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 Проектът

 Целта на проект „Светло бъдеще за черния лешояд”– LIFE14NAT/
BG/000649 е да бъде възстановен черният лешояд (картал) като гнездящ в 
България. Видът е бил разпространен на много места в страната до началото 
на ХХ век, но изчезва напълно в края на 1960 г., поради пряко и индиректно 
преследване от човека.
 Проектът е иницииран и се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани – 
Стара Загора“ www.greenbalkans.org, Фонд за дивата флора и фауна www.fwff.
org , Фондацията за опазване на лешоядите www.4vultures.org , Евронатур www.
euronatur.org , и Регионалното правителство на Екстремадура www.juntaex.
es, и е съ-финансиран от Програма ЛАЙФ на ЕС https://cinea.ec.europa.eu/
programmes/life_en. През 2021 година, в резултат дейността ни по проекта, 
черният лешояд беше успешно възстановен, като гнездящ в България. Това 
стана възможно, чрез внасяне на индивиди от Испания и някои европейски 
зоопаркове, членуващи в EEP на “EAZA”, и тяхното освобождаване в при-
родата в Източна Стара планина (районите на гр. Котел и гр. Сливен – ПП 
“Сините камъни”), както и в ПП „Врачански Балкан“. По проекта бяха извър-
шени редица дейности, които доведоха до подобряване на местообитанията 
за черния лешояд – анализ на състоянието и подпомагане на животновъдс-
твото и дивеча, целево управление на пасищни комплекси в районите за ре-
интродукция, поддържане на площадки за подхранване, изграждането на из-
куствени гнездови платформи, образователни дейности и връзки с местната 
общественост и др.

Сканирай със смартфон за повече информация
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 ВЪВЕДЕНИЕ

 С механизацията на селското сто-
панство през втората половина на ХХ 
век и изчезването на конете в земеделие-
то, наличността на трупове за птиците, 
хранещи се с мърша, значително е нама-
ляла. Самото екстензивно животновъд-
ство също е намаляло през последните 
десетилетия в повечето райони. Пър-
воначално законната, а днес вече неза-
конна, употреба на отрови, е довела до 
сериозно редуциране популациите на 
лешоядите и други мършоядни видове в 
България и Европа. Възстановянето им и 
възвръщането на баланса между стопан-
ската дейност на човека и опазването на 
природата, изисква из учаване, планира-
не и устойчиво управление на земеделс-
ките и животновъдните практики.
 Лешоядите и биоразнообразието 
като цяло, имат полза от екстензивното 
животновъдство, тъй като животните 
са на свободна или контролирана паша 
по естествени пасища с кратък, или ни-
какъв оборен период. В по-редки случаи 
полза за лешоядите може да има и от 
интензивното животновъдство, но само 
когато труповете на умрели във фермата 
животни и/или кланичният отпад се до-
ставят редовно на площадки за подхран-
ване на лешояди. Но при този тип произ-
водство, ветеринарните медикаменти са 
по-силно застъпени. А те със сигурност 
вредят на лешоядите, ако не остро и мо-
ментално, то латентно и в дългосрочен 
аспект. 

 Екстензивното животновъдство е 
трудно и рядко печелившо начинание в 
съвременните условия. В повечето слу-
чаи инвестицията в ново стопанство е 
необоснована. Днес дори съвършено 
подредена и умно направена екстен-
зивна животновъдна ферма, с всички 
атрибути и наличие на собствена или 
надлежно наета земя, сертифицирани 
редки породи и т.н. не може да същест-
вува чисто пазарно, без субсидии. Дори 
субсидирана по всички възможни мер-
ки, пак рентабилността й е под въпрос, 
ако не са спазени редица условия. Пазар-
ната реализация е строго контролирана 
и възпрепятствана от административни 
пречки. Дребните преживни животни 
са честа плячка на хищници – вълк, чакал 
и кучета, което възпрепятства свободно-
то им отглеждане без пастир.
 Шансът за съществуване на екстен-
зивно животновъдство при съвременни-
те пазарни условия е чрез свободна паша 
на говеда, коне и дивеч. Но тя се смята за 
противозаконна, защото животните чес-
то се озовават сред населени места, шо-
сета, стават причина за катастрофи или 
пакостят в незаградени ниви и градини.
 Идеята на настоящото издание е да 
представим някои възможни решения 
на част от идентифицираните проблеми 
и да повдигнем още въпроси, за които в 
бъдеще да се търсят решения.



4

КОИ ВИДОВЕ ПТИ ЦИ СА ОБЕКТ НА ПОДПОМАГАНЕ?

 Лешоядите и някои други видове птици се хранят изключително или при въз-
можност с труповете на умрели животни. Тук са описани представените в България 
видове:

 Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

 Една от най-едрите хищни птици в България с дължина на тялото около 100 см, 
размах на крилата около 260 см. Оперението на тялото е светлокафяво с черни ма-
хови пера и опашка. Главата и шията са покрити с къс бял пух. В основата на шията 
има добре видима якичка, прекъсната от предната страна; при възрастните гърбът и 
крилата са пясъчно жълти, а при младите тъмно-медно-червеникави. Маховите пера  
са черни. Лети предимно с реещ полет и леко повдигнати клила. При кацане изпъва 
краката си напред и надолу, за разлика от черния лешояд, който повдига опашката 
си. Често се наблюдават големи групи, особено около храна и по местата за нощу-
ване – от няколко до 20–30 и повече индивида. На храната се скупчват и бият, като 
издават разнообразни звуци наподобяващи съскане, свистене и гърлен рев. В Бълга-
рия се среща целогодишно. Рядък – единствено в Източните Родопи и по местата за 
възстановяване на лешоядите в Стара планина (Котленска планина, Сините камъни, 
Врачански Балкан), Кресненския пролом и прилежащите райони.

 Черен лешояд, ка ртал (Aegypius monachus)

 Най-едрата хищна птица в България с дължина на тялото около 105 см, размах 
на крилата около 270 см. Оперението на тялото при възрастните е тъмнокафяво, а 
при младите почти черно; главата и шията са голи; пухът по главата е сиво-кафяв до 
тъмнокафяв; около очите, гърлото и тила е по-дълъг; гърлото е черно с цяла якичка; 
опашката е клиновидна. В полет птицата изглежда с много широки дъсковидни кри-
ла, като маховите пера оформят добре видими „пръсти”. Бавни и тежки махове при 
излитане, иначе, почти през цялото време полетът е реещ и крилата изглеждат леко 
увиснали. По-често се наблюдават единични птици или двойки картали– понякога 
около струпвания на белоглави лешояди. Много рядко се събират на групи, надхвър-
лящи 4–5 черни лешояди на едно място. В България се среща целогодишно. Рядък 
– единствено в Източните Родопи и по местата за възстановяване на лешоядите в 
Стара планина, Кресненския пролом и прилежащите райони. 

 Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

 Най-дребният от същинските лешояди – с големина и окраска (при възрастни-
те) на бял щъркел, но без дълги шия, клюн и крака. Дължината на тялото е около 65 см, 
а размахът на крилата около 170 см. Характерно бяло оперение и черни махови пера 
при възрастните. Гушата и гърлото са неоперени с жълта кожа. Младите са черно-
кафяви, а преходните форми от млади към възрастни са шарени. Маховите пера при 
всички, вече летящи екземпляри, са черни.  Далечен мигрант. В България се среща 
само от края на март до средата на септември. Предпочита да зимува на юг – в Аф-
рика и Арабския полуостров. Рядък – среща се в Източните Родопи, Източна Стара 
планина и Предбалкан, Русенски Лом, а понякога по местата за възстановяване на 
лешоядите във Врачански Балкан, Кресненския пролом и прилежащите райони. 
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 Ска лен орел (Aquila  chrysaetos)

 Един от най-едрите орли в България – дължина на тялото около 82 см и размах 
на крилата около 212 см. Кафяво оперение със златиста грива и глава, при младите 
по-тъмно, но с контрастни бели препаски на опашката и по дължината на крилата. 
Трудно отличим от възрастния царски орел. В реещ полет профилът на крилете е под 
формата на дълбоко V. Среща се целогодишно из всички планини в България, неряд-
ко каца да се храни и на мърша – поединично или на двойки. Почти винаги отделно 
от лешоядите.

 Кръст ат (царски) орел (Aquila  heliaca)

 Един от най-едрите орли в България – дължина на тялото около 77 см и размах на 
крилата около 200 см. Тъмнокафяво оперение с бледожълта до белезникава грива и 
глава. Има бели петна в горната част на гърба. Трудно отличим от възрастния скален 
орел. Младите са доста различни по оперение от възрастните – светлокафяви до бле-
доохрести с тъмни, надлъжни, копиевидни петна по гърдите и гърба, и тъмни махови 
пера и опашка. В полет профилът на крилете е водоравен. Среща се целогодишно из 
низинни и предпланински до нископланински райони на Югоизточна България, но 
се среща рядко и в Западна България. Нерядко каца да се храни на мърша – поединич-
но или на двойки. Често в близост до лешояди, където се срещат.

 Морски орел (Haliaaetu s albicilla)

 Най-едрият орел в България – дължина на тялото около 80 см и размах на кри-
лете около 220 см. Възрастните са сиво-кафяви с почти черни крила; главата и шията 
са  белезникави; клюнът е много масивен и бледожълт, на върха силно извит надолу. 
Опашката е къса и заоблена и изцяло бяла. Младите са доста различни по оперение 
от възрастните – тъмнокафяви и с черен клюн. Среща се целогодишно из низинни и 
предпланински до нископланински райони на България и най-често край големи вод-
ни площи – реки, езера, язовири или морски крайбрежия. Редовно каца да се храни на 
мърша – поединично или на двойки. Често в близост до лешояди, където се срещат.

 Черна ка ня (Milvus migrans)

 Средна голяма хищна птица с дължина на тялото 58 см и размах на крилата око-
ло 170 см. Оперението е изцяло тъмнокафяво, с по-светла глава. Един от най-харак-
терните белези е врязаната опашка – белег, който е видим предимно в полет. Среща 
се почти целогодишно около мърша, но като цяло видът е рядък. Далечен мигрант. 
По-голямата част от популацията зимува на юг в Африка и Арабския полуостров. По 
време на миграция през есента – август-септември, могат да се видят и в групи от по 
няколко екземпляра, летящи с маневрен полет около местата, където се хранят лешо-
яди (ако се срещат в района).

 Обикновен мишелов (Buteo buteo)

 Средно едра и най-често срещаната хищна птица с много вариращо, пъстро опе-
рение в сиво-кафяви нюанси с по-светли до бели петна от същата гама. Рядко се храни 
на мърша – единични до два-три екземпляра, предимно през зимата.
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 ВРАНОВИ ПТИ ЦИ

 Описаните по-долу вранови птици се срещат 
често, целогодишно и повсеместно из България, 
нерядко върху и около трупове на умрели живот-
ни.

 Гарванът (Corvus corax) е най-едрата 
вранова птица – чисто черен, издаващ мощен 
дрезгав звук – „кро-кро..., кро-кро...”. Среща се от 
двойки до големи групи (до 100 и повече екзем-
ляра), които се придържат към местата за хране-
не на лешояди. 

 Сивата врана (Corvus corone) е по-
дребна от гарвана, със сиво тяло и гръб и черна 
глава, клюн, махови пера и опашка. По-рядко 
налита на мърша от гарвана. Често образува ята 
през късното лято и зимата.

 Чавка та (Corvus monedula ) е чисто чер-
на, по-дребна от сивата врана, със светли задна 
част на главата и очи. Рядко се среща на мърша, 
почти винаги на малки групи от по няколко ек-
земпляра.

 Сврака та (Pica pica) е често срещана 
дребна вранова птица с контрастно черно бяло 
оперение и много дълга клиновидна опашка. Ряд-
ко се срещат единични птици и малки групи око-
ло трупове на умрели животни. 
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ЗНАЧЕНИЕ НА ГИЛДИЯТА НА МЪРШОЯДИТЕ

 В табличен вид е онагледено, кои видове мършоядни птици, какво количество 
храна изяждат в обитавания от тях район. Обърнете внимание на процента 

мърша, включен в диетата.
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 ИСТ ОРИЯ НА 

ЛЕШОЯДИТЕ

 Черният, белоглавият и брадатият 
лешояд са изчезнали от България в на-
чалото на 70-те години на миналия век. 
Главна причина за това е методичното 
използване на отровни примамки за 
унищожаване на хищници. Тези дневни 
грабливи птици стават жертва и на пря-
кото преследване от човека, както и на 
загубата на местообитания. Към края на 
същото десетилетие белоглавият лешо-
яд успява да се самовъзстанови в Източ-
ните Родопи, където загнездват една до 
две двойки, около които се придържат 
между 20–30 птици. След прилагане на 
дългосрочна програма за подпомагане-
то и опазването му в района, днес видът 
вече наброява над 110 двойки. 
 През 2009 година започна и успеш-
но е проведена програма за възстано-
вяване на белоглавия лешояд в част от 
старите му местообитания – Креснен-
ския пролом и Балкана. Край градовете 
Котел и Сливен в Източна Стара пла-
нина, както и в ПП “Врачански Балкан” 

премина успешно първа фаза от реин-
тродукцията на лешоядите в България. 
Днес на трите места гнездят съответно 
10, 25 и 25 двойки белоглави, в резултат 
на което видът вече се счита за успешно 
възстановен в тези райони. 
 През 2018 г. започна втора фаза на 
реинтродукцията, а именно – възста-
новяването на черния лешояд в Стара 
планина. Към момента във Врачански 
Балкан и Източна Стара планина  живе-
ят по 17 индивида и гнездят по две–три 
двойки.
 Египетският лешояд не е изчезвал от 
страната, като през 80-те години на ХХ 
век все още е със стабилна популация у 
нас, наброяваща около 80–100 двойки. 
Напоследък обаче, видът е в рецесия и е 
критично застрашен с едва 21–23 двой-
ки, като продължава да намалява, въпреки 
интензивните усилия по опазването му. 
Днес продължава да гнезди един ствено 
в Източните Родопи и в Североизточна 
България (от Русенски Лом до района на 
Провадия).

Вид птица
Необходимо 
количество 

храна на ден 

Присъствие на 
мърша в 

проценти

Присъствие в 
района в дни 

през годината
Черен лешояд 0,570 кг 100 365

Белоглав лешояд 0,520 кг 100 365
Египетски лешояд 0,200 кг 100 200

Скален орел 0,300 кг 30 365
Кръстат орел 0,260 кг 20 365
Морски орел 0,300 кг 20 365

Черна каня 0,170 кг 10 165
Обикновен мишелов 0,170 кг 10 365

Гарван 0,170 кг 80 360
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 МЕСТООБИТАНИЯТА 

НА ЛЕШОЯДИТЕ

 Проблемът с техните местооби-
тания днес е свързан с липсата на дос-
татъчна хранителна база за птиците в 
предпочитаните от тях места за гнездене 
– обширните скални масиви или старите 
и със специфична форма дървета/гори. 
Отделен е въпросът, че и там птиците са 
обезпокоявани от хора или са жертва на 
техни незаконни действия, като отравя-
не, отстрел и др. 
 В днешно време, когато със своята 
дейност, човекът влияе на всички компо-
ненти на природата и сам решава дали 
да остави (и колко) пространство за 
дивата природа, лешоядите са сред най-
застрашените видове. Поради нуждата 
им от големи и комплексни природни 

место обитания, тези видове биха оце-
лели само ако са обект на специално от-
ношение и дългого дишно, целенасочено 
подпомагане. 
 Ето един пример за пряката им връз-
ка с екстензивното животновъдство: 
колония от 100 белоглави и/или черни 
лешояди се нуждае от поне 20 000 сво-
бодно пашуващи овце (или еквивалент 
около 3000 говеда/коне) в радуис от 20 
км. Освен това в този периметър е не-
обходимо да има и подходящо гнездово 
местообитание, което да е на определена 
географска ширина и надморска височи-
на. Повечето едри видове не се срещат 
над 43-я паралел в Северното полукълбо 
и предпочитат да гнездят до около 1500 
м н.в. в планините.

1312
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 Домашни животни
Овце – 50 кг
Кози – 45 кг

Говеда – 300 кг
Коне – 300 кг

Свине – 130 кг

Дивеч
Дива свиня – средно 66 кг

Благороден елен – средно 90 кг
Елен лопатар – средно 47 кг

Сърна – средно 21 кг

БИОМАСА НА ЖИВОТН ИТЕ

15

 ДИВЕЧ 

(ДИВИ ЧИФТОКОПИТН И)

 Някога, преди човекът да измести 
дивите тревопасни животни, по наши-
те земи са се срещали различни видове, 
някои от които, локално или въобще, са 
вече изчезнали. Това са: зубър, тур (диво 
говедо), тарпан (див кон), козирог. Дру-
ги като дивата коза, благородния елен и 
елен лопатар са намалели дотолкова, че 
почти не оказват екологично влияние 
– нито като пашуващи за поддържане на 
пасищата, нито като храна за хищници. 
Само два вида – сърната и дивата свиня 
от оцелелите до наши дни, съхраняват 
популации от значение за хищниците и 
за екосистемите, които обитават.
 Днес мястото на дивите тревопас-
ни е заето от селскостопанските таки-
ва – говедо, кон, коза, овца. Същите, в 
продъл жение на векове, са били пашува-
ни по завзетите от човека природни те-
ритории и са формирали съвременния 
облик на планините. Днес, когато хората 
от малките населени места се изтеглят 
към градовете, все по-обширни райони 
се обезлюдяват. Това дава възможност 
за частично възстановяване на дивите 
тревопасни, при което те заемат отно-
во историческите си местообитания. 
Паралелно, благодарение на оцелели-
те генетични линии или селекция на 
близки одомашнени форми, някои от
изчезналите видове в Европа са възста-
новени напълно (зубър, козирог) или 

частично (тур и тарпан). Същевремен-
но, примитивни породи от селскосто-
пански животни също могат да заемат 
нишата на дивия си предшественик. 
Типични за България примери са сиво-
то и късорогото родопско говедо, кара-
качанския кон и др. Също така, някои 
генетично оригинални видове могат да 
се реинтродуцират в историческите си 
местообитания, като се освобождават 
животни, отгледани в зоопаркове и спе-
циализирани развъдници. 
 Освен за възстановяване на дивите 
видове или примитивните породи, за-
селването на новообезлюдените райони 
с дивеч, подпомага възстановяването на 
екосистемите и тяхното устойчиво фун-
кциониране като цяло. Донякъде, това 
намалява и вероятността от нападения 
на хищници над селскостопански живот-
ни. В ролята си на регулатор, хищниците 
ще атакуват предимно диви животни, 
което ще отслаби значително натискът 
върху добитъка. Така ще има и непряка 
полза за лешоядите, защото е известно, 
че най-честата причина за незаконната 
употреба на отровни примамки е имен-
но конфликта на фермери с хищници.
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П
лътност на добитъка по видове и години в България в брой индивиди за 1000 ha (10 km

2) в периода 1892–2013

* В последнат
а колона са дадени данни за И

спания, къдет
о при посоченат

а гъст
от

а на добит
ъка (общо за ст

ранат
а),

броят
 на лешоядит

е е какт
о следва: белоглав леш

ояд >32 000 двойки; черен леш
ояд >2500 двойки; 

египет
ски леш

ояд >1400 двойки; брадат
 леш

ояд >150 двойки.
(източник – EU

 assessm
ents and M

em
ber States’ data com

piled as part of the H
abitats D

irective 
– Article 12 reporting process 2013–2018. Th e Article 12 web tool.)

Вид добитък/
година

1892
1900

1905
1920

1939
1948

1957
1982

1987
1999

2007
2013

2011*

Говеда
148

166
176

182
140

160
140

162
151

61
54

52
117

Биволи
36

45
50

41
30

30
20

0,4
0,2

0,1
0,1

0,1
Н

Д
Коне/магарета

45
63

70
56

80
70

60
43

44
33

24
23

Н
Д

О
вце

712
728

844
865

880
830

680
966

862
250

137
123

394
Кози

131
145

144
129

50
60

60
44

40
94

45
26

С
вине

47
38

49
106

70
100

130
346

365
155

80
53

508
О

бщо
1119

1185
1333

1379
1250

1250
1090

1561,4
1462,2

593,1
340,1

277
1019

П
тици

356
493

665
707

Н
Д

1025
1272

3654
3579

1413
1964

1191
2752

Таблица с броя на добитъка у нас по години.

Вид добитък/
година

1892
1900

1905
1920

1939
1948

1957
1982

1987
1999

2007
2013

2017

Говеда
1426

1596
1696

1877
1495

1783
1528

1807
1678

671
602

575
540

Биволи
342

431
477

418
327

303
243

44
26

10
9

10
12

Коне/магарета
434

611
674

579
822

771
718

481
487

370
270

250
250

О
вце

6868
7015

8131
8923

9027
9265

7596
10726

9563
2774

1526
1369

1316
Кози

1364
1405

1384
1332

550
719

714
490

441
1048

495
289

256
С

вине
462

368
465

1090
742

1077
1467

3844
4050

1721
889

586
593

О
бщо

10896
11426

12827
14219

12963
13918

12266
17392

16245
6594

3791
3079

2967
П

тици
3427

4752
6408

7294
Н

Д
11380

14117
40562

39735
15686

21796
13214

13007

 ДАННИ ЗА 
СЪСТОЯНИЕТО НА 
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 
В БЪЛГАРИЯ
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 ОГРАЖДАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПАСИЩЕТО

 Сухи каменни зидове, мрежа, елект-
ропастири са най-често използваните за 
ограждане на собственото пасище или 
за разделянето му на отделни парцели 
при периодичното изпасване. До голя-
ма степен възможността за ограждане 
на пасищата е свързана с тяхната соб-
ственост. В България притежаването на 
достатъчно големи комасирани пасища е 
рядкост, което допълнително затруднява 
уреждането на пасищни комплекси и оп-
тималното им управление. Стремежът 
на всеки фермер трябва да бъде към 
постепенно закупуване и устройване на 
пасището с огради, водопои, засаждане 
и/или поддържане на дървета за сянка, 
плодоносене, както и преминаване към 
устойчивото ползване на листников 
фураж и дърва за огрев (лесо-пасищни 
комплекси). 
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 СЪЗДАВАНЕ НА 

БИТОВИ УСЛОВИЯ 

ВЪВ ФЕРМАТА

 Екстензивното животновъдство 
представлява по-примитивен, съответ-
но и по-природосъобразен начин на 
отглеждане на животните. Това обаче, 
далеч не означава, че условията за труд и 
пребиваване на хората във фермата тряб-
ва да са неадекватни на съвременните 
разбирания. Колкото по-неблагодарна е 
една работа, толкова по-малко хора ще я 
практикуват. Целта на настоящия наръч-
ник е точно обратната. Днес изобилстват 
варианти за подобряване на битовите 
условия. Налице са възможности за съз-
даване на локални водоизточници,  както 
и автономни електрически инсталации с 
фотоволтаици и мини ветрогенератори. 
Непрекъснато се усъвършенстват теле-
фони, телевизори, хладилници и др. ел. 
уреди, които подпомагат пребиваването 
и работата на стопаните и в най-отдале-
чени места. Печки и бойлери могат да 

се инсталират на газ или твърдо гориво.  
Редовната им поддръжка и обслужване 
изискват  и лесен достъп с автомобил. 
Заслоните и съоръженията за защита от 
лоши метеорологични условия не трябва 
да са за сметка на пашата. Затова е добре 
фермите и битовките за персонала, да са 
в непосредствена близост до пасището. 
Все по-важна става необходимостта, хо-
рата да работят на смени, както и да имат 
по-често почивни дни. При по-големите 
ферми е препоръчително да се създадат 
условия за съвместното хранене и пре-
биваване на персонала. Така образува-
ната социална среда, допълнително сти-
мулира екипната работа.
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ВНИМАНИЕ! 
Не се препоръчва използване на 
бодлива тел, защото е проблемна за 
селскостопанските и дивите животни.
Някои ограждения са обект на 
нормативната база и може да се 
изисква разрешение/съгласуване с 
община и/или РИОСВ и др. 



 АГЪЛ, ЕГРЕК

 Това е ограждение за стадата овце, 
кози или говеда от отрязани храсти и кло-
ни, или друг малоценен дървен материал. 
По-рядко се използват метални оградни 
елементи. За извеждане на животните 
от кошарата – било на лятно пасище или 
просто, за да не пълнят с тор къшлата/
обора, се практикува изграждането на 
временни оградени пространства, кои-
то в различните фолклорни региони на 
страната имат различни наименования 
– агъл, егрек, кошара, и др. 

При възможност и необходимост може 
да се изгради и лек покрив покрай огра-
дата, за да може животните да се приби-
рат на сухо. Специално при овцете, това 
не е задължително за лятото, тъй като из-
пирането на вълната от дъждовете им се 
отразява добре.

20 21

 КЪШЛА, КОШАРА, 

ОБОР, СЕНОВАЛ

 За съвременните условия най-ус-
тойчив на климатични влияния, лек и 
дългортаен, се оказва покривът от гоф-
рирана поцинкована ламарина. В някои 
случаи битумните материали (ондулин) 
са по-евтини, но доста по-нетрайни. 
Естетическото им предимство не оп-
равдава липсата на трайност. Най-доб-
ре е да се изпозва ламарина, монтирана 
върху конструкция от метални ферми, 
но и дървените греди биха свършили 
работа. Последните обаче, освен че са 
по-евтин, също са нетраен вариант. Про-
блемът с ламаринения покрив, особено 
съставения от повече на брой листове, е 
свиването и разширяването му поради 
температурните амплитуди. Това води 
с времето до разхлабване, измъкване и 
дори скъсване на крепежните елементи. 
Възможно решение е използването на 
по-дълги листове ламарина – напр. 4 м 
или 6 м. За целта, те трябва предварител-
но да бъдат поръчани по размер, стига 
това, да не се отразява на цената.

 Друг много подходящ, траен и лесен 
за употреба материал е транспортната 
гумена лента, която може да се закупи 
втора ръка. Тя е добра, както за покрив, 
така и за стени.
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 ХРАНЕНЕ ПРИ 

ЕКСТ ЕНЗИВНОТО 

ЖИВОТН ОВЪДСТ ВО

 За разлика от индустриалното/ин-
тензивно животновъдство, философия-
та при екстензивното стопанисване е да 
се използват максимално естествените 
условия и ресурси. Това са тревни паси-
ща и ливадно сено, плодове от овощни и 
диворастящи видове дървета, добивани 
от животните директно на пасището 
(жълъди, джанки, киселици, круши и 
др.). Някои субпродукти от промишле-
ността (трици, отсевки, кюспе, и др.), 
също влизат в употреба, като добавка 
през месеците на недоимък

 ВОДОПОИ 

– ИЗКУСТ ВЕНИ ЕЗЕРЦА И 

ЧЕШМИ С КОРИТА

 В миналото, изкуствените водоеми 
и чешмите с корита са били единстве-
ното решение за набавяне на вода за 
добитъка в местата, където няма естес-
твени езера и достатъчно големи и пъл-
новодни реки. При маловодни реки, 
които частично или напълно пресъхват 
през лятото е добра идея да се правят 
временни/сезонни бентове от камъни и 
глина. В някои случаи може да се ползва 
по-дебел найлон, който обаче е редно, да 
бъде събран след сезона, за да се избегне 
замърсяване. 
 Езерца и малки водоеми на терена са 
също добра възможност за устройване 
на водопои. Важно е да отбележим, че те 
ще се ползват, както от селскостопански-
те, така и от дивите животни. Подходя-
щите места са седловини и други високи 
части на склоновете. Така ще се избегне 
разрушаването им от порои в бъдеще. 
В сухи/варовикови терени, където ска-
лата обикновено е водопропусклива е 
препоръчително да бъдат доизмазани с 
глина. Най-трайни са водоемите, които 
са изградени на мястото на естествени 
такива, след допълнително разширяване 
и одълбаване.

 Чешми се градят на извори или 
малки поточета, като водата „майка” се 
хваща посредством каптаж от бетон или 
директно от потока с тръба/маркуч се 
извежда до мястото на което е удобно да 
се разположат коритата. Последните се 
изливат от бетон и е добре да са с трапе-
цовидно сечение (по-широки в горната 
част, за да не се пукат зиме). Пластма-
сови тръби, срязани наполовина по дъл-
жина или издълбано, цяло дърво, също 
са подоходящи за корито. Всеки вариант 
има предимства и недостатъци – размер, 
трайност, цена, естетика и т.н.
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ВНИМАНИЕ! 
При повтарящи се нападения 
хищниците могат да бъдат премахнати само по законоустановения ред.
Всички други варианти (напр. капани и/или отрови) са незаконни, 
наказуеми и с непредвидими последствия 
за хора и животни.

 ПРЕДПАЗВАНЕ

 ОТ ХИЩНИЦИ

 За ограничаването на загубите от 
хищници е задължително да се отглежда 
подходящ вид и порода добитък, съобра-
зен с района и начина на стопанисване. 
В повечето случаи, примитивните поро-
ди с автентичен произход са най-добре 
приспособени към екстензивното сто-
панисване. Инстинктите на тези домаш-
ни животни, допълнително подпомагат 
превенцията срещу нападенията от 
хищници. Отглеждането на кучета паза-
чи е друга, вече добре позната практика, 
възстановена след известен период на 
забвение. По-съвременен прийом е под-
мяната на досегашния уязвим добитък с 
такъв, който ще е трудна плячка за мест-
ните хищници. Например, преминаване-
то от овце и кози към говеда и/или коне. 
Когато се отглеждат за месо, икономи-
чески равностойно би било заместване-
то на пет овце/кози с една крава. 

За предпочитане са автохтонните поро-
ди говеда, включително и като възмож-
ност за субсидиране. Същевременно 
тези говеда могат да се отглеждат и без 
постоянно присъствие на пастир, тъй 
като чакалът не представлява проблем 
за тях. Обикновено телетата над 100-
120 кг, както и възрастните животни са 
трудна плячка, дори за вълците. При сто-
панисване с пастир, нападенията реално 
могат да бъдат напълно преустановени, 
като основните усилия се насочат към 
защитата на телетата под 100 кг. Най-
добре и да не се пускат на паша, докато 
не наддадат достатъчно.
 При всички случаи, обилието на ди-
веч в обширни райони около фермата е 
предпоставка, хищниците да не атакуват 
дори и неохраняваните стада. Но, вина-
ги има и изключения...
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 СЕЗОННИ ПАСИЩА И 

МИГРАЦИЯ НА СТ АДАТА

 Популярна и използвана в далеч-
ното минало, сезонната миграция на 
стадата (трансхуманция), е все по-рядко 
практикувана в наши дни. Неин вариант 
се е запазил най-вече в подножията на 
високите планини с голяма денивелация. 
И днес в предпланините на Рила, Пирин, 
Стара планина и Родопите, някои стада 
зимуват в долините и ниските части на 
планинските склонове, а лете биват из-
карвани в алпийските зони, обикновено 
между 700 до 2200 м н.в. По този начин 
се оползотворяват планинските паси-
ща и водоизточници, както и се предо-
ставят възможности на животните, да 
избегнат горещините, както и някои па-
разити. Въпреки неоспоримите ползи, 
трансхуманцията е доста ангажираща 
за гледачите на животните и пастирите, 
защото е съпътствана от нисък стандарт 
на живот и неблагоприятни условия за 
труд. Това важи особено при летните 
лагери. Отдалечеността от инфраструк-
турата и населените места, както и за-
труднената организация на битуването

във високите планини, прави сезонна-
та миграция все по-непривлекателна. 
Също така, редица административни 
регулации на територията на национал-
ните паркове и други защитени терито-
рии в планините, ограничават времето 
на изкарване и оттегляне на животните, 
а и достъпа до летните лагери въобще. 
Забранените зони за пашуване, биваку-
ване, водопой, както и рискът от мъл-
нии и честите нападенията от хищници 
също са важен ограничителен фактор.
 Възможно решение е устройването 
на нещо като импровизирани къмпинги 
с каравани, фургони и подобни времен-
ни убежища, които да приютяват по ня-
колко пастири, където те да си помагат и 
социализират. Такива места е добре да 
бъдат достъпни, поне с високопроходим 
автомобил, с който периодично да се до-
ставят провизи. Това би подпомогнало и 
евентуална спешна евакуация на постра-
дали и нуждаещи се.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

 Примерен профилактичен календар на овцеферма

Месец Мероприятие Използвани средства Забележка Мерки при поява

Януари

Ваксинация 
срещу ентеро-

токсемия на 
овцете 1–2 ме-

сеца преди агне-
нето, на агнетата 
на 3–6-месечна 

възраст 

Ваксина

Ваксинация при 
всичките овце и 
бивалентна (C 
и D) ваксина, 

смяна на пасище-
то, избягване на 

предразполагащи-
те фактори

Март

Ваксинация 
срещу 

антракс*

Ваксина – прилага се 
според указанията на 

фирмата производител

Ваксина-
цията е 

задължи-
телна само 
в неблаго-
получни 
райони

Изолиране и 
лекуване на 

болните, забрана 
за клане на болни 

и съмнителни 
животни, обез-

вреждане на тру-
повете, дезинфек-
ция, имунизиране 

на здравите.

Ваксинация 
срещу 

некротичен 
хепатит

Ваксина
Ваксина-

цията не е 
задължител-

на

Ваксина или 
серумиране при 

голяма смъртност, 
последвано от 
ваксиниране

Месец Мероприятие Използвани средства Забележка Мерки при поява

А прил

Дехелминти-
зация срещу 
стомашно-

чревни 
нематоди, 

парамфистоми 
и 

метил

Срещу нематоди – Лева-
мизол, вътрешно по 10 
мг/кг ж.м. или Мебен-
дазол 10-15 мг/кг ж.м. 
вътрешно, Албендазол 
(Гардал, Панвермин, 

Алдифал, Валбазен) по 
7,5 мг/кг ж.м. вътреш-
но, Фенбендазол (Па-
накюр) – 5 мг/кг ж.м. 
вътрешно. Срещу тре-

матоди (Fasciola hepatica,  
Paramphistomum sp.) – Би-
тионол сулфолсид в доза 
50–60 мг/кг ж.м., Фасци-
олид – 1 мл на 20 кг ж.м. 
подкожно, Теренол – 65 

мг/кг ж.м. вътрешно.

Подрязване на 
копита – 

профилактично 
против 

копитен гнилец

При 
проблеми 

с копитния 
гнилец 

се прави 
постоянно 
третиране

Подрязват се 
копитата на 

всички животни 
в стадото и 

животните се 
третират

Май

Къпане срещу 
псороптоза 

(краста) 

Неоцидол 0,05%, Се-
бацил 0,05%, Барикейд 

0,01%, Делтаметрин 
(Бутокс) – 0,1%, Супона 
(Протейд) – 0,1%, Екто-
мин 0,1%. Зимно време 

се ползва Ivomec или 
друг препарат на групата 
на вермектините – под-
кожно 1 мл на 30 кг ж.м.

При студе-
но време се 

извършва 
по-късно. 

Да се извър-
ши двук-

ратно през 
7-8- дни.

Двукратно къпа-
не, помещенията 
се посушават и 

почистват. Ранно 
откриване на 

заболелите 
животни, 

изолиране на 
останалите и 

лекуване.

Мероприятия 
против 
мастит

Ваксинация –  според 
указанията на 

производителя

В зависи-
мост от 
срока на 
агнене и 

отбиване.

Изолиране и 
лекуване 

на болните. 
Дезинфекция на 

помещенията.

Юни
Къпане срещу 

краста, ако не е 
извършено 
през май.

Със същите 
средства 

посочени по-горе.

При 
спазване 

на горните 
условия.

* Ваксинации срещу шап и шарка се правят само в случай на избухване на 
заболяването, а срещу антракс в неблагополучните райони. Ваксинация срещу 

заразна ектима и копитен гнилец се прави само в стада, където има заболяване. 
Освен посочените пролетна и есенна дехелминтизации, при неблагоприятни 
години се правят и през пролетта и лятото и извънредни дехелминтизации. 

(По Н. Тодоров, 2008).

ВНИМАНИЕ! 
Някои лекарства са опасни за лешоядите и ако някое животно е 

третирано с тях, а впоследствие умре и бъде изядено от лешоядите, 
птиците могат да умрат от погълнатите остатъчни количества. 
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Месец Мероприятие Използвани средства Забележка Мерки при поява

Август
Ваксинация 

срещу 
син език

Ваксинация – според 
указанията на 

производителя

Преви се 
преди зап-
лождането. 
За агнета-
та – след 

6-месечна 
възраст.

При ограничени 
огнища заразе-
ните животни 

да се унищожат. 
Ваксинация на 

овцете в съседни-
те стопанства.

Септември

Ваксинация 
срещу 

листериоза

Ваксинация –  според 
указанията на 

производителя

Незадъл-
жителна 

ваксинация

Изолиране и 
лекуване на 

болните животни. 
Профилактични 

мероприятия.

Ваксинация 
срещу 

копитен гнилец
Ваксина

Прави се 
където забо-

ляването е 
проблем

Копитата се под-
рязват и се правят 
бани. Животните 

се поставят в 
сухи помещения.

Октомври
Дехелминти-

зация в края на 
месеца

Както при пролетната 
дехелминтизация

Незадължи-
телна.

Ноември

Ваксинация 
срещу 

колидиария

Ваксинация –  според 
указанията на 

производителя
Незадължи-

телна.
Болните се 
отделят и 
се лекуват

Подрязване на 
копитата

Прави се ръчно 
със 

специален нож
Желателно.

При наличие на 
увредени копита 

животните се 
лекуват.

Ваксинация 
срещу 

заразна ектима

Прилага се убита или 
жива ваксина, 

чрез 
нанасяне върху 

скарифицираната кожа

Само в ста-
да, където 
се среща 
заболява-

нето

Болните се 
изолират, а 
здравите се 
ваксинират.

Декември
Ваксинация 

срещу 
ентеротоксемия

Ваксина срещу C- 
и D-ентеротоксемия 
или комбинирана с 

анаеробна дезинтерия и 
некротичен хепатит

В зависи-
мост от зап-
лождането. 

За първи 
път двукрат-
но по 5 мл. 
Следващия 

път – 
еднократно.

Ваксинация с 
бивалентна или 

комбинирана 
ваксина (SEVA), 
сменя се пасище-
то и се премахват 

предразполага-
щите фактори. 

Профилактични 
мероприятия. 



 Лешоядите в миналото са играли 
важна роля в природата, 

елиминирайки мъртвите трупове 
на домашни и диви животни, 

помагайки за намаляване на риска 
от предаване на болести по добитъка, 

дивеча и хората и следователно – допринасяйки 
за здравето на животните и човека. 

Ето защо, те традиционно са 
считани в целия свят като полезни 

за животновъд ството. 
В днешно време, все повече се оценява и 

естетическото им значение, като обект за хоби-
туризъм или като онази част от Дивото, която 

радва нас, хората, при излетите ни 
сред природата.

ISBN 978-954-9433-48-7
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