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Въведение
Ловният сокол (Falco cherrug Gray 1834) е характерна птица на откритите
места, степи и полупустини. Най-западната граница на разпространението му е в Централна Европа. Световната му популация се оценява
на 6 400–15 400 двойки, но броят им намалява повсеместно, с изключение на Централна Европа. Цялата европейска популация, включително тази в Източна Европа, през 2010 г. е оценена на максимум 7–800
двойки. Затова е изключително важно да бъдат опазени гнездящите в
Унгария и Словакия двойки, които съставляват 40% от всички в Европа
и повече от 80% от популацията в Европейския съюз. Точно толкова е
важно да бъдат съхранени и по-малките популации в съседните страни,
включително България, както и да се създадат и поддържат в тях подходящи условия и местообитания, които да могат да приютят двойки от
разширяващата се популация в Централна Европа.
С оглед на тези цели, през 2010–2014 г. беше осъществен
втори проект за опазване на ловния сокол по Програмата
„LIFE-Природа“, с финансовата помощ на Европейския съюз,
Министерството на селскостопанското развитие на Унгария
и Министерството на околната среда на Словакия, координиран от Дирекцията на Националния парк „Бюк“ и с участието на партньорски организации от четири страни: България, Унгария, Румъния и Словакия.
Целта на проекта е опазване на обитаващата Унгария и Словакия ключова популация на световно застрашения ловен сокол, включен в Приложение I на Директивата за дивите птици, подобряване потенциалните местообитания за вида в България и Румъния, както и предаване
на успешни природозащитни практики на експертите в последните две
страни.

ЗА ПРОЕКТА
LIFE09 NAT/HU/000384 “Опазване на ловния сокол Falco cherrug в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия”
Продължителност: 01.10.2010 – 31.12.2014 г.
Цялостен бюджет на проекта: 4 032 828 Евро, 74,55% от които са
финансирани от Европейския съюз чрез фонда “LIFE-Природа”.
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Асоциирани бенефициенти:

Спонсори:

Какво е Натура 2000?
Натура 2000 е екологичната мрежа на Европейския съюз. Целта й е да
опазва биоразнообразието в Европа чрез обявяване за защитени природни зони от европейска значимост на базата на два основни инструмента на природозащитното законодателство на ЕС, Директивата за
дивите птици (2009/147/ЕО) и Директивата за природните местообитания (92/4/EEC), както и на стандартни критерии, прилагани във всяка
страна-членка. Управлението и ползването на местата от Натура 2000
се регулират от страните на национално ниво.

Какво е LIFE?
Абревиатурата ‘LIFE’ се отнася за финансовия инструмент на природозащитната политика на Европейския съюз. Това е фонд, създаден през
1992 г. за подкрепа на проекти за опазване на природата от значение
за Общността. Изпълняваните в рамките на „LIFE-Природа“ програми
целят по-ефективно опазване на местата от мрежата Натура 2000, обявени на основата на Директивите за птиците и за местообитанията.

ЛОВЕН СОКОЛ

(Falco cherrug Gray, 1834)
Ловният сокол е кафява птица с големина на мишелов, но по-строен. Женските са по-едри от
мъжките, макар разликата да не е така очевидна, както при сокола скитник. Възрастните са
жълтеникаво-кафяви отгоре, със светлокремава глава, понякога почти бяла. С тънък и неясен
„мустак”. Типични за тях са белите гърди с кафяви петънца, сгъстяващи се към корема. Восковицата и краката са жълти. Общо възрастните са по-светли от младите. Току-що излетелите
млади са също кафяви, но петната на гърдите и корема са по-гъсти, сливащи се в ивици. С
по-ясен и по-тъмен от при възрастните „мустак” и с по-тъмна глава. Восковицата и краката са
светлосини, започват да стават жълти едва на втората година. Младите като цяло са по-тъмни
от възрастните.
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Легенда

Целогодишно пребиваващ
Зимуващ
Разселване и миграция

Разпространение и местообитания
Ловните соколи предпочитат открити терени с гори, скали и пасища с лалугери. Типичен степен обитател, срещащ се в открити места от Централна Европа до Китай. В Европа предпочита
лесостепите в низини, селскостопански райони и предпланини. В Азия обитават степи, полупустини и планински плата (до 4000 m н.в.). Разпространението му общо взето съвпада с това
на лалугера и други подобни видове гризачи, които са предпочитаната им храна.

Миграции
В Европа някои от младите птици отлитат през
есента, докато възрастните остават в гнездовите райони целогодишно. Миграционните
пътища и местата на зимуване бяха слабо
познати преди проекта за вида по Програма
„LIFE“. Благодарение на него вече се знае, че
най-значимите места за зимуване са Италия и
областта Сахел в Африка.
Голяма част от азиатската популация е прелетна. Птиците отлитат основно на юг-югозапад. Известните миграционни пътища и места
на зимуване обхващат североизточна Африка,
Арабския полуостров, Близкия Изток, Пакистан,
Казахстан, Узбекистан, южните части на Туркменистан и някои райони на Китай и Тибетското
плато.

Фиг. 1. Световно разпространение на ловния сокол, съставено въз основа
на гео-реферирани данни и експертно мнение (Kovács, A., Williams, N. P. and
Galbraith, C. A. 2014. Saker Falcon Falco cherrug Global Action Plan (SakerGAP),
включително система за управление и мониторинг, с цел опазване на вида.
Raptors MOU Technical Publication No. 2. CMS Technical Series No. 31. Coordinating
Unit - CMS Raptors MOU, Abu Dhabi, United Arab Emirates.)
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Фиг. 2. Пътища на разселване и първа есенна
миграция на младите ловни соколи

Гнездене
Ловните соколи предпочитат за гнездене места
с възможност за безопасен подход и добра
обгледност. Гнездата на кръстатите и морските
орли в низините са точно такива, но соколите
редовно заемат и гнезда на мишелови, врани
и големи ястреби. С нарастването броя на гарвана, все повече гнезда се появяват по високоволтови стълбове в равнините. Ловните соколи
са се приспособили към тази нова стратегия на
гнездене и все по-често заемат такива гнезда
на гарвани. Благодарение на това те вече гнездят на места, където преди възможностите са
били ограничени.
Брачните полети започват към края на януари – началото на февруари, в зависимост от
метеорологичните условия. Женската снася 3-5
яйца от средата до към края на март. Мътенето
продължава 32 дни и започва след снасянето
на второто яйце. Малките биват изхранвани
от женската с плячката, която в началото само
мъжкият добива. Младите напускат гнездото
след 42-47 дни, но още 2-3 седмици възрастните ги учат да ловуват. На едногодишна възраст женските вече могат да се размножават,
мъжките – на двугодишна. Двойките се образуват за цял живот.

Храна
Лалугерът (Spermophilus citellus) е предпочитана храна на ловния сокол, но само през лятото,
тъй като спи зимен сън. Птиците са важна част от храната през цялата година. Рано напролет
двойките се хранят седмици наред с мигриращи птици, главно скорци (Sturnus vulgaris). Обикновената полевка (Microtus arvalis) също заема важен дял от менюто на сокола, като соколите или
ги ловят, или ги отнемат от други хищни птици. Двойките се държат заедно и извън гнездовия
сезон и често ловуват заедно.

Природозащитен статус
Видът е включен в Приложение I На Директивата за дивите птици на ЕС, Приложение II на Бернската конвенция, Приложение II на Конвенцията за мигриращите видове (Бонска конвенция),
Приложение II на CITES, включен е като “Застрашен” в Червения списък на IUCN. Офисът на
Меморандума за съгласие за хищните птици към Конвенцията за мигриращите видове разработи световен План за действие за ловния сокол, в който са включени и резултатите от двата
проекта за опазване на вида по Програмата „LIFE“. Ловният сокол е със специален природозащитен статус във всички страни от проекта.

Фиг. 3. Лалугерът е най-предпочината храна на
ловния сокол.
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ЗАПЛАХИ ЗА
ЛОВНИЯ СОКОЛ
Загуба на естествените
места за гнездене
Популацията на ловния сокол в Панонския басейн се увеличи
благодарение на природозащитните действия и тя ще се разселва естествено в юг-югоизточна посока. Соколите не строят
сами гнезда и в тези райони няма достатъчно гнезда, които да
заемат, тъй като там по-малко обикновени мишелови (Buteo
buteo) и вранови птици гнездят по стълбовете. Старите естествени гнезда не са достатъчно сигурни, тъй като те често падат
след заемането им от ловните соколи.

Намаляване или изчезване
на ловните територии и
източниците на храна
След падането на комунистическите режими броят на добитъка
значително намаля. Традиционното използване на ливадите
и пасищата бе преустановено. Много от тези територии бяха
разорани, застроени или заети от фотоволтаични паркове. В
резултат от това, основната храна на ловния сокол – лалугерът,
изчезна от тези места, значително намаля обилието и на другите видове, с които той се храни.

Гибел от електропроводи
Електропреносните (средноволтови) мрежи в местата на обитаване на ловния сокол излагат на смъртна опасност не само
него, но и редица други видове птици. В равнинни места без
дървета птиците обикновено кацат на хоризонталните части на
стълбовете, предоставящи им добра обгледност наоколо. При
кацане или излитане от тях обаче, те често докосват проводниците и предизвикват късо съединение, което ги убива. Това
заплашва както младите, така и възрастните ловни соколи.

Фиг. 4. Придвижвания на млад мъжки ловен сокол,
маркиран със сателитен предавател в близост до
ветроенергиен парк (оранжева звезда = ветрогенератор,
син кръг = местоположение на птицата)
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Бракониерство
Освен България и Румъния, в Словакия също ловните соколи стават жертва на хора, които без
да познават биологията им, смятат хищните птици за неприятели и ги убиват. Засилва се, за
съжаление, и противозаконното отравяне на хищни птици, особено от гълъбари, но и чрез
залагане на отровни примамки срещу дребни хищници или срещу гризачи. Ловните соколи
могат да се отровят от самите примамки или от вече натровен гризач. Ограбването на яйца и
малки от гнездата, поради което ловният сокол в България е почти изчезнал, е още една сериозна заплаха за вида в Словакия.

Безпокойство и повишена гибел
при миграция и зимуване
Непреднамерено безпокойство от човека поради незнание не е рядкост. Например при стопански дейности близо до гнездовището може да се провали размножаването на двойката. По
време на първия проект за ловния сокол бяха събрани ценни данни за миграционните пътища
и местата за зимуване, както и за причините и мащабите на смъртността. Тези данни показват,
че гореописаните заплахи са налице и се увеличават извън Панонския басейн, както и други
проблеми като улавяне на ловни соколи за нуждите на соколарството.

Фиг. 5–6. Ловен сокол със сателитен предавател,
загинал от токов удар.
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ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ
НА ПРОГРАМАТА „LIFE“
ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ЛОВНИЯ СОКОЛ
Цел на програмата:
Програмата цели да опази ключовата за Европа популация на ловния сокол и да предаде
опита на унгарските и словашки експерти, натрупан при предишния проект за вида LIFE06
NAT/H/000096 на българските и румънски колеги, като по този начин утвърди най-добрите
практики в опазването на вида и в райони, които имат потенциала да поемат в бъдеще птиците от разрастващата се сърцевинна популация.
Проектът LIFE06 NAT/H/000096 натрупа революционно ново знание за заплахите, степента на
преживяемост, особеностите на разпространение и миграция на младите птици. Стана ясно,
че степента на преживяемост може да е по-висока, отколкото се е смятало дотогава. Младите
скитат на обширни територии от Испания до Казахстан, но прекарват значително време в България, Румъния и Сърбия, където намират подходящи местообитания. Според сегашното ни
познание, тези места може да са районите на бъдещо разпространение на сърцевинната популация, в случай, че предоставят достатъчно места за гнездене и редуцирани застрашаващи
фактори – което беше целта на втория „LIFE“ проект.
В допълнение, проектът допринесе за преустановяване или намаляване на заплахите в ключовите за вида райони.

Методи и дейности
Един от основните елементи на проекта бе осигуряването на гнездови места в потенциални
райони в България и Румъния. От една страна това означаваше опазване на местообитанията, а от друга – поставяне на специални гнездилки на подходящи места. В рамките на програмата бяха проучени предпочитанията на вида по отношение на храната и местообитанията, в
отделни Натура 2000 зони бе въведено експериментално управление на места по благоприятен за лалугера начин, бяха изготвени агро-екологични схеми, предложени за стимулиране на
природосъобразно ползване на земите в интерес на ловния сокол.

С цел възстановяване на хранителната база на
ловния сокол, в някои места в Унгария, Румъния и
Словакия, бяха реинтродуцирани лалугери.
Снижаването на ключови застрашаващи фактори
също бе сред дейностите на проекта. Във всички
страни от проекта бяха изолирани значителен брой
опасни електрически стълбове. Някои от гнездата в
Словакия бяха охранявани.
Проучени бяха миграционни пътища и места на
зимуване, както и заплахите и смъртността
при младите птици, с помощта на сателитни
предаватели.
С помощта на сателитна телеметрия и картиране
бяха разкрити особеностите на използване от
възрастните птици на местата в близост до
съществуващи и планирани ветропаркове, за
изясняване на влиянието им върху ловния сокол.
Резултатите послужиха за основа на ръководство
за по-добро планиране на ветропарковете с оглед
опазването на вида.
Осъществена бе специална информационна програма
за фермери, дивечовъди и ръководни лица на местно
и национално ниво, бях поставени информационни
табла за повишаване осведомеността на
заинтересованите.
Продължена бе програмата за мониторинг за
проследяване на промените в популацията на ловния
сокол, а през периода на проекта в мониторинга
беше включен и лалугерът.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА
В резултат на „LIFE“ проекта броят на подходящите гнездови места нарастна значително,
както и подходящите за хранене територии. Благодарение на изолирането на електрическите стълбове, големи територии станаха безопасни за птиците, бяха направени предложения за разрешаване на конфликта между вятърните паркове и ловния сокол и други
видове хищни птици, продължено бе сътрудничеството със заинтересованите страни,
повишаването осведомеността на хората за опазването на вида и местообитанията му,
бяха изградени клетки за оказване помощ на ранени птици за времето на възстановяването им или за отглеждане, ако пълно възстановяване е невъзможно.

Предоставяне на места за гнездене
Общо 20 дървени и 133 алуминиеви гнездилки бяха поставени в рамките на проекта. Три от
тях бяха поставени с демонстрационна цел в Унгария, останалите – в България и Румъния
за подпомагане в бъдеще гнездовия успех на разрастващата се популация.

Таб. 1. Брой изкуствени гнездилки по страни

Вид гнездилки

България

Унгария

Румъния

Словакия

Общо

Дървени гнездилки (на
дървета)

10

0

10

0

20

Алуминиеви гнездилки
(на стълбове високо
напрежение)

10

3

120

0

133

Общо

20

3

130

0

153

Анализ на храната и предоставяне на
хранителна база
В България: 	Подпомагането на местообитанията на ловния сокол бе включено в агро-екологичната мярка за кръстатия орел Aquila
heliaca, за поддържане и създаване на подходящи места за
видовете-жертви.
В Унгария: 	Една он-лайн уеб-камера на 24-часов режим през гнездовия
сезон и 14 фотокапана подпомогнаха анализа на състава на
храната.
		235 лалугера бяха преместени от летища в потенциални места
на обитаване.
В Румъния: Изготвено е предложение за агроекологична схема за ловния
сокол.
		350 лалугера са пренесени на сигурни места от застрашени
местообитания в Санниколау Маре и Арад.
В Словакия:	5 фотокапана през всички години, помогнаха в изясняването
състава на храната и в защитата на гнездата от безпокойство
и ограбване. Освен това, видео камера бе инстталирана в две
гнезда през 2011 и 2013, основно с цел определяне състава на
храната.
		Агро-екологични мерки за опазване местообитанията на лалугера са тествани.
		450 лалугера са преместени в две Натура 2000 места.

Видовият състав на жетрвите на ловния сокол и неговите промени бяха оценени
посредством анализ на снимките, направени с фотокапани, монтирани в гнезда през
размножителния сезон.
През 2011 г. два фотокапана, през периода 2012–2014 една он-лайн камера и 9-14 фотокапана бяха използвани по време на гнездовия сезон. Поради ехнически причини
само 70% от устройствата предоставиха подходящи за анализ данни. Въз основа на
снимките бяха идентифицирани останките на различните видове жертви. Получените
резултати се основават на 2589 отделни останки от жертви (94,2% от Унгария, 3,2% от
Словакия, 2,6% от Румъния):

Таб. 2. Брой фотокапани, поставяни всяка година по страни

Година

България

Унгария

Румъния

Словакия

Общо

2011

0

2

0

0

2

2012

0

11

0

5

16

2013

0

14

1

5

20

2014

0

10

3

5

18

Фиг. 7. Състав на жертвите на ловния сокол по години

Лалугер (Spermophilus citellus)

Гълъб (Columba sp.)

Заек (Lepus europaeus)

Обикновен скорец (Sturnus vulgaris)

Обикновена полевка (Microtus arvalis)

1. Метеорологичните условия имат значително влияние върху състава на достъпните
жертви. Когато пролетта е влажна, както беше през 2013 г., пропорцията на бозайниците
намалява драстично (22%), обратно на обичайното пролетно време, когато пропорционалното участие на бозайниците е по-високо (40-55%).
2. През годините с високи числености на полевки (като 2014 г.), обикновената полевка (Microtus
arvalis) представлява основна част от храната. През тези години, пропорцията на по-едрите бозайници и птиците намалява; например пропорцията на заека (Lepus europaeus) е
намаляла от 10% до 2% през 2014 г.
3. Пренебрежим е броят на хамстерите (Cricetus cricetus) в състава на жертвите, наблюдавани
през 2011–2014 г., което може да бъде свързано с непрекъснатото намаляване популацията
на хамстера през последните години.
4. През средностатистическите години, пропорцията на лалугера достига 23%, което
потвърждава значението на вида в диетата на ловния сокол, въпреки че днес лалугерът
е изчезнал на много места.

Предотвратяване гибел от
електропроводи
• В България са изолирани 400 стълба в райони с
поставени гнездилки.
• В Унгария 6700 стълба са обезопасени, от които
1100 са с подменена, безопасна за птиците горна
част (останалите са просто изолирани).
• В Румъния 700 стълба от средноволтови линии
са изолирани, основно в ройоните с гнездилки.
• В Словакия са изолирани 1138 стълба.
• Ефектът от изолирането е проследен чрез мониторинговата част на проекта.

Фиг.: 8. Изолиране на електропровод в България. 9. Поставяне на
птицезащитни устройства в Унгария. 10. Кацалки, монтирани върху
превключвателен стълб в Унгария. 11. Нова, безопасна за птиците
структура на електрически стълб в Унгария.

9.

8.

10.

11.

Сътрудничество с други заинтересовани страни
в полза на вида
• В България са отпечатани и разпространени сред фермери и дивечовъди 1000, а в Румъния
- 2000 диплянки, описващи програмата за опазване на вида.
• В България и Румъния е осъществено сътрудничество с фермери и други проекти, особено за
предотвратяване на посегателства срещу птици и разработване на международен План за
действие за вида (Глобален план за действие от Меморандума за съгласие за хищните птици
към Конвенцията за мигриращите видове).
• 4х100 ръководства са издадени с оглед съобразяване с изискванията на ловния сокол за вземащите управленчески решения при оценката и планирането на ветроенергийни паркове.

Изследване на
привързаността към
местообитанията,
разселването, миграцията
и смъртността на ловните
соколи
• За изясняване характера на използване на местообитанията и заплахите (и преди всичко – влиянието на ветроенергийните паркове) върху вида,
общо 42 ловни сокола (21 възрастни мъжки, 3 възрастни женски, 7 млади мъжки и 11 млади женски)
бяха снабдени със сателитни предаватели – 30 в
Унгария (18 възрастни мъжки, 3 възрастни женски,
4 млади мъжки и 5 млади женски), 8 в Румъния (3
възрастни женски, 3 млади мъжки, 2 млади женски)
и 4 млади женски в Словакия.
• Резултатите показаха, че основната заплаха от
вятърните паркове не е сблъскването, а загубата
на местообитания, тъй като за да избегнат ветрогенераторите, соколите напуснаха местообитанията си.
• Почти 1500 птици бяха опръстенени - 1046 в Унгария, 13 в Румъния, 379 в Словакия.

Рехабилитиране,
размножаване на затворено
и връщане в природата на
пострадали птици
• Четири пострадали ловни сокола бяха намерени в Унгария
през проектния период, два от които след възстановяване
бяха освободени в природата.
• Две клетки бяха изградени в Румъния за възстановяване
на пострадали птици, в които бе оказана помощ на 3 ловни
сокола по време на проекта.
• В Западна Словакия бяха изградени нови 2 клетки, където
по време на проекта бе оказана помощ на 6 пострадали
ловни сокола.

Повишаване осведомеността на
хората относно застрашеността
на ловния сокол и дейностите
по проекта с цел дългосрочното
му опазване
• 22 (двуезични) информационни табла бяха поставени (2 в
България, 14 в Унгария, 4 в Румъния и 2 в Словакия)
• Създадена и редовно обновявана бе уеб-страница на 5
езика
• Издадени и разпространени на обществени места бяха
3х1000 плаката (на български, унгарски и румънски)
• Издадени и разпространени бяха 4500 диплянки на български, унгарски и румънски
• Бяха изготвени 500 брошури на словашки език и 300 тениски
• Бяха направени и излъчени 3 филма за работата по проекта
• Бяха изготвени и разпространени (на 5 езика) 4000 DVD
• Повече от 200 съобщения за пресата информираха по
време на проекта обществеността относно резултатите и
интересните събития.

Динамика на популацията на ловния
сокол
Популацията на ловния сокол в страните от проекта беше както следва:
България: 	Въпреки нарастващия брой на наблюдения и повече индивиди, зимуващи
в България, включително сателитно проследявана словашка птица, до 2014
г. не е регистрирано сигурно гнездене на ловния сокол.
Унгария: 	Състоянието на вида в Унгария е стабилно. Популацията, постоянно нарастваща благодарение на предишния проект, имаше много лоши гнездови
резултати през 2010 г. поради екстремното време през пролетта. За съжаление, гнездовите резултати през 2013 г. бяха най-лошите регистрирани
досега поради повторилите се екстремни климатични условия през пролетта. Въпреки това, през следващите години стабилната популация успя да
компенсира последствията от лошото време.
Румъния: 	В началото на проекта не беше известна нито една гнездова двойка в страната. През 2014 г. бяха установени 6 двойки в Западна Румъния и 2 в Добруджа, от които 3 двойки гнездиха в поставените по време на проекта изкуствени гнездилки.
Словакия: 	Подобно на Унгария, 2010 и 2013 г. бяха много лоши, тай като лошото време
провали гнезденето на много от двойките. Тази популация е дори по-уязвима от унгарската. За нея е много по-трудно да компенсира повторилите
се лоши години.

Таб. 3. Динамика на популацията на ловния сокол в Унгария между 2010 и 2014 г.

Година

Брой активни
гнезда

Брой активни
двойки

Брой успешни
двойки

Брой излетели
млади

2010

220

172

68

176

2011

234

165

144

427

2012

241

164

131

418

2013

253

143

65

149

2014

232

171

140

403

Таб. 4. Динамика на популацията на ловния сокол в Словакия между 2010 и 2014 г.

Година

Брой активни
гнезда

Брой активни
двойки

Брой успешни
двойки

Брой излетели
млади

2010

35

35

27

78

2011

43

43

36

110

2012

42

39

30

112

2013

38

34

21

61

2014

36

31

26

96

ОПАЗВАНЕ
НА ВИДА
СЛЕД
ПРОЕКТА
Проектът, финансово подкрепен от Програма „LIFE“
на Европейския съюз, Министерството на селскостопанското развитие на Унгария и Министерството на околната среда на Словакия, приключва
на 31.12.2014 г. Резултатите му говорат сами за себе
си, но работата по опазването на вида не спира.
Някои от дейностите продължават, напр.:
• опръстеняване, поставяне на гнездилки,
използване на фотокапани;
• сътрудничество с други заинтересовани
страни;
• стриктно спазване на агро-екологичните
схеми;
• мониторинг и поддръжка на изкуствените
гнездилки;
• поддържане на местообитанията на лалугера;
• подобряване на хранителната база на ловния
сокол;
• сваляне на сателитни предаватели;
• мониторинг на ловния сокол и на популацията
на лалугера.
Тези дейности ще се осъществяват от партньорите по проекта в сътрудничество с други организации, които не са партньори по този проект,
с използване на собствени или други достъпни
финансови ресурси. Някои от дейностие, свързани
с подобряване на хранителната база ще продължат чрез проект LIFE13 NAT/HU/000183.
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