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1. Въведение
Силуетът на брадатия лешояд (Gypaetus barbatus) е избран за лого на българската
природозащита и е държавен символ, който се използва за обозначаване на защитените
територии в страната. Въпреки тази символика, от често срещан вид през края на 19ти и
началото на 20ти век на балканския полуостров (Христович,1894г.), брадатият лешояд
практически изчезва през 50-70те години. След това са наблюдавани единични екземпляри и
е възможно съществуването на единични двойки, който обаче не са били достатъчни за
оцеляването на вида. Основните причини за изчезването на вида, както и за драстичното
намаляване на останалите 3 вида европейски лешояди (черен, белоглав и египетски) са
обширните отровителски кампании за регулиране числеността на вълка през 50те години;
директното преследване и безпокойство. В днешно време основни проблеми са промените в
структурата на хабитатите и драстичното намаление на хранителната база.
От 1985 г. в българската природозащитна общност тече дискусия и се предприемат различни
инициативи за реинтродукцията на брадатия лешояд. От края на 80те години се провеждат
сериозни консервационни дейности за опазването на останалите три вида лешояди, срещащи
се на територията на Източни Родопи.
Достигната база в дейностите по реинтродукция на брадатия лешояд и консервация на
останалите видове:
Брадат лешояд (Gypaetus barbatus):
- 1992 г. - основан е център за Рехабилитация и размножаване на редки видове-към
Зелени Балкани като изходна база за размножаване и реинтродукция на брадатия и
черния лешояд.
- 1997 г. - персоналът на Центъра преминава курс на обучение във виенския
размножителен център за брадати лешояди за осъществяването на тези цели
- 1999 г. - Концепцията за реинтродукция на брадатия лешояд беше приета от
Правителството (Национална служба за защита на природата) и бъдещите дейности
по реинтродукцията бяха включени в Националния план за действие за опазване на
биоразнообразието.
- 2001 г. - беше създадена “Национална работна група за реинтродукцията на брадатия
лешояд”. Като представител на работната група, Зелени Балкани сключи
Споразумение за сътрудничество с българското правителство за сътрудничество по
изпълнение на дейностите по реинтродукцията в дългосрочен план.
- 2002 г. - Зелени Балкани изработи и внесе в правителството Национален план за
реинтродукция и консервация на брадатия лешояд в България. Планът беше приет и
от Националната работна група
- 2003 – 2005 г. - в рамките на “Балканския план за консервация на лешоядите” бяха
изпълнени 3 етапа на проект “Брадатият лешояд - Да върнем символа на българската
природозащита”, с основен акцент върху проучване на подходящи места за
реинтродукция на вида.
- 2005 г. - след посещение във виенския размножителен център за брадати лешояди
беше довършена волиерата за приемане на двойка брадати лешояди в
размножителния център в Стара Загора.

2.

Цели на проучването

Настоящият документ има за цел да направи оценка за възможността за реинтродукция на
брадатия лешояд (Gypaetus barbatus) в Източна Стара планина и Роякско-провадийското
плато. Проучването е съобразено с насоките на IUCN/SSC за реинтродукция на видове,
като са използвани методики от направени такива проучвания във Франция и Испания.

3.

Описание на вида

ТАКСОНОМИЯ
Царство: ANIMALIA
Тип: CHORDATA
Клас: AVES
Разред: FALCONIFORMES
Семейство: ACCIPITRIDAE
МОРФОЛОГИЯ
Политипичен. Номинантен barbatus (Linnaeus, 1758), планините на Мароко, Алжир и
вероятно Тунис, aureus (Hablizl, 1783), планините на Южна Европа и югозападна и
централна Азия от Франция и Испания до Монголия и Централен Китай и Средния Изток, на
юг до около Синай. Извънредно: meridionalis Keyserling and Blasius, 1840, югозапдна Арабия
от Судан и Източна Африка на юг до Южна Африка, популациите от хълмовете, граничещи
със северните брегове на Червено море вероятно също от тази раса.
Дължина: 110-115 cm (опашка 42-44 cm)
Размах на крилете: 266-282 cm
Тегло: (Gypaetus barbatus aureus) в Европа:
Възрастни мъжки – 6150 (Февруари), 4500 и 5075 (Март), 4750 (Април), 7000 (Октомври)
Възрастни женски – 5600 (Май)

4.

Природозащитен статус на вида:

В Европа и на Балканския полуостров се среща подвида (Gypaetus barbatus aureus).
Застрашен вид в Европа, популацията му възлиза на не повече от 250 гнездящи двойки (План
за действие за брадатия лешояд (Gypaetus barbatus) на Европейския съюз, Финална чернова,
Септември 1999, съставена от Heredia R., Heredia B.). Включен в категория SPEC – 3.
Включен е в Приложение I на Директивата на ЕС за дивите птици и Приложение II на
Бернската конвенция и Бонската конвенция. Включен е в Червената книга на България в
категорията “изчезнал вид”. Включен в приложение.3 от Закона за биологичното
разнообразие. Защитен от Закона за опазване на околната среда. Според тарифата за
обезщетения при причинени щети на природни обекти ( обн., ДВ, бр 116 от 1997 г.), се
предвижда обезщетение в размер на 750 – 1000лв.

5.

Разпространение

Общо разпространение
Брадатият лешояд е широко разпространен в планинските райони в Евразия и Африка, като
малка част от световния му ареал се намира в Европа (Tucker and Heath 1994). Има очевидно
големи популации в Източна Африка, Централна Азия и Хималаите (del Hoyo et al., 1994).
Видът е постоянен в целия си ареал.
В Европа видът се среща в Испания (Пиринеи), Турция, Франция (Пиринеи и Корсика),
Русия и Гърция (Крит и континенталната част). Европейската популация се състои от 167
гнездящи двойки, като 112 от тях са в ЕС. Само Испанската популация наброява над 50 гн.дв
(информацията е от 1996г.). След много сериозно намаляване през последните два века,
което доведе до изчезване на вида от около 10 страни в Централна и Югоизточна Европа,
популацията в Европа сега се увеличава в Испания, стабилизира се във Франция и Русия и
намалява в Гърция и вероятно в Турция. Периферната популация в Мароко е особено
застрашена, тъй като рязко е намаляла.

От 1986 г. насам в Алпите се осъществява инициатива за реинтродукция. Избрани са
следните места за пускане: Национален парк Hole Tauern (Австрия) през 1986 г.,
Bargy/Haute-Savoie (Франция) през 1987 г., Швейцарски Национален парк Engadine
(Швийцария) през 1991 г., Природен парк Alpi Marittime (Италия), Национелн парк
Mercantour (Франция) през 1993 г., Национален парк Stelvio (Италия) през 2000 г. В резултат
са освободени над 100 птици и по информация от годишния бюлетин на Фондацията за
брадатия лешояд през 2003 година е имало 7 гнездящи двойки. Един век след изчезването на
брадатия лешояд от Алпите, първото малко се излюпва през 1997 г в Haute-Savoy. 19 други
малки излитат в алпийското небе след него в периода 1994-2004 г. Новите данни за 2005 г.
отчитат излюпването на 7 малки, 4 от които от френска страна и 3 от страната на Италия. В
по-скоро време стартирал проект за реинтродукция в района на Андалусия в Южна Испания.
Разпространение в България и Балканския полуостров:
По публикувани данни, видът е изчезнал като гнездящ от Румъния през 1935 г.,
Чехословакия – 1942 г., Сърбия и Черна Гора – 1956 г., Босна и Херцеговина – 1893 г.,
Македония -1990 г. (Tucкer and Heath, 1994). Възможно е да има единични птици или
гнездящи двойки в Албания и Босна и Херцеговина. В континентална Гърция се срещат
единични птици, но последните години няма доказано гнездене. В близост до България
брадат лешояд е наблюдаван в Дадя, Гърция през 2000 г. (М. Димитров-устно съобщение).
На остров Крит има 4 гнездящи двойки. В Македония, в близост до гръцката граница има
една птица, която със сигурност не гнезди.
В България в миналото видът се среща доста често из Рила, Стара планина, Витоша и
Родопите ( Христович, 1894 ). През 50-те години на 20 век изчезва от много находища и е
наблюдаван в Рила и Сините камъни (Патев, 1950). В България видът се счита за изчезнал
като гнездящ от 1966 г.След това има редица наблюдения на единични екземпляри. На
16.07.1968 г. в района на Рибни езера (Боев, 1985). През 1972 г. е намерен умрял екземпляр в
местността Сините камъни (Дончев, 1974). На 20.10.1980 г. в село Варнино, Варненска
област е намерен млад болен брадат лешояд. През същия период млад екземпляр е
наблюдаван и в местността Болата, край нос Калиакра (Нонев, 1982). В последното
десетилетие има откъслечни наблюдения в южната част на страната, предимно на млади
птици (устни съобщения – Христо Христов, Емилиян Стойнов). Публикувано е наблюдение
на птица в субадултно оперение на 07.03.1999 г. в района на гр. Маджарово от Е. Стойнов.

6.

Биология на вида

Размножаване
Брадатият лешояд се размножава в пещери и по скали в планини на височина 400-2000 м.
Има случай на намерено гнездо на 200м. надморска височина но двойката се е изхранвала
изцяло в по-високите части на планината. Той строи масивно гнездо от пръчки и снася едно
или две яйца от края на декември до началото на март. И двете възрастни птици участват в
мътенето. След 54-58 дни, малките се излюпват през февруари или март и след 112-119 дни
те напускат гнездото през юни. Въпреки, че и двете пиленца може да се излюпят, едното
обикновено умира вследствие на агресия в люпилото; един от малкото случаи, в които и
двете малки са пораснали, е от Етиопия от 1996 г. Младите птици остават в същия район до
началото на следващия размножителен цикъл през ноември (Heredia, 1990). Половата
зрелост настъпва на възраст около 7 години или по-късно (del Hoyo, 1994). Видът е
обикновено моногамен. Полиандрични тройки (двама мъжки и една женска) са отбелязани за
първи път в Пиринеите през 1979г. Броят на такива случаи се увеличава оттогава,
включително и на Корсика; 14% от гнездовите територии в Пиринеите бяха заети от тройки
през 1996г. Тройките имат гнездови успех, подобен на този на двойките, които преди това за
заемали същите територии, и на този на съседните двойки. Образуването на тройки се
обяснява с неравномерното съотношение на половете, слаба наличност на храна, висока
гнездова плътност или генетична свързаност между мъжките, но досега няма доказателство
кой е ключовият фактор (Donazar 1990, Fasce et al 1993). Това явление може да има важни
последици за опазването на брадатия лешояд.
Хранене
В България няма данни за сериозни проучвания върху хранителното поведение на брадатия
лешояд. Интересно е наблюдението на разчупвани костенурки в скалите по подобие на
скалния орел. Може да се предположи, че в редица райони на страната, където костенурките
са все още често срещани, те могат да бъдат сериозен процент от хранителната база на вида.
През 1894 г. Reiser наблюдава как е била издигната високо плешка на катър и пусната върху
скалите.
Менюто на брадатия лешояд се състои от кости (до 85% от храната), особено големи кости и
месо от мъртви животни (del Hoyo, 1994). Той разбива големите кости на малки парчета,
които може да изяде, като излита с костта и я пуска върху специални скални наклони.
Малките животни (птици и гризачи) се дават на пиленцата и представляват важна част от
храната им. В Пиренеите 88 % от плячката са бозайници, основно домашни копитни
животни (крайници на овце и кози), дива коза (Rupicapra rupicapra) и мармот (Мarmotta
marmotta); 7% птици; и 0.7% влечуги (n=152 обекти на плячка) (Heredia, 1990). Едно
неотдавнашно проучване на едно малко все още в гнездото си в испанските Пиринеи разкри,
че 59 % от обектите на плячка са овце или кози, 25 % - зайци, 3 % - диви свине, 3 % крави/коне, 1.6 % - кучета и 1.6 % - лисици (n=78 обекти на плячка) (Margalida et al., in prep).
В Корсика, менюто се състои основно от крайници на домашни копитни животни (36 % овце
и кози, 33 % говеда, предимно телета), прасета, както диви, така и домашни (16 %), муфлон
(12 %); а птиците и влечугите са редки в храната (Thibault et al. 1993). Гнездовият успех на
Корсика изглежда зависи от конкретните животновъдни дейности, тъй като основният им
хранителен източник е сезонно придвижващи се стада от кози и свободно скитащ едър рогат
добитък.
В Алпите, основната храна на освободените птици е диви кози и овце.
Изкуствено подхранване
Брадатият лешояд възприема добре метода на изкуственото подхранване. За един ден една
площадка за подхранване е била посетена от 17 различни индивида ( Heredia 1991 ).
Изкуственото подхранване е основен метод при извършването на реинтродукция и
подпомагане на популациите в критично състояние. Въпреки това, този метод не е устойчив
и трябва да бъде ползван само като временна мярка.

Изисквания към хабитата
Брадатият лешояд търси храна в райони с високопланинска и суб-алпийска растителност,
предимно на височина над 1000 м, където се срещат както домашни, така и диви копитни
животни. През зимата и ранната пролет, той проучва райони със средна надморска височина
и стръмни скали, където не се натрупва сняг (Thibault et al. 1993). В Пиринеите през зимата и
пролетта птицата посещава местата близо до селата, където редовно се изхвърлят трупове на
домашни животни. Вероятно в България и на балканите брадатия лешояд е намирал храната
си на много по-ниска надморска височина. Показателни са райони като Източна Стара
планина, където видът се е срещал, а средната надморска височина е около 700-800 м. Най
високия връх там (връх Българка) е с надморска височина 1181м.
Движения
Като цяло е постоянно пребиваващ вид, макар че при огромни ареали и при наличие на
млади птици може да се разпръсне на голяма територия. Въпреки, че брадати лешояди са
били виждани извън Пиринеите повече от 100 пъти от края на 80-те години на века досега
(M. Hernandez, in litt. 1997), нито една от 33-те млади птици, на които са били поставени
крилометки в Пиринеите през периода 1987-1996, не са били видени между тях (R. Antor in
litt. 1997). Средностатистическият ареал на 13 от тези млади птици е бил 4,932 кв.км (95010,294) (Heredia 1990). Досега на възрастни птици не са поставяни крилометки или
радиопредаватели. В Алпите 70% от освободените птици се връщат на мястото на пускане,
макар че една птица е забелязана на около 1,300 км от района на освобождаване, извън
Алпите.

7.
Причини за изчезването на вида, като гнездящ в България и
тенденции в развитието на заплахите
7.1. Отравяне (залагане на отровни примамки срещу наземни хищници )
Изчезването на вида от балканския
полуостров до голяма степен се дължи на
масирани кампании за изтравяне на вълци
и лисици през петдесетте и шестдесетте
години. Тогава основно са се използвали
стрихнинови примамки. В началото на
80те години е обявена нова “война на
хищниците”, като тогава се използват
предимно упойващи вещества като
луминал, както и отрови от групата на
фосфороорганичните съединения. От края
на 80те години използването на отровни
примамки е забранено от българското
законодателство, забранено е и от редица
международни документи. Последното тровене с по-сериозни последици за лешоядите в
Източни Родопи беше през 1995 г. Бяха намерени 4 отровени белоглави лешояди, като
вероятно имаше още пострадали птици. През 1997 г.една двойка египетски лешояди е
отровена в същия район. Последния случай на отровен белоглав лешояд е от 16.02.2006 г., от
района на яз.Студен Кладенец(Източни Родопи). Птицата е отровена с цинков фосфид.
Нямаше други пострадали птици в района, както и в районите на площадките за изкуствено
подхранване, от което съдим, че птицита се е отровила на сравнително голямо разстояние от
съществуващата колония. В Източна Стара планина последният брадат лешояд е намерен
през 1972 г. в района на Сините Камъни. Вероятно е бил отровен. Има данни и за отровен
брадат лешояд със стрихнин в Котленска планина.

Значимост: средна
Тенденция: намаляване.
7.2 Химично замърсяване
Има се предвид най-вече влиянието на различни пестициди, тежки метали и химични
средства върху яйцата (здравина на черупката, състояние на ембрионите). В България
влиянието на тази заплаха не е проучено. В Източна Стара планина и Роякскопровадииското плато няма открит добив на тежки метали и тази заплаха засега не
съществува. Трябва да се има предвид, че тежките метали се натрупват най-вече в костите, а
брадатият лешояд се храни най-вече с кости и това може да оказва негативно влияние върху
вида.
Значимост: ниска
Тенденция: запазване
7.3. Отравяне с олово
В България няма данни за влиянието на тази заплаха върху брадатия лешояд. Отравянето с
олово е възможна причина за смърт в райони на интензивен лов (Heredia and Heredia 1992) и
миграционни пътища. Оловото може да достигне до брадатите лешояди чрез консумация на
плячка, застреляна от ловци (гривяци, дроздове, и т.н.). Според проучване в Арагон
(Испания) върху хроничното излагане на олово за 16 птици (в т.ч. пиленца, ювенилни и
възрастни птици) и проби от черен дроб и кости от 13 птици разкрива, че нивата на олово са
далеч по-ниски от тези, които са показателни за хронично отравяне на кръвта.
Значимост: ниска
Тенденция – запазване
7.4 Незаконен отстрел
До 80те години всички хищни птици в България са обявени за врагове на “Ловното
стопанство” и са били подложени на масов отстрел. В момента българското законодателство
забранява отстрела на хищни птици. Въпреки това, наследството, особено у по-старите
ловци, е останало и те продължават да унищожават хищни птици. Много широка практика и
проява на мъжество и високи ловни умения е отстрелването и притежанието на препариран
орел (в това число влизат всички едри грабливи птици). Шанс за Брадатия лешояд е, че
евентуалните райони, избрани за бъдеща реинтродукция, са в повечето случаи защитени
територии или са посещавани от сравнително малко ловци, което от своя страна улеснява
контрола и превъзпитаването им. В последните години се забелязва значителна промяна в
отношението на ловците и обществото като цяло към хищните птици, като предпоставките
са тази тенденция да се запази.
Значимост: висока
Тенденция - намаляване
7.5 Загуба и влошаване на хабитати
•

•

Рискът от прогресивно неприродосъобразно развитие на планинските райони е една
от основните заплахи за бъдещето на вида. Строителството на пътища, язовири, ски
курорти, с придружаващото ги изграждане на инфраструктура и увеличаване на
потока от туристи, може да причини необратима загуба на хабитати.
Във френските Пиринеи една гнездова територия е била напусната само от
изграждането на една малка ВЕЦ. Все още няма заявени инвестиционни намерения за
изграждане на мини-ВЕЦ в Източна Стара планина и Роякско-провадийското плато,

•
•

•

•

но като се има предвид, че има подходящи реки, очакванията са, че тази заплаха ще се
появи в най-скоро време.
Поради късия период на зъдържане на снежната покривка, района на Източна Стара
планина е предпазен от намерения за изграждане на сериозни ски-писти и курорти.
Съществуват само няколко малки писти в района на Сините Камъни.
Съвсем нова заплаха е изграждането на вятърни електроцентрали. Районът на Сините
Камъни е известен като най-ветровитото място в България. Вече има изградени 4
вятърни генератора и инвестиционно намерение за изграждането на парк от 20
генератора в непосредственна близост до парка.
Както в цялата страна, горските хабитати в Източна Стара планина и Роякскопровадийското плато са подложени на огромен натиск през последните 15 години. В
резултат са унищожени напълно или частично много вековни гори, които са
потенциални подходящи хабитати за черния лешояд (Aegypius monachus). През
последните години този процес започва да се регулира и постепенно да се използват
по-устойчиво горските ресурси.
Трябва да се отбележи, че унищожаването на хабитати, освен директното прогонване
на вида може да има и косвено влияние, като намаляване на естествената му
хранителна база ( диви кози, сърни, елени, костенурки ).

Значимост: средна
Тенденция – увеличаване
7.6. Намаляване на екстензивното животновъдство
Редица събития, като отнемане възможността за миграционно отглеждане на овцете (през
зимата - в беломорска Тракия, а лятото - в планинските райони на Родопите и Стара
планина), одържавяването на частното имущество през 50те години, реституцията,
приватизацията и безстопанствеността през 90те години са довели до почти пълното
унищожение на екстензивното животновъдство в България. Все пак има райони, предимно в
планините
и
предпланините,
където
животновъдството е основен поминък на
местното население. Това важи в най голяма
степен за района на Източна стара планина,
където голяма част от населението е с турско
вероизповедание. Характерна черта на това
население е силната привързаност към родния
край и традиционното отглеждане на добитък. По
този показател Източна Стара планина много
прилича на Източни Родопи, където също има
население с мохамадански произход и съответно
силно развито екстензивно животновъдство.
Друга характерна черта на месното население е широкоразпространеното екстензивното
отглеждане на полудиви прасета. Това е сериозен хранителен ресурс за бъдеща
реинтродукция на лешояди. Перспективата с приближаването на България към членство в
ЕС, са очертаващи се сериозни инвестиции и програми за развитие на животновъдството в
планинските и селски райони. Най-вероятно тези инвестиции ще бъдат насочени предимно
към развитие на интензивно животновъдство, но все пак това е добър шанс за увеличаване на
броя на домашните животни в района.
Значимост: висока
Тенденция – увеличаване на животновъдството
7.7 Промяна в методите на изхвърляне на труповете

Паралелно с национализацията и окрупняването на животновъдството от началото на 50те
години, постепенно се завишават и ветеринарно-санитарните изисквания при отглеждане и
заколване на домашните животни. Така постепенно на територията на цялата страна са
изградени екарисажни заводи и всички трупове на животни и кланични отпадаци са
преработвани в тях. Съответно тази система е прекратила до голяма степен достъпа на
лешоядите до този хранителен ресурс. След 90те години системата е разбита и към
настоящия момент работят само 2-3 екарисажа на територията на цялата страна, като
районите им на действие не попадат в Източна Стара планина и Роякско-провадийското
плато. Въпреки това, в голяма степен този хранителен ресурс остава недостъпен, тъй като
труповете на животните и кланничните отпадаци се изхвърлят в дълбоки дерета, реки или
изкопани ями.
Значимост:Средна
Тенденция - неясна
7.8 Намаляване на дивечовите запаси
През последните15 години бракониерството върху едрия дивеч и унищожаването на
местообитанията му са придобили много големи размери. В резултат значително са намалели
дивечовите популации на дивата коза (Rupicapra rupicapra), благородния елен (Cervus
elaphus), елена лопатар (Dama dama), сърната (Capreolus capreolus), заека (Lepus capensis) и
дивата свиня (Sus scrofa) Дивата коза изцяло е изчезнала от района на Източна Стара
планина и Роякско-провадийското плато. Има няколко ловни стопанства, най-голямото от
които – ДДС “Шерба”, където се съхраняват сравнително многочисленни популации, найвече на диви прасета, сърни и благородни елени. Като цяло през последните години има
тенденция към намаляването на бракониерството и постепенно възстановяване на
дивечовите запаси.
Значимост: Висока
Тенденция – Увеличаване на дивечовите запаси
7.9. Безпокойство
Брадатият лешояд е особено чувствителен на безпокойство. Особено критични в тази насока
са провеждането на неконтролируем туризъм и алпинизъм, провеждането на ловни гонки,
военни действия, учения, делтапланеризъм, иманярство, билкосъбиране.
Нова заплаха най-вече за района на Роякско-провадийското плато (скалните масиви на
Мадара), е практикуването на парапланеризам. Практикуването на този спорт прогони през
последните години гнездящата там двойка египетски лешояди (Neophron percnopterus) и би
компроментирало успеха на евентуална реинтродукция на лешояди там.
Най големите опасения за успешно реинтродуциране на брадатия и белоглавия лешояд в
района на Сините Камъни е практикуването на алпинизъм по скалните масиви в парка, както
и нерегламентирания туризъм. Последните години има усилия за създаването на “тихи зони”
в парка (забранени за туризъм и алпинизъм), за да се осигурят подходящи условия за
реинтродукция на лешоядите.
Между Котленска планина и Сините камъни се намира обширна територия (около 25 км.) военният полигон “Ново село”. Забраненият достъп на външни лица създава значително
спокойствие на района. От друга страна, когато има военни стрелби, районът е значително
оживен. Все пак стрелбището се намира на достатъчно голямо разстояние от скалните
масиви на Сините камъни и на Котел, за да създаде безпокойство за лешоядите.
Значимост: средна
Тенденция към повишаване
7.10. Кабели на далекопроводи

Няма данни за пострадали от далекопроводи брадати лешояди в България. Все пак може да
се очаква, че това е една потенциална заплаха, особенно за млади реинтродуцирани птици в
природата. В района на Сините камъни, в близост до площадката за подхранване, преминава
далекопровод. Преди реинтродуцирането на лешояди в района е предвидено вкопаването на
електропроводите под земята.
Значимост: ниска
Тенденция към повишаване
7.11. Критичен минимум на популацията:
Липсата на стабилни размножаващи се популации на брадатия лешояд в съседни на
България страни и съседни на Балканския полуостров райони е пречка за възвръщането на
вида в традиционните му местообитания. Няколкото размножаващи се двойки на остров
Крит и евентуалните такива в други части на Балканите нямат потенциала за развитието и
увеличаването популацията на брадатия лешояд, а може би нямат и потенциала за
оцеляването на вида на Балканите!
Значимост-висока
Тенденция-увеличаване
7.12. Липса на природозащитна култура
Липсата на елементарна природозащитна култура е била една от причините за изчезването
на брадатия лешояд. В последните години в България съществуват редица природозащитни
организации и програми, който работят в тази насока и вече се чувства промяната на
отношението на хората към редица природозащитни проблеми. Допълнителен шанс е, че
брадатият лешояд е обявен като символ на природозащитата в България.“Носталгията” по
неговото изчезване е голяма, което предполага по-различно отношение при евентуалното му
реинтродуциране.
Значимост: средна
Тенденция към намаляване

8.
Сегашно състояние на западни Родопи като потенциално място за
реинтродукция на Брадатия лешояд:
8.1. Обща характеристика на района:
Източна Стара планина има площ 3998,6 кв. км. и ср. надм. вис. 385 м. Достига нос Емине на
Черно море. До пролома на р. Луда Камчия се простира Котленско – върбишката планина
/вр. Разбойна 1128 м/. Този дял е силно разчленен от притоците на Луда Камчия и Голям
Камчия, чиито надлъжни долини го ограничават от юг и от север. Котленската планина е
изградена предимно от варовици и е богата с карстови форми. Билото на Котленсковърбишкия дял се пресича на три места от ниски проходи: Котленски, Върбишки и Ришки.
На изток, главното морфографско било следва ниските, широки и плоски Еминска планина
/вис. 520 м/ и Камчийска планина /вр. Каменик, 627 м/. Северните им склонове са стръмни и
разломни. От прохода Вратник на югоизток се отделя южното било на Източна Стара
планина, съставено от отделни ниски планини – Сливенска планина /вр. Българска, 1181 м/,
Гребенец /вис. 427 м/ и Стидовска планина /вр. Ушите, 1011 м/. На изток билото на Стара
планина се понижава още повече и преминава в ниската и гола Карнобатско-айтоска планина
/вр. Илийца, 684 м/ и загубва верижния си характер в хълмовете западно от черноморския

бряг. Малката височина на източната част се дължи на по-слабото издигане на
морфоструктурите й през Неогена.
В Източна Стара планина климатът е под черноморско влияние. Зимните и пролетните
валежи нарасатват (с. Емона, Бургаско – зиме 28%, пролет 21%), а летните намаляват силно
(Емона 19%). Зимният отток на реките достига около 40%, летният спада до около 10%.
Средни валежи в мм
Станция,
I
II
височина /м/
Айтос, 92 м 40 29
Сливен,
275 м

44

36

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

32

42

56

77

50

33

30

47

XI XII Средни
годишни
51 51 538

37

49

72

80

50

35

34

49

56

54

596

Средни температури в C˚
Станция,
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средни
височина
годишни
/м/
Айтос, 92 м 1.2 2.2 5.9 10.9 16.1 20.3 23.1 22.4 18.8 13.4 8.2 3.1 12.1
Сливен,
275 м

1.2 2.1 6.0 11.3 16.3 20.2 22.8 22.4 18.6 13.0 7.6 3.0 12.0

Преобладаващите гори в Източна Стара планина са дъб и бук, запазена е и малка реликтна
елова гора /на височина ок. 400 м/. Около Сливен масово се среща бодливият дребен храст
тракийско сграбиче - балкански ендемит, а в района на Айтос масово расте и формира
раститетлни съобщества българският ендемит айтоско сграбиче.
Основно релефът на Източна Стара планина и Рояксто-провадийското плато се определя от
долината на река Камчия и нейните притоци. Основната част от скалните масиви, подходящи
за реинтродукция на лешояди се намират по долината на Камчия. Река Камчия има добре
залесена водосборна област. От цялата й площ горите заемат 2600 км2, или 49 %. Почти
половината от тази площ е заета от нискостъблени гори, които имат и най-голямо
разпространение. Останалата половина до 2600 км2 е залесена с дъбови и букови гори.
Последните два вида заемат високите части на Източна Стара планина, като буковите гори в
сравнение с дъбовите са по-малобройни и образуват отделни големи петна в тях. Почти
изцяло с букови гори е заета Котленската и Върбишката планина, докато при следващите на
изток Карнобатска и Тичанска планина, залесеността е главно дъбова. Също дъбовите гори
преобладават и в южната половина на Преславската планина. С ясенови и брестови гори е
характерна 3-километровата ивица по десния бряг на реката от сливането на двете Камчии до
устието, която ивица е известна под името Лонгоза.

9.

Описание на района

Предвид голямата обща площ на Източна Стара Планина и Роякско-Провадииското плато, за
по-добро онагледяване на резултатите от проучването за подходящост на района сме
направили разделение на пет подрайона. Разделението е направено основно за по-добро
онагледяване на хранителната база и хабитатните условия на всеки район, като останалите
компоненти на изследването са представени общо за цялата територия. Разделението е
направено на географски принцип и следва етапите на финансиране на проучванията от
страна на “Балканския план за консервация на лешоядите”:

9.1 Подрайон Сините Камъни:
Хабитатни условия
На изток и север, районът граничи с Котленска планина,
а на запад с Твърдишка планина. На юг започва
Горнотракийската низина. Територията се характериза с
няколко върха, насечени с дълбоки долини: връх
Българка - 1181м; Стидовска планина - 1011м.; Гребенец
- 1034м. В подножието на връх

Българка, в местността Карандила са разположени едни от най големите скални масиви на
Източна Стара планина. Високите части на върховете са покрити с букови гори и изкуствено
залесени борове. В по-ниските части има обширни открити площи.
Хранителна база
При изследването на хранителната база са използвани следните методики:
- За домашните животни са използвани данни от Агростатистика към МЗГ. Броят на
животнитните е получен като към данните от Агростатистиката е прибавенa стойност,
равна на 20% от тях, поради занижените данни в статистиката. Броят на
нечифтокопитните, поради липса на информация за тях, е изчислен по формулата Х = бр.
Говеда х 0,33.( Георгиева, Н.(2002), Селскостопанските животни към 2001 г., 2002 г.,
Бюлетнин № 28, МЗГ отдел Агростатистика). Всички данни са допълвани и сравнявани
с полевите анкети, провеждани по време на проучването.
- Дивеч: Използвани са данни от пролетната таксация на дивеча в България, извършена
от НУГ.(Янкулов, Р., (1998). Дивечовите запаси в България: състояние и преспективи.
Гора, 6 –7, 22-23.)
Ключов момент при оценката на хранителните ресурси, е възможността за достъпност на
умрелите животни за храна на лешоядите. За целта представяме осреднени данни за отпад на
домашните и диви животни в района:
Домашни животни:
Брой

Среден естествен отпад на хектар в кг

Говеда;
Нечифто
15950
копитни;
5000
Свине;
19400

Кози;
22500

0,14

Кози

0,47

Овце

0,39

Свине

0,30

Нечифтокопитни

Овце;
58000

0,96

Говеда

Дивеч:
Брой

Дива
свиня; 475

Среден естествен отпад на хектар в кг

Дива коза;
Бл. елен;
0
250
Eл.
лопатар; 90
Сърна; 300

Дива коза

0,00
0,04

Дива свиня
Сърна
Eл. лопатар
Бл. елен

9.2 Подрайон Котленска Планина
Хабитатни условия
На север и юг Котленска планина граничи с Твърдишка
планина и Сливенска планина. На изток опира до
Ришкия проход. Най-високите върхове в района са
Разбойна - 1128м. и Калето – 899 м.Това е твърде
горист район, със сравнително малко открити площи.
Има няколко сравнително неголеми скални масива.
Най-големият и подходящ за лешояди е Злостен.

0,01
0,01
0,04

Подходящи са и юрушките скали.

Хранителна база
При оценката са използвани същите методики както при предходния подрайон.
Домашни животни:
Среден естествен отпад на хектар в кг

Брой
Говеда;
11255

Кози; 7248

Кози
Нечифтокоп
итни; 1931

0,05

Овце

0,23

Свине
Овце; 24863

Свине; 8439

0,19
0,13

Нечифтокопитни

0,78

Говеда

Дивеч:
Среден естествен отпад на хектар в кг

Брой

Дива
свиня;
445

Дива
коза; 0

Сърна;
390

Бл. елен;
312
Eл.
лопатар;
90

Дива коза

0,000
0,010

Дива свиня
Сърна
Eл. лопатар
Бл. елен

0,002
0,003
0,014

9.3. Подрайон – Ришки Проход
Хабитатни условия:
Това е проход (ждрело в планината), обособен от
малък приток на река Камчия. Проходът е
заобграден със стръмни скални масиви с
надморска височина между 600 и 800 м. Това са
най-подходящите масиви за брадат лешояд в
Източна Стара планина. На река Камчия е
изграден голям язовир. Северните и южни
склонове на планината са стръмни и
непристъпни, в голяма степен облесени с
широколистни гори. По билото има обширни
открити
площи
(пасища).

Хранителна база
Освен стандартният начин на животновъдство и видовете отглеждани домашни животни,
този район, както и Камчийска планина и Роякско-провадийското плато са уникални за
България с отглеждането на полудиви свине. Както става видно от направените проучвания,
това е един сериозен потенциален хранителен ресурс за лешоядите. Самият начин на
отглеждане на прасетата (свободно пуснати да пашуват), дава възможност за лесен достъп на
лешоядите до естествения отпад от тях. Допълнителен плюс е, че заради прасетата
използването на отровни примамки е абсолютно неприемливо от местните хора! За
съжаление друг потенциален хранителен ресурс сериозно пострадва от полудивите прасета.
Това са костенурките, с които прасетата често се хранят.

Домашни животни:
Брой

Среден естествен отпад на хектар в кг

Говеда;
5403 Нечифтокоп
итни; 4640

Кози; 16774

Кози

0,13
0,46

Овце

Свине; 9092

0,23

Свине

0,35

Нечифтокопитни

Овце; 45280

0,41

Говеда

Дивеч
Брой

Среден естествен отпад на хектар в кг

Дива коза;
Бл. елен;
0
142
Дива
свиня; 455
Сърна; 51

Eл.
лопатар;
453

Дива коза 0,000
0,046

Дива свиня
Сърна

0,001
0,068

Eл. лопатар
Бл. елен

0,029

9.4. Подрайон Камчийска планина
Хабитатни условия:
Това е най-източният дял на Източна Стара
планина, който на изток опира в Черно море. Най
високите върхове са с надморска височина 621м. и
527 м. В западната част на района на река Камчия
има изграден голям язовир, покрай който се
намират подходящи скални масиви за лешояди.

Хранителна база:
Казаното за Ришки проход по отношение на отглеждането на полудиви прасета в пълна сила
важи и за Камчииска планина.
Домашни животни:
Брой

Дива
свиня; 830

Дива коза;
Бл. елен;
0
571
Eл.
лопатар;
205
Сърна; 604

Среден естествен отпад на хектар в кг
Дива коза 0,00
0,10

Дива свиня
0,02

Сърна

0,04

Eл. лопатар

0,14

Бл. елен

Дивеч
Брой

Дива
свиня; 830

Дива коза;
Бл. елен;
0
571
Eл.
лопатар;
205
Сърна; 604

Среден естествен отпад на хектар в кг
Дива коза 0,00
0,10

Дива свиня
Сърна
Eл. лопатар
Бл. елен

0,02
0,04
0,14

9.5 Роякско-провадийско плато:
Хабитатни условия
Това е плато с обща площ 121 830 хектара,
граничещо със северните склонове на Източна
Стара планина. Двата района са разделени от
долината на река Голяма Камчия. В долината са
разположени дълги (километрични) скални венци
с варовиков произход. Тези скални венци, заедно
с венците, разположени по ръба на платото, са
изключително порьозни с многобройни скални
ниши. Тези скали са най-подходящият гнездови
хабитат за лешояди в Източна Стара планина.
Поради ниската си средна надморска височина
(около300 м), те не са най-приоритетното място
за брадатия лешояд. Най-високият връх в района
е връх Свраките - 389м.

Хранителна база:

Домашни животни
Среден естествен отпад на хектар в кг

Брой
Кози

Кози; 7500

Нечифтокопи
Говеда;
9061
тни; 3025

0,09

Овце

0,6
1

Свине

Свине; 24382

Овце; 37146

0,3

Нечифтокопитни

1,05

Говеда

Дивеч:
Среден естествен отпад на хектар в кг

Брой
Дива коза

Дива свиня;
147

Дива коза;Бл.
0 елен;
50
Eл. лопатар;
45

Сърна; 160

0,00

Дива свиня
Сърна
Eл. лопатар
Бл. елен

0,02
0,01
0,01
0,02

10. Общо представяне на подходящите скални масиви за реинтродукция
на брадатия лешояд:

11
Костенурките (Testudo sp.) като хранителна база за брадат лешояд в
Източна Стара планина и Роякско-провадийското плато
Поради факта, че липсват данни за
хранителния спектър на брадатия лешояд в
България и на Балканите, не е известна и
ролята на костенурките в неговата храна. По
косвен път можем с голяма сигурност да
предположим, че при извършване на
реинтродукция, костенурките ще играят
сериозна роля в хранителния спектър на
брадатия лешояд! Повод за това ни дават
многобройните наблюдения в миналото (по
устни съобщения) на брадати лешояди,
разбиващи костенурки в скали. Това е било характерна черта, с която местните хора и до
днес свързват брадатия лешояд. От друга страна в някои райони при двойки скални орли
(Aquila chrysaetos) костенурките достигат до 60-70% от хранителния спектър. Имайки
предвид близкото хранително меню на скалния орел и брадатия лешояд, това също е повод
да смятаме, че костенурките ще са сериозен компонент от храната на брадатия лешояд! За
съжаление популациите на костенурките бележат значителен спад и те стават все по-редки в
някои райони. Източна Стара планина и Роякско-провадийското плато са едни от
изключенията, където все още се среща стабилна популация на двата вида сухоземни
костенурки (Testudo graeca и Testudo hermanni).
При проучването популациите на костенурките са използвани данни от изследване на
Българското херпетологично дружество (Вълко Бисерков-2004г.)

12.

Използване на отровни примамки

Използването на отровни примамки срещу хищници е основната причина за изчезването не
само на брадатия, но и на другите видове лешояди в миналото, а в настоящето е найголямата потенциална заплаха за успеха на програмите за реинтродукция. За щастие може да
констатираме, че с годините ситуацията е претърпяла коренна промяна.
По време на тригодишното проучване беше локализиран един район, където местна ловна
дружинка всяка година залага отровни примамки за чакали. В резултат са предавани до 70
чакала на местното горско стопанство. Районът попада в Котленския подрайон на проучване
в държавно лесничейство Садово. След намесата на Зелени Балкани през последната година
тази практика е прекратена, но районът остава под повишено наблюдение.
През 2005 г. беше създадена платформа срещу използването на отрови, в която участват
всички ключови институции, имащи отношение към използването на отрови и превенцията
срещу тях.
С изключение на подобни инцидентни случаи, практиката за използване на отровни
примамки в Източна Стара планина и Роякско-провадийското плато е прекратена. Както
стана дума в точката хранителни ресурси, практиката за свободно отглеждане на полудиви
прасета сподпомага изключително много за неизползването на отровни примамки.

13.

Разпространение на вълка (Canis lupus)

Вълкът (Canis lupus) е ключов елемент в хранителната верига на лешоядите, като всички те
зависят до голяма степен от него, при осигуряване на храната си!
След масовите отровителски кампании през 50те, вълчите популации в цялата страна са били
сведени до минимум, като в много райони са изчезнали. След спирането на отровителски
кампании през 80те години, вълкът започва бързо да възстановява числеността си и да се
завръща в характерните си местообитания. Там той намира изключително добра хранителна
база, в резултат на активно развилото се през това време ловно стопанство (изкуствено
размножаване на дивеча в ловни стопанства). В резултат, популацията на вълка бележи бум в
развитието си и числености, които не могат да бъдат “поети”. След това масово
размножаване и изразходване на дивечовите запаси, (в резултат и на бракониерския отстрел)
последните години вълкът започна да нормализира числеността си до устойчиви популации,
в зависимост от характеристиките на всеки един район. Като цяло към настоящия момент,
популацията на вълка в България се оценява на около 2500 индивида.
В Източна Стара планина разпространението на вълка стига някаде до Ришки проход. Оттам
нататък се срещат единични скитащи екземпляри, предимно през зимата. По-сериозна е
плътността му във Върбишкия, Котленския и Сливенския Балкан.

14.

Други видове хищни птици в района:

Ключовите видове, които имат отношение към брадатия лешояд (могат да се считат за
критерии за подходящост на района), са скалният орел (Aquila chrysaetos) и гарванът гробар
(Corvus corax). В предложените за НАТУРА 2000 сайтове в Източна Стара планина и
Роякско-провадийското плато има 11 двойки скални орли, извън сайтовете има още около
20. Гарванът гробар е повсеместно разпространен вид и се среща на всяко подходящо
гнездово местообитание.
Разбира се, голям плюс за района е наличието на размножаващи се двойки египетски лешояд
(Neophron percnopterus). В района на Сините Камъни до 1995 г. гнездиха 3 двойки египетски
лешояди. Към настоящия момент видът се вижда редовно по време на прелет, като
пребивават и неразмножаващи се птици. В Котленска планина се виждат само скитащи
птици. В Ришки проход и Камчийска планина гнездят по една двойка. В Роякскопровадийското плато гнездят 3-5 двойки.

Buteo buteo
Buteo
rufinus
Circaetus
gallicus
Circus
aeruginosus
Falco
peregrinus
Falco
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Hieraaetus
pennatus
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Neophron
percnopterus
Pandion
haliaetus
Pernis
apivorus

1p
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1p

1p

1p
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P

>1p
>3234p

V
2p

2p
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Терзийски баир BG0000419

BG0000277

BG0000211

R

P
1012p 1p

Твърдишка
планина
Свети-Влас
Горица

Сините камъни BG0000164

BG0000151
Айтоска
планина

Ришки проход BG0000149

BG0000137

BG0000136

BG0000133

Камчийска
планина
Горна Луда
Камчия
Долна Луда
Камчия

Язовир Порой BG0000126

Язовир Цонево BG0000124

BG0000122
Язовир Тича

BG0000119
Трите братя

BG0000117
Котленска
планина

Роякскопровадийско плато

Accipiter
brevipes
Accipiter
gentilis
Accipiter
nisus
Aquila
chrysaetos
Aquila
heliaca
Aquila
pomarina

BG0000111

BG0000104

Име на вида

Емине

Код на сайта

3-5i 3p

1p 5p

*Това е минималната наблюдавана численост, като i=индивиди, p=двойки, R=рядко се
размножава, V=много рядко се размножава, C=често се размножава.

15. Природозащитен статус на района:
През последнити 3 години екологичната мрежа НАТУРА 2000 в Източна Стара планина и
Роякско-провадийското плато бе изградена изцяло. Всички потенциални гнездови
местообитания за лешояди попадат в границите на НАТУРА сайтовете.

Резервати в Източна Стара планина:
Резерват "Момин град" се намира на около 10 км. южно от гр.Върбица.Обявен е през 1960
г. с цел да се опази вековна букова гора. Обхваща 10,9 ха стръмни терени със североизточно
изложение и 800-880 м надморска височина.
Резерват "Керсенлика - Ардашлъка" е създаден през 1951 г. в Котленския дял на
планината, в землищата на селата Боринци и Стралджа, на около 17 км от гр.Котел. Обхваща
114,5 ха от левия склон на Керсенлишка река и има основна задача да опази най-ниско
разположеното естествено находище на обикновена ела, което заема около 30 % от
територията на резервата. Останалите 70 % са на габъровата фитоценоза, с различно участие
на бял бор, трепетлика, ела, зимен дъб, мизийски бук и смърч.
Резерват "Орлица" е създаден през 1984 г. на площ от 566,5 ха в уникален карстов
комплекс с многобройни пещери, пропасти, извори, с цел да се охраняват първични
екосистеми от мизийски бук и местообитания на редки птици. В него се включват
предишният резерват "Бели бряг" и природните забележителности “Медвенски извори” и
“Орлица”.
Резерват "Калфата" с площ 46,9 ха е обявен през 1968 г. в землището на с. Поляците,
Варненско, за опазване на вековни широколистни гори от дъб, бук и благун.
Резерват "Вълчи проход" - 43,9 ха, обявен през 1968 г. в землището на с. Голица,
Варненско, за съхраняване типичните за тези места смесени гори.
Резерват "Киров дол" - 51,5 ха, обявен през 1968 г. за опазване на благуново-церовобуковите гори край с. Долен чифлик, Варненско.
Резерват "Върбов дол" - 70,6 ха е обявен през 1968 г. с цел опазване на смесените дъбови
гори в землището на с.Аспарухово, Варненско

Резерват "Кутелка" - 645,1 ха, е създаден през 1983 г. за опазване местообитанията на
редки птици - кръстат орел, скален орел, малък орел, малък креслив орел, брадат лешояд,
белоглав лешояд.

16. Туризмът като възможност за устойчиво развитие популацията на
брадатия лешояд:
Опитът от редица други страни показва, че развитието на орнитотуризма играе важна роля в
осигуряването на приходи за дългосрочно устойчиво развитие на реинтродуцираните
популации лешояди. Местните хора в районите, където ще се извършва реинтродукцията,
могат значително да помогнат в консервацията на лешоядите, ако видят икономическа полза
от тях.
Резултатите от проучване, направено през 2005 година показват, че възможностите за
туризъм никак не са добри. Няма изградена подходяща инфраструктура (пътища), липсва
хотелска база. Изключение правят Роякско-провадийското плато и донякаде Ришкия проход,
където могат да се провеждат еднодневни екскурзии от почиващи туристи по Черноморието.
Друго изключение от общата тенденция е язовир.Цонево и по-конкретно - село Аспарухово.
Там има построени над 10 фамилни хотелчета, заведения с традиционна кухня и др. Селото
се намира в непосредствена близост до “Чудните скали” и скалните венци на Роякскопровадийското плато - потенциални места за реинтродукция на лешояди! Известен
потенциал за туризъм съществува и в района на “Сините камъни”, както и в района на Котел,
където има добри исторически и фолклорни дадености. Все пак през последните 2-3 години
се забелязва оживление и постепенно навлизане на инвестиции в туризма в тези райони.
Този процес би бил подпомогнат от програми за реинтродукция на лешоядите като
допълнителна атракция за туристите!

17.

Стратегия за реинтродукция на брадатия лешояд:

Имайки предвид биологията на вида, характеризираща брадатия лешояд като постоянно
пребиваваща птица, макар че има единични случаи на разселване на голямо разстояние, не

може да разчитаме в обозримо бъдеще на естествено завръщане на вида на Балканския
полуостров, въпреки увеличаващите се популации в Алпите и Испания.
Единствената възможност за възстановяването на вида е неговата реинтродукция.
В реинтродукцията на вида вече има сериозен опит, натрупан в западноевропейските страни,
като от 1986 г. съществува проект за реинтродукция на вида в Алпите, а в по-скоро време е
стартирал проект за реинтродукция на вида в Андалусия и Южна Испания. В Алпите са
избрани 6 места за пускане, където са освободени повече от 100 птици, а през 2003 г. са
регистрирани 7 размножаващи се двойки. Първото малко от алпийската програма за
реинтродукция се излюпва през 1997 г. в Haute-Savoy. 19 други малки излитат в алпийско
небе след него в периода 1998-2004 г., като данните за 2005 г съобщават за излюпването на 7
малки, 4 от френска страна и 3 от италианска.
През 2002 г. Зелени Балкани изработи и внесе в правителството Национален план за
консервация и стратегия за реинтродукция на брадатия лешояд в България. Планът беше
приет и от националната работна група за вида.
Настоящото проучване е в контекста на Стратегията за реинтродукция и следва Насоките на
IUCN/SSC за реинтродукция, одобрени на 41вата среща на Съвета, през Май 1995 г.
17.1- Методика на реинтродукция
Методиката за практическото освобождаване на птиците, размножени в неволя показва, че
не е необходимо изграждането на допълнителни съоръжения и волиери в природата.
Младите птици на възраст 2 - 3 седмици преди да излетят се поставят в естествени скални
ниши или им се изграждат изкуствени такива. В този период е от голямо значение човешкият
потенциал, с който разполагат структурите, извършващи реинтродукцията, тъй като са
необходими много хора, ангажирани с доизхранването на малкото до неговото излитане,
както и последващото му ежедневно проследяване през първите месеци от свободния живот.
Мониторингът трябва да продължи с известна периодичност и след това, като този процес
ще продължи с години.
Птиците задължително трябва да бъдат маркирани, като възприетата практика е чрез
избелване на перата им, а най-добре е да им бъдат поставени радиопредаватели.
Опитът от проекта в Алпите показва, че за да бъде изградена жизнеспособна популация е
необходимо да бъдат пуснати минимум 100 птици. Едва 30–40 % от тях достигат полова
зрялост. А целият процес, който и в момента продължава да тече, е повече от 20 години.
Настоящото проучване и историческите данни показват, че в Източна Стара планина и
Роякско-провадийското плато съществуват предпоставки за провеждането на програма за
реинтродукция на брадат лешояд. Въпреки това съществуват обективни предпоставки, които
не позволяват този процес да стартира веднага:
- На първо място е възприетата практика да се стартира с реинтродукцията на пообикновени видове – в случая - с белоглавия лешояд. Реинтродуцирането на
белоглавия лешояд в Източна Стара планина и Рояско-провадийското плато ще
докаже способността на района да приеме по-нататъшни реинтродукции
последователно на черния и брадатия лешояд.
- На второ място липсват достатъчно птици, “произведени” в неволя, които могат да
бъдат пренасочени от проектите за реинтродукция в алпите и Андалусия, към
България
- На трето място има опасност от липса на достатъчен експертен човешки
потенциал, който да се справи при сегашно стартиране на реинтродукцията на
брадатия лешояд. В подкрепа на тази теза е и необходимостта от трупане на опит с
провеждането първоначално на програма за реинтродукция на белоглавия лешояд.
С оглед на тези съображения предвиждаме следната последователност и времева рамка за
провеждане на реинтродукцията на лешояди в България, включително и в Източна Стара
планина и Роякско-провадийското плато.

- белоглав лешояд (Gyps fulvus) – старт до 2007-2008 г.
- черен лешояд (Aegypius monachus) – старт 2009-2010 г.
- брадат лешояд (Gypaetus barbatus) – старт 2011-2015 г.
17.2 Действия до стартиране на програмата за реинтродукция на брадатия лешояд
До стартирането на реалната реинтродукция на брадати лешояди от 2011 година е
необходимо да се предприемат следните действия:
17.2.1 Осъществяване на волиерно размножаване на Брадатия лешояд:
- Осигуряване на птици за изкуственно размножаване.
Спорен е въпросът откъде трябва да бъдат взети птици за размножаване в България. Найподходящо е те да бъдат от географската популация на Балканския полуостров (от подвида
Gypaetus barbatus aureus), но за съжаление тази популация е почти изчезнала. Съществуват
само 4 двойки на остров Крит и може би няколко в континентална Гърция и Албания.
Следователно единствената възможност е да се ползват птици от размножителната програма
на Фондацията за брадатия лешояд.
Осигуряването по възможно най-бързия начин на птици (по възможност размножаваща се двойка), ще има ключово значение за сформиране на положително
обществено мнение за целия процес на реинтродукция на лешояди в България.
- Потенциални места за отглеждане, размножаване и подготовка на младите
птици за реинтродукция.
Най-подходящото
място
за
отглеждане
и
размножаване на брадати лешояди в момента е
“Центърът за рехабилитация и размножаване на
редки видове” към Зелени Балкани - Стара Загора.
Предимствата на Центъра са стратегическото
географско разположение, благоприятен климат и
наличието на най-добрите ветеринарни специалисти в
България.
Центърът
ползва
услугите
на
специализирана ветеринарна клиника. Екипът,
работещ в ЦРРРВ е преминал курс на обучение в
Центъра за размножаване на брадати лешояди –
Виена, както и курсове на обучение в Егинската
болница за диви животни – Гърция. ЦРРРВ е част от международната система от спасителни
центрове IWRC. Центърът разполага и с подходящата инфраструктура за отглеждане и
размножаване и на четерите вида лешояди. Голямо предимство при бъдещото
освобождаване на птици в природата е изградената към ЦРРРВ системата от доброволни
сътрудници из цялата страна.
Потенциално друго подходящо място за отглеждане и размножаване на брадати лешояди е
системата от Зоопаркове. Лошото финансово състояние и липсата на яснота и
последователност в тяхното бъдещо стопанисване и управление, не позволяват в настоящия
момент те да бъдат ангажирани с една такава дългосрочна програма, каквато е
размножаването на брадатия лешояд и подготовката за реинтродукция на младите птици.
Единствено Софийският зоопарк би могъл да изпълнява такива функции, но е необходимо
значително подобряване квалификацията на персонала и условията за отглеждане и
размножаване на птици. Трябва да се има предвид, че в Софийския зоопарк се е
размножавала първата двойка брадати лешояди в Европа в периода 1915 – 1928 г., като са
били отгледани успешно осем малки.

17.2.2 Стартиране на програма за реинтродукция на Белоглавия лешояд като
“подложка” преди рейнтродуцирането на черния и брадатия лешояд.
За целта трябва да се използва стандартната методика за адаптиране на птици във волиери в
подходящите места и последващото им освобождаване. Най-бърз и голям ефект за
създаването на устойчиви популации ще има ако стартират програми за реинтродукция
едновременно във всички подрайони. Това е най-скъпият начин, изискващ най-много
човешки ресурси.
Другият подход е избор на едно или две от местата и пусканато на по-голям брой птици в
тях, които след това да заемат и другите подходящи места. Трябва да се има предвид, че
разстоянията между всики райони са много малки (20-30 км. по въздушна линия) така, че
лешоядите най-вероятно ще заемат най-подходящото място за тях, независимо в кой район
точно са били адаптирани и освободени.
17.2.3 Намаляване влиянието на потенциалните лимитиращи фактори:
Трябва да продължи работата по превенцията на всички изброени по-горе потенциални
лимитиращи фактори (използването на отрови, промяна в хабитатите, намаляване на
хранителната база).
17.2.4 Създаване на обществена нагласа за необходимостта от реинтродукцията на
лешоядите в Източна Стара планина и Роякско-провадийското плато:
Необходима е усилена работа и серия от мерки, които да подготвят обществото и
институциите за процеса на реинтродукция на лешоядите и да спечелят колкото се може
повече привърженици на тази кауза.

18.

Бюджет:

България е страна в преход, на която предстои скорошно приемане в Европейския съюз.
Очаква се това събитие коренно да промени икономическата ситуация в страната. Имайки
предвид, че реинтродукцията на брадатия лешояд се предвижда да стартира чак в периода
2011-2016 година е много трудно да се направи прогноза за разходите, които ще са
необходими през този период.
За 5 годишния период 2007-2011 г. до стартиране на реинтродукцията е необходимо да се
осигурят средства за приемане, отглеждане и евентуалното размножаване на брадати
лешояди в ЦРРРВ. Също така след стартирането на програмите за реинтродукция на
белоглави и черни лешояди в различни райони на страната се очаква известна част от
освободените птици да не успеят да се адаптират успешно и да постъпват в ЦРРРВ.
Необходимо е да се предвидят средства и за тяхното отглеждане.
Разходи

Общо
(евро)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1 Храна, издръжка, охрана, гледач

25 000

5000

5000

5000

5000

5000

2 Подобряване на инфраструктурата
(нови волиери адаптирани за
лешояди)

25 000

5000

5000

5000

5000

5000

19.

Отговорни институции

В България няма достатъчен потенциал в нито една неправителствена организация или
институция да извърши самостоятелна успешна програма за реинтродукция на лешояди.
Затова е необходимо обединяването на усилията и разпределението на отговорностите и
задачите между всички НПО и институции.

Зелени Балкани е най-опитната и голяма организация, работеща за опазването на лешоядите
в Източна Стара планина. Това е и организацията с най-голям човешки потенциал за
изпълнението на програма за реинтродукция на брадатия лишояд и предхождащите
програми за реинтродукция на белоглави лешояди.
Задължителен партньор е ФДФФ, който разполага с добър опит в района на Котленска
планина.
Друг партньор е ДПП Сините камъни. Освен, че е едно от приоритетните места за
реинтродукция, ПП “Сините Камъни” разполага с персонал, който е ангажиран към процеса.
В продължение на дълги години съвместна работа са натрупани добри взаимоотношения
между персонала на парка и Зелени Балкани, които са основа за успешно провеждане на
програма за реинтродукция на лешояди.
Ловно-рибарските дружества и горски стопанства са друг ключов партньор. През 3
годишния период на проучването голяма част от работата ни беше свързана с ловците и
горските служители. В резултат има привлечени доста хора към идеята за връщане на
лешоядите по “техните” места.
Ветеринарни служби. Голяма част от екипа на Зелени Балкани, провел това проучване е
съставен от хора с ветеринарно образование. Поради добрите контакти във ветеринарните
среди са привлечени много привърженици, които ще са полезни най-вече в превенцията на
отровите и осигуряването на храна за лешоядите.
Центърът за рехабилитация и размножаване на редки видове ще играе ключова роля при
провеждането на всяка една програма за реинтродукция на трите вида лешояди в България.
Очаква се там да се адаптират внесените лешояди, да се оказва помощ на бедстващи птици
от програмите за реинтродукция, да се размножават лешояди с цел производство на птици за
програмите за реинтродукция.

20. Връзка на Източна Стара Планина и РПП като потенциално място за
реинтродукцията на лешояди с други потенциални места и съществуващи
популации
Освен Източна Стара планина и Роякско-провадийското плато, в Българи съществуват и
други подходящи места за реинтродукция както на брадатия, така и на черния и белоглавия
лешояд. Следвайки критериите за подходящост на районите сме направили сравнителна
експерна оценка за потенциала на всяко едно място за трите вида лешояди:
Място
Врачански Балкан, Западна Стара
планина
Централен Балкан, Централна Стара
планина
Котел, Източна Стара планина
Сините камъни, Източна Стара планина
Ришки проход, Източна Стара планина
Котел - Сините Камъни - Риш,
Камчийска Планина и Роякскопровадийско плато (заедно)
Камчийска Планина и Провадийско–
роякското плато (Комунаре)
Източни Родопи – яз. Кърджали –
долината на р.Боровица (Женда)
Яз. Студен кладенец (ловното
стопанство)
Бяла река, Източни Родопи

Белоглав
лешояд
2

Картал
1

Брадат
лешояд
1

1

1

3

2
2
2
3

1

1

1
3

2
2

3

2

1

3

1

2

1
1

Добростански рид - Преспа, Западни
Родопи
Долината на Въча, (включително
Триград) Западни Родопи
Рила
Югозападни планини (Осогово,
Малешевска и др.)

2

2

3

1

1

3

1
2

2
1

Тази оценка може да послужи за приоритизиране и определяне на последователността на
изпълнение на програмите за реинтродукция на различните видове. Както се вижда, Западни
Родопи е най-подходящото място за брадатия лешояд. Следващи по приоритетност са
Централен Балкан и Източна Стара планина. Източна Стара планина и Роякскопровадийското плато са най-подходящи за стартиране на реинтродукция на белоглавия
лешояд, последвана от реинтродукция на черния лешояд.
Представяме и карта за връзките на евентуалните популации на лешояди в Източна Стара
планина и Роякско-провадийското плато с други подходящи територии и съществуващи
популации:
картата

22.
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