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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

това в рамките на проекта са били направени 64 наблюдения на ло-
вен сокол в размножителния сезон. Това ни дава надежда, че видът 
може да се размножава в някои от териториите. В рамките на 
проекта бяха открити допълнителни доказателства за основните 
заплахи за вида и сред тях са: ограбването на гнездата, поставя-
нето на отровни примамки от гълъбари, острел и бракониерство, 
човешко безпокойство, унищожаване и деградиране на местооби-
танията, неадекватно управление на земите в защитените зони 
от мрежата Натура 2000.

Част от заплахите за двата вида грабливи птици са общи и имен-
но затова мерките и дейностите по проекта са фокусирани върху 
най-сериозните и спешните от тях. Сред основните заплахи, дове-
ли до рязкото намаляване на популацията на царския орел е смърт-
ността от токов удари при кацане върху необезопасени електри-
чески стълбове, човешкото безпокойство, използването на отрови 
и отровни примамки срещу хищници, бракониерството – незаконен 
острел и ограбване на гнезда, загубата на местообитанията – гне-
здови и хранителни и липсата на достатъчно обществена подкрепа 
и съзнание за опазването им.

Според немския учен Пол Леверкюн, бъл-
гарската популация на царския орел през 
1907 г., е оценена на 1824 двойки. В мо-
мента видът е световно застрашен и в 
България се размножават само 24 двойки. 
Спадът в популацията през последните 
100 години е 99%. Но в последните две де-
сетилетия се наблюдава възходяща тен-
денция – от 3 двойки през 1994 г. до 24 
двойки през 2013 г. Ще изчезне ли царски-
ят орел от българската природа?

Източният царски орел или Кръстат орел (Aquila heliaca*), е кла-
сифициран като „уязвим“ в световен мащаб и „застрашен“ на 
европейско равнище. Включен е в Приложение 1 на Директивата 
за птиците, Приложение 1 на CITES и Приложение 2 на Бонската и 
Бернската конвенция. В България видът е включен в Приложение II 
и III на Закона за биологичното разнообразие, както и в червената 
книга. Европейската популация на вида също е доста ограничена и 
е оценена на 1768 – 2229 двойки. Тъй като видът се среща на мно-
го малко места в Европа, опазването на българската популация на 
царския орел има и европейски измерения.

Състоянието на ловния сокол е още по-тревожно. Той е една от най-
уязвимите птици в България, изправена на ръба на изчезването. В 
момента в страната няма регистрирана гнездяща двойка, а в ми-
налото той е бил сред широко разпространените видове. Въпреки 

Всеки от нас го е виждал в 
центъра на София – на Орлов 

мост. Скулптурите на 
величествените птици там са 

именно на царски орел. Дали 
ще го виждаме само като 

паметник на изчезнал вид или 
ще успеем да го съхраним за 
българската дива природа?

71% ОТ БЪЛГАРИТЕ БИХА СЕ ПОЧУВСТВАЛИ 
МНОГО РАЗОЧАРОВАНИ, АКО ЦАРСКИЯТ 
ОРЕЛ И ЛОВНИЯТ СОКОЛ ИЗЧЕЗНАТ*

*Данните са от национално представително социологическо проучване, прове-
дено през 2009 г. в рамките на проекта

*За удобство в този документ видът ще се нарича царски орел 
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ДВА СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНИ ВИДА, КОИТО МОГАТ ДА ИЗЧЕЗНАТ ОТ 
БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

За последните 100 г. 
популацията на царския 
орел в България е намаляла 
с 99%, а ловният сокол е на 
ръба на изчезването 
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РАЗКРИВАНЕТО НА ЗАПЛАХИТЕ

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ В ЦИФРИ

В рамките на проекта бяха осъществени редица дейности, чиято 
цел е да бъдат елиминирани заплахите за царските орли. Ето някои 
от най-важните: 

Обезопасени бяха 595 от най-опасните електрически стълбове 
в районите, където се среща царският орел. БДЗП и EVN България 
подписаха рамково споразумение за дългосрочно сътрудничество с 
цел намиране на решение на конфликта между дивите птици и елек-
троразпределителната мрежа в Югоизточна България.

Над 40 местни доброволци бяха обучени и въвлечени в ежегод-
ната охраната на 7 гнезда на царски орел. Общо 34 гнезда бяха 

В рамките на проекта бе извършено мащабно телеметрично проучване, чиято цел бе да 
разберем повече за причините за високата смъртност при младите царски орли. В пери-
ода 2009-2013 г. бяха поставени сателитни предаватели на 25 млади птици. Това е най-
голямата подобна програма за сателитно проследяване на млади царски орли в света до 
момента. Благодарение на данните, събрани в това проучване, вече знаем много повече за 
вида, за заплахите пред него, за местата, където зимува и пребивава и най-вече - за при-
чините за високата преждевременна смъртност. В резултат на събраните данни, прио-
ритетните дейности за опазването на вида получиха нов прочит.

Шокиращо бе да научим, че 80% от птиците със сателитни предаватели, чиято съдба е 
известна, са загинали от токов удар при кацане върху необезопасени стълбове от елек-
троразпределителната мрежа. 

охранявани през периода 2009 – 2013 г. В резултат на охраната гне-
здовият успех на царските орли се увеличи с 30%. 

Подхранвахме 22 двойки през размножителния сезон, което до-
принесе за по-добър гнездови успех на двойките, а част от тях дори 
успяха да отгледат по 3 малки, което се случва рядко при орлите. 

Подхранвахме 14 двойки през есенно-зимния период, което га-
рантира оцеляването им през трудните зимни месеци и гаранти-
ра наличието на чиста храна без отрови, тъй като през зимата 
орлите често се хранят с трупове на умрели животни и могат да 
станат жертва на незаконни отровни примамки. 
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САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕТО НА ЦАРСКИЯ 
ОРЕЛ И ЛОВНИЯ СОКОЛ

Бяха поставени 50 специални алуминиеви гнездилки за ловен 
сокол по високо-волтовите метални стълбове от електропренос-
ната мрежа на страната. Това стана възможно с подкрепата на 
Националната Електрическа Компания - „Електроенергиен систе-
мен оператор”, с която БДЗП подписа меморандум за партньор-
ство. Други 30 изкуствени гнезда за ловни соколи бяха поставени 
на дървета в подходящи райони. Макар ловни соколи все още да не 
са заселили тези гнездилики, над 90% от тях са заети от други видо-
ве хищни птици като белоопашат мишелов, керкенез, сокол орко и др. 

Изградени бяха 36 изкуствени гнезда за царски орел, които оси-
гуряват бъдещ дом за младите двойки. Три от тези гнезда вече са 
заети от нови двойки царски орли, които за пръв път пристъпват 
към размножаване.

Постигнат бе напредък в работа с институциите за предо-
твратяване на престъпленията срещу дивата природа. Про-
ведени бяха 17 различни събития и обучения, 11 от които с меж-
дународно участие, две посещения за обмяна на опит в чужбина с 
представители на МВР и Агенция Митници и участие в Междуна-
родна конференция за отровите в Испания. Първите резултати 
вече са налице, тъй като има заловени нарушители, срещу които 
се води разследване. 

Разработена бе нова агро-екологична мярка за царския орел, 
която предвижда възстановяване на разорани пасища, за което 
фермерите се компенсират с 324 евро на хектар, което едно от 
най-високите плащания по Програмата за развитие на селските 
райони. Досега над 20 фермери с общо 240 хектара земеделска 
земя са кандидатствали по новата мярка и получиха компен-
сации за това, че поддържат земята си като пасище и опазват 
местообитанието на застрашени видове.

на царския орел състояние.

Приети бяха Национални планове за действие за опазване на 
царския орел и ловния сокол в България. Тези планове маркират 
най-важните дейности за опазването на двата световно застра-
шени вида птици у нас за следващите 10 години. 

Международно сътрудничество за опазването на царския 
орел и ловния сокол. В рамките на проекта бяха осъществени 
контакти и дейности с партньори от различни страни по миграци-
онния път на двата вида с цел да намалим заплахите и да повишим 
капацитета на организации от Турция, Африка и Източна Европа. 
Осъществено бе сътрудничество със съседна Турция за опазване-
то на общата популация на царския орел. Работата в тази област 
бе особен приоритет за БДЗП, Кралското дружество за защита на 
птиците (RSPB), Унгарското орнитологично и природозащитно дру-
жество (MME) и Doga Dernegi /BirdLife Турция.

Проведени бяха обучения за учители, в които се включиха 390 
преподаватели от 84 населени места в цялата страна. Издаде-
но бе Помагало за учителя в 1000 копия, което бе разпространено 
по време на обученията и срещите с учители, както и в сайта на 
проекта. Изградени бяха ползотворни отношения с представите-
лите на Министерството за образованието и науката и Регионал-
ните му инспекторати.

Създадени бяха ползотворни контакти с националните и реги-
онални медии, в резултат на които опазването на царския орел се 
превърна в тема от национално значение. 

Организирани бяха 17 информационни срещи с участието на 
228 местни фермери от ключови Натура 2000 зони. Проведени 
бяха и над 30 срещи с представители на институциите за об-
съждане и въвеждане на новите земеделски политики.

В резултат на съвместната работа на БДЗП с отговорните ин-
ституции бе променен и националният стандарт 4.2. за поддържа-
не на земята в добро земеделско и екологично състояние, който 
разрешава да се оставят до 25% мозаечно разположени дървета 
или храсти. В резултат на това бяха спасени стотици хиляди 
хектари местообитания на приоритетни за опазване птици, 
в това число гнездови и хранителни местообитания на царски орел 
и ловен сокол. 

В Сакар и Понор бяха създадени две моделни овцевъдни ферми 
с над 700 овце чрез които се управляват 200 хектара пасища 
като местообитание  на лалугерите, които са важен храните-
лен компонент в менюто на царския орел и ловния сокол. 

В НП „Централен Балкан“ бе възстановен високопланински 
заслон за отглеждане на овце и бяха почистени 50 хектара, 
обрасли с хвойна пасища. 

С цел възстановяване на крайречните гори, бяха засадени 6 000 
тополи на обща площ от 12,6 хектара - бъдещи места за гнезде-
не на царския орел. 

Закупени бяха земи, ценни за опазването на царския орел. БДЗП 
успя да закупи в рамките на проекта 72,36 хектара крайречни 
гори и застрашени пасища с лалугерови колонии. Те бяха пре-
доставени за безвъзмездно ползване на местни фермери с един-
ственото условие да ги поддържат в благоприятно за опазването 
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ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА 
ПРОЕКТА
КОГАТО ПРИРОДОЗАЩИТАТА НОСИ 
РЕАЛНИ ПОЛЗИ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА 
ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА

20% ръст на популацията на царския орел в рамките на про-
екта;

30 % увеличен гнездови успех на царските орли; 

3 изкуствени гнезда за царски орел бяха заети от ново-
сформирани двойки;

Обезопасени бяха 595 електрически стълба или 49 км. от 
електроразпределителната мрежа, което елиминира изцяло 
смъртността от токови удари в гнездовите територии на 7 
двойки царски орли;

58,04 хектара пасища с лалугерови колонии и 14,32 хектара 
крайречни гори бяха защитени чрез закупуването на земя-
та и промяната на начина й на ползване.  Над 240 ха пасища 
ще бъдат възстановени по новата агроекологична мярка за 
царския орел по Програмата за развитие на селските райони;  

200 ха пасища управлявани по традиционен начин чрез паша 
на овце в полза на царските орли и ловните соколи;

Сателитното проследяване на царските орли разкри за 
първи път миграционните пътища, местата на зимуване, 
както и основните заплахи за царските орли в България. 
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА
Осъществени са и значителни непреки инвестиции в слабо-
развити общини и в местните общности. Сред тях са парт-
ньорства за споделяне на добри практики, развитие на възмож-
ности за туризъм и ръст на местната икономика, промоция на 
региона и създаване на регионална марка „Тополовград – градът 
на царските орли” и на местно събитие – Фестивал на традици-
онните местни продукти в Тополовград.

Опазването на природата и биоразнообразието, и по-специално 
на царския орел и ловния сокол, достигнаха до близо 400 учите-
ли и 40 експерти от Регионалните инспекторати по образо-
ванието чрез десетки срещи и обучения в рамките на проекта.   

Повече от 600 публикации в националните и регионални 
медии, включващи телевизии, радиостанции, печатни и онлайн 
издания. Медийният интерес и националният отзвук на пробле-
мите допринасят за създаването на усещане за значимост и 
местна гордост. 

Проектът за опазване на царския орел и ловния сокол има 
принос и към други политики на ЕС. Експерти на проекта са 
участвали в срещите на работната група по земеделие към 
BirdLife International  за разработване на концепцията за Обща-
та селскостопанска политика за следващия програмен  период 
2014 – 2020 г. С работата си по опазване на пасищата и засаж-
дането на тополови дървета сме допринесли за изпълнението на 
политиката на ЕС за смекчаване на промените в климата, както 
и за изпълнението на новата Стратегия за биоразнообразието 
на ЕС. С програмата за изолиране на стълбове проектът има 
принос и за новата политика на ЕС за регулиране на електроп-
реносната мрежа.

ПОЛЗИТЕ ЗА ХОРАТА И МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ – ДНЕС И УТРЕ

Инвестиция в размер на близо € 2 000 000 в българската ико-
номика, от които близо € 1 500 000 са финансов принос на ЕС.

Осигурена временна или дългосрочна заетост на над 150 
души, повечето от които са местни хора от Сакар и Западна 
Странджа.

Над 800 души на национално и регионално ниво са въвлече-
ни доброволно в дейности по проекта в рамките на петте 
години – местна администрация, поддръжници, фермери, ловци, 
учители, ученици, медии и др.

Оказване на експертна помощ при кандидатстване, преда-
ване на знания, повишаване на капацитета и развитие на 
гражданското общество сред местните общности. Над 200 
фермери са получили експертна помощ за кандидатстване по 
мерки и проекти към  Програмата за развитие на селските ра-
йони, а над 40 местни предприемачи и фермери са били индивиду-
ално консултирани от експерти на проекта.

Реализирани са значителни преки инвестиции в местната 
инфраструктура и са генерирани различни други преки ползи 
за местните общности. Сред тях са стотиците изолирани ел. 
стълбове, които повишават качеството на ел. снабдяването, 
хилядите засадени дръвчета, изградени кошари и почистени па-
сища в Централен Балкан и много други.
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БЪДЕЩЕТО

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАБОТАТА ПО ОПАЗВАНЕ НА 
ВИДОВЕТЕ

БДЗП И ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА РАБОТЯТ С 
ИНСТИТУЦИИТЕ, НПО И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ В ДВЕ ОСНОВНИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ:

Разработване и прилагане на планове за управление на Натура 2000 
местата, където се срещат царският орел и ловният сокол.

Прилагане на разработените по проекта Плановете за действие за 
опазването на двата вида.
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