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Част 1 Въведение 

1.1. Резюме 

Белогръбият кълвач е рядък реликтен вид, гнездящ в България с разпокъсан ареал. 

Белогръбият кълвач е разпространен в широколистните и смесени, по-рядко и в 
някои иглолистни гори в повечето български планини. Навсякъде е рядък и 
малочислен, с изключение на сърцевинните зони на неговото разпространение у нас – 

Централна Стара планина и Странджа. Числеността му в България се оценява на 700-

1100 дв. Предпочитани местообитания за този вид у нас са старите букови и дъбови 
гори в планините и предпланините,богати на хралупести и изсъхнали дървета. В 

България гнезди реликтният подвид южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos 

lilfordi), който е сред най-малко проучените и най-застрашени подвидове на вида в 
световен план. 

Видът е слабо проучен у нас. Особено това важи за гнездовата му биология, 
популационната му динамика и биология, степента на изолация, след гнездовата 
дисперсия и др. 

Сред основните заплахи за вида са интензивните сечи в горите и унищожаването 
на горски местообитания във връзка с изграждането на спортни и ваканционни 
комплекси и съоръжения. Интензивните сечи в горите променят трайно 
местообитанията на двата вида и в краткосрочен план са заплаха за бъдещето на 
популации на вида извън строгите защитени територии у нас. 

Мерките за опазване на белогръбия кълвач, които се предлагат с настоящия План 
се състоят в следното: 

 

 

 

1.2. Основание за разработване на плана 

Планът е изготвен на основание и в съответствие на Закона за биологичното 
разнообравие и на Наредба №5 на МОСВ и МЗХ от 1.08.2003 г. за подготовка на 
планове за действия за растителни и животински видове, както и въз основа на Задание 
за разработване на Национален План за действие за трипръстия и белогръбия кълвач в 
България, утвърдено от Министър Нона Караджова (писмо с изх. №48-00-138 от 
18.02.2011 год.). 

1.3. Процес на разработване на плана 

Ще се опише най- накрая след всички обсъждания при предаването в МОСВ.............. 
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1.4. Предназначение и особености на плана 

Планът е предназначен да помогне за овладяването на негативните тенденции в 
разпространението, числеността и състоянието на местообитанията на белогръбия 
кълвач в България. 
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Част 2 Природозащитен и законов статус 

2.1. Национално законодателство 

Белогръбият кълвач е включен в Приложение 3 по чл. 37 на Закона за 
биологичното разнообразие (9.08.2002 г.), с което е обявен за защитен животински вид. 
За животинските видове от приложение № 3 се забраняват: 

1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри, с каквито и 
да е уреди, средства и методи; 

2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, 
отглеждане на малките, презимуване и миграция; 

3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са 
изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; 

4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване 
по време на миграция; 

5. вземане на намерени мъртви екземпляри; 

6. притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, 
търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; 

7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, 
превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на 
препарирани екземпляри. 

Белогръбият кълвач е включен в Приложение 2 по чл. 6, ал.1, т. 3 на Закона за 
биологичното разнообразие, което изисква обявяване на защитени зони за опазване на 
неговите местообитания. 

2.2. Международно законодателство 

Белогръбият кълвач е включен в Приложение 1 на Директива 79/409/ЕИО на 
Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици и заменилата я 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 

година относно опазването на дивите птици. Видовете, включени в това приложение, 
полежат на специални мерки по опазване на техните местообитания, за да се осигури 
тяхното оцеляване и размножаване в района на разпространението им. 

Белогръбият кълвач е включен в Приложение 2 на Конвенцията за опазване на 
дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция). 
Конвенцията изисква всяка договаряща страна да вземе съответните и необходимите 
законодателни и административни мерки за осигуряване запазването на природните 
местообитания на дивите видове от флората и фауната, особено на тези, които са 
изброени в приложения № I и II, както и да вземе съответните необходими 
законодателни и административни мерки за осигуряване на специална защита на 
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видовете от дивата фауна, изброени в приложение № II. По отношение на тези видове 
следните дейности подлежат на специална забрана: 

а) всички форми на умишлено залавяне, задържане и убиване; 

б) умишленото повреждане или унищожаване на места за размножаване или 
почивка; 

в) умишленото обезпокояване на дивата фауна, особено през периода на 
размножаване, отглеждане на малките и зимуване, доколкото това обезпокояване има 
значение, предвид целите на тази конвенция; 

г) умишленото унищожаване или вземане на яйца от дивите животни или 
задържането на тези яйца, дори ако те са празни; 

д) притежаването или вътрешната търговия с тези животни, живи или мъртви, 
включително препарирани животни и лесно разпознаваема част или произведен 
продукт от тях, когато това допринася за ефективното действие на този член. 

 

2.3. Червени книги 

Белогръбият кълвач е оценен със статут “Least concern” в Международният червен 
лист на IUCN1 

Белогръбият кълвач е оценен със статут „Secure” на европейско ниво от BirdLife 

International (BirdLife International 2004). 

Южният белогръб кълвач е оценен със статут „Застрашен“ в Червената книга на 
РБ, Том 2 Животни (Големански 2011). 

                                                           
1
 http://www.iucnredlist.org/details/full/22727124/0  
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Част 3 Таксономия, разпространение, биология и екология на 

белогръбия кълвач. 

3.1. Таксономия и разпространение на вида в света и България 

3.1.1. Таксономия и разпространение по света 

Ареалът на вида обхваща Европа и Азия. Известни са 11-16 подвида (Нанкинов и 

др. 1997; http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DD2197579567801A). В Европа 
гнездят 3 от подвидовете: 

Южен белогръб кълвач, Dendrocopos leucotos lilfordi – обитава  Балканския 
полуостров, Пиринеите, Апенинския полуостров, Мала Азия и Закавказието, 
включително и България. Гърбът е черен с бели напречни ивици. Според някои 
орнитолози южният белогръб кълвач трябва да се отдели като самостоятелен вид, 
Dendrocopos lilfordi (Maтвеjeв 1976). Това схващане засега не е широко прието, но за 
окончателното решаване на въпроса са необходими детайлни генетични изследвания на 
птици от ареала на южния белогръб кълвач. 

Обикновен белогръб кълвач, Dendrocopos leucotos leucotos – обитава Северна и 
Източна Европа и Източна Азия. На Балканския полуостров е установен рядко в 
Словения и Северна Хърватия. Хибридизира с южния белогръб кълвач в Словения  и 
Хърватия (Матвеjeв 1976). Във Феноскандия е на изчезване (Hagemejer & Blair 1997; 

Бутьев и др. 2005). Има бял гръб. 
Карпатски белогръб кълвач, Dendrocopos leucotos carpathicus – обитава 

Източна Сърбия, Румъния, Унгария, Западна Украйна. Гърбът е бял, но като цяло е по-
тъмен от номинантния подвид, с по-широки надлъжни тъмни ивици на гърдите и по-
интензивен и добре застъпен червен цвят на корема. Хибридизира с южния белогръб 
кълвач в Източна Сърбия, вкл. в сръбските части на Западна Стара планина (Матвеjeв 
1976). Намирането на този подвид в българските дялове на Западна Стара планина е 
твърде вероятно. Според по-нови систематични проучвания този подвид не се признава 
(Winkler & Christie 2002). 

 

Други подвидове (Zoonomen 2005): 

Dendrocopos leucotos uralensis – Урал, Сибир 
D. l. tangi – Западен Китай (Съчуан) 
D. l. fokhiensis – Китай (планината Фуджиян) 
D. l. insularis – Тайван 
D. l. namiyei – Япония 
D. l. subcirris – о. Хокайдо, Япония 
D. l. takahashii – о. Улунг, Корея 
D. l. stejnegeri – о. Хоншу, Япония 
D. l. quelpartensis – Корея 
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Наскоро подвидът D. leucotos owstoni, обитаващ един от японските острови, беше 
отделен като самостоятелен вид – Dendrocopos owstoni (Del Hoyo et al. 2014). 

Разпространението на вида в Европа е в процес на бързо стесняване, поради 
негативните тенденции в популацията на вида в редица северно и средно европейски 
страни. Според Tomialojc (2000) в миналото видът е гнездил във всички 
западноевропейски държави, но вече е изчезнал в повечето от тях. 
 

 
 

Фиг. 1 Карта на световното разпространение на вида 
 

3.1.2. Минало и сегашно разпространение на белогръбия кълвач в България 

Разпространение в миналото (до 1890-1990 г.) 

В миналото разпространен широко във всички планини и на много места в 
равнини (Патев 1950). Посочват се конкретни находища от Средна Стара планина, 
Западна Стара планина - Искърския пролом (Симеонов 1967), Рила - до Рилския 
манастир (Reiser 1894), Витоша – през 1928 г. (колекция на НПМ) и на Златните 
мостове – март 1979 г. (Дончев 1990), Странджа  (Простов 1964; Колекция на НПМ), 

Западните Родопи – Велинград през 1889 г., Чепеларе през 1934 г., Батак през 1935 г., 
Смолян през 1935 г., на места из ридовете Добростан и Чернатица (Даракчиев 1969; 

Нанкинов 1993; Колекция на НПМ-БАН), Източни Родопи (Янков 1991), Славянка 
(Scharnke & Wolf 1938), Пирин (Симеонов 1975), Люлин планина (Паспалева 1964), 

Средна гора (Петров 1981), устието на р. Камчия (Jordans 1940), покрай долното 
течение на р. Марица (Harrison & Pateff 1937), някои гори в Добруджа (Alleon 1886). 

 

Актуално разпространение у нас (след 1990 г.) 
Разпространен у нас в планините и предпланински райони, но само в райони със 

сравнително запазени обширни и стари горски масиви. Сравнително чест само в 
Странджа и в Средна Стара планина. Рядък и малочислен в Родопите, Пирин, Рила, 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЛОГРЪБИЯ КЪЛВАЧ (DENDROCOPOS LEUCOTOS) В БЪЛГАРИЯ 

 

12 

Средна гора, Западна Стара планина, Източна Стара планина, Славянка, Беласица и 
Западните гранични планини. В сравнение с ареала в миналото е изчезнал главно от 
равнинните си и някои нископланински райони засегнати сериозно от 
горскостопанската дейност. Това важи за горите на Добруджа, долното течение на р. 
Марица и планината Люлин. На Витоша не беше потвърден от дълги години, но през 
зимата 2013/2014 година една мъжка птица се храни със семена на хранилка за птици в 
двор в околностите на с. Железница, в подножието на Витоша (Светослав Спасов, 
непубл. данни). Установен и в Сакар на 19.1.2014 година – мъжки белогръб кълвач е 
наблюдаван да се храни в смесена гора на около 2 км южно от Тополовград, като 
вероятно се касае за следгнездова дисперсия (Георги Герджиков, непубл. данни). 

Тези факти показват, че е налице съкращение на ареала на вида у нас през 20-ти 
век. В по-ново време са установени и някои нови райони на гнездене в Източни Родопи, 
Източна Стара планина, Беласица и Западните гранични планини, но това е резултат от 
засилването на орнитологическите изследвания у нас през последните 20 години, а не 
на реална експанзия на вида към тези райони. Може да се направи предположение, че 
те са били част от гнездовия ареал на вида и в миналото, но не са били регистрирани 
поради липсата на изследвания. 

 

 

 
 

Фиг. 2 Разпространение на белогръб кълвач в България по Червена книга на 
Република България,  
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Фиг. 3 Карта на разпространение на трипръстия кълвач в България по Атлас на 
гнездещите птици 

 

В Атласа на гнездещите птици на България, белогръбият кълвач е картиран в 107 

UTM квадрата, от които: сигурно гнездене в 40 квадрата, твърде вероятно гнездене в 31 

квадрата и възможно гнездене в 36 квадрата. Числеността на вида у нас е оценена на 
1200-1700 гнездещи двойки (Спиридонов и др. 2007б). Според Червената книга на 
България видът е установен в 98 UTM квадрата, а числеността му в национален план е 
определена на 700-1100 гнездещи двойки (Спиридонов и др. 2011). Според Нанкинов и 

др. (2004) числеността на вида у нас е 800-1200 двойки. Оценките за популацията в 
някои проучени планински масиви са представени в Таблица 1. 

 

Таблица 1 Численост на белогръбия кълвач в България по райони по литературни 

данни . 

 

Място/район Оценка на гнездовата 

численост на 

белогръбия кълвач, 

брой двойки 

Източник 

Западни Родопи 150-170 

115-150 

Shurulinkov et al. 2012 

Petrov et al. 2006 

ЗЗ „Западни 
Родопи“ 

70-80 Стандартен формуляр на зоната 
http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2063/BG0002063_PS_16.pdf 

ЗЗ „Добростан“ 9-31 Стандартен формуляр на зоната 
http://natura2000.moew.government.bg/
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PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2073/BG0002073_PS_16.pdf 

ЗЗ „Персенк“ 5-6 Стандартен формуляр на зоната 
http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2105/BG0002105_PS_16.pdf 

Източни Родопи 
/ЗЗ „Бяла река“/ 

15-19 Стандартен формуляр на зоната 
http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2019/BG0002019_PS_16.pdf 

НП “Централен 
Балкан“ , 

припокрива се 
изцяло със ЗЗ 
„Централен Балкан“ 

100-150 Стандартен формуляр на зоната 
http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

0494/BG0000494_PS_16.pdf 

ЗЗ “Централен 
Балкан“ - буфер 

1-10 

 

Стандартен формуляр на зоната 
http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2128/BG0002128_PS_16.pdf 

ОВМ „Западен 
Балкан“, 

ЗЗ “Западен 
Балкан“ 

40 

 

50-70 

Спиридонов и др. 2007 г 
 

Стандартен формуляр на ЗЗ “Западен 
Балкан“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2002/BG0002002_PS_16.pdf 

ОВМ “Камчийска 
планина“ 

10 Георгиев, Иванов 2007 

ПП“Българка“/ 

 

ЗЗ Българка 

35-40 

 

1-9 

Шурулинков и др. 2014 

 

Стандартен формуляр на ЗЗ 
“Българка“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

0399/BG0000399_PS_16.pdf 

ОВМ „Рила“ 60-80 Спиридонов и др. 2007в 

ЗЗ „Рила“ 20-25 Стандартен формуляр на ЗЗ “Рила“, 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

0495/BG0000495_PS_16.pdf 

ПП „Рилски 
манастир“/ ЗЗ 
„Рилски манастир“ 

17 Стандартен формуляр на ЗЗ “Рилски 
манастир“, 

http://natura2000.moew.government.bg/
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PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

0496/BG0000496_PS_16.pdf 

ЗЗ „Средна гора“ 60-80 Стандартен формуляр на ЗЗ “Средна 
гора“, 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2054/BG0002054_PS_16.pdf 

   

ЗЗ „Пирин“/ НП 

Пирин 
7-13 Стандартен формуляр на ЗЗ “Пирин“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

0209/BG0000209_PS_16.pdf 

ЗЗ „Пирин-буфер“ 4 Стандартен формуляр на ЗЗ “Пирин-
буфер“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2126/BG0002126_PS_16.pdf 

Славянка 3-5 Стандартен формуляр на ЗЗ 
“Славянка“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2078/BG0002078_PS_16.pdf 

Беласица 10-15 По данни на Nikolov et al.2011 и 
допълнителни данни събрани от 
П.Шурулинков,Б.Николов,И.Христова 

ЗЗ „Огражден-
Малешево“ 

3-5 Стандартен формуляр на ЗЗ 
“Огражден-Малешево“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000

224/BG0000224_PS_16.pdf 

ЗЗ „Витоша“/ ПП 

„Витоша“ 

4-10 Стандартен формуляр на ЗЗ “Витоша“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000

113/BG0000113_PS_16.pdf 

ПП „Странджа“/ ЗЗ 
„Странджа“ 

60-200 Стандартен формуляр на ЗЗ 
“Странджа“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2040/BG0002040_PS_16.pdf 

ЗЗ „Ропотамо“ 1 Стандартен формуляр на ЗЗ 
“Ропотамо“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000
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2040/BG0002040_PS_16.pdf 

ЗЗ „Батова“ 1-5 Стандартен формуляр на ЗЗ “Батова“ 

http://natura2000.moew.government.bg/

PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG000

2082/BG0002082_PS_16.pdf 

 

Оценката за ОВМ „Пирин“ от 97-280 двойки белогръби кълвачи (Спиридонов и 

др. 2007д) е нереалистична, непотвърдена при проучвания върху вида там и по тази 
причина не е включена в Таблица 1. 

Ареалът на белогръбия кълвач у нас е разделен на четири обособени части като 
между тях няма регистрирани находища или има инцидентни и нередовни наблюдения. 
Това са Старопланинско-Средногорска част (субпопулация), Странджанска част, Рило-
Родопска част и Беласишко-Осоговска част (в Западните гранични планини от Беласица 
на юг до Осогово на север). 

Не е ясно доколко отделните фрагменти на ареала на вида у нас имат обмен на 
индивиди помежду си. За целта са необходими допълнителни популационно-генетични 
изследвания или изследвания с проследяване на птици. Странджанската субпопулация 
е възможно да е до голяма степен изолирана от останалите български субпопулации, но 
вероятно тя се разпростира и на територията на Турска Странджа. 

Възможни биокоридорни участъци (“stepping stones”) са следните райони: 
А/ Между Рило-Родопската и Старопланинско-Средногорската субпопулации: 

- Верила, Витоша, Плана, Лозенска планина и западните части на Ихтиманска 
Средна гора; 

- ридовете Шумнатица, Шипочан и Черни рид и източните части на Ихтиманска 
Средна гора (Голак) 

 

Б/ Между Рило-Родопската и Беласишко–Осоговската субпопулации: 
-  Кресненския пролом; 

- Орановския пролом; 

- Пиянец, района северно от гр. Бобошево (Скрински пролом), Конявска планина, 
Земенска планина, Лисец; 

- Верила, Конявска планина (над гр. Бобов дол и Колошки дял), Земенска 
планина, Лисец 

 

В/ Между Рило-Родопската и Странджанската субпопулации 
- рида Гората-Сакар-Дервентски възвишения 

 

Г/ Между Старопланинско-Средногорската и Странджанската субпопулации 
- Дервентски възвишения (източни части) – Войнишки Бакаджик, Бакаджиците, 

гори покрай р. Тунджа северно от Ямбол, Гребенец (Стара планина). 
 

Д/ Между Старопланинско-средногорската и Беласишко-осоговската субпопулации: 
- горите в западните части на общините Годеч и Драгоман -  Руй планина, Кървав 

камък, Милевска планина, Лисец 
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Най-проблемни са връзките между Старопланско-Средногорската и 
Странджанската субпопулации и между Рило-Родопската и Странджанската 
субпопулации, защото те пресичат обширни низинни безлесни територии в долините на 
реките Тунджа и Марица. 
 

3.2. Биология и екология на белогръбия кълвач (Dendrocopos leucotos) 

3.2.1. Хранене 

Храни се главно с ларви на бръмбари-ксилофаги, но като цяло има доста 
разнообразен хранителен спектър. У нас в стомашно съдържание на 5 екз. са 
установени ларви на бръмбари от сем. Ipidae, Chrysomelidae и Curculionidae, а също – 

семена (Нанкинов и др. 1997). В района на с. Райковци, Великотърновска обл., е 
установено храненето на вида с ларви и възрастни бръмбари от вида Dorcus 

parallelipipedus от сем. Рогачи (Lucanidae) (Пенев 1936). Според Нанкинов (1993) се 
хранят и с ларви на скоклювци (сем. Elateridae). В други части на ареала на вида 
предпочита ларвите на бръмбарите от семействата Cerambycidae, Buprestidae, 

Nitidulidae, както и мравки и техните яйца, гъсеници на нощни пеперуди, а през есента 
– и различни плодове и семена (Бутьев и др. 2005). В Испания белогръбият кълвач се 
храни се основно с ларви на бръмбари, хранещи се в кората и дървесината на тези 
дървесни видове – главно бръмбари от сем. Сечковци (Cerambycidae) (Garnmedia et al. 

2006). При изследване в Беловежката пуща е установено, че видът се храни най-често 
на дървета от липа, габър и смърч (Czeszczewik 2009). Обзора на Angelstam & 

Mikusinski (1994) за бореалните и хемибореалните гори показва, че най-често 
използвания дървесен вид за изхранване през размножителния период е бука (34 %), 

следван от трепетликата (19 %), а през зимата бука отново е предпочитан, дори с по-
висок процент (46 %), но пък мястото на трепетликата се заменя от смърча (37 %). В 

Унгария и Швеция избора на дървета за хранене не се променя от общата схема – 

топола, елша, бреза и бук (Gorman 1995; Stenberg & Hogstad 2004). Вида се храни в 
покрайнини на гори и покрай брегове (Angelstam & Mikusinski 1994). При храненето си 
по кората на дърветата често смъква значителни парчета от кората. Стъблото на едно 
дърво може да бъде „съблечено“ за няколко дни (Нанкинов 1993). Мъжкият се храни 
по-често на мъртви и паднали дървета и дълбае за храна в кората на дърветата, докато 
женската се храни по-рядко на паднали и мъртви дървета и дълбае най-много в 
дървесината (Stenberg & Hogstad 2004). В друго изследване в Скандинавието, пък е 
установено точно обратно, че мъжките птици се хранят на по-дебели дървета и 
предпочитат живи такива, докато женските на по-тънки дървета и клони и по-често по 
мъртви дървета (Aulén & Lundberg 1991). В повечето случаи мъжкия и женския от една 
двойка не се хранят заедно, като мъжкия предпочита да се храни повече по ствола, 
дебели клони и близо до земята, докато женските предпочитат повече тънките клони и 
по-високо по дърветата (Gregori 1996; Gorman 2004; Stenberg & Hogstad 2004; 

Czeszczewik 2010). През зимата процента на хранещите се на пънове индивиди расте, за 
сметка на хранещите се върху паднали дървета (Czeszczewik 2009). Количеството на 
мъртвата дървесина в местата за изхранване трябва да не е под 13 % (Carlson 2000). 
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Цялостно погледнато територията нужна за изхранване на една двойка е около 100 ха с 
възраст на гората над 50 години (Gorman 2004). 

Като най-едър представител на род Dendrocopos в Западна Палеарктика 
белогръбият кълвач се нуждае от най-голямо количество храна, особено през зимата 
(Hogstad & Stenberg 2005). 

3.2.2. Размножаване, развитие и постгнездови период 

През пролетта белогръбите кълвачи заемат своите гнездови участъци от началото 
на март и започват активно да барабанят, особено в ранните утринни часове, като 
барабаненето е с честота 1,7 пъти/мин. (юни) до 3,8 пъти (март-април) (Sarkanen 1978; 

Gorman 2004). Барабаненето се чува активно до към средата на май, но и през юни. 
Налице е и абортивно барабанене през есента – през септември-октомври, при тихо и 
ясно време. Любимо място за барабанене в Южна Финландия са изкуствени къщички за 
скорци (над 50 %), но също така и брези (в повечето случаи мъртви – над 30 %) и 
електрически стълбове (20%) (Sarkanen 1978). 

Моногамен вид. Гнездовите територии са разположени най-често на трудно 
достъпни места без горско-стопански дейности или с минимални такива, с голям 

наклон (Frank 2002; Kajtoch et al. 2013). В Алпите предпочита склонове с южно 
изложение, а в Италия западно и северозападно, като гнездата са разположени на 
средната и високата част на склоновете (Frank 2002; Melletti & Penteriani 2003). Дълбае 
хралупите си в разнообразни дървесни видове – букове, ели, трепетлики, брези, елши и 
др. Гнезди в стари живи или изсъхнали дървета, или в гнили пънове. (Angelstam & 

Mikusinski 1994; Gregori 1996; Melletti & Penteriani 2003; Gorman 2004; Gasic 2007; 

Pugacewicz 2011). В долината на река Нирая в Румъния две гнезда са открити на дъб 
(Domokos & Cristea 2014). Нова гнездова хралупа се издълбава всяка година, като 
новата хралупа е разположена в близост до старата, като понякога може да е дори на 
същото дърво. Старите хралупи се ползват като хралупи за нощувка, както в гнездовия, 
така и в извън гнездовия сезон (Sarkanen 1978; Gorman 1995; Gorman 2004). Новата 
хралупа се издълбава за около 3 седмици (Gorman 2004). Гнездата са разположени най-
често върху живи дървета, но не са редки и случайте на гнезда върху мъртви дървета. 
Самите гнездови хралупи се издълбават върху основния ствол, в основата на големите 
клони или под дървестни гъби (Gorman 1995; Gorman 2004). Гнездата са на височина 
2,3 до 32 метра над земята, но най-предпочитаната височина е 10-14 метра (Gorman 

1995; Gregori 1996; Gasic 2007; Domokos & Cristea 2014; Melletti & Penteriani 2003; 

Pugacewicz 2011). Входа на хралупата е кръгъл или много леко овален, 5,5-6,5 см 

диаметър, като изложението е различно, но най-често южно и западно изложение 
(Gorman 2004; Gasic 2007). 

Като изисквания за местообитанието, където е разположено гнездото са: наличие 
на мъртва дървесина (не по-малко от 8 % от запаса на насаждението), видовото 
разнообразие на дървестните видове да е по-голямо, диаметърът на дърветата за 
гнездене – не по-малко от 60 см (Angelstam & Mikusinski 1994; Kajtoch et al. 2013; 

Domokos & Cristea 2014). В Алпите като оптимално местообитание за гнездене са 
такива места, където количеството на мъртвата дървесина е минимум 100 м3

, а живата 
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дървесина – минимум 400 м3
 (Bühler 2009), а в Полските Карпати – минимум 50 куб/ха 

мъртва дървесина и мин. 35 куб/ха отмиращи дървета (Kajtoch et al. 2013). 

Яйцеснасянето започва през април, а през май и юни първите малки напускат гнездата 
(Нанкинов 1993; Hogstad & Stenberg 1997). Пълното мътило е от 3-6 овални, бели 
блестящи яйца с размери 28,7 x 20,6 мм. и маса 6,0-7,7 гр. (Makatsch 1976; Gorman 

2004). Мътенето продължава 10-12 денонощия, отговорността за мътенето се споделя и 
от двамата родителя, като по-активна е женската (Бутьев и др. 2005; Gorman 2004). При 
изхранването на малките участват и двете възрастни птици, които на всеки час донасят 
в гнездото по 5-10 порции храна (Нанкинов 1993). Размерът на гнездовия участък е 50 

до 350 ха. (Cramp 1985; Фридман 1996; Gorman 2004; Pugacewicz 2011). Малките 
излитат от хралупата на възраст 24-28 дни (Gorman 2004; Бутьев и др. 2005). Излетели 
малки са наблюдавани през юни в Люлин планина (Паспалева-Антонова 1964), а в 
Словения и Босна – между 27-29 май (Gregori 1996; Gasic 2007). Репродуктивният 
цикъл на вида във Френските Пиринеи продължава 38-40 дни (Grange et al. 2002). 

Гнездовият успех на вида в Северна Европа варира от 57,7 % до 100 %, средно 
87,7 %, а броят на успешно излетелите малки е средно 2,4-2,8 на двойка. Оцеляемостта 
на възрастните варира между 77 % и 86 % (Hogstad & Stenberg 1997; Gorman 2004; 

Passinelli 2006). Годишно едно люпило, но може да снесат отново, ако първото бъде 
унищожено (Gorman 2004). 

Гнездовата биология на вида в България не е проучена. 

3.2.3. Сезонна и денонощна активност. Дисперсия и вертикални миграции. 

У нас е постоянен и скитащ вид. През есента (октомври-ноември) често слиза в 
по-ниските части на планините, а част от птиците навлизат и в равнините, където 
прекарват зимата. Появяват се в нехарактерни за гнездовия период местообитания –

градини, крайречни горички или групи дървета. Много от установените през есенно-
зимния период находища не се потвърждават през гнездовия период. Същото важи и за 
някои наблюдения от периода на следгнездовата дисперсия (юли-октомври). Гнездовия 
участък на двойката е само 55-60% от зимния им участък (Фридман 1996). В северните 
части на Европа подвида D. l. leucotos е прелетен, като зимува в умерените части на 
континента (Бутьев и др. 2005; Gorman 2004). Във Финландия се наблюдава миграция с 
направление Изток-Запад през есенно-зимния период (Lehikoinen et al. 2011). 

Следгнездовата дисперсия на вида у нас не е проучена, нито пък където и да било 
в ареала на южния белогръб кълвач. За подвида Dendrocopos leucotos leucotos във 
Финландия е доказано чрез опръстеняване (вкл. цветно), че младите птици скитат и 
може да се установят да гнездят още на следващия сезон на разстояния до 80-120 км. от 
месторождението си, а местата за гнездене могат да са отдалечени до 130 км. от местата 
за зимуване (Virkkala et al. 1993). 

Белогръбият кълвач е вид с изцяло дневна активност. Най-активен във 
вокализацията си и барабаненето през брачния период е в ранните утринни часове и 
надвечер. Като места за нощувка използва стари гнездови хралупи. Пристигането в 
хралупите за нощувка силно се влияе от времето (при мрачно време пристигането е по-
рано), но най-често 30-60 минути преди залез (Sarkanen 1978). 
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3.2.4. Вътревидови взаимоотношения 

Не е социален вид. По-често се наблюдава сам, с изключение на гнездовия сезон, 
когато мъжкия и женския са почти през цялото време заедно (Gorman 2004). Двойките 
се формират през есента и са постоянни, често за цял живот (Бутьев и др. 2005). Те са 
териториални и прогонват други белогръби кълвачи от своя участък. Агресивността е 
най-изразена към индивиди от същия пол и е по-слабо изразена към такива от 
противоположния пол. При изследване в Норвегия не са установени случаи на 
агресивно поведение между различни индивиди от вида (Stenberg & Hogstad 2004). При 
имитация на позиви и барабанене на белогръб кълвач в заета територия птиците идват 
(често и двете заедно) в рамките на до 5 мин. и започват безпокойно да търсят птицата 
навлезла в територията им. Най-чести са конфликти между женските в борба за мъжки, 
докато обратното е 2-3 пъти по-рядко явление. През есента, често мъжките и женските 
временно се разделят и нощуват в различни хралупи, понякога отдалечени една от 
друга (Фридман 1996). Агресивно поведение може да се наблюдава дори между 
партньори от една двойка на местата за изхранване през зимния период (Gorman 2004). 

3.2.5. Взаимоотношения с други видове (без хищничество) 

Видът, проявява агресивност при защита на гнездовата си територия към птици от 
други видове, които биха могли да бъдат негови конкуренти за гнездови хралупи –

например голям пъстър кълвач, сив кълвач, горска зидарка, синигери (Панов 1973). 

Възможно е и черния кълвач да измества белогръбия от своите територии. При 
имитациите на сив кълвач в много случаи се привличат териториални белогръби 
кълвачи. Вероятно агресивността на териториалните белогръби кълвачи е изразена и 
срещу средния пъстър кълвач в районите, където и двата вида се срещат (като 
например в Странджа). В Пиринеите в почти всички случаи на местата с регистрирано 
присъствие на белогръб кълвач е наблюдаван и черен кълвач (Fernandez & Azkona 

1996). У нас обаче има много находища на белогръб кълвач, в които черния кълвач не е 
установен. 

3.3. Местообитания 

В България този вид предпочита старите букови гори в планинските райони. 
Гнезди често както в гори от обикновен бук, така и в такива от източен бук. Среща се и 
в още няколко типа горски местообитания: буково-смърчови, буково-елово-смърчови, 
буково-бялборови, буково-дъбови, дъбови и бялборови гори. В Западните Родопи 37 % 

от установените през последните 10 години находища са в чисти букови гори, а 26 % в 
буково-бялборови (n=19) (Shurulinkov et al. 2012). Средната гнездова плътността на 
вида в оптималните местообитания в Западните Родопи е изчислена на 3,4 дв./1000 ха. 
(Shurulinkov et al. 2012). В ПП „Странджа“ плътността на вида в оптимални 
местообитания от източен бук и дъб, е изчислена на 7,92 дв./1000 ха., на базата на 
трансекти с обща дължина от 31,55 км. (П. Шурулинков, Г. Даскалова, М. Рашков и И. 

Камбуров – непубликувани данни). В тези местообитания видът достига най-високи 
плътности у нас. Общо за България средната плътност в оптималните местообитания е 
изчислена на 2 дв./1000 ха (Спиридонов и др. 2011). Плътността изчислена в други 
части на арела на вида варират – 0,3 двойки/10 ха в естествени смесени гори в 
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Карпатите (Balaz & Balazova 2012), в Литва – 1,2 двойки/100 ха (Brazaitis & Pėtelis 

2010), в Западните Пиренеи – 0,38 двойки/км2
 (Fernandez & Azkona 1996), в 

Беловежката пуща – 50 двойки/100 км2
 (Pugacewicz 2011). 

В рида Чернатица и други части на Западните Родопи, белогръбият кълвач е 
установяван в миналото да гнезди и в чисти смърчови и борови гори (Нанкинов 1993). 

През последните 10 години въпреки проведените изследвания, видът не е намиран в 
смърчови местообитания в Родопите. През 70-те години на ХХ век в Пирин, видът е 
установяван да гнезди със сравнително висока плътност в черноборови гори – 2 екз./1 

км2
, както и в чисти смърчови гори – с плътност 4 екз./1 км2

 (Симеонов 1975). Подобни 
плътности на вида не са установени никъде у нас през последните 10 години, а още по-
малко в иглолистни гори. В иглолистните гори на Пирин през 2001-2003 г., 
белогръбият кълвач е регистриран с единични находища (Шурулинков & Стоянов 
2003). Някои от тях са в близост до голями букови масиви – като например в бял-
борово-смърчовите гори на прохода Предела (декември 1991 г.), като вероятно птиците 
са навлезли в иглолистните гори от съседните широколистни, по време на 
следгнездовите скитания. Матвеjев (1976) в своят обзор на местообитанията на южния 
белогръб кълвач на Балканския полуостров изрично отбелязва, че той не гнезди в 
смърчови, смърчово-елови, елови и борови гори. 

В Беласица планина южният белогръб кълвач гнезди и в стари кестенови гори 
(Nikolov et al. 2011). 

В миналото (1962-1967 г.) белогръбият кълвач, е намиран да гнезди и в овощни 
градини край с. Храбрино, Пловдивско (Нанкинов 1993). През 2006 г. двойка от вида е 
установена в стара сливова градина в близост до елово-буковата гора на резервата 
„Ардашлъка-Керсенлика“, в Източна Стара планина. 

В други части на ареала си този вид се среща сравнително често в трепетликови, 
брезови и крайречни гори (от елша, тополи и др.). Тези местообитания са типични за 
номинатния подвид. В България в подобни местообитания видът се среща много рядко, 
в периода на следгнездовата дисперсия, а през гнездовия период находища в такъв тип 
гори не са установени. Южният белогръб кълвач предпочита и в останалите части на 
ареала си планински букови, дъбови и смесени гори (Матвеjев 1976; Бутьев и др. 2005). 

Възрастта на предпочитаните от вида горски масиви обикновено варира между 80 

и 170 години. Повечето находища са на северни, североизточни и северозападни 
склонове, често стръмни. Предпочита дълбоки дерета и долове, където често са 
запазени най-дебелите и стари букове, ели и смърчове. 

Надморската височина на находищата у нас варира от 0 м. н.в (в Странджа) до 
1700 м. н.в. (Спиридонов и др. 2011). Средната надморска височина на находищата в 
Родопите е 1288 м. (n=18) (Shurulinkov et al. 2012). 

В местообитанията на белогръбия кълвач у нас, във всички случаи, сухите стоящи 
и паднали дървета са добре застъпени. Обикновено делът на сухите стоящи дървета в 
територията на белогръбия кълвач е не по-малко от 5%, а най-често е в рамките на 10-

25%. Минималното количество суха дървесна маса необходимо на вида в неговото 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЛОГРЪБИЯ КЪЛВАЧ (DENDROCOPOS LEUCOTOS) В БЪЛГАРИЯ 

 

22 

местообитание не е проучено у нас и в ареала на южния белогръб кълвач. При 
изследвания в Испания е установено,че наличието на дебели сухи стоящи дървета е 
най-ключово за южния белогръб кълвач (Garmendia et al. 2006). Според изследванията 
на същите автори в буковите местообитания в Пиринеите доминатните стойности на 
дърветата в участъците заети от южния белогръб кълвач са както следва: височина – 26 

м., възраст – 149 години, среден диаметър – 34 см., базална площ на дърветата – 27 

м2
/ха. 

В Беловежката пуща в Полша е установено, че средното количество на сухата 
дървесна маса в обитаваните от белогръби кълвачи участъци е 54,2 м3

/ха, докато в 
участъците, където видът не е регистриран това количество е шест пъти по–малко- 8,9 

м3
/ха. (Czeszczewik & Walankiewicz 2006). В Естония е установено, че вероятността за 

заемане на гнездова територия от белогръбия кълвач се увеличава от 25 на 75 % с 
увеличаване на броя на сухите стоящи дървета от 100 на 200 на хектар (Lohmus et al. 

2010). Според същите автори минималното препоръчвано количество за вида е 150 

сухи дървета на хектар (дървета с диаметър над 5 см. и височина над 50 см.). 

По данни от Италия вероятността за присъствие на белогръбия кълвач в букови 
гори със средна дебелина на стъблото над 50 см. е три пъти по-висока отколкото в 
насаждения с дебелина на стъблото между 20 и 40 см (Melletti & Penteriani 2003). 

Гнездовите местообитания в райони, където има обилие на мъртва дървесина (не 
по-малко от 8 % от запаса на насаждението), видовото разнообразие на дървестните 
видове е по-голямо, а диаметърът на дърветата за гнездене – не по-малък от 60 см 

(Angelstam & Mikusinski 1994; Kajtoch et al. 2013; Domokos & Cristea 2014). В Алпите 
като оптимално местообитание за гнездене са такива места, където количеството на 
мъртвата дървесина е минимум 100 м3

,/ха, а живата дървесина – минимум 400 м3
/ха 

(Bühler 2009), а в Полските Карпати – минимум 50 куб/ха мъртва дървесина и мин. 35 

куб/ха отмиращи дървета (Kajtoch et al. 2013). 

Фрагментацията на местообитанието е сериозен лимитиращ фактор за южния 
белогръб кълвач. Изследвания в Испания показват, че горски фрагменти с площ под 30-

40 ха са твърде малки, за да бъдат избрани от вида за гнездене, дори и да прилагат 
отлични микрохабитатни условия (Garmendia et al. 2006). 

3.4. Умбрела вид (Umbrela species) 

Белогръбият кълвач се посочва като „умбрела-вид“ –опазването на вида и 
неговите местообитания може да помогне за опазването на цял комплекс от горски 
видове (Roberge et al. 2008).  

Според (Martikainen P et al. 1998) в Финландия приоритетните места за опазване 
на белогръбия кълвач подслоняват голям брой застрашени сапроксилни бръмбари като 

В Швеция, Jonsel et al. (2004) намира, че сапроксилните бръмбари, включително и 
тези включени в Червената книга използват мъртва дървесина в местообитанията на 
белогръбия кълвач. 

Строгите изисквания на вида по отношение на местообитанието са причина за 
вземане на строги мерки за опазване на горите, което би било добре дошло за цял 
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комплекс от видове, обитаващи горските местообитания у нас. Сред видовете, които 
определено ще имат полза при опазването на местообитанията на белогръбия кълвач са 
горската улулица, пернатоногата кукумявка, среден пъстър кълвач, черен кълвач, сив 
кълвач, голям пъстър кълвач, горска дърволазка, горски бекас, буков певец, 
полубеловрата мухоловка, червеногуша мухоловка, горска зидарка, червенушка, някои 
видове дневни грабливи птици. 
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Част 4 Детайлно разпространение в България, управление на 

вида и неговите местообитания 

Според Спиридонов и др. (2011) в защитените територии се опазва 60 % от 
популацията на вида у нас, което определя изключително важното им значение за 
опазването му. Защитени територии, в които видът се среща са: НП „Централен 
Балкан“ (вкл. и в резерватите „Боатин“, „Стенето“, „Царичина“, „Пеещите скали“, 

„Соколна“, „Козята стена“, „Джендема“, „Стара река” и „Северен Джендем“), НП 

„Рила“ (вкл. резерватите „Централен Рилски резерват“, „Ибър“ и „Парангалица“), НП 

„Пирин“ (с резерватите „Баюви дупки-Джинджирица“ и „Юлен“), ПП „Странджа“ (вкл. 
и в резерватите на територията му – „Силкосия“, „Тисовица“, „Средока“, „Витаново“ и 
„Узунбуджак“), ПП „Рилски манастир“, ПП „Българка“, ПП „Врачански Балкан“, ПП 

„Сините камъни“ (включително резерват „Кутелка“), ПП „Беласица“ (вкл. резерват 
„Конгура“), резерват „Алиботуш“, резерват „Беглика“, резерват „Купена“, резерват 
„Мантарица“, резерват „Дупката“, резерват „Червената стена“, резерват „Ореляк“, 

резерват „Ардашлъка-Керсенлика“, резерват „Камчия“, резерват „Ропотамо“, ЗМ 

„Баташки Снежник“, ЗМ „Гюмюрджински Снежник“. С най-голямо значение за 
опазването на вида у нас са НП „Централен Балкан“ и ПП „Странджа“, защото това са 
районите, опазващи най-голяма част от популацията на белогръбия кълвач у нас. За 
съжаление липсата на ограничения в режимите на Природен парк „Странджа“ по 
отношение на сечите в горите и установените практики на стопанисване на горите в ПП 

„Странджа“, застрашават сериозно бъдещето на странджанската субпопулация на вида. 
Твърде важни за вида са също и някои по-малки субпопулации, имащи важно значение 
за свръзка между основните, сърцевинни части на популацията на вида у нас и на 
Балканския полуостров. Като такива можем да посочим субпопулациите запазени в 
Източна Стара планина, в Средна гора и в Беласица. 

Защитени зони от националната екологична мрежа обявени по реда на чл. 6, ал. 1, 

т. 3 и 4 от ЗБР по Директивата за птиците, в които видът се среща са: „Западен Балкан“, 

„Понор“, „Бяла река“, „Котленска планина“, „Странджа“, „Комплекс Ропотамо“, 

„Камчийска планина“, „Комплекс Камчия“, „Врачански Балкан“, „Средна гора“, 

„Сините камъни-Гребенец“, „Западни Родопи“, „Добростан“, „Персенк“, „Рила“, 

„Пирин“, „Осогово“, „Васильовска планина“, „Витоша“, „Славянка“. Общо е установен 
в 20 зони. Твърде вероятно видът ще бъде намерен и в зоните „Триград-Мурсалица“, 

„Кресна“, „Микре“ и „Руй“ с оглед на наличните местообитания в тях.  

Според Костадинова & Граматиков (2007) в мрежата от орнитологично важни 
места, която практически почти напълно съвпада със защитените зони за опазване на 
дивите птици, попада 58% от популацията на белогръбия кълвач в България. Ролята на 
защитените зони от националната екологична мрежа за опазването на горските 
местообитания, в които видът се среща засега остава минимална поради това, че не са 
осигурени и не се прилагат адекватни режими и норми за стопанисване на горите в тях. 
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Таблица Пригодни местообитания спрямо модел за разпространение на белогръбия 
кълвач, площите са в квадратни километри 

 

Пригодни местообитания спрямо модел за разпространение на белогръбия кълвач, площите са в 
квадратни километри 

Защитена зона 
Слабо 
пригодни Пригодни Оптимални общо 

Странджа 380,78 489,13 198,59 1068,51 

Средна_гора 305,65 240,49 37,44 583,59 

Централен Балкан 262,32 238,85 43,63 544,80 

Централен Балкан буфер 277,66 219,58 25,36 522,60 

Българка 92,74 84,61 14,65 192,00 

Западен Балкан 360,31 84,55 0,38 445,25 

Котленска планина 176,22 60,00 0,17 236,39 

Васильовска планина 81,14 54,47 9,26 144,87 

Западни Родопи 507,21 41,32 0,00 548,52 

Врачански Балкан 112,39 32,68 3,39 148,46 

Сините камъни Гребенец 38,89 18,69 2,70 60,28 

Бяла река 37,78 18,48 0,02 56,28 

Добростан 164,40 15,12 0,00 179,52 

Пирин буфер 124,71 8,61 0,00 133,32 

Рила 163,37 8,28 0,00 171,65 

Понор 112,80 7,01 0,00 119,82 

Витоша 84,37 4,56 0,00 88,93 

Рилски манастир 59,56 4,04 0,00 63,61 

Триград Мурсалица 126,31 3,33 0,00 129,63 

Пирин 107,72 2,35 0,00 110,07 

Осогово 77,92 1,80 0,00 79,71 

Западна Странджа 48,47 1,31 0,00 49,79 

Априлци 6,31 1,08 0,04 7,44 

Славянка 15,91 0,86 0,00 16,76 

Микре 8,13 0,77 0,00 8,90 

Руй 24,81 0,59 0,00 25,40 

Персенк 40,09 0,25 0,00 40,35 

Бакърлъка 3,11 0,19 0,00 3,30 

Студен кладенец 3,97 0,08 0,00 4,06 

Комплекс Ропотамо 3,35 0,05 0,00 3,40 

Мост Арда 1,79 0,03 0,00 1,82 

Кресна 2,94 0,02 0,00 2,96 

Крумовица 10,22 0,01 0,00 10,24 

Раяновци 1,65 0,00 0,00 1,65 

Палакария 1,01 0,00 0,00 1,01 

Маджарово 0,15 0,00 0,00 0,15 

Емине 4,28 0,00 0,00 4,28 

Лудогорие 0,26 0,00 0,00 0,26 
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Ноевци 0,59 0,00 0,00 0,59 

Велчево 0,16 0,00 0,00 0,16 

Дервентски_възвишения 2,07 0,00 0,00 2,07 

Места 0,75 0,00 0,00 0,75 

Мандра Пода 0,16 0,00 0,00 0,16 

Провадийско Роякско_плато 0,10 0,00 0,00 0,10 

Камчийска планина 30,23 0,00 0,00 30,23 

Комплекс Камчия 8,19 0,00 0,00 8,19 

 

• Западни Родопи 

Гнездовото разпространение на вида в Западните Родопи обхваща по-голямата 
част от масива, но в преобладаващите иглолистни гори е много рядък и спорадично 
разпространен. Още през 1931 г. е бил отстрелян екземпляр на летовище Бяла черква, а 
друг – през 1935 г. е отстрелян в района на Батак (колекция на НПМ-БАН). В 

иглолистните гори на рида Чернатица видът е бил сравнително чест (Даракчиев 1969; 

Нанкинов 1993). Данни от съвременни проучвания сочат, че видът се среща основно в 
райони на Западните Родопи, където има запазени по-обширни, стари букови или 
буково-елови и буково-смърчови гори – северните и северозападни склонове на 
Баташка планина, Снежанка, Добростан, Радюва планина, Боженец, граничните райони 
с Гърция около Горна Арда, м. Циганско градище и с. Мързян. През последните години 
в Северозападните Родопи е установен в резервата „Мантарица“, в резервата „Купена“, 

в защитената местност „Баташки Снежник“ и край х. Самоводица, а в северните – до с. 
Нареченски бани, край м. Караджов камък, между х. Марциганица и х. Безово и над с. 
Косово. (Шурулинков 2006; Shurulinkov et al. 2012). Единични находища са известни и 
в Доспатско-Дъбрашкия дял – в районите на с. Рибново и Чифте чарк (ДГС „Беслет“) 

(Shurulinkov et al. 2012). За Дъбрашкият дял на Западни Родопи, видът е посочен и от 
Petrov et al. (2006). В Баташка планина гъстотата на гнездовата популация в оптимални 
местообитания, е изчислена на 4 дв./1000 ха., а в крайграничните райони с Гърция – на 
2,6 дв./1000 ха (Shurulinkov et al. 2012). Общата численост в Западните Родопи се 
оценява на 150-170 двойки. 

Защитена зона „Западни Родопи“ SPA BG0002063 е включена почти изцяло в защитена 
зона Родопи-Западни SCI BG0001030, и включва резерватите „Дупката“, „Купена“, 

„Беглика“ и „Мантарица“. Тя е покрита с обширни високопланински гори – предимно 
иглолистни, но и също така смесени и широколистни (главно букови). Общата площ на 
зоната е 13 3572,5 ха. От тях 63 % са иглолистни гори (84 150,7 ха) и 22 % смесени и 
широколистни (общо 29 385 ха). Именно в широколистните и смесени гори, 
концентрирани главно по северните склонове на Баташка планина и рида Снежанка е 
съсредоточена и най-значителна част от белогръбите кълвачи в зоната. Числеността им 

е оценена на 70-80 дв. в стандартния формуляр на зоната. Защитена зона „Западни 
Родопи“ BG0002063 е включена почти изцяло в защитена зона Родопи-Западни 
BG0001030, така че през следващите няколко години се очаква 10% от горите в нея да 
бъдат обособени като гори в фаза на старост. В тази част на Западните Родопи има 
обособени четири големи резервата – Дупката (1210,8 ха), Купена (1761,1 ха), Беглика 
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(1461,34 ха) и Мантарица (1069,2 ха), които се управляват и охраняват от РИОСВ 

Пазарджик. Те опазват основно вековни иглолистни, смесени и широколистни гори. 

Защитената зона Родопи – Западни SCI BG0001030 включва почти изцяло защитена 
зона „Персенк“ SPA BG0002105, в която според стандартния формуляр има 5 двойки 
белогръби кълвачи и защитена зона „Триград-Мурсалица“ SPA BG0002113, в която 
няма регистрирани по формуляр гнездещи белогръби кълвачи. Поради припокриването 
им от хабитатната зона в тях ще бъдат обособени 10% гори в фаза на старост. 

Съгласно стандартния формуляр в защитена зона „Добростан“ SPA BG0002073 има 9-

31 двойки белогръби кълвачи. Част от нея е и резервата Червената стена (3029,00 ха). 
Защитената зона е включена изцяло в защитената зона Родопи-Средни SCI BG0001031 

и в нея също трябва да бъдат обособени 10% гори в фаза на старост. 

По-голямата част от горските стопанства в Западните Родопи са сертифицирани по FSC 

и също би трябвало да са обособили зони на острови на старите гори. 

 

• Източни Родопи 

В Източни Родопи, видът е твърде рядък и малочислен, тъй като подходящите 
местообитания за него тук са с твърде ограничено разпространение. Посочва се за 
орнитофауната на Източните Родопи от Янков (1991) – наблюдение на 20.06.1960 г. 
Основните му находища в този район са в пограничните високи била на 
Гюмюрджински Снежник – установен в буковите гори над с. Горно къпиново и с. 
Чакаларово (Shurulinkov et al. 2012) и на Мъгленишки рид (П. Шурулинков, 
непубликувани данни). В тези два района вероятно гнездят общо 15-20 дв. от вида. 
Възможно е отделни двойки да мътят и в по-старите дъбови гори в горното течение на 
р. Бяла река. 

В стандартния формуляр на ЗЗ „Бяла река“ SPA BG0002019 се посочва популация 
от 17 (15-19) дв. от този вид за района на Мъгленишки рид. Находището в района на 
Гюмюрджински снежник е включено в защитената местност Гюмюрджински снежник 
(1926,4 ха), в чиято сърцевидна зона дърводобивът е забранен. Двете находища са 
включени и в защитената зона Родопи-Източни SCI BG0001023 и предстои да бъдат 
обявени 10% гори в фаза на старост. 

ДГС Кирково е сертифицирано по FSC. 

 

• Пирин и Славянка 

Рядък вид и в двете планини. Среща се в иглолистни и в широколистни гори. По-
голяма част от съвременните наблюдения са в или в близост до стари участъци с букова 
гора или черноборова гора. Такива са находищата на Предела (декември 1992 г.), в 
резервата „Орелек“ (юли 2005 г.), в стара букова гора над м. „Баничанска чешма“, на 
1400 м. н.в (Петър Шурулинков, Андрей Ралев и Лъчезар Спасов, непубликувани 
данни), в резервата „Баюви дупки–Джинджирица“ (Г. Стоянов, лично съобщение) и в 
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местн. „Калугерица“ над Разлог (Румен Колчагов – лично съобщение). В миналото 
видът е бил чест в черноборовите формации на Пирин (Симеонов 1975). 

Видът е регистриран в Славянка още през 1937 г.(Scharnke & Wolf 1938). По- 
късно на Славянка е намерено гнездо в хралупа на черен бор на 12.06.2004 с 3 или 4 

малки в района под вр. Свети Константин (Stoyanov & Shurulinkov 2009). 

Национален парк Пирин, припокриващ се с защитена зона Пирин SPA/SCI 

BG0000209 и включващ резерватите Юлен и Байови дупки – Джинджирица подслонява 
болшинството от популацията на белогръбите кълвачи в района. Според стандартният 
формуляр на защитената зона числеността на белогръбия кълвач в нея варира между 7 

и 13 гнездещи двойки. В Националния парк през периода 2012 - 2014 е бил изпълняван 
проект „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач 
(Dendrocopus leucotus)”. В ход е разработване на план за управление на Национален 
парк Пирин. Съгласно законът за защитените територии в националните паркове са 
забранени производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни 
дейности в горите, земите и водните площи. Това изключва промишления дърводобив 
от територията на Националния парк. В парка има традиция за провеждане на 
дърводобив под формата на поддържащи и възстановителни дейности като добитата 
дървесина се продава на административно определени цени, които са по- ниски от 
пазарните. Има нужда от прецизиране на нуждата от поддръжащи дейности от научна 
институции, както и към преминаване на продажби на пазарни цени на добитата по 
време на съпътстващия добив дървесина. 

Защитена зона Пирин буфер SPA BG0002126, включваща и резервата Ореляк 
подслонява според стандартния си формуляр 4 двойки белогръби кълвачи. В 

защитената зона се намира и резервата Орелек (757,15 ха), опазващ вековни гори - 

местообитания на белогръбия кълвач. Същата се припокрива с зоните за хабитатите 
Кресна Илинденци SCI BG0000366, Среден Пирин- Алиботуш SCI BG0001028 и Река 
Места SCI BG0001021, където трябва да се обособят 10% гори във фаза на старост в 
горските местообитания. 

Почти цялата Славянка е в защитена зона Славянка SPA BG0002078, която е обитавана 
от 3-5 двойки белогръби кълвачи. Тя включва и резервата Алиботуш 1 638,12 ха. 
Защитената зона по директивата за птиците се припокрива в голяма степен от защитена 
зона Среден Пирин- Алиботуш SCI BG0001028, където трябва да се обособят 10% гори 
във фаза на старост в горските местообитания. 

 

• Рила 

Освен старите данни от края на 19-век за горите около Рилския манастир са 
налични много малко конкретни данни за разпространението на вида в планината. 
Нанкинов (1993) не посочва други находища в тази планина в своята обзорна статия за 
белогръбия кълвач у нас. В Атласа на гнездещите птици на България, видът е картиран 
в 13 от 21 UTM квадрата в Рила, но без нито едно конкретно посочено находище в 
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текста освен Рилския манастир (Спиридонов & Георгиев 2007б). Според Спиридонов & 

Янков (2007в) в ОВМ „Рила“ има 60-80 дв. белогръби кълвачи. 

Национален парк „Рила“ се припокрива с защитена зона „Рила“ SPA/SCI 

BG0000495. Общата площ на ЗЗ „Рила“ е 77 927,168 ха, като 53 % от нея е заета от 
гори. От тях 38 963,5 ха са иглолистни, а 2337 ха са смесени и широколистни. Горите 
над 100 г. общо са 13 514,6 ха, като иглолистни са 12 748,2 ха и широколистни само 766 

ха. Разпределението на двойките е неравномерно, поради специфичните изисквания на 
вида. Според стандартния формуляр на защитена зона „Рила“ популацията му е 20-25 

дв. В ход е разработване на нов план за управление на Национален парк Рила. Първият 
план за управление на националния парк не включва въобще белогръбия кълвач като 
съществуващ вид за територията на НП Рила. Съгласно законът за защитените 
територии в националните паркове са забранени производствени дейности, с 
изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните 
площи. Това изключва промишления дърводобив от територията на Националния парк. 
В парка има традиция за провеждане на дърводобив под формата на поддържащи и 
възстановителни дейности като добитата дървесина се продава на административно 
определени цени, които са по- ниски от пазарните. Има нужда от прецизиране на 
нуждата от поддръжащи дейности от научна институции, прекратяване на събирането 
на суха и паднала маса, както и към преминаване на продажби на пазарни цени на 
добитата по време на съпътстващия добив дървесина. 

По-голямата част от популацията на белогръбият кълвач в Рила планина е извън 
териториите на НП „Рила“ и ЗЗ „Рила“, в по-ниските части на планината в буковият 
пояс. Територията извън парка е предложена за обявяване като защитена зона Рила 
буфер по директивите за птиците и местообитанията. Нейното обявяване е от жизнено 
значение за опазването на вида на територията на Рила планина.  

Природен парк „Рилски манастир“ се припокрива с защитена зона Рилски 
манастир SPA/SCI BG0000496. Общата територия на природният парк е 25 833,530 ха, 
от които широколистни и смесени гори 9 558,4 ха, а иглолистни гори са 7 233 ха. 
Естествените гори със средна възраст 99 год са 94,8 %. Видът се среща главно в 
смесените елово-букови и буково-смърчови гори. В стандартния формуляр за 
защитената зона е дадена численост за белогръбия кълвач 17 двойки, а според плана за 
управление на природния парк белогръбия кълвач е един от приоритетните видове 
птици за опазване в парка. Природният парк е обявен като природен, но с режим на 
национален парк. Съгласно законът за защитените територии в националните паркове 
са забранени производствени дейности, с изключение на поддържащи и 
възстановителни дейности в горите, земите и водните площи. Това изключва 
промишления дърводобив от територията на Природен парк Рилски манастир. В парка 
има традиция за провеждане на дърводобив под формата на поддържащи и 
възстановителни дейности. Има нужда от прецизиране на нуждата от поддръжащи 
дейности от научна институции, регулиране на събирането на суха и паднала маса и 
компенсиране на пропуснатите ползи от непровеждането на дърводобив от страна на 
БПЦ. 
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• Западни гранични планини 

Този район също е много слабо проучен по отношение на популацията на 
белогръбите кълвачи. През последните години видът е намерен в букови гори в 
пограничните части на Малешевската планина (Stoyanov 2009), в буковите и кестенови 
гори на Беласица (Nikolov et al. 2011; П. Шурулинков, непубликувани данни; Й. 

Христов, непубликувани данни) и в Осоговската планина – установен в букови гори 
над с. Каменичка Скакавица през юни, 2014 (П. Шурулинков, непубликувани данни). С 

оглед на качеството и количеството на горските местообитания в тези планини, макар и 
фрагментирани, можем да се очаква установяването на вида и в отделни локалитети в 
планините Огражден, Влахина, Кървав камък и Руй планини, за което са нужни по-
нататъшни проучвания. 

Природният парк „Беласица“, почти се припокрива с защитената зона Беласица SCI 

BG0000167. Площа на парка е 11 732 ха, а на защитената зона 115 877,68 ха. Горите 
заемат 90 % от тази площ –главно букови и кестенови гори, в по-малка степен – 

чинарови и дъбови. Числеността на белогръбия кълвач в природния парк и зоната може 
да се оцени на 10-15 гнездещи двойки, но те са концентрирани основно в източните 
части на парка в и в близост до резервата „Конгура“. Резерватът заема около 12 % от 
площа на природния парк. В останалите части на парка буковия и кестеновия пояс са 
повлияни от дърводобива и засега видът не е регистриран. Белогръбият кълвач се 
среща както в буковия така и в кестеновия пояс на планината. В процес на приемане е 
първият план за управление на Природния парк. В него е обособена зона на старите 
гори, която обхваща около 4% от площта на парка по цялото му протежение извън 
резервата. Предстои обявяването на 10% от горските местообитания като зона на гори в 
фаза на старост. Имайки предвид, че още няколко консервационни значими вида птици 
свързани с вековните гори, обитават парка и защитената зона по директивата за 
местообитанията, през 2009 год. е направено предложение тя да бъде обявена и за зона 
по директивата за птиците. 

 

• Западна Стара планина 

Установен в Искърския пролом от Симеонов (1967). Съвременното 
разпространение на вида в тези планини е слабо проучено. На 14.7.2014 е установен в 
Учебно-ловно стопанство „Петрохан“ (Петър Петров, устно съобщение). 

Защитена зона „Западен Балкан“ SPA BG0002002 е с обща площ от 146 832 ха. От тях 
широколистните гори са 59% (86 630 ха). Около 50% от буковите гори в зоната са с 
възраст 80-250 години, т.е са подходящи за обитаването на белогръбия кълвач. Не по-
малко от 20 000 ха гори в зоната са отлични местообитания за вида, но гъстотата му в 
тях е сравнително ниска. Числеността на белогръбият кълвач в зоната е оценена през 
2007 г. на 40 двойки (Спиридонов и др. 2007г) , а по-късно – в стандартния формуляр 
на зоната – на 50-70 дв. Защитената зона по директивата за птиците се припокрива 
почти изцяло от защитената зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ SCI 
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BG0001040, така, че и в този район популациите на белогръбия кълвач ще бъдат 
защитени от бъдещето чрез обявяване на 10% гори във фаза на старост. 

 

• Средна Стара планина 

Белогръбият кълвач е широко разпространен на цялата територия на Средна 
Стара планина – от Искърския пролом на запад до прохода Хаинбоаз (прохода на 
Републиката) на изток. От този масив са налични най-много конкретни находища на 
вида у нас. Установен е в Етрополска планина, до гр. Ботевград (октомври 1959 г.), на 
вр. Мургаш - 2 екз. отстреляни през юни 1935 г., във Васильовската планина, на 
Шипченския проход, в района на х. Рай (4.06.1962 г.), над Клисура (10.06.1963 г.), над 
с. Рибарица (10-20.04.1972 г.), до х. Вежен (10-20.04.1972 г.), в резерватите „Боатин“, 

„Стенето“ и „Царичина“, ПЗ „Черният рът“, Хаинбоаз (Mounfort & Lees 1961; Дончев 
1974; Спиридонов 1985; Колекция на НПМ-БАН). Намерен и по р. Крайовица, в района 
на х. Яворова лъка на 19.10.1997 г. и в Природен парк „Българка“ – установен на две 
места в стари букови гори западно от Горски дом „Българка“ – на 26.09.2009 г. Според 
Спиридонов (1985). в защитените територии на Средна Стара планина обитават общо 
около 200 дв. белогръби кълвачи. По-късно същият автор оценява, че в ОВМ 

„Централен Балкан“ гнездят само 130-150 дв. (Спиридонов и др. 2007а). Действително 
за този период от повече от 20 год. числеността на вида вероятно е намаляла в Средна 
Стара планина поради интензивните сечи в стари букови гори извън защитените 
територии – например в района на прохода Хаинбоаз, в района източно от х. Тъжа и на 
други места в по-ниските части на планината. 

Национален парк „Централен Балкан“ се припокрива с защитената зона 
„Централен Балкан“ SPA/SCI BG0000494 и включва резерватите „Соколна“, „Пеещи 
скали“, „Джендема“, „Северен Джендем“, „Стара река“, „Стенето“, „Козята стена“, 

„Царичина“ и „Боатин“. Това е една от най-добре запазените горски територии в 
България, разположена в Средна Стара планина на площ от 72 021,1 ха. Горите заемат 
около 61 % от цялата територия на парка, като 42 % от парка са гори от обикновен бук 
(Fagus sylvatica). Средната възраст на буковите съобщества е 133 г. (към 2014 г.), като 
на площ от 24 401 ха те са на възраст над 100 г. Числеността на вида в защитената зона 
съгласно нейния стандартен формуляр се оценява на между 100 и 150 гнездещи двойки. 
Защитените територии са 1 и 2 степен по IUCN и това осигурява дългосрочно опазване 
на вековните гори и популацията на кълвача в тях. Белогръбият кълвач е 
идентифициран като приоритетен вид за Националния парк, но няма проведени 
никакви проучвания върху вида, нито специфични природозащитни дейности за 
неговото опазване или популяризация. 

Защитена зона „Централен Балкан Буфер“ SPA BG0002128 по директивата за птиците 
обхваща 71 984 ха от Централна Стара планина, както по северните така и по южните 
склонове на масива около Националния парк. Широколистните (главно букови) и 
смесените гори заемат 71 % от територията на зоната или 51 108 ха. В стандартния 
формуляр на тази защитена зона е посочена численост от 1-10 двойки белогръби 
кълвачи. Тази численост със сигурност е драстично занижена. Въпреки прекомерното 
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ползване на горите в зоната, които са типично местообитание за вида, наличните данни 
показват, че броят на гнездещите двойки не може да бъде по-малък от 40-50. 

Защитената зона по директивата за птиците се припокрива от защитена зона по 
директивата за местообитанията „Централен Балкан-буфер“ BG0001493, което е 
основание за обособяване в близко бъдеще на 10% вековни гори в фаза на старост. 

Природен парк „Българка“ се припокрива с защитена зона Българка SPA/SCI 

BG000399. Площта му е 23 691,63 ха, от които 17 980 ха са гори, болшинството от 
които са от бук. Над 20 % от горите са на възраст над 100 години. Това обуславя и 
наличето на значима популация от белогръб кълвач на тази територия – 35-40 гнездещи 
двойки (Шурулинков и др. 2014). Видът е включен в приоритетните видове за опазване 
в природния парк. За периода 2012 г.- 2014 има финансиран проект за неговото 
проучване – „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и 
застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка, ОПОС 2007-2014, 

проект 5103020-24-667“. Планът за управление на ПП Българка определя белогръбия 
кълвач като един от приоритетните видове за опазване и препоръчва създаване на зона 
на старите гори, където няма да се водят горскостопански дейности, в част от 
местообитанията на кълвача. 

 

• Източна Стара планина 

В миналото е намиран в резервата „Ардашлъка-Керсенлика“,вблизост до с. 
Боринци, Сливенска област (С. Симеонов). Потвърден пак там и през 2005 г. (П. 

Шурулинков и Г. Даскалова, непубликувани данни). Регистриран в ОВМ „Камчийска 
планина“ с численост 10 дв. (Костадинова & Граматиков 2007). През последните 
години е установен като рядък гнездещ вид и в старите букови гори на Сливенска 
планина, Котленска планина и Твърдишка планина (П. Шурулинков и Г. Даскалова, 
непубликувани данни). 

Природен парк „Сините камъни“ приблизително съвпада с защитена зона“Сините 
камъни-Гребенец“ SPA BG0002058 и защитена зона „Сините камъни“ SCI BG0000164. 

Площа на природния парк е 11 380 ха, а на защитената зона за птиците – 15 844 ха. В 

парка около 9 000 ха са заети от широколистни гори, предимно букови и дъбови, по-
рядко –яворови, габърови, келяв габър и др. В защитената зона широколистните гори са 
10 738 ха. Иглолистните гори са само култури. Значителна част от горите са стари, с 
възраст над 100 години и в по-голямата си част са запазени от сечи през последните 25-

30 год. Числеността на белогръбия кълвач в природния парк и защитената зона може да 
се оцени на 10-15 гнездещи двойки, разпръснати из старите гори из цялата им 

територия. Видът не е бил включен в стандратния формуляр на зоната, защото е 
установен едва през последните години. Най-вероятно се е срещал рядко и преди това. 
Проблем на управлението на горите в парка, е че планът за управление на Природен 
парк „Сините камъни“ поради неизвестни проблеми не се процедира от МОСВ за 
одобрение от 2002 година и по тази причина предложенията за обособяване на строги 
зони и ограничения в дърводобива не са осъществени все още. Предстои определянето 
на 10% от горите в хабитатната зона като гори в фаза на старост. 
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• Средна гора 

През 70-те години на 20-век е установен е в следните находища в тази планина – 

х. Чивира, вр. Сакара, вр. Богдан и х. Фенера (Петров 1981). Намиран през 90-те години 
и в широколистна гора в Плана планина (Ивайло Николов, устно съобщение). В 

Ихтиманска Средна гора е на изчезване поради интензивните сечи, и трайното и на 
големи площи подмладяване на горите. На 23.7.2013 Диан Русинов установява една 
птица съвсем близо до с. Смолско, Ихтиманска Средна гора (устно съобщ.), а на 
4.2.2014 Петър Петров една птица югоизточно от с. Гроздьовци, Ихтиманска Средна 
гора (устно съобщение). 

Защитена зона „Средна гора“ SPA BG0002054 се припокрива в голяма степен от 
защитена зона Средна гора SCI BG0001389. Числеността на вида в зоната за птиците 
съгласно нейния стандартен формуляр е 60-80 двойки. 

 

• Странджа 

Широко разпространен и на места – сравнително многочислен в централните, 
северните и приморските части на Странджа, където обитава старите гори от източен 
бук и различни видове дъб (собствени непубликувани данни). Не е установен в Западна 
Странджа (западно от землищата на с. Близнак и с. Граничар). Числеността му не е 
изяснена точно, но на базата на наличните все още непълни данни за 
разпространението и гъстотата на популацията на вида и на площта на подходящите 
местообитания (около 52 000 ха), може да се изчисли, че в Странджа гнездят около 300-

400 двойки белогръби кълвачи, от които не по-малко от 200-250 дв. попадат на 
територията на ПП “Странджа“ и резерватите в границите му. 

В миналото е установен до с. Ново Паничарево – на 12.12.1954 г., край устието на 
р. Ропотамо - 22-23.07.1958 г. (Простов 1964) и в м. Босна (колекция на НПМ-БАН). 

Природен парк „Странджа“ и припокриващите се защитени зони SPA BG0002040 и SCI 

BG0001007, включващо и резерватите „Витаново“, „Средока“, „Узунбуджак“, 

„Силкосия“ и „Тисовица“ опазват най-старите и добре запазени горски масиви от дъб и 
източен бук у нас и най-обширния компактен масив от стари дъбови гори в Европа. 
Площта на природния парк е 116 100 ха. Горите покриват 80 % от територията на парка 
– т.е. около 92 900 ха. Около 1/3 от горите са с възраст над 100 г. (30 960 ха). Според 
проучвания проведени в периода 2007-2014 г. на територията на парка има значимa 

популация от белогръби кълвачи (П. Шурулинков, Г. Даскалова, М. Рашков, И. 

Камбуров – непубликувани данни). След анализ на тези данни и на данните получени 
при настоящото проучване числеността на белогръбия кълвач в ПП „Странджа“ се 
изчислява на 200-250 дв.или около 20-30 % от националната популация. Така тази 
защитена територия се явява най-важна за вида в страната. Освен това в съседните на 
парка и защитената зона територии –главно в северно направление  има още около 100-

150 дв. белогръби кълвачи. 
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В процес на приемане е план за управление на Природен парк Странджа, който ще 
осигури по- добра защита на вековните гори в парка.  

В защитената зона по директивата за хабитатите предстои обособяване на 10% от 
горите като зони на гори във фаза на старост, където ще бъдат спрени 
горскостопанските дейности. 

ДГС Кости и ДЛС Граматиково, попадащи в територията на Странджа са 
сертифицирани по системата на FSC. 

 

Врачанска планина 

Природен парк „Врачански балкан (30 129,9 ха) с включения в него резерват 
„Врачански карст“ (1 438,9 ха), припокрити от защитените зони „Врачански балкан“ 

SPA BG0002053 (30 879,74 ха) и „Врачански балкан“ SCI BG0000166 (36 025,45 ха). 
Планът за управление на ПП Врачански балкан споменава белогръбия кълвач като 
съществуващ вид в парка, но не го определя като приоритетен вид за опазване. Като 
такива са декларирани само хищните птици обитаващи парка. 

Според стандартният формуляр на защитената зона „Врачански балкан“ SPA 

BG0002053 в нея има между 3 и 6 гнездещи двойки белогръби кълвачи.  

Предстои обособяване на 10% гори в фаза на старост за защитената зона „Врачански 
балкан“ SCI BG0000166. 

 

Значение на белогръбия кълвач като туристически обект за наблюдение и 

фотолов. 

Засега вида е със сравнително малко значение като туристически обект за 
наблюдение и фотолов. Причината за малкото значение не е липсата на интерес към 

тях. Напротив видът е много атрактивен за туристите и фотолюбителите, поради 
редкостта си, високия си консервационен статус и красивото си оперение. Но не е 
станал туристически обект за наблюдение главно поради ниската си численост и 
отдалечените и труднодостъпни райони в които са запазени негови находища. Не на 
последно място от значение за тази незадоволителна ситуация е и слаба проученост на 
вида. 

Високата хранителна специализация на този вид изисква някои промени в 
горскостопанската практика: като увеличаване на периода на ротация между сечите, 
опазване на мъртвите и гниещи дървета и опазване на старите горските местообитания 
от напредващата им фрагментация. Като по-крайна мярка в райони, където отдавна се е 
практикувало тотално отсичане на мъртвите дървета се препоръчва и създаване на 
условия за нови хранителни местообитания за вида, чрез отсичане или увреждане на 
здрави дървета (Melletti & Penteriani 2003; Lindbladh & Abrahamsson 2008). 

В нашите условия и особено в нашите защитени територии количеството на 
мъртвата дървесина не е толкова критично малко, че да се налага подобна мярка. Но 
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засилващите се главни сечи и санитарни сечи все по-бързо намаляват пригодните 
местообитания за белогръбия кълвач у нас. Най-важните мерки, които би трябвало да 
се предприемат са свързани със значимо ограничаване на сечите в буковите, буково-
еловите, буково-елово-смърчовите и дъбовите гори у нас, представляващи оптимално 
местообитание за белогръбия кълвач, включително на санитарните сечи. 

Също така в някои източници се препоръчва стопанисване на смесени насаждения 
с участието на смърч, ела, бук и други широколистни да се води така, че да се толерира 
запазването на старите широколистни дървета, в които най-често са гнездовите 
хралупи на белогръбия кълвач. 

Важно е при ползването на горите в районите обитавани от белогръбия кълвач да 
се оставят достатъчно големи фрагменти от стара гора богата на сухи и съхнещи 
дървета и осигуряване на връзка между отделните фрагменти (Lohmus et al. 2010). 

У нас освен обявяването на защитени територии и зони за опазване на 
местообитанията на вида и включване на проучването на вида в някои природозащитни 
проекти не са предприети други конкретни мерки за управление и опазване на 
белогръбия кълвач. Няма създадени защитени територии само за неговото опазване, но 
опазването му е приоритет за няколко защитени територии – като НП „Централен 
Балкан“, ПП „Странджа“, ПП „Българка“ и НП „Пирин“. 

Видът е включен и оценен в две поредни издания на Червената книга на България 
1985 и 2011 г. 

Понастоящем видът е обект е на проучване в рамките на следните проекти,които 
имат за цел проучвания и опазване на вида: 

• „Изследвания върху белогръбия и трипръстия кълвачи в Родопите“ –подпроект 
на проекта „Conservation of Globally Significant Biodiversity in the Landscape of 

Bulgaria’s Rhodope Mountains“ UNDP, проект Родопи 

• „Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове 
птици (T. urogallus, B. bonasia, A. funereus, G. passerinum, P. tridactylus, D. 

martius, P. canus, D. leucotus, S. rusticola) в обхвата на планираните ски-зони - I/ 
Паничище–Езерата–Кабул, Искровете–Говедарци–Мальовица, Картала и Супер 
Боровец, разположени  на територията на ЗЗ „Рила” по Директивата за птиците и 
ОВМ „Рила” и II/ Супер Перелик и Сютка, разположени на територията на ЗЗ 
„Родопи – Западни” по Директивата за птиците и ОВМ „Западни Родопи” 2011 г. 

• „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени 
горски видa птици на територията на ПП „Българка”, Рег.№ 5103020-24-667 по 
Оперативна програма „Околна среда 2007–2013” 

• „Методика за изследване на числеността и гнездовата плътност на кълвачите и 
препоръки за мониторинг на индикаторни видове кълвачи в ПП „Странджа”, 

финансиран от ПП “Странджа“, 2007 
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• „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и резерват „Тисата“ – в рамките на този 
проект има подпроект за проучване на белогръбия кълвач, трипръстия кълвач, 
пернатоногата кукумявка, глухара и лещарката на територията на НП “Пирин“. 

• Изпълнение на следните дейности от проект „Устойчиво управление на 
Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” на Национален парк Пирин: 
Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб 
кълвач (Dendrocopus leucotus)” 

• ИАОС - проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на 
състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза – 

подпроект „Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите 
видове птици в България“  

 

4.4. Територии, където видът би могъл да бъде възстановен. 

Видът е изчезнал от обширни области в Софийско, Пернишко, Предбалкана и 
Лудогорието. На почти цялата територия на Източните Родопи също е изчезнал (без 
крайграничните райони). В тези райони на практика почти липсват вековни гори, 
средната възраст на широколистните гори е много ниска, а много от автохтонните 
широколистни гори са превърнати в иглолистни култури. Това е довело постепенно до 
изчезването на вида.  

Реинтродукцията му в тях е безпредметна, докато не се осигури опазването на 
горски участъци с адекватни параметри, според изискванията на вида. След 
подобряване на консервационния статус на тези горски местообитания може да 
очакваме, че и без активна човешка намеса, видът ще се завърне в територии, откъдето 
е изчезнал в миналото. 

 

4.5. Връзки на българската популация на белогръбия кълвач със съседни 

популации  

Румъния 

Сърбия 

Македония 

Гърция 

Турция 
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5. Заплахи и лимитиращи фактори. 

Абиотични фактори 

5.1.Климатични условия 

Местообитанията на вида често биват увредени от екстремни климатични явления 
– бурен вятър, водещ до ветровали и снеголоми. През октомври 2011 в ареала на 
белогръбия кълвач в Странджа и Стара планина горските местообитания масово бяха 
повредени от силен мокър сняг, причинил мощни снеголоми на върховете на дърветата. 
Засегнати бяха главно млади и средновъзрастови гори, особено дъбови. Впоследствие 
много от тях бяха на голо изсечени от местните държавни горски стопанства. 

Друга заплаха за местообитанията на белогръбия кълвач са горските пожари. 
Пожари засягат редовно и местообитания на белогръбия кълвач в по-ниските части на 
планините. 

Тежките зимни условия също са лимитиращ фактор за вида. В Норвегия е 
установено, че средното физическо състояние на женските белогръби кълвачи през 
март и април (преди снасянето на яйцата) и тяхната преживяемост са в положителан 
корелация със средните температури измерени през януари и февруари (Hogstad & 

Stenberg 2005). 

Оценка на фактора: незначително, повсеместно 

 

Биотични фактори 

5.2 Взаимоотношения с други видове 

5.2.1. Конкурентни взаимоотношения 

У нас са регистрирани конкурентни взаимоотношения на белогръбия кълвач със 
сивия, големия пъстър и евентуално средния пъстър кълвачи. Възможно е и черния 
кълвач да измества белогръбия от своите територии. Не считаме обаче че тези 
конкурентни взаимоотношения могат да доведат до някакви осезаеми негативни 
въздействия върху белогръбия кълвач. В немалко случаи сме установявали гнезденето 
на 2 или 3 от тези видове в съседни, близко разположени участъци. А в един случай в м. 

„Пропада“ над Малко Търново, установихме на едно и също място територия на 5 вида 
кълвачи - белогръб, сив, черен, голям пъстър и малък пъстър. 

В други части на ареала на вида е установена конкуренция с големия пъстър 
кълвач, с други видове кълвачи, горската зидарка и обикновения скорец (Бутьев и др. 
2005). В някои райони на Феноскандия и Русия, където белогръбият кълвач е твърде 
рядък са установени хибриди на инвидиви от вида с големи пъстри кълвачи (Фридман 
1999). 

Оценка на фактора: неизвестно, повсеместно 
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5.2.2. Хищничество 

В Беловежката пуща е установено,че видът има по-висок гнездови успех в години 
с висока численост на мишевидните гризачи и по-слаб – в години с ниска численост на 
мишевидни гризачи (Wesolowski 1995). Това се обяснява с понижения натиск от 
хищничество на различни хищни птици и бозайници върху вида в години богати на 
мишевидни гризачи, т.е. когато е налична в изобилие храна за тези хищници не им се 
налага да нападат кълвачите. Сред хищниците опасни за вида можем да посочим 

всички видове горски сови, големият и малкият ястреби, обикновения мишелов, сокола 
орко, сокола скитник, златка, белка, сънливци. Показано е, че големият и малкият 
ястреби, както и обикновеният мишелов селективно предпочитат да улавят кълвачи в 
сравнение с други видове горски птици. В Беловежката пуща всред хранителния 
спектър на големия ястреб във вътрешността на горските местообитания белогръбият 
кълвач е 0,4 % по срещаемост (Jedrzejewska & Jedrzejewski 1998). При акустична 
имитация на белогръб кълвач в Средна Стара планина беше привлечен голям ястреб, 
който упорито търсеше кълвача около нас. 

Оценка на фактора: незначително, повсеместно 

 

5.3. Други ключови абиотични и биотични условия на предпочитаните 

местообитания. 

Други биотични и абиотични фактори, които потенциално биха могли да влияят 
негативно на популацията на белогръбия кълвач можем да посочим паразитизма, 
болестите, болестите засягащи горските местообитания на вида. 

Оценка на фактора: неизвестно, повсеместно 

 

5.4. Промяна и фрагментиране на местообитания в следствие на 

горскостопанските дейности.. 

Местообитанията на белогръбия кълвач са засегнати от активни горскостопански 
дейности. В дъбовите и букови местообитанията на белогръбия кълвач горските 
мероприятия са масова практика. Подходящите местообитания на вида от година на 
година се съкращават по площ. Масово унищожение на старите букови и дъбови гори 
обитавани от белогръб кълвач като резултат от голи сечи, маскирани под формата на 
възобновителни сечи през последните години установихме в следните райони: в Стара 
планина – в прохода Хаинбоаз (северни склонове), горите източно от х. Тъжа, в ДГС 

„Сливен“ – района западно от Агликина поляна и северно от с. Градско, Котленска 
планина – в района около местн. „Зеленич“, масива на Козница, Западна Стара планина 
– северните склонове, в ДГС „Габрово“ – под вр. Бедек (ПП „Българка“); в ПП 

„Беласица“ – почти цялата букова зона на централните и западните части на 
българската част на планината Беласица; в Родопите – в елово-смърчово–буковите гори 
край Нова махала и Батак, в ниските части на Гюмюрджински Снежник и в резервата 
„Купена“ (незаконна гола сеч), източната граница на резерват „Мантарица“; в 
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Странджа – на много места в ДГС „Звездец“ и др. Това е само много малка част от 
районите, които са силно застрашени или вече съсипани като местообитания на 
белогръбия кълвач. Отделно прорежданията, изборните сечи и санитарните сечи също 
влияят силно негативно на популацията на вида у нас. Цялостното подмладяване на 
горите е довело да изчезването на белогръбия кълвач от редица райони на страната - 

особено на много места в Западна България, Предбалкана и Лудогорието. 

Минималния размер на изолирано находище или субпопулацията при този вид не 
е проучено и не се посочва никъде в достъпната ни литература. Той няма как да бъде 
изчислен за нашата популация без подробни изследвания върху гнездовия успех, 
смъртността, дисперсията, изолацията и имиграцията на индивиди от една 
субпопулация в друга. Установено е, че фрагментацията на местообитанията е важен 
негативен фактор за белогръбият кълвач, тъй като разстройва трайно социалната 
структура на популацията на вида в определен район (Фридман 1999). При 
фрагментиране на годните за хранене на вида местообитания партньорите от двойката 
стават прекалено постоянни в малък участък и изолирани един от друг. Увеличава се 
броят на самостоятелно живеещите птици. Тези процеси са довели до значително 
снижаване на числеността на вида в Московска област през 90-те години на ХХ-ти век 
(Фридман 1999). 

Степента, в която различните горскостопански практики у нас влияят върху 
срещаемостта и числеността на вида, не е проучена в количествен аспект. 
Изследванията в Беловежката пуща в Полша показват, че в местообитанията заети от 
белогръб кълвач количеството на сухата стояща и паднала дървесна маса е средно 6 

пъти повече отколкото в същите местообитания незаети от вида (Czeszczewik & 

Walankiewicz 2006). Безспорно това изследване показва, че санитарните сечи имат 
ключова роля при намаляването на числеността на вида. 

Популацията на белогръбия кълвач в Европа е бързо намаляваща, особено в 
Скандинавия, Полша, Беларус и други държави (Tiainen 1990; Virkkala et al. 1993, 

Spiridonov & Virkkala 1997). Основна причина за това определено се сочи интензивното 
горско стопанство. В полската част на Беловежката гора в резултат на интензификация 
на сечите видът е намалял двойно за периода 1991-2005 г. и се очаква да остане само в 
строго защитената част на националния парк „Беловежка пуща“, а в останалите части 
на гората да изчезне напълно (Czeszczewik & Walankiewicz 2006). Интензивните сечи, 
подмладяването на горите, фрагментацията на горските местообитания са сред 
основните причини за драстичното намаляване на белогръбия кълвач в Швеция и 
Финландия. Изолацията и имбридингът също са сред посочваните често фактори за 
намаляването на числеността на вида, но те всъщност са следствие на интензивните 
сечи. 

Оценка на фактора: Значително, повсеместно 
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5.5. Промяна и фрагментиране на местообитания в следствие на 

ваканционни селища и спортни съоръжения. 

Местообитанията на белогръбия кълвач са в една по-ниска зона на планините и 
поради това са в много по-слаба степен засегнати от ски туризма. Все пак е известно, че 
видът се е срещал в района на ски – курорта Пампорово и въобще в Букова планина 
(Нанкинов 1993), докато сега почти сигурно е изчезнал в целия този район. 

Развитието на строителството на ваканционни селища и курорти е засегнало в 
известна степен и някои крайморски широколистни гори – местообитание на вида в 
районите на Странджа и устието на р. Камчия. Също така безразборното строителство 
на вили в района на Попови ливади – Южен Пирин и в местн. „Предела“, свързано с 
изсичането на естествени горски местообитания също влияе негативно върху вида. 
Тези влияния обаче са много по-малки по площ и въздействие, в сравнение с плановите 
горскостопански сечи водени повсеместно в страната. 

Оценка на фактора: незначително, локално 

 

5.6. Други антропогенни фактори 

Сред факторите, които предполагаме, че имат негативно влияние върху 
белогръбия кълвач са също: 

- инфраструктурно развитие – изграждане на нови пътища и ЖП линии. Така 
например планирания проект за тунел под Шипка ще засегне заети гнездови територии 
на белогръби кълвачи. 

Оценка на фактора: Средно, локално 

- изграждане и разширяване на кариери и рудници за добив на полезни изкопаеми. 
Букови местообитания за вида се засягат около рудниците Шешкинград и Качулка в 
Твърдишка планина (до селата Боров дол, Жълт бряг и Бяла, Сливенска област), около 
селата Чепинци и Ерма река в Родопите и около мина Руен в Осогово. 

Оценка на фактора: Незначително, локално 

5.7. Анализ и приоритизация на лимитиращите фактори. 

Представената информация относно лимитиращите фактори е представена 
обобщено в таблица. 

 

Таблица  Лимитиращи фактори върху популацията на белогръбия кълвач в България. 
 

Въздействие Степен на въздействие/ обхват на 

въздействие 
Промяна и фрагментиране на 
местообитанията, в резултат на 
горскостопански дейности 

значително, повсеместно 
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Промяна и фрагментиране на 
местообитанията, в резултат на изграждането 
на ваканционни селища и спортни 
съоръжения 

незначително, локално 

Инфраструктурно развитие незначително, локално 

Разработване и разширяване на кариери за 
добив на полезни изкопаеми 

незначително, локално 
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Част 6 Цели и дейности на плана за действие за белогръбия 

кълвач 

6.1. Цели 

6.1.1. Определяне на главна цел  

Основната цел на плана е постигане на благоприятен природозащитен статус 
на белогръбия кълвач в България чрез опазване на неговите местообитания и 

постигане на устойчива популация от минимум 2000 гнездещи двойки 

6.1.2.Определяне на второстепенни цели  

6.1.2.1. Спиране на разрушаването и влошаването на качествата на местообитанията 
на вида. 

6.1.2.2. Увеличаване на площа на подходящите местообитания за вида. 

6.1.2.3. Повишаване на осведомеността на определени целеви групи относно 
необходимостта от опазването на белогръбия кълвач. 

6.1.2.4. Повишаване на познанията ни относно биологията, популационната 
структура, дисперсията, местообитанията и лимитиращите фактори за вида. 

 

6.2. Необходими мерки/дейности за опазване на белогръбия кълвач и 

неговите местообитания  

6.2.1. Законодателни 

6.2.1.1 Синхронизиране на цялото подзаконово горско законодателство (Наредба за 
сечите; Наредба за инвентаризация на горските територии и горско планиране; Наредба 
за контрола и опазването на горските територии; Наредба за условията и реда за 
залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на 
специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация 
на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране; Наредба № 12 от 16 

декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други 
повреди) с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000 с цел 
отразяване на изискванията за опазване на 10 % гори във фаза на старост и планиране 
на обемите от мъртва дървесина. 

Цел: адекватно прилагане на изискванията на „Режими за устойчиво управление на 
горите в Натура 2000“ 

Важност: висока 

Спешност: голяма 

Индикатор: променени текстове в Наредбите отразяващи изискването за опазване на 
минимум 10% от горските местообитания като стари гори. 

Отговорни институции: ИАГ 
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6.2.2. Политики за управление и ползване на местообитанията 

6.2.2.1 Определяне на 10% гори във фаза на старост и отразяването им като зони в 
горскостопанските планове и заповедите за защитените зони по Директивата за 
местообитанията 

Цел: Опазване на ключови местообитания за белогръб кълвач извън резерватите и 
Националните паркове 

Важност: висока 

Спешност: голяма 

Индикатор: Със съвместна заповед на ИАГ и МОСВ са определени зоните на гори във 
фаза на старост, където няма да се извършва дърводобив. Тези зони са отразени в 
горскостопанските планове и в заповедите за защитените зони по Директивата за 
местообитанията 

Отговорни институции: ИАГ, МОСВ 

 

6.2.2.2 Поддържане на минимални нива на суха стояща и паднала дървесна маса 

Оставяне на най-малко 10 % от запаса на насаждението на суха стояща и паднала маса 
за горите, включени в националната екологична мрежа Натура-2000 и 5 % в горите 
извън нея. Като взависимост от вида и състоянието на насаждението се цели 
количеството суха дървесна маса на хектар в естествените гори да достигне стойности 
не по-малки от: 

- за букови гори – 70 м3
/ха за горите в Натура-2000 и 40 м3

/ха за гори, извън 
Натура-2000. 

- за борови и дъбови гори - 80 м3
/ха за горите в Натура 2000 и 50 м3

/ха за гори, 
извън Натура 2000. 

Цел: поддържане на подходящи местообитания за хранене на белогръбия кълвач, както 
през гнездовия период така и през зимата. 

Важност: висока 

Спешност: голяма 

Индикатор: посочените по-горе стойности са постигнати, което се доказва с прецизно 
измерване на сухата стояща и паднала дървесна маса. 

Отговорни институции: ИАГ, държавни горски стопанства, МОСВ, РИОСВ 

 

6.2.2.3 Преустановяване на изсичането на дървета с кълвачеви или естествени хралупи 

Цел: опазване на гнездовите местообитания и гнездата на вида 

Важност: голяма 
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Спешност: висока 

Индикатор: дърветата с хралупи на кълвачи и естествени хралупи са означени със 
специален знак за да не се секат. 

Отговорни институции: ИАГ, държавни горски стопанства 

 

6.2.2.4 Отразяване на изискването за определяне и опазване на 10% горски 
местообитания като гори във фаза на старост в националния стандарт по FSC. 

Цел: използване на икономически механизми за подобряване опазването на 
местообитанията на белогръбия кълвач 

Важност: висока 

Спешност: голяма 

Индикатор: включване на изискване за определеня и опазване на 10% от горските 
местообитания като гори във фаза на старот в Националния стандарт по FSC 

Отговорни институции: Работна група за разработване на Национален FSC стандарт 

 

6.2.2.5 Включване на доброто състояние на популацията на белогръбия кълвач като 
индикатор за благоприятен природозащитен статус на буковите и кестеновите 
местообитания в България 

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 9110, Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 9130, 

Термофилни букови гори (Cephalantero Fagion) 9150, *Западно понтийски букови гори 
91S0, Мизийски букови гори 91W0, Гори от Castanea sativa 9260, Гръцки букови гори с 
Abies borissii-regis 9270 

Цел: синх 

Важност: средна 

Спешност:  

Индикатор: белогръбия кълвач е включен като индикаторен вид за добър 
консервационен статус в описанията на тези местообитания за България 

Отговорни институции: БАН, МОСВ 

 

6.2.2.6 Включване на експерти по биоразнообразие при изготвяне на горскостопански 
планове за горски стопанства, в които има находища на вида и интегриране на 
мерките за опазване на видовете в горското планиране. 

Цел: Подобряване на процеса на изготвяне на нови горскостопански планове с оглед 
опазването на местообитанията на белогръбия кълвач. 

Важност: висока 
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Спешност: голяма 

Индикатор: променена Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, 
в новоприетите ГСП на горски стопанства в ареала на белогръбия кълвач се съдържа 
информация за негови находища. 

Отговорни институции: ИАГ 

 

6.2.2.7 -При изготвяне на нови Планове за управление на националните и природни 
паркове, защитени местности и резервати всички известни гнездови находища 
на белогръб кълвач да бъдат включени в най-строгата зона на опазване. 

Цел: опазване на гнездовите находища на вида 

Важност: висока 

Спешност: голяма 

Индикатор: известните находища на вида са включени в зона съотвестваща на най-
строгата защита приета за съответната защитена територия. 

Отговорни институции: МОСВ, ИАГ 

 

6.2.2.8 Възстановяване на местообитанията на вида в потенциалните биокоридори 
(stepping stones) между повече или по-малко изолирани находища на белогръбия 
кълвач. 

Цел: предотвратяване на изолацията между отделните субпопулации и осигуряване на 
лесен обмен на индивиди между напълно или частично изолирани субпопулации. 

Важност: висока 

Спешност: голяма 

Индикатор: взети конкретни мерки за намаляване на интензивността на сечите, 
ограничаване на санитарните сечи и изваждането на сухата дървесна маса от 
насажденията и опазване на местообитанията на белогръбия кълвач на териториите на 
потенциалните биокоридори. 

Отговорни институции: МОСВ, ИАГ 

 

6.2.3. Опазване и управление на защитени територии и зони 

6.2.3.1. Разработване и приемане на планове за управление на защитени зони 
важни за опазването на белогръбия кълвач 

Разработване на Планове за управление на следните защитени зони за опазване на 
дивите птици от Натура 2000: „Странджа“, „Централен Балкан-буфер“, „Средна гора“, 

„Триград-Мурсалица“, „Западни Родопи“, „Добростан“, „Персенк“, „Котленска 
планина“, „Сините камъни-Гребенец“, „Западен Балкан“ и „Осогово“, в чиито задания 
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и текстове, фигурират адекватни цели и дейности за опазване и възстановяване на 
белогръбия кълвач и неговите местообитания 

Цел: опазване на най-значими сърцевинни части на популацията на белогръбия кълвач 

Важност: Висока 

Спешност: Голяма 

Индикатор: разработени планове за управление на упоменатите по-горе защитени зони 
и включване на дейности за белогръбия кълвач в тях. 

Отговорни институции: МОСВ 

 

6.2.3.2. На територията на природните паркове да не бъдат планирани сечи с 
интензивност над 10 %. 

Цел: опазване на местообитанията на важни сърцевинни части на популацията на 
белогръбия кълвач в природните паркове. 

Важност: Висока 

Спешност: Голяма 

Индикатор: в новите ГСП на горски стопанства, които имат горски територии, 
попадащи в природни паркове в отделите включени в тези защитени територии да не се 
планират сечи с интнзивност над 10 % (с изключение на отгледните сечи в горски 
култури). 

Отговорни институции: ИАГ, природните паркове, държавните горски стопанства 

 

6.2.3.3. Включване на белогръбият кълвач в приоритетните видове за проучване и 
опазване в плановете за управление на всички защитени територии и зони, 
обитавани от вида и по- специално – НП Централен Балкан, НП Рила, ПП 

Странджа, ПП Българка, ПП Беласица, ПП Сините камъни, ПП Рилски 
манастир, ПП Врачански балкан. 

Цел: Осигуравяне на адекватни мерки и финансови ресурси за проучване и опазване на 
белогръбия кълвач 

Важност: Висока 

Спешност: Средна 

Индикатор: Дейности за проучване и опазване на вида са включени във всички планове 
за управление на защитени територии или зони. 

Отговорни институции: МОСВ 

 

6.2.3.4. Обявяване на защитени зони Беласица BG0000167 и Циганско градище 
BG0000372 като защитени зони тип C 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЛОГРЪБИЯ КЪЛВАЧ (DENDROCOPOS LEUCOTOS) В БЪЛГАРИЯ 

 

47 

Цел: Опазване на местообитанията на белогръбия кълвач и други птици от Директивата 
за дивите птици 

Важност: важно 

Спешност: спешно 

Индикатор: Обявяване на защитени зони Беласица BG0000167 и Циганско градище 
BG0000372 като защитени зони тип C 

Отговорни институции: МОСВ 

 

6.2.3.5. Обявяване на защитена зона Рила буфер за опазване на местообитанията 
на белогръбия кълвач и други птици от Директивата за дивите птици 

Цел: Осигуряване на дългосрочно опазване на местообитанията на белогръбия кълвач и 
други видове птици в Рила планина, ОВМ Рила 

Важност: важно 

Спешност: спешно 

Индикатор: обявена защитена зона по границите на ОВМ Рила, опазваща ключови 
местообитания на белогръбия кълвач в планината 

Отговорни институции: МОСВ 

 

6.2.4. Проучвания и мониторинг на вида и местообитанията му 

6.2.4.1. Извършване на специализирани проучвания върху хабитатните 
предпочитания, лимитиращите фактори и популационната структура, вкл. 
степента на изолация на субпопулациите на вида със специално ударение на 
популациите в НП Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин, ПП Странджа, ПП 

Сините камъни, ПП Българка, ПП Врачански Балкан и др. 

Цел: подобряване познания върху биологията и екологията на вида 

Важност: важно 

Спешност: постоянно 

Индикатор: публикувани научни проучвания – статии, магистърски и докторски тези  

Отговорни институции: ДНП Централен балкан, Рила и Пирин, ДПП Странджа, Сините 
камъни, Българка, Врачански Балкан, МОСВ, институти и университети, НПО 

 

6.2.4.2. Проучване на статуса, разпространението и числеността на вида в 
слабопроучени райони от ареала му като Осогово, Котленска планина, 
Васильовска планина, Врачански Балкан и др. 
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Цел: подобряване на състоянието на вида в защитени зони, където хабитатния модел 
констатира значителни площи местообитания, но досегашните проучвания или не са 
открили присъствие, или е нямало теренни проучвания в района. 

Важност: средна 

Спешност:  

Индикатор: огранизирани проучвания, доклади за оценки на популациите в зоните 

Отговорни институции: МОСВ, БАН, ИАГ, НПО 

 

6.2.4.3. Детайлно проучване на параметрите на местообитанията на вида и 
влиянието на горскостопанските  дейности върху срещаемостта му.  

Необходими се прецизни проучвания сравняващи количествено и качествено 
лесовъдските показатели на гората в насажденията заети от белогръби кълвачи с 
незаети подобни насаждения.  

Цел: изясняване на минималните изисквания на вида за мъртва дървесина и проблемите 
със стопанските дейности 

Важност: важна 

Спешност:  

Индикатор: доклад от проучвания, статии в реферирани списания, докторски и 
магистърски тези 

Отговорни институции: БАН, НПО, дирекции на паркове 

 

6.2.4.4. Популационно-генетично проучване.  

В него трябва да бъдат сравнени отделните българските субпопулации на вида и да се 
определи степента на обмен на индивиди между тях. Трябва да се извършат подробни 
изследвания върху гнездовия успех, смъртността, дисперсията, изолацията и 
миграцията на индивиди от една субпопулация в друга. 

Цел: изясняване степента на инбридинг и обмен на индивиди между популациите 

Важност: средна 

Спешност:  

Индикатор: доклад от проведено проучване 

Отговорни институции: МОСВ, ИАОС, БАН, НПО 
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6.2.5. Информационна кампания 

6.2.5.1. Популяризиране на опазването на вида чрез издаване на плакати, 
брошури, стикери, провеждане на срещи, семинари и беседи с целевите групи – 

горски деятели, собственици на гори, туристи и др. 

Цел: подобряване на обществената информираност 

Важност: висока 

Спешност: постоянна 

Индикатор: отпечатани информационни материали 

Отговорни институции: МОСВ, ДПП, ДНП, НПО 

 

6.2.5.2. Създаване на филм популяризиращ белогръбия кълвач и ролята му в 
горските екосистеми. 

Цел: Популяризиране на вида и на нуждата от опазването му. Увеличаване на 
ангажираността на горските деятели и на природозащитниците за опазване на вида.  

Важност: средна 

Спешност: средна 

Индикатор: създаден филм 

Отговорни институции: Дирекции на Национални паркове Рила, Пирин и Централен 
Балкан, Дирекции на природни паркове Странджа, Сините камъни, Българка, Беласица, 
Витоша и Врачански Балкан, природозащитни НПО, МОСВ, РИОСВ 

 

6.2.6. Включване на вида в екотуристически продукти 

6.2.6.1. Създаване на места за наблюдения на белогръби кълвачи в НП „Рила“, 

„Пирин“ и „Централен Балкан“, ПП „Странджа“, ПП Беласица, ПП Сините 
камъни, ПП Врачански Балкан, ПП Българка, както и интерпретативни пътеки в 
сътрудничество с тур оператори и предприемачи занимаващи се с 
орнитологичен и еко- туризъм. 

Цел: популяризиране на белогръбия кълвач и развитие на екологичен туризъм с цел 
подпомагане на местни общности и привличането им към опазването на вековните гори 

Важност: средна 

Спешност:  

Индикатор: разработени продукти свързани с наблюдение и фотографиране на 
белогръби кълвачи; поставени информационни интерпретативни табели на места, 
където съществуващите пътеки пресичат местообитания на белогръби кълвачи 

Отговорни институции: Дирекции на национални и природни паркове 
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6.2.7. Координация на изпълнението на плана за действие 

6.2.7.1. Създаване на работна група за изпълнение и контрол на Плана за 
действие към МОСВ и организиране на веднъж годишно среща за мониторинг 
на изпълнението на плана за действие. 

Цел: координиране работата по изпълнение на плана за действие 

Важност: висока 

Спешност: постоянна 

Индикатор: заповед на Минисътъра на ОСВ за създаване на работна група и протоколи 
от нейни срещи веднъж годишно 

Отговорни институции: МОСВ 
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Част 7 Преглед на изпълнението на целите и дейностите. 

На петата година от началото на функциониране на Плана да се изготви междинен 
доклад за изпълнението по дейности на база на получените към момента ежегодни 
отчети. 
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Част 8 Обобщени времева рамка и бюджет 
 

 Дейност Срок Индикативен 

бюджет,лева 

Потенциални 

изпълнители 
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Част 10 Приложения 

Карти на разпространение на вида в България 

 

1. 

2. 

3. 
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Резултати от проведени при разработването на плана изследвания 


