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Царски орел, © Andras Kovacs/RaptorImages

Обширни тучни пасища, пълни със стада и богати
на див живот, над които се носят звуци от птичи песни и звън на чанове. Така някога е изглеждало
царството на една от най-величествените птици
по българските земи – царският, или както дедите
ни са го наричали – кръстат орел. Връзката между
него и народа ни датира от незапомнени времена.
Почитан е като пратеник на боговете, бил е там,
където са били стадата ни, бдял е над нивите, пазел
е реколтата от градоносните облаци и е гнездял
близо до домовете ни.

Днес от неговото величие по земите ни е останало
само числото 35. Толкова е броят на двойките царски
орли, които все още гнездят основно в Югоизточна
България, главно в Сакар. Следите от някогашното
му царство също са почти заличени. С изчезването
и увреждането на местообитанията, изчезват и видовете, които ги обитават. С възраждането им се
връща и животът в тях. Това е мисията на проект
„Земя за царския орел“, както подсказва и името му:
да възстанови и подобри състоянието на пасищата
и ливадите, които са ловна и гнездова територия на
царския орел в най-важните за вида защитени зони
от Натура 2000.

© Димитър Градинаров

ВЪВЕДЕНИЕ – ЗА ОРЛИТЕ И ПАСИЩАТА

Млади царски орли в гнездо, © Andras Kovacs/RaptorImages

ЗАПЛАХИТЕ ЗА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ
Загубата и деградацията на естествените
местообитания са най-голямата и сериозна
заплаха за дивата природа, растителния и
животинския свят. Последиците от нея са
особено пагубни за дневните грабливи птици в частност, оставайки ги без места за
гнездене и ловуване.
Разораване на пасищата

© Димитър Демерджиев

През последните десетилетия повечето от
най-значимите за царския орел затревени територии, стопанисвани като пасища, са разоравани
и превръщани в обработваеми земи, дори когато
тези земи не са подходящи за посеви. Това разрушава местата, където живее европейският лалугер друг световно застрашен вид, както и десетките
други бозайници, птици и влечуги, с които орлите
се хранят. Двойките орли напускат своя дом, заради
липса на храна в обитаваните територии.
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Обрастване на пасищата

Липса на места за гнездене

Обезлюдяването на селата и намаляването на броя
на овцете и другите домашни животни води до обрастване на пасищата с храсти и високи треви.
Тревните местообитания постепенно изчезват, а с
тях и животните, с които се хранят царските орли,
включително и европейският лалугер. Лалугерите се
нуждаят от разнообразни видове растения за храна и ниска трева, която да не им пречи да тичат и
да виждат враговете си. Отглеждането на домашни животни (овце, кози, говеда и коне), които пасат
свободно, разнообразява растителния състав и не
позволява на тревата да израсте висока, а на храстите - да превземат пасищата.

Царският орел гнезди на високи дървета, основно
тополи, следвани от различни видове дъб. Но през
последните 20 години масовото законно и незаконно изсичане на тополите доведе до загуба на важни за вида гнездови местообитания. Липсата на
високи дървета, на които да свие гнездо и отгледа
поколение, в комбинация със загубата на ловни територии, прокудиха само за десетилетия царския
орел от земите, които е обитавал от хилядолетия.
Комбинацията от другите ключови заплахи – опасни електропроводи, отровни примамки и бракониерски острел, поставиха самото му съществуване
под въпрос.
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Целите на проект „Земя за царския орел“ са директно свързани с основната причина за загуба на биологично разнообразие – деградация и пълна загуба на
природните местообитания. Конкретните проектни цели са:

шеният европейски лалугер.
Подобрение на гнездовите местообитания на
вида, чрез поставяне на изкуствени гнезда.
Укрепване на рамката за стратегическо планиране на националната и европейската агроекологична политика, за да се сведе до минимум вредният
ефект от промените в земеползването в района на
проекта.

Разработване и тестване на модели за възстановяване и устойчиво управление на пасища с
участието на ключови заинтересовани страни.
Възстановяване и подобряване на хранителните местообитания на царския орел чрез прилагане на спешни мерки за стабилизиране и увеличаване
на основния му хранителен ресурс - влечуги, птици
и дребни бозайници, включително световно застра-

Европейски лалугер, © Светослав Спасов

Мишевиден сънливец, © Георги Попгеоргиев

Изградено чувство на гордост в общността
и подкрепа за опазването на царския орел и зоните
от Натура 2000, където е концентрирана над 80%
от популацията му в страната.
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Разработване на план за възстановяване и
устойчиво управление на разораните и обрасли пасища – планът, разработен от екипа на

Kартиране на разораните пасища около
гнездата на царските орли – проучихме унищо-

жените ловни местообитания в близост до 30 гнезда на царския орел, заемани в периода между 2006 и
2014 г., за да разберем до каква степен променящите
се условия на околната среда се отразяват на присъствието на вида в изследваните територии и на
гнездовия му успех. Установихме, че най-драстичен
спад на площта на тревните местообитания има
в две от най-важните зони за царския орел – Сакар
и Западна Странджа, като там за последните 10 години пасищата са намалели съответно с 20% и 24%.

проекта, подпомогна основните природозащитни
дейности чрез изготвяне на препоръки за:

Възстановяване на разорани пасища чрез възобновяване на тревната растителност по естествен път или чрез засяване на местни тревни видове;

Малки на царски орел в гнездо, © Димитър Градинаров

Възстановяване на обрасли с храсти пасища.
Премахване на част от нежеланата растителност
с цел поддържане на мозаечно местообитание и голямо биоразнообразие, като в същото време тези
затревени площи да отговарят на критериите за
подпомагане по Програмата за развитие на селските райони и директните плащания на площ в полза
на местните фермери;
Устойчиво управление на възстановените
постоянно затревени площи чрез паша на домашни животни или косене за сено: пълното премахване на храстите и дърветата от постоянно
затревените площи е пагубно, както за дивите
животни, които ги обитават, така и за качеството и устойчивостта на пасището като ресурс за изхранване на селскостопански животни.
Опазването на биоразнообразието и прилагането
традиционните методи за паша и косене са от
полза както за фермерите, така и за природата.

ДЕЙНОСТИ И ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОЕКТА
Проучване на хранителния спектър на царския орел – наличието на достатъчно количество

Пясъчна боа, © Георги Попгеоргиев

храна е основен фактор, влияещ върху устойчивостта и нарастването на популацията на царския орел,
наред със смъртността на възрастните птици и
наличието на подходящи места за гнездене. Познаването на индивидуалните особености в храненето
на всяка двойка спомага за по-доброто планиране на
дейностите по нейното опазване. Изследвахме 30
гнезда на царски орли и установихме 4885 екземпляра от 180 вида бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби и насекоми, в хранителните им остатъци
– повечето от тези видове живеят в тревни местообитания с групи от храсти и дървета.
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Проучване на възможностите за естествено разселване на европейския лалугер – за пър-

унищожаването на тревните местообитания чрез
разораване. Чрез изготвянето на национален план за
действие за опазване на европейския лалугер проектът подкрепи усилията за опазване на националната популация на вида. Опазването на лалугера пряко
допринася за подобряването на хранителната база
на царския орел, чието оцеляване често зависи от
лалугеровите колонии в районите, в които двата
вида съществуват съвместно.

ви път в България бяха поставени радионашийници
на дребни бозайници, за да се проследи тяхното пространствено поведение и адаптация при преместване от едно място на друго. Поставянето на специално проектираните нашийници с радиопредаватели
на лалугери бе част от дейност по преместване на
представители на вида с цел опазване на застрашени от изчезване колонии в Натура 2000 зони.

Закупуване и възстановяване на най-важните за царския орел територии около гнездата му в зоните от Натура 2000 – за да оси-

Разработване на „План за действие за опазване на европейския лалугер (Spermophilus
citellus) в България 2021 – 2030 г.“ – 30% от ко-

гури ловни територии за царския орел, Българското
дружество за защита на птиците, заедно с местни
фермери, възстанови изоставени и полуразрушени
обори и възвърна стадата от овце, кози, крави и
коне в някои от най-важните за царския орел райони
в Югоизточна България. Закупени бяха 594 хектара
от най-значимите за царския орел територии около
гнездата му в зоните от Натура 2000. Други 1487
хектара бяха наети от общини и частни лица, за да
се поддържат в благоприятно за орлите състояние.

© Димитър Градинаров

лониите на европейския лалугер в България, съществували в периода 1950-1990, вече са изчезнали, а 28%
от сега съществуващите колонии са застрашени.
Оценката на състоянието на популацията на вида
у нас през последните 15 години в много региони показва продължаващ спад в броя на колониите, фрагментация и намаляване на площта на обитаваните
територии и изчезването на лалугера от обширни райони на страната. Основен фактор за това е
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Възстановяване на обрасли с храсти пасища
чрез частичното им премахване и възстановяване на мозаечния характер на местообитанията – възстановихме 1526 хектара пасища,

Възстановяване на разорани пасища около
гнездата на царските орли – тревната по-

кривка на над 297 хектара разорани пасища беше
възстановена чрез засяване на тревни смески и по
естествен път.

обрасли с храстова растителност, които бяха загубили своята стойност като ловни местообитания
за царския орел. След частичното премахване на нежеланата храстова растителност и възстановяването на мозаечния характер на местообитанията,
тези територии отново се използват, както от
орлите, така и от фермерите-животновъди.

Популяризиране на природо-съобразното
земеделие сред фермерската общност

–
проведохме 7 информационни семинара с над
100 земеделски стопани, за да ги запознаем с наличните възможности за финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
и да ги насърчим да прилагат природосъобразно
управление на земеделските земи в районите с
царски орли. За целта, в сътрудничество с експерти от Държавен фонд земеделие, разработихме
Ръководство за устойчиво управление и изисквания за допустимост на постоянно затревените
площи по схеми и мерки, базирани на площ, които
са подпомагани от Обща селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

Тестване на модели за управление на пасища в Натура 2000 и изготвяне на препоръки
за бъдещите планове за управление на защитени зони от Натура 2000 – за да установи

как различните начини на стопанисване на тревните местообитания влияят на техния растителен
и животински свят, бяха изпробвани три различни
методи за управлението им. Първият метод е чрез
паша на едри домашни животни (крави и коне), вторият е чрез паша на дребни животни (овце и кози) и
третият - чрез косене за сено. Това позволи изготвянето на прецизна оценка на въздействието на
тези модели за управление върху ключови елементи
на биоразнообразието вътре и извън мрежата Натура 2000 в България, и разработването на препоръки за управление на пасища, съобразени с опазването на царския орел. Разработените препоръки ще
послужат при изготвянето на бъдещите планове
за управление на защитените зони от Натура 2000.

Устойчиво управление на възстановените
пасища чрез паша на животни и косене –

възстановихме 6 обора и 8 стада домашни животни,
съставени от 603 говеда, 100 коня, 1013 овце и 389
кози. Фермерите, партньори по проекта, поддържат
общо 1558 хектара пасища чрез екстензивна паша
на селскостопански животни и други 264 хектара
чрез косене с цел да се опазва биоразнообразието
в тях.
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Подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на царския орел чрез
засаждане на дървета и изграждане на изкуствени гнезда – засадихме 900 дъбови дръв-

чета в ниви и обработваеми земи, за да се създаде
мозаечно местообитание, подходящо за различни
видове дребни бозайници, птици и влечуги – важен
източник на храна за вида. По поречията на реките
в подходящи за царския орел райони засадихме 1200
тополи с цел след време да приютят гнезда на царски орли в короните си. Общо 2100 дървета бяха засадени на 31 места с обща площ от 2,85 хектара.
Поставихме 40 изкуствени гнезда в проектните
зони от Натура 2000. От тях 6 вече са заети от
царски орли, 3 - от новосформирани двойки, и 3 - от
съществуващи двойки, които са загубили естествените си гнезда.

Пилотно разселване на лалугери, следвайки
най-съвременните методи за транслокиране на този вид бозайник – чрез разселване на

Лалугер с радиопредавател
© Димитър Градинаров

213 европейски лалугера беше спасена последната
останала колония на вида в Натура 2000 зона „Западна Странджа“, която наброяваше едва около 20 индивида и 36 дупки. При освобождаването на лалугерите
бе използвана за пръв път методика с индивидуални
клетки, която намалява стреса на животните при
адаптацията и ги предпазва от хищници в най-критичните първи дни на новото място. На 42 лалугера
бяха поставени радиопредаватели – модерен метод
за проследяване придвижванията им и поведението
им на новата територия. През пролетта на 2019 година бяха отчетени с 65% повече възрастни индивиди в сравнение със същия период на 2018. През юни
2019 година – непосредствено след първата поява на
малките, са установени 69% повече малки на лалугери, отколкото през предходната година. Лалугеровите дупки са над 3 пъти повече само година след
началото на програмата за подсилване, а площта на
колонията се е увеличила от 7 на 11 хектара.
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Комуникация и повишаване на обществената осведоменост за вида – проведохме нацио-

©Йорданка Луканова

налната информационна кампания „За да има орли“,
организирахме 20 събития в няколко града в страната, създадохме 3 филма, посветени на основните
дейности и постижения на проекта, гледани от повече от 40 000 души, изработихме и разпространихме 20 вида информационни материали, и поставихме
16 информационни табели на ключови места в проектните зони.

Научни резултати - публикувани са 4 научни ста-

тии и се очаква публикуването на още 2 статии в
реномирани издания като Journal of Field Ornithology
и Mammalian biology.
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА
Направена е инвестиция в размер на над 3,5 милиона
евро в българската икономика, от които 2,5 милиона
евро са финансов принос на ЕС.

ви места в проектните зони, като с част от тях
обновихме табелите в Информационния център за
царския орел в Тополовград.

Оказахме експертна и методологична помощ на над
100 фермера за кандидатстване по мерките на Програмата за развитие на селските райони и устойчивото управление на пасища. Предадохме знания и
помогнахме за повишаване на капацитета местните общности в развитието на граждански инициативи.

Над 500 публикации в националните и регионалните медии в страната, включващи телевизии, радиостанции, печатни и онлайн издания. Публикациите
за ключови резултати от дейности по проекта и
царския орел достигнаха до 500 000 души в социалните мрежи. За петте години сайтът на проекта
www.LANDforLIFE.org има 26 000 посещения от 160
страни. Медийният интерес, националният и международният отзвук на проблемите създават усещане за значимост и местна гордост.

Проектът инвестира в подобряване на местната
туристическа и природозащитна инфраструктура:
поставени са 16 информационни табели на ключо-
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БЪДЕЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (AFTER LIFE PLAN)
Насърчаване и на други фермери да прилагат устойчиви практики за управление на селскостопанските
площи, следвайки примера на фермерите - партньори по проекта.

Продължаване на мониторинга и изследването на царския орел в районите на проекта и на национални ниво.
Застъпничество пред компетентните институции за включването на мерките за възстановяване
и устойчиво управление на тревните местообитания в бъдещите планове за управление на зоните от
Натура 2000.

Оказване на експертна помощ при разработването
на новите агроекологичните мерки за новата Програма за развитие на селските райони 2021-2027.
Грижа за засадените дръвчета и засаждане на нови
фиданки на подходящи места.

Защита на разработения „План за действие за опазване на европейския лалугер (Spermophilus citellus) в
България 2021 – 2030 г.“ пред Националния съвет по
биологично разнообразие към МОСВ.

Редовен мониторинг на статуса на спасената колония на европейски лалугер в защитена зона „Западна
Странджа“.

Поддръжка на възстановените пасища чрез паша и
косене, следвайки мерките, разработени от проекта.

Повишаване на обществената осведоменост за
значението на царския орел за местните общности,
екстензивното селско стопанство и бизнеса.
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