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ЗА ПРОЕКТА 

Белошипата ветрушка е поредният вид, който в 

края на ХХ век, почти незабелязано изчезна от 

списъка на гнездящите в България видове пти-

ци. Едни го оплакаха, други дори не забелязаха, 

а трети избраха завръщането му у нас за своя 

кауза.

Зелени Балкани е една от първите неправител-

ствени природозащитни организации в Бълга-

рия, основана още през 1988 г. От своето осно-

ваване, организацията работи за опазване, въз-

становяване и проучване на редки и защитени 

видове птици, сред които белошипата ветруш-

ка, царския орел, черния и другите видове ле-

шояди, както и други застрашени видове. Като 

част от дейността на организация функциони-

ра и най-големият в страната Спасителен цен-

тър за диви животни (СЦДЖ).
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В градина мома седеше,

и сокол пиле молеше.

Соколе, пиле Соколе,

и аз ке те нещо замоля.

Летни ми соколе,

летни ми горе високо. /2/

Либето ми е далеко,

в оная пуста чужбина.

Да видиш либе що прави,

да видиш либе що стори.

Дали е още мой,

Или си друга люби той.

    

  Народна песен

НЕПОЗНАТИЯТ СЪСЕД
Белошипа ветрушка!? Малцина се досещат, че става дума за ря-

дък вид птица. До неотдавна този малък и грациозен сокол е бил 

често срещан вид в България. Колониално гнездящи, белошипите 

ветрушки са били широко разпространени и не са се притеснява-

ли да строят гнездата си близо до хората – в техните селища. 

Странното име на вида произхожда от белезникавия цвят на но-

ктите на краката при тези птици – затова е наречен белонокта 

или белошипа ветрушка. Характерно за него е „зависването“ по 

време на лов. Соколчетата застават неподвижни срещу вятъра и 

грациозно пърхат с крилете си, като се задържат на едно място  – 

ветреят.

ДАЛЕЧНИ МИГРАНТИ
Подобно на щъркелите и лястовиците, белошипите ветуршки вся-

ка есен напускат гнездата си, и се отправят на далечно пъте-

шествие на юг към Африка. Там те презимуват, за да се завърнат 

напролет отново по родните места, където заемат гнездата си 

под покривите на сгради, стопански постройки и по-рядко в скални 

ниши и дупки в отвесни пясъчни брегове.

НЕУМОРЕН ПОМОЩНИК В ПОЛЕТО
Основната храна на тези грациозни соколчета са различни видове 

насекоми, дребни гризачи – мишки, полевки и др., някои влечуги – 

гущери и малки змийчета. Белошипите ветрушки ловуват в обра-

ботваеми площи с житни култури, пасища и ливади в близост до 

селищата. Често тези местообитания наподобяват откритите 

пространства на степите, откъдето произлиза и другото име на 

вида – степна ветрушка. Осъзнавайки ползата от соколчетата в 

борбата с неприятелите в полето, хората се радват на съжител-

ството с грациозните птици и ги приемат под своя покрив, къде-

то те строят гнездата си.

„ПОДИР СЕНКИТЕ НА КЕРКЕНЕЗИТЕ“…
В средата на миналия век, българският писател и природоизпи-

тател Димо Божков, сякаш предрича изчезването на белошипите 

ветрушки от страната ни и необходимостта от бъдещи приро-

дозащитни дейности за тяхното възстановяване като гнездящ 

вид, и озаглавява разказа си „Подир сенките на керкенезите“. Из-

чезването на белошипата ветрушка, като гнездящ вид от Бълга-

рия и до днес няма еднозначно обяснение. Счита се, че причините 

са комплексни – промяна в начина на земеползване, намаляване на 

пасищното животновъдство, прекомерно третиране с химикали в 

земеделието, разрушаване на местообитанията, фрагментация на 

ареала, както и междувидовата конкуренция.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Модул за освобождаване и адаптация, с Левка, защитена зона Сакар от НАТУРА 2000 –изглед отвън Изглед отвътре

Отвор навън
Прозорец за наблюдение

Кутии за освобождаване

Гнездилки за 
двойки

Клетка за 
възрастни

Перила

Защита от хищници

Гнездилки за 
двойки

Кутия за 
освобождаване
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Последното гнездово находи-

ще на белошипки е регистри-

рано от експерти на сдруже-

ние „Зелени Балкани“ през 1989 

година в Сакар планина. Тази 

територия е в близост до мяс-

тото, където се събират гра-

ниците на България, Гърция и 

Турция. Днес популациите на 

вида в нашите южни съседи са 

едни от най-многочислените в 

Европа. Този факт дълго време 

обнадеждаваше родните при-

родозащитници, че белошипа-

та ветрушка ще се завърне в 

България сама, но през послед-

ните десетилетия, това така 

и не се случва – липсват ка-

квито и да е сигурни данни за 

гнездящи двойки в страната. 

Съзнавайки огромната отго-

ворност, която поемат, екс-

пертите от Зелени Балкани не 

се обезкуражават и съвмест-

но с DEMA и EuroNatur приемат 

огромното предизвикателство 

да възстановят белошипата 

ветрушка като гнездящ вид в 

България. 

За тази цел е избран подходът 

за директно освобождаване на 

млади птици в природата, чрез 

използване на Модул за освобож-

даване и адаптация (МО АБВ) 

на белошипи ветуршки, който 

е изграден в с. Левка в Сакар. 

В модула се настаняват млади 

ветрушки, които са размноже-

ни в изкуствени условия в Раз-

множителния център на DEMA 

в Испания и Спасителния цен-

тър за диви животни на Зелени 

Балкани. Спасителният цен-

тър на Зелени Балкани е един-

ственото място в страната, 

където вида се размножава в 

изкуствени условия. За целта 

са изградени специализирани 

клетки за размножаване, гнез-

дилки, инкубаторно помещение, 

система за видеонаблюдение и 

други. Създаден е експертен 

капацитет от ветеринарни 

специалисти и сътрудници за 

отглеждане и размножаване на 

редките птици в изкуствени 

условия.

Неслучайно е избрано и мяс-

тото за освобождаване на 

ветрушките. Това е районът 

на село Левка – част от мре-

жата НАТУРА 2000 и Защите-

ната Зона „Сакар“.

Изглед отвътре

Прозорец за наблюдение

Клетка за възрастни
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ОТНОВО СРЕД НАС….
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И така, в името на благород-

ната цел – възстановяване на 

изчезнал от страната вид  – 

през 2013 г. в природата на 

България са освободени първи-

те белошипи ветрушки. Още 

на следващата година голя-

ма част от тях се завръщат 

в Модула за освобождаване и 

сформират първите 5 двойки, 

загнездили в страната ни. 

Така, след като няколко десе-

тилетия не гнезди у нас, бело-

шипата ветрушка се завръща 

отново в списъка на птиците, 

размножаващи се в страната. 

Постепенно колонията се уве-

личава и достигна численост 

от над 20 двойки през 2017 г., 

които гнездят основно в из-

куствени гнездилки, монтира-

ни от екипа на Зелени Балкани, 

специално за тази цел.

Същевременно, в 
рамките на проекта, 
през 2014  г. бе открита 
и друга, неизвестна до 
момента малка колония 
на вида, гнездяща на 
територията на „Лукойл 
Нефтохим Бургас“  АД. 
Откритието е направено 
в партньорство със 
служители на компанията 
и съдействие от страна 
на РИОСВ Бургас.
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РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА…

Численост и тенденции в процеса на възстановяване на белошипита ветрушка в района на 
Защитена зона „Сакар“, част от мрежата НАТУРА 2000.

Година
Освободени 

млади птици
Установени 

двойки

Диви 
птици (без 
пръстен)

Двойки с 
потвърдени 
снесени яйца

Мътещи 
двойки

Двойки с 
излюпени 

малки

Двойки с 
отгледани 

малки

Снесени 
яйца

Излюпени 
яйца

Отгледани 
малки

2013 90 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

2014 114 8 до 9 4 8 7 5 5 37 20 16

2015 82 9 до 13 8 9 9 5 5 41 17 17

2016 142 10 15 10 10 9 9 49 43 33

2017 156 21 to 22 9 to 12 20 20 19 19 87 74 70

Произход на пиленца освободени/излюпени в 
МОАБВ Левка:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо

Размножителен център на DEMA 90 60 45 40 44 279

СЦДЖ на Зелени Балкани – 29 20 63 42 154

Размножителна колония Левка – 16 17 33 70 136

СЦДЖ на Зелени Балкани от спасени яйца / 
малки с произход от размножителна колония 
Левка

– 9 0 6 0 15

Общо: 90 114 82 142 156 584

Произход на 584 белошипи ветрушки, освободени/излюпени в МОАБВ Левка (2013 – 2017) г.
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За да проследим адаптацията и самостоятелния живот на пти-

ците от новосформираната колония, и с цел по-лесното им инди-

видуално разпознаване, всички освободени, или излюпени в колони-

ята, птици са маркирани със стандартни и специализирани цвет-

ни PVC пръстени. Изработването на пръстените е осъществено 

в партньорство с Българската орнитологическа централа (БОЦ) 

към Българска академия на науките (БАН). На международно ниво 

за страната ни е определен оранжев цвят на пръстена, съчетан 

с черни букви и/или цифри, например BDS , BCK и др. По този на-

чин, в рамките на проекта са маркирани общо 594 птици (вклю-

чително 10 от дивата популация, които са преминали през коло-

нията в Левка). 

С помощта на радиопредаватели се проследяват първите движе-

ния и гнездовата територия на птиците от новосформираната 

колония. Радиопредаватели са поставени на 6 птици, чрез които 

се идентифицират гнездови територии на 2 мъжки птици с площ 

от 46,80 кв. км и 29,70 кв. км. Локализирани са места за нощувка 

и предмиграционни струпвания отдалечени от колонията на 5 км 

през 2014 г. и 4,3 км през 2015 г.

Натрупаният опит е доразвит и в следващия период, с високо 

технологични сателитни предаватели са маркирани още 6 бело-

шипи ветрушки, благодарение на което са постигнати следните 

резултати:

 � За първи път в България се осъществява проучване на 

скитането, миграцията и зимуването на белошипата 

ветрушка.

 �  За първи път в България и за 3-ти път в света, се 

използват сателитни предаватели 5g Solar PTT-100 

backpacks (Platform Terminal Transmitters PTTs – Microwave 

Telemetry) за проследяване на белошипата ветрушка.

 � За първи път се установяват местата за зимуване в 

Африка на балканската (в частност на българската) 

популация на белошипа ветрушка, отдалечени на около 

4000 км от местата за гнездене.

 � За първи път се доказва връзка между гнездовите 

популации на белошипа ветрушка в България, Турция и 

Гърция.

 � За първи път се установяват нощувки, маршрути на 

предмиграционни скитания и места за концентрации на 

индивиди от българската популация както в България, 

така и в съседните страни – Гърция и Турция.

 � Благодарение на добрите резултати, производителят 

на предаватели Microwave Telemetry, дарява 

безвъзмездно едно допълнително устройство за целите 

на проекта.
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За да бъдат подсигурени местата за гнездене в проектните те-

ритории са монтирани над 80 гнездилки и 13 изкуствени кацалки. 

Съвместно с EVN България (ЕР Юг ЕАД) са обезопасени над 200 

електрически стълба, като по този начин се минимизира запла-

хата от токов удар както за белошипи ветрушки, така и за дру-

ги редки и защитени видове птици като царски орел, египетски 

лешояд и др.

Подобрено е агроекологичното състояние на около 18,5 ха храни-

телни местообитания за вида (открити площи и пасища), които 

са почистени от храсти и друга нежелана растителност. Ста-

до от каракачански коне, отглеждани свободно, се използва за 

тяхното поддържане и изпасване. По този начин се осигуряват 

площи с ниска тревна растителност, в които ветрушките от-

криват лесно своята плячка. В тези дейности ключова роля имат 

EuroNatur, които спомагат да се пренесе в България вече натру-

пания опит от други страни и проекти.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ 
ДЕЙНОСТИ
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Важна роля в проекта играе 
изграденият Демонстрационен 
център в с. Левка, като част 
от Модула за освобождаване. 
Съчетание от диорами, инфор-
мационни табла, макети на 
ветрушки в реален размер и 
окраска, модели на гнездилки, и 
система за онлайн видеонаблю-
дение представят пред посе-
тителите живота на ветурш-
ките, техните местообитания 
и храна, както и сходни видове 

птици. През Демонстрацион-
ния център са преминали над 
1 530 посетители, което е 
внушителна цифра, особено за 
района, в който повечето села 
се обезлюдяват. Демонстра-
ционният център е място за 
провеждане на обучения, ин-
формационни кампании и обра-
зователни дейности с мест-
ни фермери, ловци, ученици, и 
други заинтересовани страни. 
Основни участници в тези дей-

ности са преподавателите и 
децата от следните училища  – 
СОУ „Д- р  Петър Берон“, Сви-
ленград; ПОУ  „Иван Вазов“, Сви-
ленград; СОУ „Христо Ботев“, 
Ивайловград; ОУ  „Христо Бо-
тев“, с.  Левка; ОУ „Н. Й. Вапца-
ров“, с.  Горна Кула; ОУ „Св.  Св. 
Кирил и Методий“, с.  Свирачи; 
ОУ  „Св.  Св. Кирил и Методий“, 
с. Железино и ОУ  „Св.  Св. Кирил 
и Методий“, Тополовград.
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Изработена е специализирана 

интернет страница на про-

екта, която придобива голяма 

популярност с над 12 400 посе-

щения за периода на неговото 

изпълнение.

Интернет страницата и ин-

формацията, която редовно 

се изнася и обновява на нея, е 

основно средство за комуника-

ция с медиите. Благодарение 

на това са регистрирани над 

570 медийни отразявания на 

проектните дейности, сред 

които излъчвания по Българ-

ската национална телевизия и 

Българското национално радио, 

статии в национални ежеднев-

ници – Дневник, Стандарт и 

други. Също така бяха публи-

кувани обширни материали, 

представящи дейностите по 

проекта, в престижни между-

народни специализирани спи-

сания, като, „ВВС Знание“ и 

National Geographic – България 

и Испания, Quercus – Испания, 

Ornithologiki – Гърция, Tracker 

News  – САЩ, както и други ме-

дии от Гърция, Германия, Тур-

ция и други.

Снимки: Любомир Андреев, фотоархив на Зелени Балкани

ТЕРИТОРИЯТА

За контакти: 
Зелени Балкани – Централен офис, гр. Пловдив, ул. Скопие 1, тел. 032/626 977; 0887 887 557
СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Стара планина 9, тел. 042/622 401
Спасителен център за диви животни към Зелени Балкани – гр. Стара Загора, тел. 042/607 741; 0896 662 726

Издава се с подкрепата на EuroNatur и финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз

Сакар планина е достъпна, но малко позната област. Разположена е в югоизточна България, 
в близост до границата с Гърция и Турция. 
Тази живописна хълмиста планина е слабо населена, което я прави идеалната дестинация 
за онези, които търсят уединение в дивата природа без да е необходимо да пресичат 
гъсти непроходими гори или да изкачват високи планински 
върхове.
Територията на Сакар е обявена като три зони от мрежата 
Натура 2000 с цел опазване на уникалните природни даде-
ности на района. Южната част на Сакар попада и в грани-
ците на Европейския Зелен Пояс – международна еколо-
гична мрежа от региони със съхранено биоразнообразие 
от двете страни на някогашната Желязна завеса.
Тези, които желаят да проучат Сакар трябва да си носят 
бинокъл, определител, както и здрави туристически обувки, 
тъй като понякога е трудно да се пресекат многобройните 
каменисти дерета.
Сакар е един от най-богатите на биоразнообразие 
региони в България. Тук, природолюбителите могат 
да се наслаждават на голямо разнообразие от птици, 
като царски орел (Aquila heliaca), белоопашат мишелов 
(Buteo rufinus), черна каня (Milvus migrans), папуняк 
(Upupa epops), синявица (Coracias garrulus), белочела 
сврачка (Lanius nubicus) и др. В района се срещат и 
много бозайници – чакал (Canis aureus), лисица (Vulpes 
vulpes), лалугер (Spermophilus citellus), както и влечуги  – змиегущер (Pseudopus apodus), змия 
червейница (Typhlops vermicularis), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca), някои видове многоножки и скорпиони и т.н.
Сакар планина е богата на диви орхидеи и други растения като диви божури (Paeonia tenuifolia и Paeonia 
peregrine), пролетен гороцвет (Adonis vernalis), червена съсънка (Anemone pavonina) и много други.
Сакар е известна с производството на вино и тютюн. Най-важните административни центрове в реги-
она са градовете Свиленград и Тополовград.

Тази област е богата и на културни и исторически забележителности, сред които: 

» Средновековната крепост Букелон до с. Маточина и близката скална църква; 
» Тракийското скално светилище Палеокастро в близост до гр.  Тополовград;
» Скалната църква до с. Михалич;
» Долмените (мегалитни паметници) при с. Хлябово;
» Археологическият комплекс Виа Диагоналис и долмените при с. Изворово;
» Манастирът „Света Троица“ край с. Устрем и др. 

ПО-ГОЛЯМ ШАНС ЗА БЕЛОШИПАТА 
ВЕТРУШКА (Falco naumanni ) В БЪЛГАРИЯ  - 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЛОШИПАТА ВЕТРУШКА, 
LIFE11 NAT/BG/360

http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrel l i fe/bg

За контакти: 

Зелени Балкани – Централен офис
гр. Пловдив, ул. Скопие 1

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора”
гр. Стара Загора, ул. Стара планина 9, 

тел. 042/622 401

Спасителен център за диви животни – 
гр. Стара Загора, тел. 042/607 741; 0896 662 726

Издава се с подкрепата на EuroNatur и финансовия 
инструмент LIFE на Европейския съюз

Снимки: Евгений Даков, Ивайло Иванов, Добромир Добринов, 
Любомир Андреев, фотоархив на Зелени Балкани 

Кирил Методиев, Българската флора онлайн, www.bgflora.net

Contact information: 

Green Balkans – Head Office
1, Skopje Str., Plovdiv

Green Balkans – Stara Zagora NGO 
9, Stara planina Str., Stara Zagora

Wildlife Rescue Center – 
Stara Zagora, tel. +359 42 607 741; +359 896 662 726

Published with the support of EuroNatur and the LIFE 
financial instrument of the European Union

These efforts were rewarded after the very first 
year. Many of the released birds returned to the 
area of the hacking facility, formed pairs and 
incubated in the artificial nest boxes installed by 
Green Balkans.

The beginning of the initiative was really encouraging 
and the first achievements and success were made 
possible through the kind support of:

Тези усилия бяха възнаградени още след първата 
година. Много от освободените птици се 
завърнаха в района на модула за освобождаване, 
сформираха двойки и загнездиха в изкуствените 
гнездилки поставени от Зелени Балкани.

Началото на инициативата бе наистина окура-
жаващо, а първите постижения бяха възможни 
благодарение на любезната подкрепа на:

http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/en

Забележителните птици на България 
със Зелени Балкани

Go Birding with Green Balkans

Green Balkans has been implementing many 
other conservation measures supporting the 
future breeding of the Lesser Kestrels, such 
as: installing artificial nest boxes in the area 
of the newly established colony; mounting 
suitable wooden perches to secure safe and 
comfortable roosts and feeding places; clearing 
and maintaining pastures and grasslands in 
good agri-environmental condition; implementing 
awareness raising campaigns and promoting the 
Lesser Kestrel recovery at local and national level; 
maintaining a release module equipped 
with video surveillance system enabling 
direct observation and study of the 
Lesser Kestrels.

Зелени Балкани изпълнява много други консервационни дейности, подпомагащи бъдещото 
размножаване на белошипите ветрушки, като: поставяне на изкуствени гнездилки в 
района на новосъздадената колония; монтиране на подходящи дървени кацалки с цел 
осигуряване на безопасни и удобни места за почивка и хранене; почистване и поддържане 
на пасища и ливади в добро агроекологично състояние; провеждане на информационни 
кампании и популяризиране на възстановяването на белошипата ветрушка на местно и 
национално ниво; поддържане на модул за освобождаване оборудван със система за видео 
наблюдение, позволяваща пряко наблюдение и проучване на белошипите ветрушки.

http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrell ife/en

Photos: Evgeniy Dakov, Ivaylo Ivanov, Dobromir Dobrinov, Lyubomir 
Andreev, Green Balkans’ photo archive 
Kiril Metodiev, The Bulgarian flora online, www.bgflora.net



Филмът „Отново у дома“, представящ първоначалните усилия и ре-

зултати от завръщането на белошипата ветуршка, като гнездящ 

вид в България, е издаден в тираж от 2000 копия и придоби го-

ляма популярност сред природозащитната общност, и местните 

хора. В допълнение, по телевизия Дестинация БГ е излъчен филмът 

„Прелет над Сакар“, който разказва за белошипата ветуршка, цар-

ския орел, НАТУРА 2000, инициативата Европейски Зелен Пояс и 

културно-историческите забележителности на Сакар. В рамките 

на проекта са издадени и серия от информационни материали – ръ-

ководства и насоки, дипляни, постери и плакати, стикери, значки, 

пощенски картички, детски игри и викторини, и др.

По-голям шанс 

за белошиПата 

ветрушка 

(Falco naumanni) 

в българия

СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”, България, Координиращ бенефициент; 
www.greenbalkans.org 
EuroNatur, Германия, Асоцииран бенефициент; www.euronatur.org 
DEMA, Испания, Асоцииран бенефициент; www.demaprimilla.org

Партньори
www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife

очаквани резултати

 Наличие на 
новосъздадени пасища 
като хранително 
местообитание на 
белошипата ветрушка;

 Идентифицирани 
и популяризирани 
подходящи практики на 
земеползване;

 Изготвен и одобрен Национален план за 
Действие за белошипата ветрушка;

 Поставени гнездилки за осигуряване на 
безопасни места за гнездене в целевите 
защитени зони;

 Малки белошипи ветрушки транслоцирани от 
Испания и настанени в защитена зона “Сакар”;

 Изградени Адаптационна клетка и Демонстра-
ционен и информационен център за белошипата 
ветрушка в защитена зона “Сакар”;

 Наличие на млади белошипи ветрушки 
освободени в проектната територия;

 Регистрирани първи опити за размножаване на 
белошипи ветрушки освободени в рамките на 
проекта;

 Регистриране на опити за размножаване  на 
белошипи ветрушки в природата;

 Идентифицирани ключови местообитания за 
освободените соколчета;

 Наличие на трансгранична мрежа от експерти, 
работещи за опазването и възстановяването на 
белошипата ветрушка.

www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife

www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife

Издава се с финансовата подкрепа на EuroNatur 
Published with the financial support of EuroNatur

Проект "Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360, се осъществява 
с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз.
“Lesser Kestrel Recovery” Project, LIFE11 NAT/BG/360 is implementеd with the support of the LIFE 
financial instrument of the European Union

За контакти: Зелени Балкани – Централен офис, гр. Пловдив, ул. Скопие 1, 
тел. 032/626 977; 0887 887 557
СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Стара планина 9, 
тел. 042/622 401
Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора, тел. 042/607 741; 0886 570 053 
Градимир Градев – ръководител на проекта, тел. 0885 609 289, ggradev@greenbalkans.org Програмата за развитие на 

селските райони, в България 
(2014 – 2020),  

възможност за опазване на  
белошипата ветрушка 

Голяма част от типичните земеделски дейности 

въздействат директно върху редките и защитените 

видове и техните местообитания. В много от 

случаите обработването на почвата, прилагането на 

химически препарати и торове, и дори прибирането 

на реколтата, могат да навредят на птиците, 

бозайниците, влечугите и земноводните, обитаващи 

района.

Особено уязвими са редките и защитените 

видове, чиято популация е съсредоточена в 

малки територии и разпространението им 

е ограничено. Такива видове са белошипата 

ветрушка, царският орел, лешоядите и други 

хищни птици. В миналото те са били широко 

разпространени, а днес последните им 

местообитания са съхранени в едва няколко 

разпокъсани региона в страната като Сакар, 

Източни Родопи, Стара Планина, Странджа и 

Дервентски възвишения.

С цел опазването на тези редки птици и други 

защитени видове се обявяват защитени територии 

и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 

2000. За да се осигури тяхната ефективност, често 

е необходимо прилагането на допълнителни мерки за 

устойчиво управление и стопанисване.

Предвид важността на опазването на 

биоразнообразието, Европейският Съюз и 

Правителството на България целенасочено отделят 

средства за прилагането на подобни дейности. Такива 

са включени в Програмата за развитие на селските 

райони, в България (2007 – 2013 и 2014 – 2020) и 

Програма LIFE на ЕС. 

След като Зелени Балкани възстанови гнезденето на белошипата ветрушка в България, в 

рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360, по Про-

грама LIFE на ЕС, е необходимо прилагането на серия от допълнителни мерки, които да спо-

могнат стабилизирането на популацията на редките соколчета и повишаването на числе-

ността им в национален мащаб. Като вид, който обитава обработваеми площи и ловува в 

земеделските земи, белошипата ветрушка е изключително чувствителна към промените в 

тази динамична среда. 

Опитът от други LIFE проекти за опазване на белошипата ветрушка в различни страни от ЕС, 

показва значението на земеделието за оцеляването и стабилизирането на популациите на вида.

Например, повишаването на качеството на териториите за хранене чрез популяризиране на 

земеделски техники, които са от полза за наличието на основните видове плячка (скакалци и 

щурци) в Испания се е оказва важна част от природозащитните мерки от полза за белоши-

пите ветрушки (LIFE99 NAT/E/006341).

В Португалия агро-екологичните мерки включени в ,,Plano Zonal de Castro Verde“, благоприят-

стващи степния хабитат и фокусиран върху опазването на птиците, допринасят значително за 

увеличаването на размножаващата се популация на Белошипи ветрушки (LIFE02  NAT/P/008481).

Въпреки, че в българската Програма за развитие на селските райони до края на 2016 няма въ-

ведена специализирана мярка за белошипата ветрушка, все пак сред съществуващите могат 

да бъдат идентифицирани такива, чието изпълнение е от полза и за белошипата ветрушка.

Тук, въз основата на опита от другите страни, са представени Мерки от ПРСР 2014 – 2020 в 

България, които да бъдат популяризирани сред фермерите в районите, където се възстановява 

популацията на белошипата ветрушка. Чрез тяхното прилагане фермерите биха подпомогнали 

не само видовете към които директно са насочени тези мерки, но и белошипата ветрушка, 

с което ще допринесат за завръщането на тези редки птици като гнездящи в страната ни. 

При изготвянето на изданието експертите и екипа на Зелени Балкани използваха публично достъпна 
информация от официалната страница на Държавен Фонд Земеделие (www.dfz.bg) където е публикувана 
Програмата за развитие на селските райони в България (2014 – 2020) и чрез експертни оценки и анализи 
обобщиха Мярки, подмярки, направления и дейности от Програмата които биха имали благоприятен 
ефект върху белошипата ветрушка. Те са от особена важност в местата в който гнезденето на вида 
е възстановено и са необходими съпътстващи и поддържащи мероприятия за повишаване на неговата 
численост.

Подробна информация може да получите на следните адреси :

Министерство на земеделието, храните и неговите регионални и национални структури: 

www.mzh.government.bg

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
София 1331, ул. Шосе Банкя № 7
02 810 0 988 , 02 439 0 888; www.naas.government.bg 

Държавен фонд ,, Земеделие“
София 1618, ,, Цар Борис III“ № 136

02 81 87 100 ; 02 81 87 202; www.dfz.bg   

Зелени Балкани не носи отговорност за прилагането и стартирането на описаните Мерки от страна 
на компетентните институции и извършваните контролни действия от тяхна страна. Изданието цели 
да популяризира тези възможности сред фермерите и при желание от тяхна страна и добре направено 
планиране, стопаните да се възползват от тях.

СНЦ „Зелени Балкани –  

Стара Загора“

6000 гр. Стара Загора, 

ул. Стара планина №9, ет. 2

тел./факс: 042 622 401, 

Е-mail:  office@greebalkans.org 

Зелени Балкани – Централен 
офис

4004 Пловдив, ул. Скопие 1, 
офси 9-10 

тел: 032/626 977; 0887 887 557

Е-mail: www.greenbalkans.org

Спасителен център за диви 
животни:

тел.: 0886 570 053, 042 607 
74, 0884 877 544

6006 гр. Стара Загора, П.К. 27 
тел./факс: 042 607 741

Е-mail: wrbc@greenbalkans.org
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НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ 
НА КАПАЦИТЕТИ

16 LIFE11 NAT/BG/360 



EuroNatur, Зелени Балкани и DEMA организират изключително 

престижна Международна експертна среща за опазване на бело-

шипата ветрушка. Тя е проведена през октомври 2016 г. в град 

Пловдив с участието на над 50 експерти от 11 държави и 28 раз-

лични организации.

Зелени Балкани е съорганизатор на Първата национална кон-

ференция по реинтродукция на консервационно значими видове, 

осъществена през ноември 2015 г., съвместно с Биологическия 

факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

проектите на „Фонд за дивата флора и фауна“ и „Зелени Балкани“ 

по Програма LIFE на ЕС, издателство PENSOFT, Научноизследо-

вателския сектор – Фонд „Научни изследвания“ на Софийски уни-

верситет, Студентския съвет на Софийски университет, Клуб 

„Скорец“ към БФ, СУБ и др.

Резултати от проекта са докладвани и по време на международ-

на среща „Реинтродукция на хищните птици в Европа“ организи-

рана от Спасителния център за диви животни при Зелени Балка-

ни, проведена през февруари 2016 г. в гр. Стара Загора.

През януари 2013 г., екипът участва в работна среща за белоши-

пата ветрушка в Гърция, в рамките на проект LIFE for the Lesser 

Kestrel LIFE11 NAT/GR/001011, който се координира от Лаборато-

рията по управление на екосистемите и биоразнообразието на 

Университета на Тесалия, в партньорство с Община Ригас Фе-

рос, Ръководството на защитена територия Карла, Гръцкото ор-

нитологично дружество и фирма „Природозащитни консултанти“. 

17www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/ 
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Дейностите за белошипата ветуршка, изпълнени от Зелени Бал-

кани, са представени и по време на три научни конференции, орга-

низирани от Биолгическия факултет на Пловдивски Университет 

през 2012 г., 2016 г. и 2017 г. 

Подготвени са множество научни статии, доклади и презента-

ции, представени по време на научни конференции, работни и 

експертни срещи, и други международни, национални, и местни 

събития.

Признанието за проекта на международно ниво не закъснява. Той 

е финалист в конкурса на Наградите за НАТУРА 2000 през 2016  г., 

който се организира от Европейската Комисия. Инициативата 

на Зелени Балкани, DEMA и EuroNatur участва в категория „Транс- 

гранично сътрудничество“ и се съревновава с над 80 проекта от 

Европа. 

В България проектът на Зелени Балкани за възстановяване на 

белошипата ветрушка е националния победител за 2016 г. в Да-

рителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното 

и културно наследство.

Проучване на общественото мнение проведено в проектната 

територии показва че над 90% от анкетираните местни жители, 

представители на администрацията и различни заинтересовани 

страни харесват идеята на проекта. 

Важни партньори във всички  дейности са общинските админи-

страции в гр. Свиленград и гр. Тополовград, Държавно горско сто-

панство – Свиленград, Министерство на околната среда и води-

те, Регионални инспекции по околна среда и води, Българска орни-

тологическа централа към БАН, Аграрен университет – Пловдив, 

Тракийски университет – Стара Загора, Биологическите факул-

тети на Софийския и Пловдивския университети, EVN България  

(ЕР Юг ЕАД) и др.

19www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/ 
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