
БиоразнооБразие.
ние го защитаваме енергично.

нови проекти, 
които заслужава 
да Бъдат открити
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Между основните причини за загубата на 

биоразнообразие без съмнение са проме-

ните в начина на използване на земята, 

които доведоха до разрушаване на спе-

цифични местообитания и следващото от 

това бързо изчезване на живеещите в тях 

видове. това явление е тясно свързано с 

човешката дейност, доколкото човечество-

то винаги е имало склонност да доминира 

над естествените екосистеми, подчинявай-

ки ги на своите нужди от осигуряване на 

обработваема земя, от строителство и от 

транспорт. 

заплахите, които хората оказват върху би-

оразнообразието, са толкова сериозни, че 

налагат предприемане на широкомащабни 

дейности: нуждаем се от централизирани 

политики за устройствено планиране, които 

да отчитат екологичните аспекти, нуждаем 

се от възстановяване на части от загубени 

екосистеми, както и от възстановяване на 

местообитанията и екосистемите, за да мо-

гат да се населят отново от видовете, които 

са живели в тях преди. с ясното съзнание 

за това, Enel взе решение да участва в про-

екта Countdown 2010, подкрепян от IUCN 

(Международен съюз за опазване на приро-

дата), който си поставя жизненоважна цел: 

до края на 2010 година да спре загубата на 

биоразнообразие. той  представлява мре-

жа на правителства, неправителствени ор-

ганизации и граждани, които се опитват да 

убедят всич-

ки партньори 

да предприе-

мат действия 

за постигане 

на целта, 

при условие, 

че крайният 

срок все повече наближава. едно от съби-

тията ще бъде европейският ден на парко-

вете, който, както вече няколко години, ще 

се проведе на 24 май, за да отбележи съз-

даването на първия национален парк в ев-

ропа на този ден през 1909 г.: целта на това 

събитие е да насърчи както национални, 

така и европейски проекти, насочени към 

опазване на околната среда. когато беше 

помолена да се ангажира с реална подкре-

па в каузата за опазване на околната среда, 

Enel не спести усилия.

За трета поредна година Enel изпълнява серия 
проекти, имащи за цел укрепване на биоразноо-
бразието както в Италия, така и в международен 
аспект. Биоразнообразие означава
разнообразие от растителни и животински видо-
ве, които се срещат в земните екосистеми. Следо-
вателно, биоразнообразието представлява све-
товно наследство, принадлежащо на всички нас, 
и което всички ние сме длъжни да опазваме и 
съхраняваме за бъдещите поколения. До момен-
та са идентифицирани над един милион и седем-
стотин хиляди вида, докато в действителност се 
смята, че съществуват над дванадесет милиона 
вида. 
Биоразнообразието не е нов феномен, а резултат 
от еволюция, продължила три и половина мили-
арда години. В определен смисъл, можем да го 
сравним със застрахователна полица, защото га-
рантира оцеляването на живота на земята.

ENEL и опазването на 
БиоразнооБразието.
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почти 60 години горските патрули в пар-

ка осигуряват защита на животинските и 

растителните видове и на гъстата мрежа 

от водни басейни, чиято дължина е око-

ло 600 км и се простира из целия район 

на парка. освен системното наблюдение 

на състоянието на различните реки,  вся-

ка година горските патрули въвеждат в 

реките около 70 000 бр. зарибителен 

материал за развъждане на балканска 

пъстърва. тази цифра е и важен показа-

тел за състоянието на водните пътища и 

местообитанията около тях. Балканската 

пъстърва живее в изключително бога-

ти на кислород води и тъй като видът 

е изключително приспособим, намаля-

ването на популацията говори за увели-

чаване на замърсителите. Балканската 

пъстърва е вид, който се приспособява 

към различни условия: среща се както в 

морето, така и в течащи и все още слад-

ки води. Голям хищник е и практически 

е в състояние да изяде всяко животно, 

което може да погълне: насекоми, ра-

кообразни, други риби (дори по-малки 

пъстърви), плъхове, жаби. популацията 

на балканската пъстърва във водните ба-

сейни на високите татри в момента бър-

зо намалява. това се дължи най-вече на 

замърсяването и безотговорното отно-

шение на риболовците, които не спазват 

правилата в парка.   

Проектът
Enel Slovenskè Elektràrne е водещ 

производител на електроенергия в сло-

вакия и вторият по значимост в Цен-

трална и източна европа: компанията 

експлоатира голям брой хидроелектри-

чески централи в татрите. 

работейки с националния парк, компа-

нията разработи проект, имащ за цел да 

елиминира факторите, които се свързват 

с човешка дейност, и които представляват 

заплаха за оцеляването на балканската пъс-

търва и цялата екосистема, формирана във 

водните басейни на високите татри.

планираното действие обхваща три основ-

ни области и ще се осъществи от държав-

ните горски патрули във високите татри:

• закупуване и въвеждане на 90% от

развъдния материал, необходим за за-

пазване на популацията на балканската 

пъстърва;

• постоянно наблюдение на водните 

басейни;

• редовно почистване на водните басейни.

опазване на 
балканската пъстърва и 
нейното местообитание 
във високите татри в 
словакия

Замърсяването е най-голямата за-
плаха за деликатната екосистема, в 
която живее и оцелява балканската 
пъстърва.
Основан през 1948 г., Национални-
ят парк “Високи Татри” е най-стари-
ят природен резерват в Словакия и 
почти се е превърнал в символ за 
всички словаци. В този парк, прости-
ращ се на около 74,000 хектара, се 
наблюдава уникална концентрация 
на местни животински и растителни 

видове.
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Най-голямата загадка все пак остава 

способността им по време на размно-

жителния период да намират обратно 

пътя към брега, от който са тръгнали, 

дори след като са мигрирали на хиляди 

километри от него.

Проблемът с опазването на морската 

карета, която е международно и наци-

онално защитен вид, е от особена важ-

ност за Италия, поради стратегическата 

роля, с която страната ни се ангажира 

по отношение на този вид в района на 

Средиземно море. Въпреки че на мест-

но ниво са взети известни мерки за за-

щита на местата на гнездене, все още 

има много заплахи, свързани с човека и 

неговата дейност, на първо място, рибо-

лова, който всяка година води до случа-

ен улов на хиляди костенурки. 

Проектът:
разработеният от Enel и CTS проект предвижда 

изграждане на Център за спасяване на морски 

костенурки в Бранкалеоне (реджо калабрия), 

който не само ще се грижи за болни и ранени 

костенурки, но ще събира данни и проби от 

биологичен материал за изследователски 

цели. Центърът разполага с клиника с 

операционна зала, рентгенов кабинет и 

тъмна стая. до клиниката се намира зоната за 

възстановяване с карантинен сектор и място, 

достъпно за посетители, което е оборудвано 

с контейнери, където костенурките се 

рехабилитират преди да бъдат пуснати 

обратно в морето. всички контейнери са 

оборудвани със системи за циркулация 

и пречистване на водата. Центърът в 

Бранкалеоне провежда и експерименти с 

местни рибари по прилагане на риболовни 

системи с ниска степен на въздействие. 

Enel и CTS си сътрудничат с цел поддържане 

и разширяване на следните дейности: 

• спасяване и грижи за ранени морски 

костенурки, които при необходимост 

се оказват от Центъра, и поверяване на 

грижите на квалифициран персонал;

• информация, обучение и повишаване на

съзнанието: в тази област Центърът 

извършва редица дейности, насочени към 

местното население, туристите, рибарите 

и хората, работещи в туристическата 

търговия;

въвеждане на данни за случаен улов, 

плажуване, гнездене и раждания в 

националната база данни, така че да могат 

да се разработят най-подходящите защитни 

стратегии;

служба по спешно спасяване на морски 

костенурки: чрез обаждане на безплатния 

телефон (800-904841) можете да се свържете с 

европейския център по спасителни операции, 

който получава сигнали за спасяване и ги 

изпраща на съответните спасителни екипи, 

които предприемат необходимите действия. 

службата работи денонощно 365 дни в 

годината.

Център за спасяване на 
морски костенурки 
в калабрия.

Каретата или морската костенурка е вид, 
който се среща най-често в Средиземно 
море. Перфектно приспособима към 
живота във водата, благодарение на 
хидродинамичната си форма и мощни 
плавници, тя плува изключително бързо 
и може да достигне значителни размери - 
110 см и тегло от 180 кг. 
Все още се знае твърде малко за 
морските костенурки - сигурно е обаче, 
че те прекарват целия си живот в морето. 
Единствената следа за това, че много 
отдавна са произлезли на сушата, е 
нуждата им да излизат на повърхността 
на морето, за да дишат и фактът, че се 

връщат на сушата, за да снесат яйцата си. 
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според данни на FAO, всяка година 60,000 

морски костенурки случайно попадат в 

мрежите на риболовците в средиземно 

море: над 10 000 от тях се хващат  само 

в италия, като смъртността варира от 10 

до 50%. всяка рибарска лодка може да 

улови 20 костенурки на едно излизане 

в морето. това обаче не е единствената 

заплаха за живота на морската 

костенурка - интензивния морски трафик, 

туристическите дейности по плажовете, 

където костенурките снасят яйцата си, 

бреговата ерозия и замърсяването на 

водата също оказват своето влияние. това 

е контекстът на работата на Legambiente, 

италианска екологична асоциация, която от 

години провежда кампании за опазване и 

наблюдение на местата, на които морските 

костенурки снасят яйцата си, в природния 

резерват “лаго салсо” в провинция Фоджа 

и в резервата “Боско ди раучо” в провинция 

лече: тези два резервата спасяват и лекуват 

ранени морски костенурки, намерени в 

морето или плажуващи по брега. всеки 

от резерватите разполага с напълно 

оборудвана операционна зала, рентгеново 

оборудване и всичко необходимо за 

извършване на биологични изследвания, 

както и голям резервоар, където животните 

се адаптират преди да бъдат пуснати 

обратно в морето. 

Проектът

сътрудничеството между Enel и Legam-

biente ще продължи през 2009 г. и ще 

включва следните дейности:

• подкрепа на спасителните центрове:

подпомагане на работата на Центровете 

за спасяване на морски костенурки в 

природните резервати “лаго салсо” 

и “Боско ди раучо”, съответно в 

провинциите Фоджа и лече;

• провеждане на изследване с цел 

публикуване на материал, анализиращ 

идеалните местообитания за снасяне 

на яйцата, спасителни техники и добри 

практики за увеселителните кораби и 

къпещите се в морето;

• информационни кампании и кампании

за повишаване на съзнанието, основно 

насочени към младите хора и местните 

училища.

спасяване на морски 
костенурки в пуля
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Каретата или морската костенурка е 

един от животинските видове в нашето 

Средиземно море, който се нуждае 

от най-много усилия за опазване - 

въпреки че е често срещан вид морска 

костенурка в нашите морета, броят 

на женските карети, които идват на 

бреговете на Италия да снесат яйцата, 

си е твърде ограничен. В момента дори 

и малкото места за размножаване са 

изложени на рискове. 
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Широкоразпространена навремето в Бъл-

гария, през петдесетте години на миналия 

век, поради преследване от човека и липса 

на основния й хранителен източник, тази 

граблива птица е почти изчезнала като 

гнездящ вид. днес, популацията на евро-

пейския белоглав лешояд живее разпокъ-

сано из територията на страната, като някои 

птици са принудени да предприемат дълги 

и опасни пътувания в търсене на подходя-

щи партньори. през последните години са 

провеждани кампании за опазване на вида 

в национален парк “Централен Балкан”, 

който е избран заради добре запазените си 

местообитания, високата степен на законо-

дателна защита и ангажираността на адми-

нистрацията му. дружеството за защита на 

грабливите птици е неправителствена орга-

низация, която работи с управата на парка 

по този проект. 

Проектът
“енел Марица изток 3” ад, една от най-

големите компании производители на 

електроенергия в България, винаги е иг-

рала водеща роля в национален мащаб в 

областта на опазването на околната среда. 

именно в тази област, “енел Марица изток 

3” ад, съвместно с дружеството за защи-

та на грабливите птици и национален парк 

“Централен Балкан”, участва в проект за 

възстановяване на популацията на бело-

главия лешояд. 

основните цели на проекта са:

• възстановяване на самодостатъчна

популация на белоглав лешояд в Цен-

тралния Балкан и гарантиране на дълго-

срочното й оцеляване;

•  подобряване на околната среда за

хранещите се с мърша грабливи птици в 

национален парк “Централен Балкан”;

•  п о в и ш а в а н е  н а  к а п а ц и т е т а  н а

национален парк “Централен Балкан” и 

на дружеството за защита на грабливите 

птици да приемат посетители и да пре-

доставят опит, персонал и доброволци, 

обучени и квалифицирани за възможно 

бъдещо въвеждане на черния лешояд и 

брадатия лешояд, два други вида с прио-

ритетен защитен статус;

• повишаване на съзнанието сред местното

население и посетителите на парка от-

носно важността на опазването на при-

родата.

“енел Марица изток 3” ад подпомогна из-

граждането на основната инфраструктура 

на проекта - много голяма клетка, в която 

около 30-40 белоглави лешояда, внесени 

от испания, ще могат да опознаят мястото, 

преди да бъдат пуснати в защитената зона 

на национален парк “Централен Балкан”.

проект за възстановяване на 
популацията на белоглавия 
лешояд в национален парк 
“Централен Балкан”.

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е 

една от най-големите грабливи птици в 

Европа, с размах на крилете около 2.5 

метра и тегло между 8 и 11 килограма. 

Тази птица гнезди в колонии по 

вертикални скални повърхности и се 

храни, късайки животинска мърша. По 

този начин пречи на разпространяването 

на опасни заболявания, прочиствайки 

по естествен път опасни отпадни 

вещества
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Белоглавият лешояд гнезди в сардиния, в 

крайбрежни райони с надморска височи-

на от 40 до 300 м, в районите около Боза 

и алгеро, в хълмисти и планински райони 

с надморска височина около 1 250 м. ра-

йоните, които видът е избрал, са най-вече 

тези с изключително ограничено човешко 

присъствие и изобилие на скални повърх-

ности. 

Белоглавият лешояд е социален вид, жи-

веещ в постоянна моногамия. лешоядите 

достигат полова зрялост едва около петата/

шестата си година и търсят тясна близост 

с други, тъй като това стимулира половия 

подбор и благоприятства за успеха на пос-

ледващо възпроизводство.

Белоглавите лешояди се хранят с мърша на 

средни до големи по размер питомни жи-

вотни и диви копитни животни. в сардиния 

те се хранят предимно (около 80%) с трупо-

ве на овци и кози. 

Проектът
намаляването на броя на белоглавия ле-

шояд се дължи на комбинация от фактори. 

Широкоразпространеното използване на 

ветеринарни препарати означава по-ниска 

смъртност на стопанските животни, което 

от своя страна влияе върху наличието на 

мърша, която е  храната на лешояда. от-

ровните вещества (отровна примамка), ко-

ито се използват за намаляване на броя на 

лисиците и бездомните кучета, както и фи-

тосанитарните препарати за защита на по-

севите, са навлезли в хранителната верига. 

Бракониерите продължават да преследват 

този вид. планинският туризъм, катеренето 

и други неконтролирани спортни дейности, 

заедно с преките недостатъци на вида (бав-

но развитие, късна полова зрялост и ниско 

ниво на възпроизводство) са аспектите, ко-

ито увеличават риска от изчезване.  

• проектът, разработен от Legambiente в

сътрудничество с Enel, ще бъде с продъл-

жителност 12 месеца и ще има за цел да 

изучи и наблюдава вида и неговото мес-

тообитание в района около Боза, като 

специално внимание ще се обърне на яв-

ленията, ограничаващи вида и заплашва-

щи оцеляването му, включително: 

- проблемът с бездомните кучета и

използването на отровни примамки от 

животновъди, овчари и козари;

- смущения, предизвикани от човешката

дейност (фотографиране, преходи, на-

блюдение на птиците, параглайдинг, ло-

вуване), но също загуба на местообита-

ния, фрагментация и трансформация;

- недостиг на хранителни ресурси; 

- преследвания и вандалски актове;

- използване на отровни вещества и

наличие на тежки метали.

• проектът има за цел също да подобри

познанието за белоглавия лешояд в сар-

диния чрез: 

- изготвяне на информационна брошура,

която ще се разпространява в училища-

та в региона;

- провеждане на срещи с местното

население.

• строителните работи включват:

- изграждане на наблюдателни станции

за изучаване на вида;

- изграждане на природна пътека в

защитената област, по която ще бъдат 

разположени информационни табла.

Белоглав 
лешояд в 
северозападна 
сардиния

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е 

добре познат вид в района на Среди-

земно море, както заради големите си 

размери, така и заради величествени-

те си полети. По специално, поради на-

маляващия си брой, той се превърна в 

символ, който помага на обществото 

да осъзнае необходимостта от опазва-

не на земеделските райони, в които си 

съжителства с други нуждаещи се от 

опазване видове. 
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Геотермалните полета, които допринасят 

за създаване на национална геотермална 

мощност от над 3000 MW, се намират в 

района алто лоа в регион антофагаста на 

надморска височина от повече от 4 500 м. 

именно тук се изпълнява геотермалният 

проект на Endesa Chile, кебрада дел сокете, 

който има за цел производство на електро-

енергия от възобновяеми енергийни източ-

ници. това е районът, в който се намират 

общините токонсе и каспана в атакаменя. 

Endesa Chile постигна споразумение с тези 

два града за оказване на подкрепа на нови 

възможности за развитие, насочени към 

подобряване на качеството на живот на 

местното население. 

Проектът 

Чрез използване на системата на инките за 

терасирано земеделие, проектът има за цел 

да запази отглеждането на място не само 

на многобройните ароматни и уханни рас-

тения, но и на посевни култури от времето 

преди колумб, които местното население 

отглежда от незапомнени времена и чиито 

видове са застрашени от изчезване.

селскостопанските продукти на андите, 

принадлежащи към природното и култур-

ното наследство на населените места в 

пустинята атакама, са най-вече киноа реал, 

многоцветна царевица и различни раз-

новидности на андийския картоф). освен 

това, добре известни ароматни и уханни 

треви (риган, розмарин, чесан, лимонова 

върбинка и мента, лайка от пуна де атака-

ма) ще се отглеждат и продават в съответ-

ствие със стандартите за честна търговия, 

както на местния пазар, така и в други стра-

ни като италия.

проектът включва следните основни области:

•  възстановяване и подготовка на терасите

от времената преди колумб, с цел запаз-

ване на отглеждането на местни видове и 

ароматни и уханни треви;

• съживяване на местните техники за

сеитба, със специално внимание върху 

систематичното производство на расти-

телни видове за пазарите, на които се 

предлагат стоки по стандарта за честна 

търговия, и за туристите, които посеща-

ват геотермалната област ел татио;

• подобряване на техниките за отглеждане,

събиране на реколтата, сушене и пакети-

ране на продуктите;

• оптимизация на техниките за обработка

на билките с цел повишаване на органо-

лептичните качества и, в най-добрия слу-

чай, тези на органичното производство.  

пустинята атакама: 
спасяване на посевите на инките

Северно Чили е земя на удивителни 

контрасти: яркото слънце през деня 

отстъпва на ниски температури през 

нощта, които могат да паднат до под 

- 10°C. Районът е пустинен, с каменист 

ландшафт, характерен със земни 

и охрени цветове. Тази привидно 

пасивна сцена крие изключително 

красиви културни и природни обекти и 

изключително разнообразна по обхват 

местна флора и фауна.
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Белите щъркели извършват изключителен 

подвиг, мигрирайки на около 10 000 км от 

европа до Южна африка и връщайки се 

след това всяка година на едно и също мяс-

то в европа. след прекъсване от три века, 

белият щъркел се върна отново да гнезди в 

Южна италия. екип на службата за надзор 

на околната среда, A.T.A.P.S. (Associazione 

di Tutela Ambientale – асоциация за опазва-

не на околната среда) в сала консилина в 

провинция салерно пръв забеляза двойка 

щъркели през пролетта на 1996 г. двойката 

започнала да прави гнездо на върха на стълб 

по електропровод средно напрежение (20 

kV), собственост на Enel, известен като “сан 

руфо”. оттогава, областта на гнездене сала 

консилина е обект на различни проучвания 

на етологията на тези прекрасни птици. вся-

ка година се определят екипи от екологични 

патрули, които се грижат за безопасността 

на щъркелите и събират данни за движени-

ята и навиците им.

Проектът
от момента, в който бяха забелязани 

за първи път, Enel направи всичко по 

силите си да гарантира безопасността на 

съоръженията, за които отговаря, и където 

щъркелите гнездят и посещават, така че 

животът им да бъде запазен. 

когато гнездото на обекта в сала консилина 

беше разрушено по случайност през 2005 

г., Enel взе решение от 2006 г. да работи 

с A.T.A.P.S. на върха на пилона, избран 

от щъркелите за гнездо, беше поставена 

мрежа с електродъгово заваряване, а 

електропроводите бяха обвити с двоен 

пласт изолирбанд за защита на птиците.

следващата пролет двойката щъркели 

отново се завърна във вало ди диано и 

даде знак, че одобрява платформата, 

изграждайки гнездо върху нея.

като част от инициативите си за опазване на 

околната среда и програмата си “природа и 

територия” Enel помогна, в сътрудничество 

с национален парк “Чиленто” и “вало 

ди диано”,  световния фонд за дивата 

природа и LIPU (италианско дружество за 

защита на птиците) да запази и подобри 

избрания от щъркелите обект, както и 

да допринесе за образователно-научната 

работа, чрез изграждане на наблюдателни 

убежища и отдалечени видео камери. 

Благодарение на тези усилия на Enel, стана 

възможно щъркелите да се размножат 

и да се излюпят много малки щъркели, 

които останаха с родителите си в края на 

периода на отбиване. от 1996 г. до сега, от 

стълба на Enel са отлетели не по-малко от 

25 щъркела.  

Enel осигурява дом на 
щъркелите.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е 

птица, която всички ние познаваме, 

но която само малцина щастливци 

са успели да видят на живо. Навикът 

да гнезди на покривите на къщите е 

направил тази прекрасна птица герой 

в много приказки, както и символ 

на късмет, щастие, плодородие и 

честност. 

i
t

a
l

i
a



18 19

тези мочурища играят ролята на убежище 

за диви животни като имперския испански 

орел и испанския рис. резерватът се рад-

ва на значително одобрение - “доняна” е 

единственото място в испания, признато от 

Юнеско за биосферен резерват (1980 г.), 

както и за обект на световното наследство. 

в миналото резерватът е бил разделен на 

две отделни части. първата част е била 

природен парк “доняна”, област с широко 

разпространение на иглолистни гори, мо-

чурища и канали на река Гуадалкивир, ко-

ято преди много време е наводнявала мо-

чурището. втората част е била национален 

парк “доняна”, най-големият екологичен 

резерват в европа, известен по целия свят, 

и характеризиращ се с огромни мочурливи 

площи, в които редица водни видове пре-

карват зимата. през 2007 г. двата парка се 

обединяват в природен резерват “доня-

на”, създаден по силата на закон 8/1999 г. 

от 27 октомври (дв бр. 37 от 25 ноември 

1999 г.). 

Проектът 
Enel Union Fenosa Renovables се съгласи да 

подкрепя различни инициативи на Фонда-

ция “доняна 21”. по този начин, компа-

нията ще спонсорира един от слънчевите 

панели, които образуват слънчевата гора 

в парке дунар де Маталасканяс (уелва), и 

ще финансира енергийния одит в прием-

ните и природните информационни цен-

трове в природния резерват “доняна”.

Благодарение на това споразумение, EUFER 

и Фондация “доняна 21” продължават да 

работят в тясно сътрудничество за насър-

чаване на икономическото, социалното и 

екологичното развитие на районите, както 

и за повишаване на съзнанието по отно-

шение на културата, правилата и средства-

та в рамките на компанията, свързани с 

устойчивото развитие и защитата на би-

оразнообразието в доняна. 

природен резерват “доняна”,
обект на световното 
наследство.
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Природният резерват “Доняна” обхваща 

площ от над 280,000 хектара, разпрости-

райки се в провинциите Уелва, Севиля и 

Кадис: счита се за едно от най-важните 

мочурища в Европа е и включен в списъ-

ка на мочурливите местности, съставен 

съгласно международната конвенция 

Рамсар (1982 г.).

Хиляди мигриращи птици от над 300 раз-

лични вида пристигат в това естествено 

наводнено място с пусти плажове и мо-

чурища, които през зимата са наводнени, 

а през лятото се пресушават. 
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в частност, льо Мортин обхваща 120 хекта-

ра: около 30 хектара от тях, разположени до 

централата “преза волтурно”, собственост 

на Enel, са предоставени от Enel на неправи-

телствената организация “пианета тера”. 

река волтурно тече през този район, обра-

зувайки речни острови с уникални харак-

теристики: животинските видове, които се 

срещат тук, включват голямата европейска 

чапла, нощната чапла и малкия воден бик; 

други срещащи се видове са рядкосреща-

ната блатна костенурка, местен вид, както и 

бозайници като язовец, сърна и елен. 

видрите са среден по големина месояден 

вид, с къси крака, дълго слабо тяло и дебела 

водонепропусклива козина, кафява на гърба 

и краката. пръстите на краката им са много 

чувствителни на допир, доколкото видрите 

ги използват да търсят и хващат мърша по 

песъкливите дъна на реките или под камъ-

ните. те са много умели плувци - сплескани-

те им опашки и ципестите им лапи помагат 

за това, и, докато се намират под водата, 

специални клапи запушват ушите и ноздри-

те им и не позволяват проникване на вода. 

районът им на разпространение в италия се 

е свил драстично през миналия век, поради 

безразборния лов, смяна на местообитание-

то вследствие на неподходящи отклонения 

на водните басейни и неконтролирано стро-

ителство по бреговете.  

видрите са биоиндикатор за качеството на 

околната среда, в която живеят, тъй като 

имат забележимо предпочитание към по-

естествени местообитания - крайречната 

растителност и естествените речни брегове 

им предлагат убежище и места, където мо-

гат да отглеждат малките си, като в същото 

време, обилното количество риба осигуря-

ва основната им храна, и, поради това, те 

са изключително чувствителни към замър-

сяването на водите. 

Проектът
с помощта на Enel стартира проект за на-

блюдение и защита на местообитанията на 

видрите. 

по-специално, работата ще включва: 

• наблюдение на броя на отделните видри

с цел получаване на нови данни за раз-

пространението на този вид и използва-

нето на територията. тази работа ще се 

извърши от двама зоолози, специалисти 

по видрите;  

• ограждане на районите около бреговете

на река волтурно, с цел запазване на при-

родните местообитания на вида; 

• изграждане на добре маскирани пунктове

за наблюдение на диви животни;

• монтиране на образователни табла, които

дават на посетителите пълна информа-

ция за проекта и наблюдаваните видове, 

и които ще се разположат при източника 

на река волтурно и по пътеките на при-

родните резервати “рипаспаката” и “льо 

Мортин”.

видри в долината Горно 
волтурно: присъствие, което 
трябва да се защити и укрепи.

През последните години бяха направени 

някои много важни наблюдения в областта 

между реките Горно Волтурно и Горно 

Сангро, където ограничен брой видри, 

животни от семейство порови,  заплашени 

от изчезване, все още могат да оцелеят. 

Въпросната област е долината Горно 

Волтурно в провинция Изерниа в 

мочурището “Льо  Мортин”, където все още 

могат да се срещнат последни остатъци от 

широкоразпространени хидрофилни гори 

(върба, топола, елша), растящи навремето 

по цялата дължина на реката. .
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Работата в подкрепа на биоразнообра-
зието помогна на Enel да достигне най-
високи резултати в областта на отговор-
ността по отношение на устойчивото 
развитие: нашата компания постигна 
над средната обща резултатност и през 
2008 г. подобри позицията си в крайното 
класиране по Световния индекс на Дау 
Джоунс за устойчиво развитие в сравне-
ние с позицията си от предходната годи-
на, и в частност по отношение на еколо-
гичния сектор, който включва проекти, 
свързани с биоразнообразието. 
През последните три години, работата 
в подкрепа на биоразнообразието ни 
помогна да превърнем Enel в модел за 
Корпоративна социална отговорност. 

Проектите за опазване на би-
оразнообразието са част от стра-
тегията на Enel за устойчиво раз-
витие. 
За повече информация, виж До-
клада за устойчиво развитие на 
компанията, който е публику-
ван на следния Интернет адрес: 
http://www.enel.it/azienda/
Sostenibilita/bilanci_sostenibilita/
sostenibilita2008/
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