София, 31 януари 2013 г.

Българските орехи и черница от с. Глушник ще се състезават за
„Европейско дърво на годината 2013”

От днес, 1 февруари 2013 г., на сайта www.treeoftheyear.org започва гласуването в конкурса
„Европейско дърво на годината” 2013. В него, заедно с българските орехи и черница от
Глушник ще се състезават дървета с интересни истории от Чехия, Ирландия, Словакия, Унгария
и Полша. За разлика от други конкурси, в този възрастта, красотата и височината на дърветата
не са от голямо значение – по-важни са историите, на които са били свидетели те. Целта на
конкурса е да привлече вниманието на обществото към интересни дървета свързани с местни
историческите и природни богатства, да ги съхрани и популяризира. Гласуването ще приключи
на 28 февруари и организаторът на конкурса, чешката фондация „Партньорство” ще извести
резултатите на 1-ви март. Награждаването на победителите ще се проведе през м. май в
Брюксел.
Историите на дърветата финалисти в третото издание на конкурса „Европейско дърво на
годината” изразяват силната връзка между дървета и хора. “Тези дървета, много от които
столетници, са били свидетели на важни исторически и житейски събития и са здраво
свързани с живота не само на определени групи от хора, а често и на целия град или село.”
споделя координаторът на конкурса Хана Рамбоскова от Фондация „Партньорство” Чехия.
Черницата и двата ореха, които растат в сливенското село Глушник, пазят старите тайни на
бунтовниците от времето преди освобождението на България от Турско робство. Орехите са на
повече от 200 години, а черницата е над 500-годишна. „Под нея често е отсядал Панайот
Хитов, който я описва в книгата си „Как станах хайдутин” като място, където е събирал
хайдутите си”, споделя номиниралият дърветата Стефан Стефанов от гр. Сливен. На мястото,
където растат защитените вековни дървета, е била къщата на Паскал Воеводa, дясна ръка и
най-верен ятак на Панайот Хитов. Този двор Панайот Хитов е използвал за сборен пункт на
четата си и многократно го споменава в книгите си. Лагерът на четата на Хитов е бил в
Матейския балкан - само на няколко километра северно от с. Глушник.
Впечатляващото за дърветата е не само тяхната връзка с историята на България, но и това, че
се намират в район, който е наситен с културно-историческо наследство. Археологът доц.
д.и.н. Стефан Лисицов, дългогодишен изследовател и познавач на Сливенския край, твърди, че
районът крие и редица културни феномени от различни епохи (тракийско светилище,
средновековни крепостни съоръжения, рудни находища на цветни метали, използвани в
древността)
и
тепърва
предстои
те
да
бъдат
описани
и
изследвани.
Надявам се, че тези дървета (обявени за защитени видове през м. август 2012) ще продължат
още дълго да са свидетели на писането на историята на родния ни край...

Българските финалисти, които спечелиха националния конкурс „Дърво с корен” 2012, ще се
съревновават с Краля Дъб, растящ в близост до резиденцията Чарлсвил в Тюламор, Ирландия,
унгарския чинар в Егер, платана в полското село Кози и Липата от алеята Нове Хради в Чехия.
Надеждата ни за победителите от с. Глушник е тази година те да надминат успеха на
предшествениците си и да достигнат дългоочакваното и желано от нас първо място. В
предишните две издания на конкурса „Европейско дърво на годината” през 2011 и 2012 г.
българските участници успяха да се представят много добре - през 2011 г. чинарът от с. Гърмен
се нареди на второ място, а през 2012 г. – брястът в с. Нисово, Русенско достигна трето място.
Можете да гласувате за българските финалисти на www.treeoftheyear.org, номинация
#2.
Конкурсът е организиран под патронажа на Г-н Янец Поточник, еврокомисар по въпросите
на околната среда и е подкрепен от Европейската организация на земевладелците.

Повече информация за конкурса „Европейско дърво на годината”: www.treeoftheyear.org.
Снимки на финалистите за сваляне:
Черницата и орехите на Глушник, България: http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/wwwupload/napcz_stromzivota/images/media/tree_of_the_year_2013/bg.jpg
Липа от алеята Нове Хради, Чехия (снимка: Ленка Гросманова (Lenka Grossmannová)):
http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/wwwupload/napcz_stromzivota/images/media/tree_of_the_year_2013/cz.jpg
Кралски дъб, Ирландия: http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/wwwupload/napcz_stromzivota/images/media/tree_of_the_year_2013/ie.jpg
Чинар в Егер, Унгария: http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/wwwupload/napcz_stromzivota/images/media/tree_of_the_year_2013/hu.jpg
Платан в Кози, Полша: http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/wwwupload/napcz_stromzivota/images/media/tree_of_the_year_2013/pl.jpg
Чинар от Комятице, Словакия: http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/wwwupload/napcz_stromzivota/images/media/tree_of_the_year_2013/sk.jpg

За контакти:
Любомира Колчева, Фондация „ЕкоОбщност”, lkolcheva@bepf-bg.org, тел: 0878 67 42 97
Hana Rambousková, European Tree of the Year coordinator, hana.rambouskova@nap.cz, 00420
515 903 131, 00420 775 856 359

EUROPEAN TREE OF THE YEAR
Инициативата е организирана от Фондация “Партньорство” – Чехия под патронажа на
еврокомисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник. Тя е продължение на чешкия
конкурс “Дърво на годината”, който се провежда вече 10 години. Поради неговия успех,
Фондация “Партньорство” инициира изнасянето му на международно ниво.
През 2007 г. свой конкурс “Дърво на годината” започва да провежда и Словакия, а през
2010-та идеята подеха и България, Румъния, Унгария. През тази година ще се включат също
Франция, Ирландия и Полша. Към конкурса интерес за бъдещо включване проявиха Холандия,
Португалия и дори Кения.
За първи път през 2011-та беше проведено гласуване за Европейско дърво на годината,
като победител, с 23 000 гласа, стана липата от с. Леличени, Румъния. Наградата беше връчена
на официална церемония, организирана със съдействието на Международния съюз за защита
на природата (IUCN) по време на Зелената седмица в Брюксел.
www.treeoftheyear.org

ЗА ФОНДАЦИЯ "ЕКООБЩНОСТ"
Фондация „ЕкоОбщност” е неправителствена организация в обществена полза. Създадена
е през ноември 2003 г. като местния партньор на още 5 фондации, работещи в подкрепа на
местни екологични инициативи в Чехия, Румъния, Полша, Словакия и Унгария. От тогава до
днес работим активно по привличане на средства (главно от външни донори) за подпомагане
на граждански инициативи по опазване на биоразнообразието, насърчаване ползването на
възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност, подобряване на градската
среда и мястото ни на живот със собствени усилия, изграждане на екопътеки за пешеходен и
велотуризъм и популяризиране на културно-историческото и природно наследство, др.
Стремим се да подпомогнем реални и искрени усилия на гражданите не само да запазим
ценната ни природа, но и да станем общество, което с начина си на живот показва зрялост и
разбиране, че ресурсите и Земята са общи и отговорността да ги стопанисваме и пазим – на
всекиго.
В резултат от работата ни до момента сме подпомогнали над 270 инициативи в цялата
страна. Паралелно с подкрепата ни, се стремим също сами да изпълняваме определени
дейности, ориентирани главно към промяна на мисленето и начина на живот на хората към
по-устойчиви практики.
www.bepf-bg.org

