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Маршрутът „Белоглавият лешояд в ПП „Врачански Балкан“ 

се намира на територията на защитена зона „Врачански 

Балкан“, в която попада и едноименният природен парк. В 

съседство с нея е защитена зона „Западна Стара планина 

и Предбалкан“. И двете  са част от европейската система 

„Натура 2000“, чиято цел е да се осигури опазването на най-

ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. 

В Защитена зона „Врачански Балкан“ можете да посетите 

резерват „Врачански карст“, както и защитените местно-

сти „Лакатнишки скали“, „Боров камък“, „Веждата“. Видово-

то разнообразие е много богато: 181 вида птици, 1735 вида 

растения, 276 вида гръбначни животни и 58 вида бозайници. 

Сред тях редки и защитени са 43 вида птици.

В Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ се 

намират резерватите „Горна кория” и „Чупрене”, както и 

защитените местности „Копрен-Равно буче-Деяница-Кали-

маница“, „Ускето”, „Уручник“. Тук преобладават различни ти-

пове букови гори и има 38 типа местообитания, а биоразно-

образието е представено от над 200 вида птици, над 1700 

вида растения и 12 вида бозайници.
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Маршрутът „Белоглавият лешояд в ПП „Врачански Балкан“ е 

посветен на една малко позната величествена птица – бе-

логлавия лешояд. Той е защитен по Закона за биологичното 

разнообразие, включен е и в Червената книга на България 

като застрашен вид.

Срещал се е на цялата територия на Природен парк „Вра-

чански Балкан“ до средата на миналия век. През втората 

половина на 20. век птицата изчезва като гнездящ вид от 

Стара планина и до началото на 21. век рядко са наблюдавани 

единични птици. 

Изходна точка:  с. Долно Озирово, общ. Вършец 
(отстояние от: Вършец – 8 км; Враца – 27  км, 
Монтана – 26 км)

Крайна точка: местност „Извора“

Времетраене: около 2 часа

Трудност: лесен

Подходящ сезон: пролет – лято – есен

Време за наблюдение

Най-подходящият период за наблюдение на птиците е между 6 и 

12  ч., при ясно, слънчево, ветровито време. При дъжд, мъгла и сне-

говалеж лешоядите не могат да бъдат наблюдавани.

Препоръки за поведение

Малки групи (до 7-8 души); спазвайте минималното препо-

ръчително отстояние от 500-700 м от клетката и мес-

тата, на които има кацнали птици; изключете звука на 

мобилните телефони; не говорете на висок глас и не съз-

давайте шум; присъствието на кучета безпокои птиците 

и е нежелателно.

За маршрута

Маршрутът е маркиран и предлага любопитни факти за ле-

шоядите и ПП „Врачански Балкан“, представени на тематич-

ни информационни табели.

Подходящо облекло и екипировка

Облекло – съобразено със сезона, в близки до природата, тъмни 

цветове; слънцезащитна шапка; дъждобран; обувки  – стабилни 

и здрави, подходящи за пешеходен туризъм; ползване на слън-

цезащитен крем е препоръчително; бинокъл, зрителна тръба; 

бутилка вода.

Места за наблюдение

Препоръчително е наблюдението да се извършва от специ-

ално изграденото укритие, намиращо се на около 500 м от 

клетката за адаптиране.

Не забравяйте

¡	Пазете се от жилещи насекоми, змии и др. 

¡	Движете се само по основната пътека, без рискове.

¡	Вашите отпадъци са ваша грижа – не оставяйте боклук 

след себе си!
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Благодарение на дългого-

дишни координирани усилия 

на природозащитни органи-

зации и финансова подкрепа 

от международни органи-

зации, през 2003 г. започва 

програма за възстановяване 

на белоглавия лешояд като 

гнездящ вид в Стара плани-

на. Изградени са клетка за 

адаптиране на птици и хра-

нителна площадка недалеч 

от с. Долно Озирово, община 

Вършец. Започва внасяне на 

първите птици от Испания 

и Франция, които след ед-

ногодишен престой биват 

осво бодени в небето на ПП 

„Врачански Балкан“. 

През октомври 2010 г. са пуснати на свобода първите 8 бе-

логлави лешояда, а до 2016 г. са освободени общо 46 птици. 

През 2015 г. успешно е отгледано първото малко от устано-

вила се в района двойка. Белоглавият лешояд започва да се 

разможава след петгодишна възраст и отглежда по 1 малко 

годишно. Тъй като е важно птиците да не се обезпокояват в 

естествената им среда, е построено и специално укритие, 

откъдето могат да бъдат наблюдавани. 

Осигуряването на редовно подхранване, което се извършва 

на изградени за тази цел площадки, както и необезпокояване-

то на птиците, особено през размножителния им период, ще 

спомогнат да ги запазим и да се насладим на присъствието 

им при прехода по маршрута „Белоглавият лешояд в ПП „Вра-

чански Балкан“.


