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ВЪВЕДЕНИЕ

Щетите, причинени на домашните животни 
е една от основните причини поради които 

преследването на едрите хищници е продължило в 
продължение на векове, водейки до изчезването им в 
части от историческия им ареал на разпространение, 
или в най-добрия случай, до намаляването им 
до малки остатъчни популации. Незащитените 
селскостопански съоръжения са уязвими за нападения 
от хищници. В резултат е по-висока честота на щетите 
върху животни и селскостопански култури, което 
води до намаляване на общественото приемане на 
тези видове сред населението живеещо в близостдо 
тях. Това превръща много аспекти от управлението 
на хищниците по-скоро в емоционални проблеми, 
отколкото икономически. Свеждането на конфликта 
до минимум е предпоставка за успешното опазване 
на вълците и мечките, както и на останалите хищници.

Проектът LIFE EX-TRA беше насочен към преодоляване 
на конфликтите между опазването на  вълка и мечката 
и човешките дейности. Проектът включваше седем 
партньора и се проведе в четири различни страни: 
Италия, Гърция, Румъния и България. Координиращ 
бенефициент на проекта е Национален парк Гран Сасо 
и Монти дела Лага (PNGSL).

Въз основа на опита, придобит в рамките на 
предишния Лайф-проект „Подобряване на съвместното 
съществуване на едрите хищници и селското стопанство 
в Южна Европа” (LIFE04NAT/IT/000144-COEX), от които 
PNGSL е партньор, проект LIFE EX-TRA е инструмент за 
прехвърляне на опит и добри практики в нови страни.

Международният характер на проекта е още едно 
важно по значение допълнение, тъй като позволява да 
се обменя опит и да се сравнят подходи за решаване на 
подобни проблеми, породени от едрите хищници.

INTROduCTION

damage caused to livestock is one of the main 
reasons why persecution of large carnivores 

has persisted for centuries, extirpating them in 
parts of their historical range or, at the best case, 
reducing them to small, remnant populations. 
Unprotected agricultural facilities are vulnerable 
to attacks from wild predators. The consequence 
is a high incidence of damage on livestock 
and crops, which results in a decrease of the 
public acceptance of these species among the 
rural populations.  This turns many aspects of 
carnivore management into emotional issues 
rather than economic ones. Reducing such 
levels of conflicts is a prerequisite for successful 
conservation of wolves and bears. 

The LIFE EX-TRA project aimed to address the 
conflicts between wolf and bear conservation 
and human activities. The project involved 
seven partners and took place in four different 
countries: Italy, Greece, Romania and Bulgaria. 
The project’s coordinating beneficiary was Gran 
Sasso e Monti della Laga National Park.

Based on the expertise gained in the framework of 
the previous LIFE project “Improving Coexistence 
of Large Carnivores and Agriculture in Southern 
Europe” (LIFE04NAT/IT/000144-COEX), of which the 
Gran Sasso e Monti della Laga National Park was a 
partner, the LIFE EX-TRA project has been a tool to 
transfer expertise and good practice to new sites. 

The international character of the project 
has been an important added value since it 
allowed to exchange experience and to compare 
solutions to solve similar problems posed by 
large carnivores.
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ЦЕЛИ

Проект LIFE EX-TRA, е насочен към подобряване 
на знанието на хората занимаващи се с 

консервационна биология за основните значими 
положения за опазването на хищниците като: 
биологични параметри, взаимодействието им с 
други видове, управление на конфликти и участие 
на заинтересованите страни в процеса на опазване 
на едрите хищници.

Проектът продължи 4 година, от януари 2009 г. до 
март 2013 г., и има следните специфични цели:

•	 Да се пренесат най-добрите практики, опит 
и поуки от предишни проекти в нови страни;

•	 Да се засили сътрудничеството със 
заинтересованите страни в мерките за 
опазване на едрите хищници;

•	 Да се засили използването на добре 
работещи методи за предотвратяване на 
щети в целевите области;

•	 Да предоставят на отговарящите за 
хищниците национални и местни органи 
на управление  необходимите знания за 
справяне с конфликти;

•	 Да се придобие необходимия умение за 
управление на конфликти, причинени от 
привикнали с изкуствени източници на храна 
и с хората, мечки;

•	 Да осигури знание за контрола на бездомните 
кучета; 

•	 Да се осигури капацитет за управление на 
дивеча в численост и плътност достатъчна за 
поддържане на стабилна популация на вълка;

•	 Да се подобри отношението на местните 
заинтересовани страни към опазването на 
вълците и мечките.

OBJECTIvES

The LIFE EX-TRA project aimed at improving 
the know-how of conservation actors about 

crucial aspects of carnivore conservation such 
as biological aspects, interactions with other 
species, conflict management and stakeholder 
involvement.

The project lasted four years from January 2009 
to March 2013, and had the following specific 
objectives: 

•	 To transfer the best practices and previously 
learned lessons onto new areas;

•	 To strengthen the cooperation with 
stakeholders in large carnivore 
conservation measures;

•	 To strengthen the use of well-working 
damage prevention tools in the target 
areas;

•	 To provide the relevant authorities with 
necessary knowledge about conflict 
management;

•	 To acquire the necessary capacity for 
the management of conflicts caused by 
habituated bears;

•	 To provide know-how for the control of 
stray dogs;

•	 To ensure capacities for the management 
of wild prey for maintaining the present 
wolf populations;

•	 To improve the attitudes of the local 
interest groups towards the conservation 
of wolves and bears.
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

За да се постигнат целите на проекта са извършени 
следните дейности:
•	 Нуждите и очакванията на местните 

заинтересовани страни бяха анализирани, 
за да бъдат включени в процеса на вземане 
на решения. Това е основна стъпка, за да 
се осигури дългосрочен ефект на проекта и 
цялостно подобряване на отношенията между 
заинтересованите страни и местните власти;

•	 Вредите, причинени от едрите хищници на 
човешките дейности бяха проверявани по време 
на целия проект. В допълнение, развитието 
на стандартизирани техники постави основа 
за класифициране и проследяване на всички 
конфликтни ситуации в бъдеще;

•	 Използването на методи за предотвратяване 
на щети беше поощрявано по различни 
начини: електрически огради и кучета-пазачи 
бяха раздадени на земеделските стопани. В 
допълнение, голямо внимание беше отделено 
на създаването на мрежа между развъдниците 
за кучета и животновъдите с цел да се подкрепи 
използването на кучета-пазачи за защита на 
домашните животни;

•	 Популациите на едрите хищници бяха 
наблюдавани по време на целия проект, за да 
се прецени състоянието и разпространението 
им. Това действие е извършено въз основа на 
общ протокол между партньорите по проекта;

•	 Популациите на копитния дивеч са наблюдавани 
и допълвани с индивиди и бяха извършени 
управленски дейности с цел да се сведе до 
минимум конфликта между едрите хищници и 
собствениците на домашни животни;

•	 Извършени са дейности за обществено 
осведомяване във връзка с важността на 
опазването на вълка и мечката. Проведени са 
информационни кампании за животновъдите и 
земеделските производители, за да се положат 
основите за съвместно съществуване с едрите 
хищници;

•	 Беше проведен интензивен обмен на опит 
между участниците в проекта с цел да 
възприемат най-добрите практики за опазване 
на едрите хищници.

MAIN ACTIvITIES

The following activities were carried out in order 
to reach the project objectives:

•	 The needs and expectations of local 
stakeholders were analysed in order to 
involve them in a decision making process. 
This is a fundamental step in order to ensure 
a long term effect of the project and a 
general improvement of the relationships 
between stakeholders and local authorities;

•	 The damages caused by large carnivores 
to human activities were monitored 
throughout the project. In addition, the 
development of standardized techniques set 
a basis to properly classify and monitor all 
conflict situations also in future;

•	 The use of damage prevention methods has 
been encouraged in different ways: electric 
fences and livestock guarding dogs have 
been distributed to farmers. In addition, 
a specific action has also been dedicated 
to the creation of a network between dog 
breeders and livestock raisers in order to 
support the use of livestock guarding dogs 
for livestock protection;

•	 The large carnivores populations have been 
monitored throughout the project in order to 
assess their status and distribution. This action 
has been carried out on the basis of a common 
protocol between the project partners;

•	 The wild prey populations have been 
monitored and restocking and management 
activities have been carried out in order to 
minimize conflicts between large carnivores 
and domestic animals;

•	 Public awareness activities have been carried 
out about the importance of the conservation 
of wolf an bear populations. Specific 
information campaigns have been made for 
livestock breeders and farmers in order to 
gain a coexistence with large carnivores;

•	 An intensive exchange of experience 
between project participants has been 
implemented in order to transfer the best 
practices for large carnivore conservation.
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 УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЕКТА

Проект LIFE EX-TRA се проведе в четири различни 
страни, като усилията бяха фокусирани както в, 

така и извън защитените територии. Популациите 
на едрите хищници се простират на обширни 
площи, поради което е важно да се включат всички 
територии, на които се срещат, за да може да се 
подобри техния природозащитен статус.

В Италия проекта се проведе в три Национални парка, 
намиращи се в централни и северни Апенини: НП 
Гран Саси и Монти дела Лага, НП Монти Сибилини и 
НП Апенино Тоско-Емилиано. Тези паркове обхващат 
сърцевинната зона на разпространение на вълка в 
Италия и са потенциална зона за разпространение на 
марсиканската кафява мечка. Територията на трите 
национални парка покрива площ от около 243 800 кв. км.

Национален парк Гран Сасо и Монти дела Лага и 
Национален парк Монти Сибилини са съседни и 
по този начин образуват коридор на защитените 
територии, които се простират през голяма част 
от Централна Италия, осигуряващи миграцията и 
разпространението на много видове. 

 PROJECT AREA

The LIFE EX-TRA project has been carried out in 
four different countries and its efforts focused 

both inside and outside protected areas. Large 
carnivore populations extend over wide areas 
therefore it’s important to include all different types 
of territories to improve their conservation status.

In Italy the project has been implemented in 
three National Parks in the central and northern 
Apennine: Gran Sasso e Monti della Laga National 
Park, Monti Sibillini National Park, and Appennino 
Tosco-Emiliano National Park. This area represents 
a core territory for the wolf population and a 
potential expansion area for the Marsican brown 
bear. The territories of the three National Parks 
extend over round 243.800 km2.

The Gran Sasso e Monti della Laga National 
Park and the Monti Sibillini National Park 
are neighbouring and thus form a corridor of 
protected areas that stretches through a vast 
part of central Italy, thus favouring the migration 
and expansion of many species. 
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В тези защитени територии са налице около 20 
вълчи глутници, и в Национален парк Сибилини 
присъствие на кафяви мечки е регистрирано от 
2006 г. до 2010 г.

Национален парк Апенино Тоско-Емилиано е 
стратегическа зона за опазване на вълка, тъй 
като създава важен географски коридор между 
Апенините и Алпите.

В Италия вълците и мечките бяха целеви видове на 
територията на НП Гран Сасо и НП Монте Сибилини. 
Мечките са регистрирани само спорадично в тези 
области, но проектът цели да подготви почвата за 
потенциална повторна поява на видовете. В НП Апенино 
Тоско-Емилиано целеви вид бяха само вълците, защото 
мечката отсъства от района и вероятно няма да го 
засели отново в близко бъдеще.

В Италия конфликти между местните заинтересовани 
страни и администрациите на националните парк бяха 
темите на проведеният анализ на заинтересованите 
страни, което е подготовка за процеса на участие на 
заинтересовани групи в етапите на взимане на решения. 
Направен е опит за смекчаване на конфликтите с 
хищниците чрез насърчаване на използването на 
превантивни мерки, по-специално чрез раздаване на 
електрически огради за земеделските производители 
и чрез развитие на мрежа на развъдниците за кучета-
пазачи. Целта е да се подпомагат животновъдите в 
използването на охраняващите кучета. В Националните 
Паркове Монти Сибилини и в Гран Сасо и Монти 
дела Лага благородни елени са пуснати в природата 
и са извършени действия за намаляване на пътните 
инциденти с тях, за да се осигури допълнителен 
естествен източник на храна за вълците. Всички тези 
дейности са придружени от мониторинг на популацията 
на хищници и копитни. 

In these protected areas about 20 wolf packs 
are present, and in the Sibillini National Park 
the presence of brown bears has been recorded 
between 2006 and 2010.

The Appennino Tosco-Emiliano National Park is a 
strategic area for the conservation of wolves since it 
creates an important geographic corridor between 
the Apennine mountains and the Alps.

In Italy wolves and bears were targeted in 
the territory of Gran Sasso and Monti Sibillini 
National Parks. Although bears are registered 
only sporadically in these areas the project aims to 
prepare the ground for a potential reappearance of 
the species. In Appennino Tosco-Emiliano National 
Park only wolves were targeted because no bears 
are present in its territory and it’s unlikely that this 
species will recolonize the area in the near future. 

In Italy the conflicts between local stakeholders and 
National Park administrations have been investigated 
in a stakeholder analysis. This was preparatory for 
the start of a consultation process that aimed at the 
involvement of the main interest groups in decision 
making. An attempt to mitigate carnivore livestock 
conflicts has been made by encouraging the use 
of damage prevention tools, more specifically by 
distributing electric fences to farmers and through the 
development of a network to livestock guarding dog 
breeders who assist livestock breeders in the use of 
the guarding dogs. In Monti Sibillini and in Gran Sasso 
e Monti della Laga National Parks red deer have also 
been released and actions for the reduction of road 
collisions have been carried out, in order to ensure 
the presence of adequate ungulate populations as a 
food source for wolves. All these activities have been 
accompanied by the monitoring of the populations of 
carnivores and their prey.
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Районът засягащ румънския проект се намира в 
централната част на страната, и включва три различни 
места: Херкулиан - област Ковасна, (12 848,8 ха), Далник 
- област Ковасна (12 920 ха), Пиатра Маре - Циукас, 
област Брашов (29 000 ха). Районът Херкулиан се намира 
в южната част на планината Харгита и се характеризира 
с висока плътност на едри хищници. Изчислено е, че 
територията е обитавана от около 85 - 90 мечки, около 
35 - 40 вълци и около 15 - 20 риса. Проектът е важен, 
за кафявите мечки, особено през есента, когато се 
наблюдава сезонната миграция на кафявата мечка 
от север на Харгита планина. Също така, по време на 
зимния период, районът е важен за зимния сън на 
кафявата мечка, особено в централната част на зоната.

Далник се намира в южната част на Бодок планина, 
в близост до Брашовското плато. Този проект 
във висока степен припокрива териториите на 
едрите хищници и зоните с човешка дейност като 
животновъдство и туризъм.

Областите Пиатра Маре и Циукас включват териториите 
на два Натура 2000 обекта, в които има значителен 
брой вълци и мечки. Едрите хищници обитават райони 
в близост до големи селища като Брашов, Сакеле и 
туристически области като Предеал. В тази област 
въпросите за управление на големите хищници са 
свързани главно с туризма и регионалното развитие и 
имат за цел намаляване на човешкото въздействие върху 
популациите на диви животни в и извън Натура 2000 места.

The Romanian project area is located in the central 
part of the country and includes 3 different sites: 
Herculian – Covasna County, (12.848,8 ha), Dalnic 
– Covasna County (12.920 ha), Piatra Mare – Ciucas, 
Brasov County (29.000 ha). The Herculian area 
is located in the southern part of Harghita 
Mountains, and is characterized by the pres-
ence of a high density of large carnivores. It was 
estimated that the territory is inhabited by 
around 85 – 90 bears, about 35 – 40 wolves 
and about 15 – 20 lynxes. The project area is 
important for brown bears especially in autumn 
when seasonal migrations from the north of 
Harghita Mountains are observed. During 
winter time the central part of the range is 
particularly important for bears for hibernation. 

The Dalnic area is located in the southern part 
of the Bodoc Mountains, near to the Brasov 
Plateau. In this area the large carnivore 
territories strongly overlap with human 
activities such as livestock breeding and tourism.

The Piatra Mare and Ciucas areas include two 
Natura 2000 sites in which significant wolf and 
bear numbers were registered. These species 
inhabit areas close to large settlements such as 
Brasov, Sacele and tourist areas like Predeal. 
In this area the main challenge is to minimize 
the impact of tourism and urban development 
on the wildlife populations inside and outside 
Natura 2000 sites.
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В Румъния проекта, адресира вълците и мечките. 
Основните дейности са наблюдение на плътността на 
едрите хищници и копитните животни в областта на 
изследването и оценка на щети, причинени от вълци 
и мечки на човешките дейности. С цел да се сведе 
до минимум конфликта между големите хищници 
и местните овчари кучета-пазачи са били дарени на 
животновъдите, както и е създадена мрежа между 
развъдниците на кучета и селските стопани с цел 
бъдещо сътрудничество. Във връзка с наличието 
на проблемни мечки, които се движат в близост до 
градски центрове, като Брашов, Спешния Екип за 
Мечката е със задължението да действа незабавно 
за решаване на конфликтни ситуации. По време на 
проекта беше извършено проучване на отношението 
на широката общественост и на групи по интереси към 
едрите хищници, за да се въвлекат тези групи в процеса 
на взимане на управленски решения.

В България зоната на проекта обхваща: Западни 
Родопи (117 667,30 ха), Национален парк Пирин (40 
408,293 ха), Национален парк Централен Балкан 
(71 826,279 ха) и Национален парк Рила (78 063.664 
ха). Района на трите Национални парка и една 
от най-обширните зони с висок консервационен 
интерес (SCI) в България и се характеризира с много 
високo биологично разнообразие. С изключение 
на Родопите, в другите зони опазването на едрите 
хищници е тясно свързанo с човешките дейности, 
като по този начин тези места са особено подходящи, 
за да се опита да се насърчат местните общности към 
активен подход в управлението на дивата природа.
Родопите имат ключово значение за опазване на 
мечките и вълците. Смекчаването на антропогенното 
въздействие и фрагментацията в тази област е от 
решаващо значение за дългосрочното опазване на 
цялата Рило-родопската популацията на мечките 
(включително гръцката).

В тази страна проектът е насочен към подобряване 
на природозащитния статус на популацията от 
кафява мечка, намалявайки основните заплахи 
за вида. Основни дейности бяха мониторинга на 
популацията на мечките и щетите, причинени на 
човешките дейности. С цел да се сведе до минимум 
конфликти с местните общности използването на 
електрически огради е насърчавано чрез раздаване 
на голям брой от тези превантивни средства на 
местните земеделски стопани.

In Romania the LIFE EX-TRA project addressed 
wolves and bears. The main activities were the 
monitoring of large carnivores and ungulates in the 
study area, and the assessment of damages caused 
by wolves and bears on human activities. In order 
to minimize the conflicts between these species 
and local shepherds, livestock guarding dogs have 
been distributed to stock breeders, and a network 
between dog breeders and livestock raisers has been 
implemented. A Bear Emergency Team has been set 
up with the aim to address the problems caused by 
bears that move close to human settlements, such as 
Brasov. During the project an attitude survey 
among the general public and of interest groups 
toward large carnivores has been carried out in 
order to start involving these groups in 
management decision making.

In Bulgaria the project area was located in the 
South-eastern part of the country and included: 
the Rodopi Mountains (117.667,3 ha), the Pirin 
Mountains (40.408,3 ha),  the Cental Balkan 
Mountains (71.826,3 ha) and the Rila Mountains 
(78.063,7 ha). The area includes 3 National Parks 
and the largest Natura 2000 site in Bulgaria and it 
is characterized by a very high biological diversity.
Except for the Rodopi Mountains, in the targeted 
sites large carnivore conservation is closely 
related to human activities. Therefore these 
areas are particularly suitable to try to 
encourage a participatory approach to wildlife 
management. The project area in the Rodopi 
Mountains is almost unpopulated, and it is also 
the key place for the conservation of bears and 
wolves. The protection of this area from human 
impacts and fragmentation is crucial for the 
long-term conservation of the whole Rilo-
Rhodopean bear population (including the Greek 
one).

In Bulgaria the project aimed at improving the 
conservation status of the brown bear population 
reducing the principal threats to the species. 
The main activities were the monitoring of the 
bear population and the damages this species 
caused to human activities. In order to minimize 
conflicts with local communities the use of 
electric fences has been promoted by 
distributing a high number of these prevention 
tools to local farmers. 
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In the different sectors of the project area Bear 
Emergency Teams have been set up in order to 
face problems caused by problematic animals. 
These teams have been most active in the 
management of problematic situations caused 
activities. To face this situation a specific action 
has also been devoted to the organization of 
meetings with local interest groups in order 
to listen to their problems concerning bear 
presence, and to explain which were the project 
objectives and to find common solutions.

In Greece the project area is located in Thessaly, 
Prefecture of Trikala, in the central-northern 
part of the country, and includes 3 Natura 2000 
sites: “Aspropotamos” (22.853 ha), Kerketion 
Oros (Koziakas) (45.000 ha), and “Antichasia Ori 
– Meteora” (56.136 ha).

The first two sites (Aspropotamos and Kereketion 
Oros) are important brown bear reproduction 
areas and they also function as dispersal 
corridors for this species between sectors in 
which it occurs permanently (in the north) and 
areas that are being recolonized (in the south). 
The area is characterized by several bear-human 
conflicts, which are caused by the damage bears 
cause on livestock, beehives and crops. 

В различните участъци от районите на проекта бяха 
създадени Спешни Екипи за Мечката за решаване 
на проблеми, причинени от проблемни животни. 
Тези екипи бяха най-активни в управлението на 
проблемни ситуации, причинени от присъствието на 
мечки, които живееха в близост до хората и нанасяха 
щети на селското стопанство. За да отговорим на тази 
ситуация определена дейност също бе посветена на 
организирането на срещи с местни групи по интереси, 
за да бъдат изслушани техните проблеми, свързани 
с наличието на мечка, и да им се обясни кои са 
целите на проекта с цел намиране на общи решения.

В Гърция района на проекта се намира в Тесалия, 
префектура Трикала, в Централната-северната 
част на Гърция, и включва три Натура 2000 обекта: 
Аспропотамос (22,853 ха), Керкетион Орос (Козякас) 
(45,000 ха), и Антихасия Ори- Метеора (56,136 ха).

Първите две места (Аспропотамос и Керекетион 
Орос) са важни области за възпроизвеждане на 
кафявата мечка и те също функционират като 
коридори за разселване на кафяви мечки между 
участъците в които видът е с постоянно присъствие 
(на север) и области, които се новозаселени 
(на юг). Няколко конфликта човек-мечка са 
били регистрирани в района, поради сезонния 
характер на щетите от мечка върху домашни 
животни, кошери и селскостопански култури. 
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Районът на Антихасия Ори-Метеора бил заселен 
наскоро (от около 1998 г.) от кафяви мечки, а също така 
е един от най-важните области за възпроизвеждане на 
вълка в района на Тесалия. В допълнение към неговата 
екологична стойност, сайтът има голяма естетическа и 
културна стойност. Единствено скални образувания на 
Метеора са били обявени за част от световното културно 
и природно наследство (ЮНЕСКО).

В Гърция проекта, засяга само мечките, защото 
вълкът е законно ловуван на север от 39-тия 
паралел. В тази страна работата на спешен екип 
за мечката е от първостепенно значение, тъй като 
е помогнал за справянето с няколко случая на 
проблемни мечки. Бяха предприемани действия, 
за да се смекчат конфликтните ситуации и да се 
насърчи използването на кучета-пазачи за стадата. 
Един друг важен инструмент, бе организирането на 
няколко срещи с различни групи заинтересовани 
страни, за да се разгледат конкретни въпроси 
за управлението на мечките. Също така в тази 
страна конкретните природозащитни дейности 
бяха придружени от мониторинг на популациите 
на мечка и на вредата, която те причиняват 
на животновъдството и селското стопанство. 

The Antichasia Ori-Meteora site has recently been 

recolonized (since approximately 1998) by 
brown bears, and it is also one of the most 
important areas for wolf reproduction in the 
region of Thessaly. In addition to its ecological 
value, the site has a great aesthetic and cultural 
value. The singular rock formations of Meteora 
have been designated as a World Heritage Site 
(UNESCO).

In Greece the project addressed only bears, 
because north of the 39th parallel, and thus in 
the project area, the wolf is legally hunted and 
not included in the Habitats Directive. In this 
country the implementation of a Bear Emergency 
Team has been of primary importance since it 
has helped to manage several cases of problems 
caused by bears. In order to mitigate conflict 
situations activities have also been undertaken 
to encourage the use of livestock guarding dogs. 
Another important tool was the organization 
of several meetings with different stakeholder 
groups to focus on specific management issues. 
Also in this country the concrete conservation 
activities were accompanied by the monitoring 
of bear populations and of the damage they 
cause on livestock and agriculture. 
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РЕЗУЛТАТИ 
Връзки с обществеността 
и консултация със 
заинтересованите страни 

Опазване на едрите хищници изисква компромис 
между нуждите на дивата природа и човешката 

дейност. Затова в проект LIFE EX-TRA специално 
внимание е посветено на опита да се постигне диалог 
между управляващите органи и местните общности. 
Използвайки социалните методи на науката, ние 
сме идентифицирали най-неотложните проблеми и 
основните заинтересовани страни във всяка страна.
Ако Италия основният проблем в защитените територии 
изглежда е чувството на местните общности, че „не 
са подкрепени” от властите, то в Румъния основния 
наличен  проблем е за необходимостта от конкретна 
система за компенсация на щети. В България най-много 
работа е фокусирана върху смекчаване на извънредна 
ситуация с местните общности, поради мечки, които 
са атакували хората и домашни животни. В Гърция 
основният проблем се отнася до мита сред животновъди 
и ловци за пускане в природата на диви животни 
(например, че Неправителствени организации отглеждат 
и освобождават в дивата природа мечки и вълци).
Въз основа на резултатите от този анализ са направени 
95 индивидуални или групови срещи с различни типове 
групи по интереси, в съответствие с най-често срещаните 
проблеми - местните общности, представители на 
местните власти, животновъди, ловци, представители на 
застрахователни институти и др.

Във всички страни по проекта има общо признание от 
заинтересованите страни, че този процес, стартирал 
от местните власти и неправителствени организации, 
който е в ход не е „еднократна” инициатива. Това 
създаде цялостно подобряване на отношенията 
между заинтересованите страни и местните власти, 
както и положителен ефект за опазването на вълка 
и мечката, които се надяваме да продължат и след 
края на проекта.

RESuLTS

Human dimensions and 
stakeholder consultation

Large carnivore conservation requires a 
compromise between the needs of wildlife 

populations and human activities. Therefore in the 
LIFE EX-TRA project a special effort was made to 
develop a dialogue between the managing 
authorities and local communities. Using social 
science methods, we have identified the most 
urgent problems and the main interested parties 
in each country.
Whereas in Italy the most urgent problem in 
protected areas seems to be a feeling of being 
“not represented” by the authorities, in Romania 
the main faced issue was the need for a concrete 
damage compensation system. In Bulgaria most 
efforts were focused on the mitigation of an 
emergency situation caused by bears that have 
attacked humans. In Greece the main problem that 
was addressed was that the conviction still persists 
among livestock raisers and hunters that wolves and 
bears were reintroduced by environmentalist groups. 

On the basis of the results of this analysis 95 
individual or group meetings were held with 
different types of interest groups – local 
communities, representatives of local authori-
ties, livestock raisers, hunters, representatives of 
state insurance etc. – in order to face the main 
identified issues.

In all the project countries there has been a general 
acknowledgement by the stakeholders that a 
process was started by the local authorities and 
NGOs, and that it is ongoing and not a “one-shot” 
initiative. This has generated an overall 
improvement of the relationships between 
stakeholders and the local authorities, and its 
positive effect for wolf and bear conservation 
will last beyond the end of the project.
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Дейности по мониторинг

Mониторинга на популациите на мечка и вълк 
протичаха по време на цялата продължителност 

на проекта. Основните използвани техники са 
търсене на следи в снега, имитиране на вълчи вой, 
събиране на екскременти и космени проби за ДНК 
анализ и използването на фото-капани. Подробни 
резултати по отношение на разпространението и 
числеността на хищниците в проектните територии 
вече са достъпни на сайта на проекта.
Наличието на жизнена популация от копитни е важно 
за опазване на хищниците, тъй като различните 
изследвания показват, че когато дива плячка е била 
възстановена нападенията от вълк на домашни 
животни са намаляли. Ето защо по време на първата 
година на проекта е направена оценка на плътността 
на копитните в Италия и в Румъния. Въз основа на тези 
резултати са планирани управленските действия. В 
Италия, популацията на копитните в НП Гран Сасо и в 
НП Монти Сибилини е била допълнена с 54 благородни 
елена. От тях 20 са били с GPS радио-нашийници и 
са били следени дистанционно. В същите райони са 
инсталирани визуални репеленти за копитни животни 
на 58 км пътища за предотвратяване на сблъсък на 
животните с превозни средства.
В Румъния опазването на копитния дивеч е 
подкрепено чрез изграждането на 24 хранилки за 
изкуствено подхранване и 2 наблюдателни пунктове, 
както и с организирането на периодични патрули за 
борба с бракониерството. Бракониерството е един от 
основните фактори за смъртност на вълка и мечката 
не само в тази страна.

Всички щети, причинени от вълци и мечки на добитъка, 
овощни градини и земеделски култури, бяха под 
постоянно наблюдение. Придобитата информация беше 
съхранявана в подходящи бази данни. Тези данни бяха 
обвързани с данни за разпространението на хищниците, 
за да се изгради един модел, който идентифицира 
критичните зони на конфликти, където трябва да бъдат 
приложени мерки за намаляване на щетите.

Monitoring  activities

The bear and wolf populations have constantly 
been monitored throughout the project. The 

main techniques used were the search of tracks 
on the snow, wolf howling, collection of scats and 
fur for DNA analysis and the use of camera traps. 
Detailed results concerning the distribution and 
numbers of carnivores in the project areas are now 
available.

Having a healthy ungulate populations is important 
also for wolf conservation. In fact, since different 
studies show that where wild prey has been 
restored wolf predation on domestic animals has 
been reduced. Therefore during the first year of the 
project an assessment of ungulate densities has 
been made in Italy (Gran Sasso and Monti Sibillini 
National Parks) and in the Romanian project area. 
On the basis of these results management actions 
have been planned. In Italy the populations have 
been restocked with 54 red deer. Of these 20 
were fit with GPS radio-collars and were remotely 
monitored. In the same areas visual repellents for 
ungulates were installed on roads on 58 km to 
prevent animal-vehicle collisions. 

In Romania the conservation of ungulates has 
been supported through the construction of 24 
artificial feeding points and two observation 
points and by the organization of periodical 
anti-poaching patrols. In this country poaching 
is one of the main mortality factors for wolf and 
bear and not only in this country.

The damage caused by wolves and bears on 
livestock, orchards and crops in the project areas 
has been constantly monitored. The information 
acquired has been stored in proper databases. 
These have been linked also with data on 
carnivore distribution in a GIS model that 
identifies critical conflict areas where damage 
prevention needs to be implemented.
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Обучителни дейности

За четирите година на проекта ние организирахме 10 
обучителни курса за местни ветеринари и техници 

за техниките относно оценяване на причините за 
смъртност на домашните животни, да разпознават 
фалшифицирани нападения, да решават дали 
щетите трябва да бъдат компенсирани или не, и на 
използването на мерки за предотвратяване на щети.

Седем от курсовете бяха проведени в Италия и по 
един в България, Гърция, и в Румъния. Курсовете 
са високо оценени. В действителност, броят на 
желаещите да участват винаги са били по-високи от 
възможностите, поради което са направени повече 
курсове отколкото е предвидено.Тези курсове са 
били съгласувани и преподавани от ветеринарите 
на НП Гран Сасо и Монти дела Лага. Работно 
ръководството за оценка на щети от хищници 
върху домашни животни също беше отпечатано и 
преведено на всички езици по проекта.

Training activities

In the four years of the project ten training 
courses were organized for local veterinaries 

and technicians about techniques to assess causes 
of livestock mortality, to recognize false 
depredations and about the use of damage 
prevention tools.

Seven stages were held in Italy, one in Bulgaria, 
one in Greece and one in Romania. The courses 
have been greatly appreciated. In fact, the 
numbers of potential participants were always 
higher than the available places, and 
therefore more courses than initially foreseen 
were held. The courses have been 
coordinated and taught by the veterinary of 
Gran Sasso e Monti della Laga National Park. 
An operating manual for predator damage
 assessment on livestock has also been produced 
and made available in all project languages. 



17

LIFE EX-TRA PROJECT    Improving the conditions for large carnivore conservation
  – a transfer of best practices 

Насърчаване на мерки за 
превенция на щети 

С цел да се допринесе за ефективното 
предотвратяване на щети, причинени от вълци и 

мечки са направени следните интервенции:

В НП Монти Сибилини са изградени 15 електрически 
огради за защита на добитъка. В следствие щетите 
са намалели със 67% след монтажа на оградите. 
Като следствие от този положителен резултат, както 
и на положителната оценка от страна на местните 
животновъди, паркът е решил да съфинансира 
закупуването на допълнителни 16 електрически огради.

В Румъния бяха раздадени 12 кучета-пазачи на стадата 
(6 двойки) на земеделските производители. В бъдеще 
кученца ще бъде раздавани и на други местни овчари. 

В България са били раздадени 90 електрически 
огради за защита на животни и пчелни кошери. 
Това има огромен успех сред земеделските стопани 
и животновъди. Също така, Министерството на 
околната среда и водите (партньор по проекта) 
осъзна, че тези мерки са по-евтини, отколкото 
изплащаното на обезщетение, поради което са 
закупени допълнителни 90 огради със собствени 
средства и ги разпространяват в страната.

Encouraging damage prevention

In order to contribute to the effective 
prevention of damage caused by wolves and 

bears the following interventions have been 
made:
In Monti Sibillini National Park fifteen electric 
fences have been set up to protect livestock. 
This resulted in a damage reduction of 67% 
in the beneficiary holdings. As a consequence 
of this positive result, and to the great appre-
ciation of the local livestock breeders, the Park 
administration has decided to co-finance the 
purchase of additional sixteen electric fences 
with own funds. 

In Romania twelve livestock guarding dog pups 
(six pairs) were given to farmers. These dogs 
are growing and future puppies will be given to 
other local shepherds.

In Bulgaria ninety electric fences have been 
distributed to farmers to protect livestock and 
bee-hives. This has had an enormous success 
among the local interest groups. Also, the staff of 
the Ministry of Environment and Waters (partner 
of the project) has got aware of the fact that 
the cost of these tools is lower than the paid 
damage compensation, therefore they have 
purchased additional ninety fences with own 
funds and distributed them in the area.
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Освен простото разпределение от мерки за 
предотвратяване на щети Проектът също така 
цели да насърчи използването на пастирски кучета 
независимо от проекта, за да бъде сигурно, че мярката 
ще се прилага и след края му. Поради тази причина в 
Италия НП Гран Сасо и Монти дела Лага и НП Монти 
Сибилини създаде ползотворно сътрудничество с 
местна асоциация на развъдници на кучета, която 
интензивно насърчава използването на кучета в по-
широк мащаб, обучава овчари в употреба на кучета 
и как да подберат висококачествени животни. До 
момента тази мрежа координира обмена на 61 
охранителни кучета между овчарите.

В Гърция мрежа от кучета е създадена в сътрудничество 
с проект ЛАЙФ Пиндос/Гревена (LIFE07NAT/GR/000291). 
Това се състои в изграждане на център за разплод на 
кучета, информационни кампании за животновъдите и 
обмен на 30 кучета между тях.

В Румъния по-задълбочена информационна кампания 
за овчари относно използването на пастирски кучета 
беше извършена в сътрудничество с местни асоциации 
за развъждане на кучета. В бъдеще, установената връзка 
с асоциациите ще гарантира не само по-лесен достъп 
на животновъдите до кучета, но също така и много 
ефективен трансфер на експертен опит в областта на 
осведомеността и обучението.
През май 2012 г. бе организиран семинар в Гърция, за 
да се обсъдят всички възможности за използването 
на кучетата за охрана на добитъка като мярка за 
предотвратяване на щети. Това даде възможност да 
се съберат заедно техници, участващи в работата с 
кучета в LIFE COEX и LIFE EX-TRA проекти и да обменят 
информация за натрупания опит и извлечените поуки.

Besides the simple distribution of damage 
prevention tools the project also aimed to 
encourage the use of livestock guarding dogs in 
order to make sure that this will continue also after 
the end of the project. For this reason in Italy the 
Gran Sasso e Monti della Laga and the Monti 
Sibillini National Parks have set up a fruitful 
cooperation with a local dog breeding association, 
which is intensively promoting the use of dogs at a 
wider scale, training shepherds in the use of dogs 
and selecting high-quality animals. Up to now 
this network has coordinated the exchange of 61 
livestock guarding dogs between shepherds.

In Greece the use of livestock guarding dogs 
has been promoted in cooperation with the LIFE 
PINDOS/GREVENA Project (LIFE07NAT/
GR/000291). This involved the set-up of a dog 
breeding centre, information activities for 
livestock raisers and the exchange of 30 dogs 
between livestock breeders. 

In Romania an in-depth information campaign 
for shepherds about the use of livestock 
guarding dogs has been carried out in 
cooperation with local dog breeding 
associations. In future, the established 
relationship with livestock guarding dog 
breeding associations will ease the purchase of 
dogs for livestock breeders. 
In May 2012 an international workshop was 
organized in Greece to discuss all relevant 
aspect about the use of livestock guarding 
dogs as a damage prevention tool. It was an 
opportunity to bring together the technicians 
involved in the work with dogs in the LIFE COEX 
and LIFE EX-TRA projects and to exchange 
information about the experiences acquired and 
lessons learned.
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Спешни Екипи за Мечката

Във всички страни по проекта Спешни екипи за 
мечката (Bear Emergency Teams -BET) са създадени, с 

цел да бъдат ефективно управлявани случаите, в които 
мечките влизат в конфликтни ситуации с човешката 
дейност. След началните етапи на обучение, всяка 
страна е разработила свой протокол, който сега е в 
основата на всички интервенции. Всеки екип е готов 
да се намеси в най-кратки срокове в случай на нужда. 
Екипът е оборудван с пушки с халосни патрони (шумни 
експлозиви) и гумени куршуми, и има капани за улавяне 
на живи мечки и пушка за упояване

В Италия в националните паркове, където се 
осъществява проект, няма стабилни популации на 
мечка, следователно BET е създаден с превантивна 
цел, за да имат адекватни инструменти и познания в 
случай на конфликти, свързани с мечки, които може да 
се появявят в района. До сега е имало 34 интервенции 
в Румъния, 30 интервенции в Гърция и 52 в България. 
Всички те са били случаи в които резултата щеше да е 
смъртта на мечката или защото е хваната в незаконен 
капан, заложен от бракониери или поради преследване 
от хората. Следователно, проектът е имал голямо 
значение по отношение на запазените мечки.

Тези екипи сега продължават дейността си със собствени 
средства и следователно представляват изключително 
важни инструменти за защита на мечките.

Bear Emergency Teams

In all project countries the concept of Bear 
Emergency Teams has been introduced, with 

the scope to effectively manage cases in which 
bears come into conflict situations with human 
activities. After the organization of initial 
training stages each country has developed 
its Bear Emergency Team protocol as a 
working basis for all the interventions. 
Specialized teams are now properly equipped 
are ready to intervene in the shortest possible 
time in case of need.

In Italy in the Gran Sasso and the Monti Sibillini 
National Parks there are no stable bear 
populations, therefore a Bear Emergency Team 
has been set up for preventive reasons, in order 
to have the adequate tools and expertise 
available in case conflicts involving bears 
should occur in the area. In Romania 
the local Bear Emergency Team from ICAS 
Brasov has made 34 interventions (in 
which totally 56 bears were addressed). 
In Greece there have been 30 
interventions and in Bulgaria 52. All these 
were cases in which the alternative would have 
been the death of a bear either because it was 
caught in a trap set by poachers or through 
persecution by humans. Therefore, the project 
has had a big impact in terms of saved bears.

These Bear Emergency Teams are now 
continuing their activities with own funds and 
therefore represent extremely important tools in 
the protection of bears.
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Обществената информираност и 
обмяна на опит 

Проектът бе придружен от обществената 
осведоменост и разпространение на 

информация. Произвели сме брошури, плакати и 
информационни компакт-дискове за вълци, мечки, 
пастирски кучета и електрически огради. Те са 
разпределени в училищата, в обществените сгради, 
на панаири и пазари, срещи със заинтересованите 
страни и по време на лични срещи. Всички материали 
са достъпни в електронен формат на уеб сайта на 
проекта. Дейностите по проекта са представени на 
повече от 20 публични срещи и панаири, които са 
били посетени от няколко хиляди души. Резултатите 
от проекта са представени в различни научни 
симпозиуми в рамките на четирите странати по 
проекта.

Заключителната конференция на LIFE EX-TRA се проведе 
в Национален парк Гран Сасо в Италия (10-12 октомври 
2012 г.). Тя бе фокусирана върху обмена на най-добри 
практики в управление на дейностите по проекта. На 
конференцията присъстваха над 100 души от 16 страни, 
и това направи възможно интензивния обмен на опит 
от много райони на света. Международният характер 
на проекта позволи интензивен обмен на опит между 
партньорите по проекта. 

Деветнадесет пътувания са организирани между 
различните страни по проекта, по време на които 
членовете на екипите имаха възможност да научат 
как могат да бъдат решени конкретни проблеми, 
свързани с опазването на хищниците.

Public awareness and 
experience exchanges

The entire project has been accompanied 
by public awareness and dissemination 

activities. We have produced brochures, posters 
and an info CD about wolves, bears, livestock 
guarding dogs and electric fences. These were 
distributed in schools, in public buildings, at 
fairs and markets, at meetings with stakeholders 
and during personal encounters. The project 
activities have also been presented on more 
than twenty public meetings, fairs and 
symposia, which have been visited by several 
thousand persons. The project results have been 
also presented in different scientific symposium 
across the four project countries.

The final conference of the LIFE EX-TRA Project 
took place in the Gran Sasso National Park in 
Italy (10-12 October 2012). It was focused on 
the exchange of best practices in participatory 
management. The conference was attended by 
over hundred persons from sixteen countries, 
and it has made allowed an intense exchange of 
experiences from many areas of the world. 

The International character of the project eased 
an intensive experience exchange between project 
partners. Nineteen trips have been organized 
between the different project countries, during which 
the staff members of the partners had the possibility 
to learn how specific problems related to carnivore 
conservation could be solved.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Проектът LIFE EX-TRA има положително въздействие 
върху опазването на вълците и мечките. Успехът 

на проекта не е само поради намаляване на вредите, 
причинени от големи хищници на човешката дейност 
чрез прилагането на превантивни мерки, но най-важният 
резултат е въвличането на заинтересованите страни 
в процеса на вземане на решения. Подобряването на 
отношенията между групите по интереси и местните 
власти е от съществено значение за прилагане на 
ефективна стратегия за опазването на едрите хищници, 
и това е положителен ефект, който може да се прилага 
и за други екологични проблеми. Друго важно 
постижение е, че много от местните власти, както и 
парковите администрации, признаха важността на 
техниките за връзка с обществеността с цел постигане на 
успешни взаимоотношения с местните заинтересовани 
страни, както и за планирането на насоки, наредби и др.

Сътрудничеството между различните партньори, 
срещите на проектните партньори и постоянната 
комуникация с интензивен обмен на опит, знания и 
информация, мотивира някои от бенефициентите да 
засилят сътрудничеството си с органите извън границите  
на проекта – географски и  институционални. Поради 
това проектът е с изключително важно значение за 
трансфера на знания между участниците в много 
области на опазването на хищниците: оценка на щетите 
върху животновъдството, използването на инструменти 
за предотвратяване на щети, управление и справяне 
с проблемни мечки и използването на анализ на 
заинтересованите страни за управление на конфликти. 
В този смисъл участието на повече партньори позволи 
постигането на предвидените цели по проекта.

Дългосрочните последици от постигнатите резултати 
по проекта ще бъдат гарантирани от факта, че 
партньорите по проекта са предвидили дейностите, 
извършени през последните четири години да 
продължат да се прилагат и в бъдеще. Още повече, 
положителният опит натрупан в рамките на този 
проект може да бъде пример за други страни, 
изправени пред подобни проблеми.

CONCLuSIONS

The LIFE EX-TRA project has had a positive 
impact on the conservation of wolves and 

bears. The success of the project was not only 
due to a reduction of the damages caused by 
large carnivores to human activities through 
the implementation of preventive measures, 
but the most important result has been the 
process of stakeholder involvement in decision 
making. The improvement of the relationship 
between interest groups and local authorities is 
essential to implement an effective strategy for 
large carnivore conservation, and it’s positive 
effect could be applied to other environmental 
issues. Another important achievement was 
that many of the local authorities, as well as 
the Park administrations, have recognized the 
importance of the Human Dimensions 
techniques in order to achieve successful 
relations with local interest groups and for 
the planning of guidelines, regulations etc.

The cooperation between the different 
participants, the internal meetings and the 
constant communication in the project have 
allowed an intensive exchange of expertise, 
knowledge and information between the 
partners. They have also motivated several of 
the beneficiaries to enhance their cooperation 
with bodies outside their geographic and 
institutional ranges. The project has therefore 
allowed an important transfer of expertise 
between participants in many fields of carnivore 
conservation: the assessment of damage on 
livestock, the use of damage prevention tools, 
the management and handling of problem 
bears and the use of stakeholder analysis and 
involvement tools for the management of 
conflicts. In this sense the multi-partner 
approach has allowed the achievement of the 
foreseen goal of the project. 

The long term effects of the results achieved in 
the project will be guaranteed by the fact that 
the project partners have foreseen the actions 
carried out in the last four years in their future 
institutional activities. Moreover the positive 
experience gained in the framework of this 
initiative might be an example for other 
countries facing similar problems. 






