ДЕТСКИ ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА ОТКРИТО
В местността Дендрариума беше изграден в годината на 70-годишнината на парка (през 2004 г.) върху
площ от 20 дка. Той предоставя богата информация
за биологичното разнообразие на Витоша, съчетана с възможност за разнообразни игри и забавления на площадки с детски съоръжения.

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕНТРОВЕ, МУЗЕИ И
СПОРТНО-ИНФОРМАЦИОННИ АЛЕИ
В ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
През последните десетина години в района на местността Дендрариума в Природен
парк „Витоша“ бяха изградени множество информационни центрове, музеи и информационни алеи. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ работи усилено в превръщане
на Дендрариума в място за обучение, поради достъпността и близостта му до София.

ПРИРОДОЗАЩИТНИЯТ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ВИТОША”

АЛЕЯТА НА КАРСТА
е изградена през 2008 г. Тя е с дължина 10 км и
представлява кръгов маршрут. Алеята започва от
покрайнините на с. Боснек, изкачва се на север,
срещу течението на река Добри дол – десен приток
на река Струма, продължава на запад, а после на юг
и завършва отново в с. Боснек. По пътя се откриват
красиви гледки към южните склонове на Витоша.
По протежението й са поставени 10 информационни табла, които запознават туристите с природното и културно богатство на района,
както и със специфичните природни местообитания на Боснешкия карстов район.

е първият от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии
в България. Той е създаден през 1999 г. по повод 65-тата годишнина от обявяването на парка.
Природозащитният информационен център се
намира на около 1 км от кв. Драгалевци в близост до Драгалевския манастир и се стопанисва
от РИОСВ – София. Заявки за групови посещения се приемат на тел: 02/955 41 52

МУЗЕЯТ НА МЕЧКАТА

Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
София 1303, ул. „Антим І” №17, тел.: +359 2/989 53 77, 988 58 41, 980 56 88
e-mail: dppvitosha@iag.bg, www.park-vitosha.org, www.bg-park.net

е изграден през 2004 г. в района на Дендрариума
на мястото на полуразрушен, изоставен пътен кантон, който Дирекцията на Природен парк „Витоша“
ремонтира и възстанови. В музея са представени
начинът на живот и биологията на най-едрия европейски хищник – кафявата мечка. Тук посетителите
се запознават с видовете мечки, с разпространението на кафявата мечка в България, с нейните местообитания и годишен цикъл, с факторите, които
превръщат мечките в стръвници, както и с правилното поведение в планината при среща
с мечка. Представени са и някои традиционни народни вярвания, свързани с мечката.

МУЗЕЙ НА СОВИТЕ

Проектът „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“ се финансира от
Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg

Изграден е през 2004 г. в местността Бели брези на
2 километра от Дендрариума по пътя за Златните
мостове. Информационните табла запознават посетителите с характерните особености на совите
в България, с техните размери, местообитания и
храна, със страха, който те са всявали в миналото с
присъствието си, с поверията, свързани с тези нощни обитатели. Експонатите в музея не са препарирани животни, а са изработени от епоксидна смола, като размерите и външният им вид
се доближават максимално до оригиналите.

МУЗЕЙ НА ВОДНОТО КОНЧЕ
Разположен в местността Белите брези в непосредствена близост до музея на совите. В него са
представени както част от 68-те вида водни кончета, обитаващи България, така и много други от
различни краища на света.
Музеите са отворени за посетители от 1-ви
май до 30-ти октомври.
От лятото на 2002 г. функционира НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРКОВ ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР в София, пл. Възраждане, ул. „Антим I“ № 17. Той предоставя информация за защитените територии в България и по света. Тук могат да се получат
специализирани издания на националните и природните паркове в България.

ДЕТСКИЯТ
ЕКОСТАЦИОНАР
„БЕЛИ БРЕЗИ“
е в непосредствена близост до
музеите на совите и на водното конче недалеч от Дендрариума. Сградата беше построена
с естествени материали - глина, камък и дърво. Зидарията
е от непечени глинени тухли,
покрити с двупластова мазилка от глина, пясък и ситно нарязана слама. Градежът е по
стара строителна технология с
обли дялани греди, а подовото отопление - по системата „Хипокауст”, използвана
още в Древния Рим.
Финансирането на дейността беше осъществено по проекта на ДПП „Витоша“ „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България“, одобрен за финансиране по финансовия механизъм на Европей-ското Икономическо Пространство, изпълняван в партньорство с NHU (Norwegian Crafts Development)
– Норвегия. Екостационарът предлага възможности за провеждане на програми за
екологично обучение със съвременно демонстрационно оборудване. В съчетание с
музеите на мечката, водното конче и совите, разположени в непосредствена близост,
и с информационната алея в местността Игликина поляна, Детският екостационар
предоставя добри възможности за провеждане на зелени училища. По този начин се
удължава престоят на посетителите на парка, когато условията възпрепятстват обучението на открито, предлагайки подходящи условия за занимания в уютна атмосфера.
През 2013 г. Детският екостационар „Бели брези“ получи
специалната награда в категорията „Сгради с елементи на
зелена архитектура“ в Националния конкурс „Сграда на годината“.

БОТАНИЧЕСКА АЛЕЯ ЗА
НЕЗРЯЩИ
Разположена е до пътя към
Златните мостове, в местността Дендрариума. Дължината
й е 610 метра, а представените растителни видове са 26
на брой, като за всеки един от
тях е дадено описание и на
брайлово писмо. Достъпността и близостта до София, езерата, детските съоръжения за
игра – люлки, пързалки, наблюдателни кули и мостчета
привличат много туристи не
само през почивните дни.

СПОРТНО-ИНФОРМАЦИОННА АЛЕЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Изградена е в близост до хижа „Иглика“, на около километър от Дендрариума.
Представлява кръгов маршрут с дължина 285 метра. Богато илюстрирани табла
дават информация за биологичното разнообразие и културно-историческото наследство в Природен парк „Витоша“ и парковете в България. Текстовете са написани и на брайлово писмо. Тук идват много хора, тъй като има забавления за всички
- люлки за децата, заслони и пейки за възрастните, а най-големите спортисти често
си организират състезания по футбол на поляната в средата.

ТОРФИЩНАТА
ИНФОРМАЦИОННА
АЛЕЯ
е изградена в местността Офелиите, на около
1 км над Ветровала. Тук
посетителите научават за
значението на торфищата
и мочурите в парка като
вододайни зони и като
важен източник на суровини за промишлеността
и медицината. Алеята е
създадена, тъй като на територията на Природен
парк „Витоша“ е резерватът „Торфено бранище“, който опазва най-значителния за България комплекс от
високопланински торфища. Торфът има изключителни водозадържащи свойства и
достига на места дебелина до 2 метра. Дебелината му нараства с по около 1 мм
годишно, което означава, че формирането му на Витоша е започнало преди близо
2000 години.

