Възстановяване на популацията на
Главоча (Cottus gobio Linnaeus, 1758)
на територията на Природен парк
„Витоша“

Главоч (Cottus gobio); Сн.: Тихомир Стефанов

Изпълнението на дейността ще предотврати
твърде вероятното изчезване на главоча от
територията на Парка и ще подобри условията
за неговото съществуване. Планът за управление
на ПП „Витоша“ насърчава възстановяването
на популациите от риби във витошките реки и
извършването на зарибявания с местни видове.
За увеличаване на числеността на рибните
популации във всички реки на територията

на Парка е посочена необходимостта
от почистване на коритата от отпадъци,
изграждане на рибни проходи и възстановяване
на променени речни екосистеми.
Успешното изпълнение на дейността ще доведе
и до подобряване на хранителната база на
някои хищни видове риби, водолюбиви птици и
видрата.

Информационен източник: Червена книга на Република България
Снимки: Никола Дойкин, Тихомир Стефанов
Посвещава се на 80-годишния юбилей на Природен парк „Витоша“.
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Проектът „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II” е финансиран от Европейския
фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Рибата главоч е български ендемит, застрашен от
изчезване в национален и европейски мащаб

Реинтродукция на главоча във
витошки реки и подобряване на
условията за неговото съществуване
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Главоч
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Cottus gobio haemusi Marinov & Dikov,
1986: Marinov, Dikov, 1986: 18.
Главоч в лабораторни условия

Разред Скорпеноподобни (Scorpaeniformes)
Семейство Главочи (Cottidae)
Биология.
Бентосен вид. Полово съзрява през втората
година. Размножителният период е през
април–май. Плодовитостта на женските е много
ниска – между 100-300 хайверни зърна. След
оплождането хайверът се отлага и прикрепя по
долната страна на големи камъни и се охранява
от мъжките индивиди. Храни се с различни
безгръбначни животни и малки риби.
Рибката, известна още с името „биволче”,
достига дължина 10-12 см и тегло 20-25 грама.
Тялото е голо и има голяма глава с два шипа.
Макар и силно фрагментирани и малко на брой,
популациите на Cottus gobio в България носят
своя белег на уникалност - биометричните
анализи показват принадлежноста им към нов
подвид Cotus gobio haemusi (Marinov, Dikov 1986).
Природозащитен статус.
Чувствителността на този вид риба към
влошаване на качеството на водата и
разрушаване на местообитанията им
е вероятната причина за намаляване
броя и числеността на популациите му в
общоевропейски мащаб. Това намира своето
Локализиране на маркирани главочи в река на Витоша

отражение в законодателството на световно,
европейско и национално ниво. Видът е
включен в Анекс ІІ на Директивата за хабитатите
(92/43/ЕЕС) и Резолюция 6/1998 на Бернската
конвенция. Българското законодателство е
включило Cottus gobio в Приложение II на
Закона за биологичното разнообразие, както и в
Червената книга на Република България.

Близки видове.
В България няма.

Общо разпространение.
Реките в цяла Европа, без Италия, Гърция,
Ирландия и северната част на Норвегия, Швеция
и Финландия.
Разпространение и численост в България.
В България е установен в горните течения на
някои дунавски притоци – Огоста, Искър, Вит,
Осъм и Янтра. В последните години е много
рядък вид с намаляваща численост. Изчезнал е в
много от предишните си местообитания. Сега се
среща в реките: Дългоделска Огоста (над с. Дълги
Дел), Берковска (над Берковица), Малки Искър
(над Етрополе), Бели Вит (при Рибарица), Топля
(приток на р. Вит) и Бели Осъм (над Троян).

Отрицателно действащи фактори:

Лаборатория за изкуствено размножаване на
редки видове

Местообитания.
Горните течения на реките, където дъното е
пясъчно и чакълесто, а водите – бързотечащи и
студени.
Пренасяне на главоч от дивата
природа в лабораторни условия

Пренасяне на главоч от дивата природа в
лабораторни условия
Част от аквариумите, предназначени за главоча

Ø Загуба (деградация) на местообитанията в резултат
на хидротехнически дейности, свързани с напречно
преграждане на речните корита;
Ø Замърсяване на водите;
Ø Бракониерски улов;
Ø Голи сечи в планинските райони, водещи до
увеличаване на поройността и затлачване на реките;
Ø Интродуциране на чужди видове – конкуренти
(например дъговата пъстърва, Oncorhynchus mykiss).
Този рядък за България и застрашен от изчезване вид
се нуждае от спешни проучвания, свързани с оценка на
съвременното състояние на тези популации, чиято основна
цел е да бъдат формулирани адекватни стратегии за
дългосрочна консервация на популациите му.
Разработването и прилагането на конкретни мерки
за опазване и рехабилитация, като реинтродукция,
създаване на изкуствени убежища, изкуствено
размножаване, включване на зоните обитавани от Cottus
gobio в европейската мрежа НАТУРА 2000 са дейности,
чието изпълнение ще определи съдбата на този вид в
България.
Запазването целостта на реките като естествени
биокоридори е от особена важност за поддържане на
дадена популация риби.
Проектът „Изпълнение на приоритетни дейности от плана
за управление на Природен парк „Витоша“ - Фаза II“
включва дейности по възстановяване на популацията
на главоча на територията на ПП „Витоша“. Предвидени
са улов, транспортиране до лаборатория, изкуствено
размножаване и пряка реинтродукция на индивидите
в поне 2 витошки реки. Двата използвани метода
(изкуствено размножаване и пряка реинтродукция)
ще доведат до минимизиране на риска от неуспешна
реинтродукция при възстановяването на вида.

