ЗАЩО ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША СТАНА ПОПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА ТУРИСТИТЕ
(прессъобщение)
Природен парк Витоша е най-посещаваната защитена територия в България. Близостта му до
София е предпоставка за огромната натовареност на северните части на парка, които са в
непосредствена близост до столицата. Концентрацията на туристи в определени части на
парковата територия създава условия за безпокойство на дивите животни. За насочване на
туристическия поток в други части на парка е необходимо наличието на добре обозначени
маршрути с ясна маркировка, информационни табели и кътове за отдих. В тази насока бяха
насочени усилията на парковата администрация през последните три години. В периода 2009
– 2012 г. Дирекцията на Природен парк Витоша работи по проект: „Изпълнение на
приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша, финансиран от
Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Освен дейностите, свързани с
опазване и възстановяване на редки и защитени растителни и животински видове, ремонт на
алеите по 7 маршрута, изработка на обща интерпретационна програма за фауната в парка,
проектът даде възможност да се възстанови стълбовата маркировка на 5 туристически
маршрута.
Ако искате да видите една малка част от изграденото, елате с нас.
Ще минем през нови, непознати места и ще се насладим на красивите гледки.
Ще посетим западните части на Витоша.
Ще се разходим по туристическата пътека с новоизградена стълбова маркировка по маршрута
х. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово. Ще минем през местностите Кало, Сопо и
Рибарника. Ще ви предложим наблюдение с бинокли на интересни места.
Експертите от Дирекцията на Природен парк Витоша ще бъдат с Вас и ще отговарят на
всички Ваши въпроси.
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За желаещите да се включат в това пътешествие предоставяме следната
ПРОГРАМА
Дата: 14.06.2012 г.
9.00 ч.

Среща пред офиса на ДПП Витоша на пл. Възраждане в София, ул. Антим І № 17.
Отправяме се към село Кладница, и оттам – към хижа Селимица с организиран
транспорт.

10.00 ч.

Пристигане пред х. Селимица. Разходка по туристическия маршрут с
новоизградена стълбова маркировка х. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово.
(предвижда се разходката да завърши до заслон Дивия бик на около 3 км от х.
Селимица). Маршрутът преминава близо до естествената популация на
Европейския лалугер в парка. Следва наблюдение с бинокли на мястото, където
се извършва реинтродукцията на Балканската дива коза на Витоша. Преходът е
приятен, без екстремни участъци.

12.00 ч.

Групата се отправя от заслон Дивия бик обратно към х. Селимица.

14.30 ч.

Обяд в х. Селимица.

15.30 ч.

Групата се отправя обратно към София.

16.30 ч.

Пристигане в София пред офиса на ДПП Витоша

Дирекция на Природен парк Витоша
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