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ЗУБъръТ (BISON BONASUS L.) В БъЛГария
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длс Воден - Ири Хисар

абстракт: направен е преглед на историческите данни за съществуването на 
зубъра (Bison bonasus l.) по българските земи и опитите за реинтродукция и отглеждане 
на вида в страната. Първите неуспешни опити са направени през периода 1955-1959 
г. Видът е внесен през 1961 г. в района на Воден, където първоначално е отглеждан 
в ограда от 30 ha, а през 1974 г. животните са прехвърлени на площ от 800 ha. 
През 80-те години на миналия век числеността му нараства, поради което част от 
животните са преместени в района на държавно ловно стопанство (длс) Преслав. 
В края на 80-те години достигна 164 броя. През 90-те години настъпва спад, а към 
началото на новия век зубърът е ликвидиран в длс Преслав. През последните десетина 
години във Воден се отглеждат около 20-30 животни. разгледани са основни аспекти 
от биологията, екологията и поведението на зубъра и са набелязани възможности за 
съхранение и стопанисване на вида в страната.
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исторически сведения
сведения за съществуването на зубъра, Bison bonasus (linnaeus, 

1758) (mammalia: Bovidae), по нашите земи се намират още в 
древността. аристотел пише, че стада от зубри се срещат в 
северна mакедония и около р. струма. наличието им в тракия и 
македония се потвърждава също и от Херодот. според други 
сведения, през римско време зубърът се е срещал в долините на 
струма и Вардар, в планините орбел (Пирин) и месапион (звигор и 
малешево). Историкът Павзаний (ii в.) споменава, че видял в рим 
някакви „диви бикове“, напълно обрасли с дълга козина, най-вече по 
гърдите и подбрадието, които били докарани от земите на траките. 
Подробно описва лова им. ловците избирали стръмен склон, който 
покривали със сурови кожи или със сухи, но намазани с мазнина. това 
място ограждали с плет и в него подплашвали зубрите. те се хлъзгали 
по кожите надолу по склона и зашеметени били хващани от ловците. 
В старобългарската литература откриваме описание на вида под 
името зомбър, а през iX в. – и като зъбър. унищожаван поголовно 
заради месото и кожата, той изчезва от нашата страна към късното 
средновековие.
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археологически находки
за разлика от тура зубърът е установен в холоцена само по 

няколко твърде редки и, в някои случаи, спорни кости. морфологията 
и екологията на двата вида показва, че ако турът е заемал 
лесостепните и степните биотопи, то зубърът, макар и изкуствено 
изтласкан днес в непристъпните гори, по-принцип е по-горско 
животно от тура (spassov, 1992). основната причина за по-трудния 
лов на този агресивен и живеещ на малки групи европейски бизон 
е свързана с по-недостъпните горски обитания. от епохата на 
неолита са намерени две зуброви кости (лопатка и лъчево-лакътна 
кост) при градешница – малополе – северозападна България (Илиев, 
спасов, устно съобщение). от енеолита зубърът е известен от две 
спорни находки от овчарово и дуранкулак, както и от няколко кости 
от голямо делчево (всичките в североизточна България) (Василев, 
1985; Иванов, Василев, 1975; ninov, 1999). намерен е и в находки от 
раннобронзовата епоха (потъналото селище урдовиза до китен с 
една сигурна находка – метакарпална кост и две вероятни – лопатки: 
Илиев, спасов (устно съобщение). зубърът е доживял поне до ІХ-Х 
в., от когато са намерени две находки – край гарван (силистренско) 
(спасов, Илиев, 1986) и от Велики Преслав (Илиев, спасов, устно 
съобщение).

интродукция на зубъра в България
В средата на миналия век се полагат усилия за 

реаклиматизирането на зубъра в нашата страна и създаване на 
местно стадо. Първият опит да се отгледа двойка зубри завършва 
безуспешно през 1955 г., когато Полското правителство подарява 
една двойка зубри на нашата страна. те са пуснати в района на с. 
Бели Искър в рила – между курорта Боровец и вр. соколец. Поставени 
в обстановка, твърде различна от тази в Беловежката пуща, при 
сравнително голяма надморска височина и сурови климатични условия, 
те просъществуват до 1957 г. и загиват от лошите климатични 
условия.

Вторият опит за развъждане на зубри в България е подет през 
1959 г. с инициативата за доставка на нова партида зубри, като за 
техен хабитат е определена Воденската гора в разградски окръг. 
Известни колебания внасят различията в характера на насажденията, 
хранителния и влажностен режим. на практика споровете се 
разрешени от полския специалист – зубровъд андрей яронски, които 
одобрява определеното място и дава мнение, че то е напълно 
подходящо. за два месеца през зимата, въпреки лошите климатични 
условия, около 30 ha са заградени със солидна 3-метрова ограда. В 
това отношение местното население проявява истински героизъм. 
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работейки на смени, денонощно, под светлината на огньове, хората 
успяват да изградят оградата, необходимия брой хранилки, солища, 
чешми, хамбари, заслони, навеси, корита, помещения за гледачите и 
други помощни съоръжения. определена е дори датата на доставка 
на животните, които щели да бъдат транспортирани със самолет. 
Извадени са паспорти на придружителите, но внезапно избухналата 
епидемия от шап осуетява пристигането им.

намерението е осъществено през 1961 г. с внос от Полша на 
две двойки зубри (таблица 1). на 18.01.1961 г. зубрите са пуснати във 
Воденската гора, близо до Исперих, в заградена с триметрова ограда 
площ от 30 ha. тяхното постоянно местообитание е покрито с дъбово-
липова гора. Въпреки съмненията и недоверието в успеха, животните 
се приспособяват добре, започват да се размножават, дават жизнени 
приплоди, които се развиват отлично (драгоев, 1978).

Таблица 1. основни данни за интродуцираните животни от Полша 
Table 1. Basic data about the introduced from Poland animals

Пол/Sex име/
Name

номер/
Number роден/а/Born Баща/

Father
номер/
Number

Майка/
Mother

номер/
Number

мъжки/
male Pustylon 1129 26.04.1958 г. storper 879 Pustelnia 903

мъжки/
male Puktor - 25.07.1959 г. Postep 895 Puszczanka 790

Женски/
Female Pusia 1079 07.07.1957 г. Pumeks 761 Puznianka 911

Женски/
Female Pulista 1083 19.08.1957 г. Pumeks 761 Pulka 791

Местообитания във Воден
след реинтродукцията, числеността на зубрите от година 

на година се увеличава и независимо от постоянното подхранване, 
започват да белят кората на дърветата и напълно да унищожават 
младите дървета. затова се решава да бъдат преместени на друго 
място. от 1974 г. са преместени в заградена площ от около 800 
ha, където се намират и сега. зубрите са вкарвани в сандъци, по 
два сандъка са слагани на трактор и така са транспортирани от 
малката в голямата ограда. на новото място горите са съставени 
от цер (Quercus cerris l.), благун (Quercus frainetto ten.), мъждрян 
(Fraxinus ornus l.), акация (Robinia pseudoacacia l.), липа (Tilia spp.), 
клен (Acer campestre l.), круша (Pyrus communis l.), брекина (Sorbus 
torminalis crantz), глог (Crataegus monogyna Jacq.). земеделските площи 
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се сеят с люцерна, овес, пшеница, царевица. В заградената площ, 
освен зубри има благороден елен (Cervus elaphus l.) и дива свиня (Sus 
scrofa l.), като и малки количества елен лопатар (Dama dama l.) и 
сърна (Capreolus capraolus l.). от хищниците се среща чакал (Canis 
aureus l.), лисица (Vulpes vulpes l.) и дива котка (Felis silvestris schreber). 
През зимата рядко се среща вълк (Canis lupus l.), но от него не са 
констатирани убити или ранени зубри.
разселване

През 80-те години числеността на зубъра нараства, като през 
1980 г. достига до 88 и се появява необходимост за намаляването й. 
затова се решава част от животните да бъдат преместени на друго 
място, като се налага построяването на нова ограда в длс Преслав. 
за целта е избрана буково-габровата гора в околностите на Преслав. 
заградената площ обхваща 80 ha с много поляни, млади гори и 25 ha 
обработваема земя, на която е засято люцерна и тревни смески. 
В това място през 1981-1982 г. са пуснати 7 мъжки и 21 женски 
индивида за образуване на ново стадо. те веднага да се размножават 
и през пролетта на 1982 г. техният брой е вече 32. През 1984 г. от 
Воден за Преслав са изпратени още 3 мъжки и 4 женски индивида. 
към 1988 г. числеността в Преслав нараства на 73.

През 1986 г. за румъния (argeș и Bucsani) са закарани 19 зубъра - 
7 мъжки и 12 женски индивида. През същата година в зоологическата 
градина в софия са изпратени два - 1 мъжки и 1 женски индивид.
Динамика на числеността на зубъра

на малката площ във Воденската гора е било възможно да се 
слeди чифтосването между мъжките и женските индивиди, но след 
преместването през 1974 г. в заградената площ от около 800 ha, 
тази възможност изчезва. от тази година във Воден започва да се 
отчита само прирастът и половата структура.

През 80-те години числеността на зубъра нараства и се появява 
необходимост от намаляване на неговата численост. затова е решено 
част от животните да бъдат преместени на друго място. общата 
численост на зубъра в България продължава да се увеличава, като в 
края на 80-те години достигна до 164, но поради липса на обширни 
гори, видът не е пуснат на свобода (генов, Байчев, 1988). след това 
настъпват промени, изразяващи се в липса на грижи за опазването му. 
зубърът е ликвидиран в длс „Преслав“ и остава само във Воденската 
гора при около 2,0-2,5 пъти по-малка численост (Фиг. 1).

намаляването на числеността му в средата на 80-те години без 
съмнение е плод на неточна таксация. Причината за това са меките 
зими и липсата на сняг, поради което животните не търсят редовно 
храна на хранилките и е трудно да се установи действителния им 
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брой. след 2000 г. има данни и за други неточни таксации (ловният 
надзирател на зубрите във Воден предава некоректни сведения за 
техния брой, при което за няколко години броят им от 70 индивида 
спада под 20). установени са големи разминавания в данните за броя 
на зубрите и през 90-те години. В отделните източници броят на 
животните е твърде различен, поради което числеността на вида е 
представена по стенин (2007).

размножаване и полово съотношение
В периода на редовното провеждане на наблюденията (1961-

1974 г.) до преместване на зубрите в голямата ограда, във Воден е 
установена сезонност в размножаването (фиг. 2).

най-рано роденото малко е било забелязано на 30 април 1974 г., 
а най-късното – на 11 ноември 1966 г. около три четвърти (75,5%) 
от ражданията са наблюдавани през периода май-юли, а ако се включи 
и август, ражданията достигат 86,6%. 

В района на Преслав не е установена сезонност в размножаването 
на зубрите, а възпроизвеждане през цялата година. към днешна дата 
в района на Воден също се наблюдава размножаване на зубрите през 
цялата година.

независимо от постоянното близкородствено кръстосване не 
се забелязват външни белези на израждане. Имало е и има отделни 

фиг. 1. Численост на зубъра в България през периода 1961-2014 г.
Fig. 1. number of B. bonasus for the period 1961-2014
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екземпляри с по-светъл косъм от вътрешната страна на задните 
крака. един от показателите за доброто състояние на зубрите е 
фактът, че се раждат повече женски индивиди, особено при групата 
във Воден, като тази тенденция е запазена и в днешно време. 

При създаването на групата в Преслав, първите две години 
женските индивиди превишават мъжките около три пъти. с 
течение на времето тази разлика намалява и към 1988 г. половото 
съотношение е 1,0:1,6 мъжки към женски животни. 

за период от 28 г. (от 1961 до 1988 г.) са се родили общо 70 мъжки 
и 105 женски, което е в съотношение 1,0:1,5. за горепосочения период 
са отпаднали по различни причини 64 индивида, за които няма данни 
относно възрастовата и полова им принадлежност. отбелязани са 
два случая, при които в резултат на борба между мъжки за разгонени 
женски, единият от противниците е бил сериозно наранен. В тези 
случаи се е наложило ранените зубри да бъдат ликвидирани.

Опресняване на кръвта
на 12.11.2014 г. е доставен един млад мъжки екземпляр от 

Центъра за защита на природата и животните (ЦзПЖ) в добрич. 
екземплярът е роден в България от двойка зубри, подарени на ЦзПЖ 
в добрич от парк лангенберг (langnau) в Швейцария. опитът обаче 
се оказва несполучлив. след дълго боледуване и неуспешно лечение, 

фиг. 2. сезонност на ражданията на зубъра във Воден през периода 1961-1974 г. 
(n=45)

Fig. 2. seasonality of giving B. bonasus birth in Voden for the period 1961-1974 (n=45)
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на 20.04.2015 г. зубърът умира. Извършената аутопсия показва, че 
няма никакви увреждания на вътрешни органи. липсват и видими 
наранявания, които биха могли да доведат до фатален изход. зубърът 
обаче е с видимо намалено тегло - с около 1/3 от това, с което е 
транспортиран от ЦзПЖ. 

Хранене
съгласно указанията на горското ведомство (служебно писмо 

№1427/27.1.1961 г.), зубрите са хранени по следната схема: концентриран 
фураж (дневна дажба за възрастни и млади животни съответно 4 и 
3 kg овес, във вид на едра запарена ярма); тревен фураж (качествено 
люцерново и горско сено) – 8 kg дневно на глава; сочен фураж (кръмно 
цвекло) – два пъти дневно, общо по 8 kg на глава; ежедневна дървесна 
храна от топола, липа и върба, доставяна с камион. В обитаваната 
от зубрите ограда е имало голямо разнообразие на дървесни и 
храстови видове (клен, бряст, дрян, леска, обикновен габър, дъбове и 
други широколистни), използвани за допълнително хранене. до всяка 
хранилка са поставяни специални сандъци с буци сол, но сандъците 
са счупвани от зубрите с рога и се налага поставянето солта в 
края на яслите. сандъците за концентриран фураж са почиствани 
всекидневно и са дезинфекцирани с вряла вода два пъти седмично.

към началото на 70-те години, независимо от постоянното 
подхранване, зубрите започват да белят кората на младите дървета, 
при което насажденията не могат да се възобновяват. Поради 
увеличението числеността през 1974 г. зубрите са преместени в 
голяма ограда не само с горски, но и земеделски площи, които се сеят 
с люцерна, овес, пшеница и царевица.

според сведенията на служителя на държавно ловно стопанство 
Воден Ц. Цачев, зубрите много обичат върбата, затова се зарежда 
върба от поречието на р. дунав в цяла североизточна България. 
дългогодишният ловен надзирател евг. Иванов определя овеса, 
царевицата и люцерната като най-предпочитаните компоненти от 
храната на зубрите. 

към днешна дата практиката показва, че дневно за изхранването 
на един възрастен зубър са необходими около 2 kg зърнен фураж, 5 
kg балирана люцерна и 1 kg сочни фуражи. за младите животни тази 
дажба е наполовина. В ловното стопанство зубрите се подхранват 
с изсушена и балирана люцерна, която се добива от обработваемите 
земи. В миналото освен това им се е давал сочен фураж, най често 
кръмно цвекло. В изградените хранителни комплекси се залагат и 
солища, където зубрите ближат каменна сол.

През летния сезон нуждата от изкуствено подхранване отпада, 
тъй като животните намират достатъчно храна в гората (жълъди 
и леторасли), дивечовите ниви и горските пасища.
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В околностите на Преслав е била избрана буково-габрова гора. 
заградената площ обхваща 80 ha с много поляни, млади гори и 25 
ha обработваема земя, на която е било засято люцерна и тревни 
смески.

Поведение
след като достигат численост от близо 164 в края на 80-те 

години на миналия век, след обществено-политическите промени 
зубрите са били подложени на бракониерски натиск, при който е 
била унищожена голяма част от тях. В резултат на този натиск 
те променят поведението си: стават много предпазливи, бягат и 
се крият в гората при всеки нехарактерен шум или поява на хора 
или автомобил. Подобно поведение имат и зубрите в Беловежката 
гора, където не са в оградена площ. По-лесни стават за наблюдения 
единствено през зимата при голяма снежна покривка, когато могат 
да се видят на местата за подхранване на дивеча. доближаването 
за наблюдения е най-удачно с каруцата или шейната на дивечовъда, 
който зарежда хранилките. През целия период на наблюдения на 
зубрите е констатирано, че животните не търсят редовно храна на 
хранилките през меките зими и при липса на сняг.

обитаващите Воденската гора зубри са предимно „горски“ 
животни – те не обичат да се показват на открити участници, 
освен когато пасат по горските ливади и дивечови ниви, но дори 
и тогава са нащрек, като винаги има представител на стадото, 
който следи и сигнализира за опасности. При опасност, включително 
и когато видят или подушат човек, зубрите бързат да се скрият в 
гъстите участъци на гората.

към местата за хранене стадото отива като се предвожда 
от най-опитното животно. Възрастните самци, които живеят 
отделно, се хранят поединично. При едновременна поява на едно и 
също място на стадо и възрастен екземпляр, самецът изчаква да си 
отиде стадото.

зубрите пасат най-често в сутрешните и вечерните часове, 
но понякога и нощем. денем лежат под дърветата в гората и 
преживят. При топло време отиват два пъти на водопой. обичат 
да се търкалят по сухата разпрашена земя. не се боят от водата, 
тъй като са добри плувци.

Предполагало се е, че увеличаването на плътността ще доведе 
до засилване агресивността между индивидите, до разрушаване 
на изградената пространствена и социална структура в групите. 
до момента са отбелязани два случая, при които, в резултат от 
борбата между мъжките индивиди, когато има разгонена женска, 
единият от противниците е бил сериозно наранен и се е наложило 
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да бъде ликвидиран. отбелязани са само два случая на „нападнати“ 
хора от зубър. И двата случая са с участието на зубър на име Пенчо, 
отгледан от дивечовъдите. когато поотраснал (на 2-3 г.), блъснал 
един гледач в камара изсипано зърно, но се предполага, че човекът е 
отишъл да си играе с него и зубърът го е бутнал без да иска. При 
другия случай човек слязъл от лек автомобил в гората. зубърът (към 
4-годишен тогава) отишъл до автомобила, а човекът като се върнал, 
не посмял да се приближи, защото животното все още било там, и 
се качил на едно дърво. 

В обзора за състоянието на зубрите, гледани при Воденското 
горско стопанство през 1961 г. има следните текстове, свързани с 
поведението на зубрите в този период, които се цитират дословно, 
защото са интересни като изказ и представяне на информация: 
„През летните горещини за разхлаждане на зубрите направихме два 
душа, като на едно отсечено дърво с височина 3 метра монтирахме 
градинска въртяща водоразпръзквачка, а другата монтирахме на 
самата ограда, които даваха илюзия на дъждовал. душовете не се 
посещаваха от зубрите. При опит в най-големите горещини да бъдат 
пръскани от гледача от далеч с маркуч те бягаха от попадналата 
по гърбовете им вода. През най-големите горещини се изпъваха и 
търкаляха подобно на магарета из пепелта във пепелищата направени 
от самите тях, или пък редовно се криеха из храсталаците, като на 
обяд около 13 часа редовно ходеха на водопой на чешмите, след което 
се оттеглеха пак в сенчестите места“. „след отелването на една 
зубърка, телето е крито от майката близо месец из гъстаците, след 
което започва да го води на хранилката и водопой, като го държи на 
разстояние 50-60 метра от себе си. малкото зубърче започва след 
4-тия месец да се храни с майка си на хранилката“. „През зимата 
след падането на големия сняг, зубрите повечето от времето си 
прекарват под хранилките с което се затрудни почистването 
от изпражнения и други“. „През студените зимни дни спокойно се 
излежават върху снега“.

на 30.12.2013 г. до оградата на зубрите от външната и страна 
е забелязана женска с малко. на следващият ден животните са 
примамени да влезнат вътре в ограждението. дивечовъдът успява 
да я примами след като разрязва ограждението на място, където 
женската се опитвала да влезе, а не на отвореното преди това 
място, което е било в близост. тя имала доверие на дивечовъда, който 
бил с каруца на мястото, но избягала при шума на приближаващия се 
автомобил. При огледа на терена се установява, че тя е била месеци 
извън ограждението, но се е придържала в близост до мрежата. 
стадото също често нощувало в близост до мрежата. Престоят 
извън стадото се отразява на животните - зубърката и нейното 
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малко били с видимо по-малки размери от останалите от стадото 
на тяхната възраст.

През ноември 2014 г. е установено, че в стадото от зубри е 
имало няколко разгонени женски. когато най-едрият зубър оставял 
някоя от разгонените женски, те били покривани от останалите 
зрели мъжки. В стадото са липсвали средновъзрастни зубри (5-8 г.). 

сведенията, отразени в пресата за „нападнат ловен служител от 
озверял от болката в ранения си крак зубър“ и „полудял зубър, убил две 
малки теленца“ не се потвърждават. случаи за агресивно поведение на 
мъжки зубри през брачния период към хора и други зубри, вкл. телета, 
и от женски зубри с малки, обаче са регистрирани в Полша.

Болести
непубликувани данни сочат, че в отделни убити животни е 

намерена кучешка тения. констатирано е перде на очите на малко 
зубърче. Има и съмнения за глаукома. с увеличаване на възрастта се 
наблюдава слепота и дегенериране и разпадане на рогата.

ЗаКЛюЧение

Интродукцията и отглеждането на зубъра в България показва, 
че видът се аклиматизира успешно в страната. При осигуряване на 
спокойствие и ограничаване на бракониерството се постига постоянен 
прираст, което е доказателство за жизнеустойчивост на популацията. 
При висока плътност, обаче, темпът на прираста намалява. отглеждани 
на малки площи, животните обелват дърветата и не позволяват на 
сечищата да се възобновяват. увеличаването на плътността може да 
доведе и до засилване на агресивността между индивидите, разрушаване 
на изградената пространствена и социална структура в групите, 
възникване на епизоотии и влошаване на физиологичните качества на 
животните. добър вариант за Воден е преместването на част от 
зубрите в голямата ограда на площ от близо 7000 ha. необходимо е 
числеността на зубъра да се поддържа така, че да не нанася щети на 
горскодървесната и храстова растителност.

нови места за построяване на заградени площи трудно се 
намират, а възможността зубърът да бъде пуснат свободно в 
природата у нас е много малка. съществуват две възможности: 
разселване, като се изнасят зубри за други места (страни) или лов, 
при което постоянно се отстрелват остаряващите, болни и слаби 
индивиди, а в отделни случаи и капитални трофеи. нелепо би било да 
се сложи край на половин вековна успешна традиция, изхождайки от 
големите разходи за отглеждане на вида, трудностите в охраната и 
нищожните приходи от стопанската дейност.
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BISON BONASUS L. IN BULGARIA

E. Komitov
sgs Voden – iri hisar

(SUMMARY)

a review of the historical data on Bison bonasus l. presence on 
Bulgarian territory was made as well as intentions for its introduction and 
growing in the country. the first unsuccessful attempts were made in the 
period 1955-1959. the species was imported in 1961 to the region of Voden, 
where first it was grown in captivity of 30 ha, and in 1974 the animals were 
transported to an area of 800 ha. in the 1980s its number increased and 
part of the animals were transported to the region of state game station 
(sgs) Preslav. at the end of 1980s it reached 164. in 1990s decreasing was 
observed but at the beginning of the new century B. bonasus was extinguished 
in sgs Preslav. during the last decades in Voden have been grown about 
20-30 animals. main aspects of biology, ecology and behaviour of B. bonasus 
are presented and possibilities for its preservation and management in the 
country are discussed.
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