащи се найлони, части от рибарски мрежи, гуми,
бутилки и др. Другото находище от по-разхвърляни и по-малко отпадъци беше открито в ниската
растителност на носа на малкия пясъчен остров – последния от целия островен комплекс Алеко надолу
по течението.
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Проучвателна акция 4
На 17-ти май 2015 г. екипът на ТД Приста посети село Сандрово, гр. Сливо поле и село Ряхово,
което се намира на брега на Дунава и е най-близкото село до остров Мишка.
Остров Мишка е последният остров, който попада на територията на област Русе, но е първият
от поредица острови по течението на реката, които заедно с обширни блата на брега на Дунав
формират защитената местност Калимок-Бръшлен. Със своите блата, тръстикови масиви, заливни гори,
влажни ливади и пясъчни коси защитената местност е идеално място за хора, които обичат да наблюдават птици, да карат кану или да прекарат няколко дни сред тихата атмосфера на природата, докато
си почиват или ловят риба. За орнитолози от цял свят представляват интерес птиците, хранещи се, мигриращи или зимуващи в Калимок-Бръшлен. Сред тях са застрашените видове къдроглав пеликан, малък корморан, белочела и червеногуша гъска, белоока потапница, водно шиварче, ливаден дърдавец и
др.

Остров Мишка
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Остров Мишка е на 3,5 км от ресторант „Рибарска среща“ край село Ряхово. Ресторантът е
разположен на брега на р. Дунав и край него има идеални места за палатки, както и душове за къпане
до брега. Самият ресторант представлява малко местно рибно заведение на прилични цени и може да
се ползва при провеждане на палатков лагер за обезпечаване на част от храната на участниците.
Поради високото ниво на водата, както и ниските брегове на остров Мишка, пясъчните коси
около острова все още бяха под вода през месец май и екипът нямаше възможност да огледа място за
лагеруване на самия остров.

Отпадъци край кът за отдих до село гр. Сливо поле
Екипът на ТД Приста посети и кът за отдих близо до град Сливо поле, където има частични
условия за провеждане на лагер – поддържана поляна, вода, достъп с високо-проходим автомобил.
Дърветните маси и пейки, както и навесите, обаче са стари, прогнили и нестабилни. Директно срещу
мястото е остров Алеко.
Екипът проучи и рибарското селище на село Сандрово, разположено срещу другия край на
остров Алеко. Там има хубав достъп за лодки и каяци до водата. Може да се стигне с автомобил с
ремарке и да се разтоварят каяците на няколко метра от водата. Има място за палатки, но достъпът до
вода е ограничен. Трябва да се ползва вода от някоя от частните вили или бунгала.
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По време на акциите по почистване на остров Мишка, островът беше достигнат два пъти от
участниците и бяха локализирани основно две находища на отпадъци, като и двете бяха в предната
част на острова – около носа. Едното находище беше от самия нос по северния бряг на острова до
около 300 метра надолу по течението и около 100 метра във втрешността. Аналогично находище за
южния бряг на острова от носа надолу по течението, но по-малко като периметър/ширина – около 50
метра във вътрешността, тъй като от тази страна брегът е по-стръмен и по-малко вода е навлизала в
острова.
ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
След направените проучвания и срещи с различни организации бяха разграничени следните
основни източници на замърсяване на бреговете на реката, както и на островите:




отпадъци от корабоплаването – недобросъвестни корабни екипажи, позволяващи си в нощните
часове да се освобождават от всякакви отпадъци на кораба;
отпадъци, които навлизат в река Дунав от притоците, както от България, така и от Румъния;
отпадъци от рибари, които престояват с дни по островите или по брега.
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КЛАСИФИКАЦИЯ И ОБЕМ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В общия случай отпадъците са разпръснати равномерно по брега на Дунав. Тъй като
рядко става дума за нерегламентирани сметища, а предимно за отпадъци, които реката е
донесла, затова и всички те са навсякъде, докъдето нивото на реката се е покачвало. В някои
по-ниски части на островите, където се образуват големи локви след оттегляне на водите, се
наблюдава и концентрация на пластмасови и леки отпадъци. Понякога отпадъци се
наблюдават и далеч във вътрешните части на островите, когато тези части са били заливани.
Базирайки се на наблюденията си по време на проучвателните пътувания, екипът на ТД
Приста посочва следния приблизителен състав на отпадъците по Дунавските острови в
Русенска област:
- 80% пластмасови бутилки;
- 4% кофички от кисело мляко и айрян;
- 4% найлонови торби;
- 3% туби за масла;
- 2% стъклени шишета;
- 2% метални отпадъци;
- 5% счупени пластмасови части, парчета стиропор, стари мрежи и други, раздробени от
реката и времето отпадъци;
- поне 20 % от отпадъка идва от Румъния.
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ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Тъй като голяма част от пластмасовите бутилки изглеждат годни за рециклиране, екипът на ТД
Приста взе решение за разделно събиране на рециклируемите пластмасови и стъклени отпадъци по
време на акциите по почистване на Дунавските острови. Акциите ще бъдат част от проекта „Заедно за
устойчиво развитие на Дунавските острови“, а доброволците, участващи в тях, ще бъдат инструктирани
как да отделят рециклируеми пластмасови и стъклени отпадъци. Пластмасовите бутилки следва да се
изпразват от съдържание, доколкото е възможно, да се смачкват, за да намалее обемът им и да се
поставят в отделен чувал заедно с други, годни за рециклиране, пластмасови отпадъци. Стъклото
следва да се изпразва от съдържание, ако е възможно, и да се поставя внимателно в отделен чувал.
Всички отпадъци следва да бъдат извозвани с моторна лодка от островите до срещулежащия
български бряг и с камион - от брега до подходящо място за депониране или пункт за рециклиране.
Пластмасовите и стъклените отпадъци следва да бъдат извозвани до пунктове за рециклиране. Екипът
на ТД Приста провери, че в гр. Русе има фирма, която изкупува пластмасови бутилки.
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА
Обобщеният поглед към замърсеността на островите по Дунава, както и в някои райони по
Българския бряг на реката, показва основно следното: Дунав е едно твърде малко посещавано, слабо
развито и занемарено място със слаби икономически стимули за развитие и поддържане качеството на
околната среда. Бреговете като цяло са слабо населени, твърде спорадични са действията на местните
власти за почистване на бреговете, а по отношение на островите – освен действията на ТД Приста Русе
по почистване, други не са ни известни. По отношение на защитените територии като природен парк
„Персина“ или защитената местност „Калимок-Бръшлен“ дейностите на администрациите, които ги
управляват, са насочени към опазване на биоразнообразието, следене на видовете, опазване на
гнезда, възстановяване на влажните зони, но също така твърде малко по отношение на отпадъците.
Ето защо е важно да се разгледат онези стимули в регионален аспект, които биха довели до
социални и икономически ползи от опазването и съхраняването на околната среда по Дунав. Тъй като
ТД „Приста“ Русе е туристическо сдружение, популяризиращо устойчивите и приключенски форми на
туризъм, то логично е и нашите препоръки към развитието на региона да са свързани именно с тези
форми на туризъм. В неподреден вид, става дума за:
- воден туризъм по Дунав – с туристически каяци, канута, моторни лодки, малки корабчета;
- наблюдение на дива природа – птици, заливни площи с редки растения, влажни зони, блата и езера;
- риболов, срещи с местни рибари, организирани турове от рибари;
- развиване на Дунавска традиционна кухня;
- развиване на фолколорни събития, фестивали и др.
Много важно за един регион е неговото утвърждаване като единна туристическа дестинация с
общи дадености, маршрути и теми за пътуване. Дунавският регион с фокус върху ресурса на самата
река, е един такъв потенциален регион, който има нужда от действия за първоначален тласък за
изграждане като туристическа дестинация. Необходим е подход на сътрудничество между общините,
туристическите дружества и всички заинтересовани страни за постигане на общи послания, единна
реклама, насочена не само към пътуващите и туристическите фирми, които организират пакетни
пътувания, но и към местното население със стимули за предприемачество по отношение
предлагането на различни туристически услуги. За последното са нужни и усилия по насърчаване на
това предприемачество като например обучение за водачи по Дунав, обучения за рибари, които да
работят и като местни гидове, обучения за домашно настаняване от типа къщи за гости, различни
форми на обмяна на опит, споделяне на добри пракитки в туризма от други по-развити региони на
страната.
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За всички тези дейности ТД Приста увеличава своя капацитет и има готовност да работи и
провежда такива обучения, да разширява рекламата на региона, да участва в обмяната на опит, да
организира пътувания с цел популяризиране на региона и даване основания на местното население да
повярва, че туризмът е най-възможният път за развитие. Защото когато една туристическа дестинация
се създаде, то тя започва да се самоподдържа, общините заделят повече средства за чистота и имидж,
предприемачите в туризма от своя страна са също склонни на самоинициаитиви и действия по
опазване на околната среда.
Другият основен подход, който ТД „Приста“ Русе развива по отношение на чистотата на
бреговете на Дунав и неговите острови, е образователният подход и работата с деца. Извън
инициативите по почистване на островите, дружеството често е било съинициатор и съорганизатор на
различни образователни мероприятия с русенски училища и припознат партньор в тази област. В
проекта „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“ ТД Приста обаче разгърна още помащабно тази своя дейност, като включи ученици в дейности по почистване, срещи с експерти в РИОСВ
Русе, посещения на Екомузей с аквариум, както и организира редица забавни и образователни
дейности, свързани с отпадъци, разделно събиране, рециклиране, като само в темата за
рециклирането бяха практически показани и след това направени хранилки за птици в градски
условия. Част от подрастващите, които участваха във всички тези инициативи, бяха деца от Комплекс за
социални услуги за деца и семейства, гр. Русе.
Изключително важен аспект на устойчивостта на резултатите е именно докосването на младите
хора, децата и учениците до красотата на дивата природа. В дешно време е трудно административно и
на практика да се излиза с ученици сред природата. Но в съзнателните и отговорни общества това се
случва все повече и повече и то дава отражение впоследствие върху качеството на околната среда.
Детото трябва да пипне, да види, да помирише, за да се вдъхнови, а не се държи между стени.
Стремежът на ТД Приста в това отношение е ясен – работа с младите!
Не на последно място провеждането на подобни водни походи с доброволци за почиствания си
остава един хубав и разпознаваем подход към устойчивост. Това включва както разширяване на кръга
на доброволците от други населени места, така и ангажирането на повече хора от конкретните
населени места, около които се провеждат почистванията. Тези почиствания отново следва да бъдат
съпътствани от беседи, лекции, демонстрационни дейности, свързани с различни форми на туризъм.
Към тях може да се прибавят и провеждането на различни празнични събития с местен характер,
състезания, ориентиране, спускания с атрактивни плавателни съдове и др.

17

Проектът „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“ се финансира
в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемът с отпадъците не е местен, той е световен. Бивайки изхвърляни на неподходящото
място, те се намесват в кръговрата на природата – стават храна за рибите, която ги убива. От това после
страдат птиците, които се хранят с тези риби, както и ние и още куп живи организми. Почистването на
Дунавските острови ще спре пътя на тонове отпадъци към Черно море и оттам – към Океана. Малка
капка за човека, но голяма за човечеството, ако може така да се изразим. Защото десетки доброволци
ще изграждат в себе си културата на любов към природата и опазване на човека и останалите живи
организми от това да се превърнат в жертви на пластмасовата индустрия и собствената си
немърливост. Те ще споделят своят опит и приключения с други десетки и така все повече хора ще
започнат да работят по този проблем.
От друга страна, ще бъде дадена гласност на проблема с недобросъвестни корабни екипажи и
рибари. Върху първите може да се окаже контрол, а върху вторите – морален натиск.
Разбира се, с едно почистване, независимо колко дневно и с колко участници, проблемът със
замърсяването няма да бъде решен. Важно е да се работи по корена на проблема, а именно –
изграждането на култура у хората да пазят мястото, където живеят.

Този анализ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за неговото съдържание се носи от ТД „Приста“ и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
www.ngogrants.bg
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