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Малко са нещата,
които правят
България специална
и уникална и които
ни карат да се
гордеем! Едно
от тях е нашата
неповторима
ПРИРОДА!

ЛЕШОЯДИТЕ
Малко хора знаят, но в България са се срещали четири
вида лешояди – белоглав, черен, брадат и египетски. Тези
величествени птици не нападат домашни животни, а се
хранят само с умрели животни. Така предотвратяват
разпространението на опасни болести и зарази по
дивите, домашните животни и човека. Освен това,
четирите вида са взаимосвързани и еднакво важни като
екип санитари в природата.

от колония в Северна Гърция могат да се наблюдават у
нас като хранещи се. Брадатите лешояди са останали
като символ на българската природозащита само по
табелите на защитените територии.

За съжаление, в момента в България гнездят едва два от
тези видове лешояди: белоглав и египетски и техните
популации са силно намалели. Останалите два вида –
черният и брадатият лешояди са напълно изчезнали
като гнездящи от страната ни. Единични черни лешояди

Четирите вида лешояди са защитени от Закона за
биологичното разнообразие и са включени в Червената
книга на България. Строго забранени са безпокойството,
убиването, взимането на яйца и малките им.йството,
убиването, взимането на яйца и малките им.
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Тези видове са изчезнали основно поради преследването
им от човека, залагането на отровни примамки за
хищници и поради липсата на достатъчно храна.

Проект „Завръщане на лешоядите в България“
LIFE08 NAT/BG/278
През 2003 г. започна изпълнението на дългосрочен
Международен план за опазване на лешоядите на Балканите.
Той предвижда поетапното възстановяване на видовете, като
се започне с белоглавия, за да се стигне до брадатия лешояд.
Като първа практическа стъпка в тази посока, през
2010 г. стартира специализиран проект „Възстановяване
популациите на едрите видове лешояди в България“
LIFE08 NAT/BG/000278, който се изпълнява от Зелени Балкани,
в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) и
Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП).

Основната цел на проекта
е възстановяване на
белоглавия лешояд като
гнездящ вид в Стара
планина, като подготовка
за завръщането на
черния и брадатия
лешояд, ограничаване на
заплахите, подобряване
на условията за гнездене
и хранителната база на
лешоядите и повишаване
институционалния капацитет за опазването им.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА
 Възстановяване на изчезналата гнездяща популация на белоглавия лешояд в Стара планина, чрез внасянето на 150-200 белоглави лешояди от
Испания, настаняването им в четири адаптационни волиери и освобождаването им в природата.
 Проучване и подобряване на условията и подготовка за повторно въвеждане на брадат и черен лешояд, след успешното възстановяване на
белоглавия лешояд в Стара планина.
 Намаляване на преките и непреките заплахи спрямо едрите видове лешояди в България.
 Развитие на капацитет на национално и местно ниво за успешно провеждане на програми за възстановяване на изчезнали видове.
 Обмяна на опит и сближаване на българските природозащитни институции и техните европейски партньори.
 Създаване на положително отношение към лешоядите, чрез подпомагане на екотуризма и природосъобразното земеделие.
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Проектът има моделна стойност, като за пръв път прилага в България следните природозащитни методи и технологии в опазването на лешоядите:
 Отглеждане в неволя, аклиматизация и лечение на едри
лешояди в България;
 Освобождаване на отглежданите в неволя белоглави
лешояди за възстановяването им в Стара планина;
 Осигуряване на допълнително подхранване на птиците;
 Проучване на движението, адаптацията и поведението
на птиците след освобождаване, за предприемането на
обосновани природозащитни действия;
 Използване атрактивността на едрите лешояди за
подпомагане на екотуризма и за повишаване на природозащитната осведоменост и образование.

РАЙОНИ НА ДЕЙСТВИЕ
Внесените в България белоглавите лешояди са посрещани, преглеждани и маркирани в Спасителния център за
диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора.
Ветеринарите и рехабилитаторите на Центъра се грижат всички получени белоглави лешояди да са в подходяща форма и здраве за живот на свобода. Тук се развива
и програма за размножаване на лешояди в неволя.
Основните дейности по освобождаване на белоглави лешояди в Стара планина, допълнително подхранване, борба със заплахите, изграждане на мрежи от доброволни

Резултати:
В периода 2010-2014 г., в рамките на
проект „Завръщане на лешоядите в
България“ LIFE08 NAT/BG/278 са внесени
общо 264 белоглави лешояди (Gyps fulvus)
и един черен лешояд (Aegypius monachus).
Птиците са основно от Испания и
Франция, където популациите им са
много големи и стабилни, както и няколко
индивида от зоопаркове от Чехия,
Германия и Холандия.
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сътрудници и селски стопани, се случваха от четири
големи клетки (волиери) за адаптация, разположени в
следните защитени зони от общоевропейската мрежа
НАТУРА 2000: Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска Стара планина.
Дейности по подхранване и наблюдение и поставяне на
изкуствени гнезда за черни лешояди се провеждаха и на
площадката край с. Пелевун, Източни Родопи – Защитена зона за опазване на дивите птици – „Бяла река“
BG0002019.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЛОГЛАВИЯ ЛЕШОЯД КАТО
ГНЕЗДЯЩ ВИД В СТАРА ПЛАНИНА
Преди стартирането на проекта през 2009 г. пилотно са освободени 5 птици от волиерата за адаптация над Котел.
През периода от януари 2010 до юни 2015 г. са освободени общо 205 белоглави лешояди от четирите адаптационни
волиери, поддържани в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278.
Врачански Балкан Централен Балкан
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8
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9

6

30

Общо

43

59

65

44
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Всички лешояди, освободени в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278
са маркирани с жълти PVC пръстени и крилни марки с
черни надписи, които позволяват на екипа да ги различава и следи тяхното поведение и адаптация на свобода.
Едновременно с това, за да бъдат проследявани съвсем
точно техните движения и любими места за нощуване,
хранене и дори гнездене, 11 от птиците са маркирани с
радио-предаватели, а други 29 лешояди са проследени с
помощта на GPS/GSM предаватели:

http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/life/live.php
Към юни 2015 г. общо около 70 белоглави лешояди постоянно присъстват в четирите райони на освобождаване в Стара планина. Между тях има трайно привлечени
птици от други колонии.
Белоглави лешояди, освободени от четирите волиери за
адаптация в Стара планина са наблюдавани в следните
страни: България, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния, Турция, Украйна, Италия, Унгария, Франция, Полша и Йордания.
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Първите опити за размножаване на белоглави лешояди,
освободени в рамките на програмата за възстановяване
на вида в Стара планина, са отбелязани през май 2012 г. в
Източна Стара планина, едва три години след пилотните
пускания през 2009 г. Първото доказано излюпено малко в
районите на освобождаване е отчетено през 2015 г., пет
години след началото на програмата за възстановяване на
вида във Врачански Балкан.

Брой размножаващи се двойки
14
Други места
12

Източни Родопи
Врачански Балкан
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Маркирани птици гнездят в три от четирите района на освобождаване – Врачански Балкан, Сините камъни и Котленска Стара планина, както и в Източни Родопи, България; Дадя, Гърция;
Демир капия, Македония.
Постоянното присъствие на белоглави лешояди и поддържането
на площадки за подхранване е привлякло голям брой редки и
застрашени видове в районите на освобождаване, като черен
лешояд (Aegypius monachus), египетски лешояд (Neophron
perconpterus), морски орел (Heliaetus albicilla), царски орел (Aquila
heliacal), и други.
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ПРОУЧВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ
НА УСЛОВИЯТА И ПОДГОТОВКА
ЗА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА
БРАДАТ И ЧЕРЕН ЛЕШОЯД
Екипът на проекта, подкрепен от чуждестранни експерти, подготви проучвания на условията и възможностите за започване
на програми за реинтродукция на черен и брадат лешояд. Нашите изводи, базирани на успешния ни опит с белоглави лешояди,
наличните птици и конкретни условия, препоръчват започването
на практически стъпки по освобождаване на черен лешояд, а в
дългосрочен план – и брадат лешояд.
В рамките на проекта бяха подготвени и внесени в Министерството на околната среда и водите три отделни Планове за
действие за опазването на белоглав, черен и брадат лешояд.

ДЕЙНОСТИ ПО РАЗМНОЖАВАНЕ
НА ЛЕШОЯДИТЕ НА ЗАТВОРЕНО
Настоящият проект позволи на екипа на Спасителния център
за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора да натрупа
безценен опит при лечението, рехабилитацията и размножаването на лешояди на затворено.
По време на проекта бе излюпено първото белоглаво лешоядче
на затворено. През пролетта на 2015 година след осем години
чакане, установихме със сигурност и успешното сформиране на
размножаваща се двойка брадати лешояди.
В Спасителния център отглеждаме и три черни лешояди, като
през пролетта на 2015 година бяха наблюдавани първите опити
за сформиране на двойка между две от птиците.
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Екипът на проекта осигури над
214 365 кг храна на площадките
за допълнително подхранване и на
лешоядите в адаптационните волиери
в периода 2010 – юни 2015. Над 251
местни стопани, животновъди и над
10 ферми и кланици предоставиха
ненужни остатъци и умрели
домашни животни за площадките за
подхранване.

НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕКИТЕ И НЕПРЕКИТЕ ЗАПЛАХИ СПРЯМО
ЕДРИТЕ ВИДОВЕ ЛЕШОЯДИ В БЪЛГАРИЯ
В рамките на проекта бе разгърната мащабна
кампания за ограничаване незаконното използване
на отрови. Стопаните рядко целят отравянето на
лешоядите, но действията им, които са насочени
основно срещу едри хищници – вълци, мечки, са пагубни за птиците. В рамките на кампанията, за да
бъде намален конфликта човек-хищник и да отпадне
нуждата от използване на отрови, ФДФФ раздаде
61 каракачански кученца и постави 17 електропастири за охрана на стада. Бяха изпратени 46 проби
за токсикологични анализи.
В резултат на кампанията, в периода 2010 – юни
2015 в целевите райони в Стара планина не бяха установени случаи на умишлено отравяне на лешояди.
По време на изпълнението на проекта, бе установен и друг основен проблем като заплаха за птиците – лешоядите често използват електрически
стълбове за почивка и загиват от токови удари.
Екипът на проекта изгради партньорство с ЧЕЗ
Разпределение АД и ЕВН Електроразпределение
АД и стартира мащабна кампания за изолиране на
опасните стълбове.
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Изграденото доверие,
повишен капацитет и
увереност в общата
кауза вдъхнови
няколко съвместни
проекти и инициативи
с ДПП Врачански
Балкан, ДНП Централен
Балкан, ДПП Българка,
ДПП Сините камъни,
които допълват и
увеличават ефекта от
проекта „Завръщане на
лешоядите“.

РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО
Проведени са редица срещи, обучения и семинари, с участието на представители на Министерството на околната среда и водите, Националната служба за защита на природата, Регионалните
инспекции по околна среда и водите и Дирекции
на природни и национални паркове. Успешното възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ в
Стара планина е доказателство за установените
контакти, съвместна работа и сътрудничество с
институциите.
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ОБМЯНА НА ОПИТ И СБЛИЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИМ ПАРТНЬОРИ

»

В рамките на проекта, екипът
установи контакти с редица
чуждестранни експерти,
които успешно са провели
програми за възстановяване на
лешоядите във Франция, Испания,
Швейцария и Австрия.
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»

Стартирахме дългосрочно
партньорство с Фондацията
за опазване на лешоядите
(VCF) и програмите за опазване на
редки видове (ЕЕР) към Европейската Асоциация на зоопаркове и аквариуми. Установихме контакти с
колеги от Гърция, Сърбия, Италия,
Турция, Израел, Румъния, Унгария,
Украйна и дори Йордания и Индия.

»

Проведохме Третата работна
среща на Балканския план за
опазване на лешоядите, който
събра и позволи обмяна на опит,
резултати и идеи между десетки
експерти от България, Гърция,
Македония, Сърбия и Хърватия, с
техни колеги от Испания, Англия,
Германия.

Създаване на положително отношение към
лешоядите, чрез подпомагане на екотуризма и
природосъобразното земеделие
Екипът на ФДФФ отглежда моделно стадо от 450 овце и
агнета, 70 кози и ярета и 10 крави и телета в Котленска
Стара планина, които поддържат с паша над 300 ха пасища
и ливади. Стадото ежегодно се премества от летните си,
високопланински пасища, към зимните пасища в ниското, като
така успешно представя старите практики на трансхуманция.
Вдъхновени от този пример, още няколко стопани въведоха
тази практика и увеличиха своите стада, като с това се
увеличи и хранителната база за лешоядите, които следват
животните по време на сезонното им придвижване.

В рамките на проекта
бяха разработени и
предложени по два
познавателни маршрута
за лешоядите за
ПП Врачански Балкан,
НП Централен Балкан и
ПП Сините камъни.

Екипът изготви и отпечата индивидуални интепретационни стратегии
за трите парка, които ще помогнат на служителите да разясняват на
посетителите ролята и важността на лешоядите за екосистемите на
парковете.
ПП Врачански Балкан реализира със собствени средства предложеният
познавателен маршрут, изгради укритие за наблюдение и информационни
табели.
Екипът на проекта стартира редица съвместни инициативи и
проекти, за изграждане на укрития за снимане и наблюдение в Сините
камъни и Централен Балкан, допълнителни площадки за подхранване в
ПП Българка, НП Централен Балкан (Шопов егрек) и ПП Сините камъни
(Голямата чука).
В резултат на съвместната ни работа, белоглавите лешояди се налагат
като любим, търсен и обичан вид сред туристите и посетителите на
парковете в Стара планина.
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ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ
Като част от програмата ни за повишаване на обществената осведоменост, интерес и познания, екипът
на проекта организира два фестивала на походното животновъдство
в Котел (2010 и 2012) и четири Национални фестивала на лешоядите
в Сливен (2010-2013). Лешоядите и
проектните дейности бяха представени със специални лекции, изложби
и информационни материали пред хилядите посетители на фестивалите
Беглика, Узана Поляна Фест, WakeЪп!,
Лятна случка. Организирахме представяния в над 15 училища и детски
градини в Сливен, Карлово, Пловдив и
с.Труд, ангажирахме над 300 ученици
от всякакви възрасти да посетят
волиерите за адаптация и се запознаят отблизо с белоглавите лешояди.
Организирахме общо 16 публични освобождавания на белоглави лешояди,
в които се включиха над 200 официални лица, спортни клубове, ученици
от местни училища, туристи и посетители.
Стартирахме мащабна кампания за
осиновяване на белоглави лешояди, с
идеята да ангажираме хората и запалим техния интерес и съпричастност към опазването на тези величествени птици. Успяхме да привлечем три корпоративни осиновителя,
две неформални групи и над 10 частни
осиновителя, които ни помогнаха да
закупим предаватели и да проследим
адаптацията и поведението на „осиновените“ лешояди.
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Дейностите на проект „Завръщане
на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/
BG/278 доведоха до практическото
възстановяване на белоглавия лешояд
– вид, който се считаше за изчезнал
като гнездящ от Стара планина за повече от 50 години.
Лешоядите са дълголетни птици и
достигат полова зрялост едва след
петата си година. Птиците, освободени в рамките на проекта, са основно млади, едно – и двугодишни, така
че очакваме броя на размножаващи
се двойки на територията на Стара
планина да продължи да се увеличава и
все повече от лешоядите да пристъпват към размножаване.
Проектът оказа голямо въздействие и
върху естествената популация на белоглави лешояди в Източните Родопи,
България. През 2015 година бе отбелязана рекордна численост от 75 териториални двойки при около 30-35 двойки
преди началото на проекта. В района
доказано гнездят и птици, освободени
в Стара планина, като лешоядите от
Родопите често посещават своите
другари в Балкана и обратно.
Така проектът допринесе за трайно
и двойно увеличаване на популацията на белоглавия лешояд в България
и разширяване на територията на
гнездене на вида.
Проектните дейности наложиха лешоядите като ценни и търсени помощници на стопаните при унищожаването
на болни и умрели домашни животни.

Лешоядите се превърнаха и в любим
вид на туристи и посетители на Балкана, които преодоляха своя първоначален страх и неприязън.
Екипът на проекта доказа, че условията в България са подходящи за повторното въвеждане на лешояди и че
страната разполага с воля, мотивация, ресурси и институционален капацитет да провежда успешно такива
дългосрочни и амбициозни програми.
Успешно осъществихме първата практическа стъпка по завръщането на
лешоядите в България!
Създадените партньорски взаимоотношения с национални и чуждестранни експерти, институции и организации, натрупаният практически опит
и усвоени уроци ни дават основания
да вярваме, че страната е готова
да предприеме следващата стъпка и
стартира практическа програма по
реинтродукция на черен лешояд.

