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„Отписаният завинаги“ се завърна в българската 
природа и „възкръсна“… 

Разпространение на вида през 2023 г. 

Бързата „окупация“ 
на р. Дунав от 

„дървосекача – 
хидроинженер“. 

Николай Боев (Кайо) – доайенът на природозащитата в България. 
Мечтата му се сбъдна – бобърът от „Рибния буквар“ оживя. 

Вероятният брой на семейните 
групи в България е 100–150, а на 

индивидите – от 400 до 600. 

От фосилно –  
в рецентно 
състояние. 

Ключов вид, едификатор и хидроинженер за крайречните 
екосистеми. 

Не ми пречете и ще възстановя реките ви, безплатно и разумно! 

На 7 април всяка година по Света се чества Денят на бобъра! Авторите организират две презентации за бобъра в България, посветени на  
Световния ден на бобъра (7 април) и Седмицата на гората (3-9.04.2023): 

- 05.04.2023 г., гр. София, ЛТУ, зала „проф. Мако Даков“, от 17 часа 
- 07.04. 2023 г., гр. Русе, РИОСВ Русе, информационен център, от 10:30 часа 

Научните изследвания, медийната 
пропаганда и гражданската 

природозащитна наука водят до 
„пороен дъжд“ от нови данни. 

Конфликтите на интереси са 
си ваши. Оставете ме на мира. 

Имам право да поправя 
грешките на вашата алчност 
и самоубийствена амбиция. 

Въпрос: Вода гази – жаден ходи. Що е то? 
Отговор: Хората без бобрите! 

Започнах реконструкциите по реките Тимок, Осъм, Янтра и 
Русенски Лом, но смятам скоро и Балкана да прехвърля, та 
да може Бялото и Мраморно море и те да ми се порадват. 

     Установените находища на бобъра попадат в 15 Защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000, 2 Природни парка, 5 резервата и 

13 Защитени местности. 

     Бернска конвенция – Приложение 3 

     Директива 92/43 – Приложения 2, 4 и 5  

     IUCN – LC (незастрашен) 

     България – считан за изчезнал; задействана от авторите процедура по 
включването му в Приложения 2 и 3 на ЗБР като строго защитен вид 

ДА в Румъния и 
НЕ в България! 

Защитен ли е „Бобчо“? 

От точката на Черни Лом, по цялата крайдунавска България, 
после през Балкана… Накрая – „Бобчо“ на три морета! 


