Алтернативеният туризм и биологичното земеделие като средство за опазване на
природата и устойчиво развитие на Източните Родопи
Фондация „По-диви Родопи“ е наследник на Фондация „Новото тракийско злато“,
създадена по проекта „Новото тракийско злато“.

”Новото тракийско злато” бе българско-холандски проект за устойчиво развитие на
няколко общини в Източните Родопи. Основната му цел бе развитието на устойчиви
инициативи, които насърчават и съчетават биоземеделието, възстановяването на
природата и екотуризма. Петгодишният проект започна през 2009 година и бе
финансиран от Националната пощенска лотария на Холандия. Холандски и
български експерти по екотуризъм, устойчиво развитие, биоразнообразие/дива
природа, биологично земеделие, ПР и комуникации участваха в проекта. Екипът е
подкрепен от две холандските експертни организации – АРК с опит във
възстановяването на природата и Авалон, специализирана в биологично земеделие.
Българските партньорски организации, които са привлечени, са Българското
дружество за защита на птиците, Българска Фондация Биоразнообразие, Фондация
Приятели на родопските крави, Габи Тур, Таофес и др.

Проектът „Новото тракийско злато“ прилагаше уникален подход, съчетавайки три
компонента:
Дива природа и биоразнообразие
Компонент Дива природа и биоразнообразие има за цел опазването на една от найдобрите диви територии в Европа и възстановяване на ключови видове, които
допринасят за поддържането на основни екологични процеси (естествено пашуване)
и са интересен обект за екотуризъм (благороден елен, елен лопатар и др) и др.
устойчиви ползвания. В рамките на проекта бе възстановен благородния елен в
района на Студен кладенец (разселени 31 животни, които се чувстват много добре и
имаха вече два пъти поколение в дивата природа) и елен лопатар (с. Черноочене,
общ. Черноочене и с. Тинтява, община Крумовград – общо над 50 животни, които
през 2014 имаха за първи път поколение на новите места). На две места бяха
разселени фенотипни възстановки на диви коне тарпани – с. Сбор, общ. Крумовград
и с. Нановица, общ. Момчилград, които веднага привлякоха вниманието на
посетителите на района. Бе започнат и експеримент за възстановяване на зубъра,
който в момента е една от интересните атракции на Ловно стопанство „Студен
кладенец“. Бяха подкрепени и дейности на БДЗП свързани с опазването на
лешоядите в Източните Родопи.
Биологично земеделие
„Алтернативните туристи“ предпочитат местни биологично сертифицирани храни,
които липсват на българския пазар. Биоземеделието, съчетано с екотуризъм, може
да създаде нови работни места, повиша стандарта на живот и намаля
обезлюдяването на селските райони. „Новото тракийско злато“ работеше за обмяна
на опит и обучения, създавенето на демонстрационни ферми и производства.
Подкрепата се оказва в различните етапи на биологичното използване на земята. И
накрая, но не на последно място, НТЗ стимулираше и популяризираше продажбите
на уникални биопродукти като тахън от Ивайловград и вино от Източните Родопи.

Повече от 320 земеделски производители бяха обучени с цикъла от 14 обучителни
семинара за производство на биологични продукти. Бе подкрепено създаването на
две моделни био ферми. Бе подкрепена с машини кооперация за производство на
биологичен тахан. Седемнадесет фермера бяха подкрепени с 50% на разходите им
за биологично сертифициране през 2011. Бе подкрепена обмяна на опит на 15
биопроизводители от Източните Родопи с техни колеги от Австрия, Словения и
Хърватско.
Екологичен туризъм
Източните Родопи имат всички необходими предпоставки да се превърнат в
предпочитана дестинация за екотуризъм - невероятна природа, огромно
разнообразие на флора и фауна, богато културно наследство. И отново чрез
инвестиране в обмяна на опит и специални обучения проектът насърчаваше
местните туристически инициативи, които стимулират откриването на „зеленото“
злато. Наши местни партньори бяха предприемачи от туризма и собственици на
биоферми, къщи за гости и хотели, които предлагат освен настаняване екскурзии и
други занимания. Популяризирането на Източните Родопи като екодестинация на
национално и международно ниво бе друга цел на проекта. За да направим района
известен, издадохме туристическа карта на Източните Родопи и първия туристически
пътеводител за Източните Родопи на български и английски, както и издание на
престижния Кросбил гайд за Източните Родопи – България и Гърция.

Повече за проекта можете да научите от уеб сайта ни - http://newthraciangold.eu/

В момента работим по проект „По- диви Родопи“, където продължаваме с дейностите
си за разселване на благородни елени и елени лопатари в сътрудничество с ЛРД
Крумовград и Кърджали, опитно възстановяване на диви коне за управление на
пасищни екосистеми и за развитие на екотуризъм, както и продължаваме подкрепата
си за развитие на екотуризма в региона в партньорство с местни предприемачи.
Проектът ни започна в началото на тази година и е част от общоевропейската
инициатива – По- дива Европа - http://www.rewildingeurope.com/
Нашата визия е, че България има уникални природни дадености и чрез тяхната
адекватна промоция и развитие на капацитета на местните общности, алтернативния
туризъм и запазената природа могат да станат източник на сериозни приходи за
планинските региони на България.

