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РЕЗЮМЕ   
 
Настоящият доклад сравнява резултатите от проучването на миграцията на птиците 
през три есенни сезона (2008 – 2010 г.) и е фокусиран върху потенциалното влияние на 
Ветроенергиен парк „Свети Никола” (ВПСН), изграден през лятото на 2009 г.. 
Анализирани са данните от визуални наблюдения и проучвания с радар.     
 
През 2010 г. появата на есенните мигриращи птици беше локализирана в сравнително 
кратък времеви период с преобладаващи силни западни ветрове. Извън този период 
общият брой на мигриращите птици беше нисък. Представена е пространствената и 
времевата динамика в броя на различните видове птици преминаващи през територията 
на ветроенергийния парк по време на есенната миграция.     
 
ВПСН не е построен непосредствено върху известния в литературата миграционен 
коридор Виа Понтика за дневните мигриращи птици, особено на тези видове, които 
разчитат на термиките при летене. Обичайното избягване на тази зона вероятно се 
дължи на близостта на ВПСН до Черно море и географията на нос Калиакра. 
Миграционният коридор Виа Понтика вероятно се простира в широки граници на 
територията на България, но по-голяма част от миграциите се осъществяват на запад от 
ВПСН и Калиакра, вероятно защото птиците се стараят да избягват Черно море и 
рисковете свързани с липсата на термики над морето. Тези аргументи са илюстрирани 
посредством анализ на данните по няколко пространствени и времеви скали касаещи 
най-често срещаната мигрираща птица – белия щъркел.                                       
 
В резултат може да се заключи, че през есента се регистрират малко мигриращи птици 
на територията на ВПСН и когато бройката им е значително по-висока, то това е пряко 
свързано със силни западни ветрове. Вероятно тази ветрова ситуация изтласква на 
запад птиците от обичайния им маршрут. Такива западни ветрове са сравнително редки 
през есенния сезон.     
 
Поради това рискът от смъртност поради сблъсък за ВПСН е отчетливо нисък, защото: 
а) паркът е разположен далеч от основния миграционен коридор на Виа Понтика; и б) 
наличието на вагранти е допълнително ограничено поради рядкото случване на 
условия, които да изтласкват тези мигриращи птици към територията на ВПСН (напр. 
силни западни ветрове).           
 
Този естествено присъщ нисък риск, обусловен и от поведенческата екология на 
мигриращи птици през есента, се намалява допълнително и от протоколът за 
изключване на турбините приет за работата на ВПСН. Тази облекчаваща мярка за 
намаляване на риска от сблъсък беше задействана за кратък период през есента на 2010 
г., когато силни западни ветрове бяха изтласкали западно множество мигриращи птици 
извън предпочитания от тях маршрут за миграция.                      
 
По време на краткия период на концентрирана потенциална уязвимост през 2010 г. 
няма отбелязани жертви на сблъсък с турбини на мигриращи птици. Това вероятно е 
резултат от присъщия нисък риск от сблъсък, който представлява ВПСН и/или от 
системата за изключване на турбините, която беше задействана.      
 
Данните до момента показват, че ВПСН не представлява значително препятствие или 
заплаха, както физически, така и демографски, за важни популации от дневни есенни 
мигриращи птици.                                     
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ВЪВЕДЕНИЕ         
 
 
Познаването на пространственото разпространение на птиците е условие, за да 
се отговори на много основни въпроси на еволюционната екология и 
орнитология, както и за намирането на практически решения. Миграцията на 
птиците е адаптация с цел експлоатиране на райони, които са отдалечени в 
пространството и които се подходящи в различни периоди от време, като 
класическият пример е сезонната миграция на видовете птици, които гнездят в 
северната полусфера, но избягват по-суровите метеорологични условия като 
мигрират към южната полусфера след гнезденето. Маршрутите по които летят 
мигриращите птици често са сравнително ограничени, защото условията, които 
благоприятстват миграцията могат да са географски ограничени и тези 
маршрути се обозначават с термина миграционни коридори.   
 
Групата на реещите се птици включва пеликани, щъркели, дневни грабливи 
птици и жерави, въпреки че някои грабливи птици и жеравите основно се 
придвижват чрез активно летене (движейки крилете си). Тези реещи се птици 
използват основно издигащите се течения от топъл въздух (термики) за 
специален вид полет, който е енергийно по-ефективен, защото използва външни 
източници на енергия (термиките) за придвижване, без активно махане на 
крилата. Поради това миграцията на реещите се птици е ограничена 
пространствено над сушата и времево тогава, когато слънчевото нагряване е 
достатъчно, за да образува термики. Миграцията на реещите птици често е 
концентрирана едновременно във времето и пространството, защото се избягват 
големите водни басейни (напр. морето) и по-голямата част от денонощието 
(напр. нощта), като неподходящи за образуването на термики.                   
 
На границата между сухоземни и водни територии, както е при Черноморското 
крайбрежие, има разлика в температурата на въздуха. Тази разлика ограничава 
летателните способности на реещите се мигриращи птици и ги насочва по 
крайбрежието. Това разпределение на мигриращите птици през определени 
територии на Българското черноморско крайбрежие, известно като Виа 
Понтика, представлява основен интерес при развитието на вятърната индустрия 
в региона. Въпреки че има данни сочещи водещата роля на Черноморското 
крайбрежие за създаване на миграционния коридор известен като Виа Понтика 
(Zalles & Bildstein, 2000), данните от сателитното проследяване на много видове 
реещи се птици сочат отклонение от над 200 км при отделните миграционни 
маршрути през есента. Например, резултатите сочат, че белият щъркел Ciconia 
ciconia има онаследена само основна миграционна посока и следователно 
метеорологичните условия и ветровете по-специално, би следвало да оказват 
влияние върху посоката и разпределението по време на миграция. В 
съответствие с това всички реещи се видове птици могат да се наблюдават по 
време на есенната миграция по цялата територия на България.      
  
В Североизточна България близо до Черно море Ей И Ес Гео Енерджи ООД е 
изградила ветроенергиен парк – Ветроенергиен парк „Свети Никола” (ВПСН) – 
състоящ се от 52 турбини. ВПСН е в рамките на по-широка област, която се 
счита за част от основния миграционен коридор Виа Понтика. През последните 
6 години са направени няколко проучвания за изследване на териториалното и 
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времево разпределение на мигриращите и размножаващите се птици в тази 
област.         
 
С цел да се предоставят възможно най-обективни данни за оценка на риска за 
птиците, това изследване прави сравнителен анализ на трите есенни сезона,  
като разглежда съотношението на броя на птиците и метеорологичните условия 
на територията на ветроенергийния парк. Особен акцент се поставя върху белия 
щъркел, вземайки се под внимание числеността му и консервационния му 
статус, както и богатата информация относно миграцията на този вид. Тази 
информация е натрупана и благодарение на сателитното проследяване на 
птиците с поставени марки от местата за гнездене. Настоящият доклад също 
така актуализира и приоритетния списък с видове с висока консервационна 
стойност по отношение на евентуално въздействие върху популацията им.        
 
 
ИЗСЛЕДВАНА ЗОНА  
 
ВПСН се намира в Североизточна България, в близост до Черноморското 
крайбрежие, недалеч от нос Калиакра. Ветроенергийният парк се намира между 
пътя от с. Българево до с. Свети Никола (община Каварна) и първокласния път 
Е 87 Каварна – Шабла (карта 1). Територията на ВПСН се състои главно от 
обработваема земя с различни култури (пшеница, слънчоглед, лен), пресечена 
от пътища и полезащитни пояси. Включената зона е извън природозащитната 
зона „Натура 2000” при Калиакра.       
 
 
МЕТОДИ  
 
Продължителност и оборудване  
Проучването беше извършено в периода 15 август – 30 септември 2010, като 
обхваща общо 45 дни – периодът на най-интензивна миграция според 
предварителната информация (6 години редовно наблюдение в областта). 
Наблюденията са правени през деня, през стандартни интервали от време между 
8 и 18 ч. астрономическо време. Радарните наблюдения се извършват постоянно 
през деня и по 15 минути на всеки час от нощта (20 ч. – 05 ч.) през целия период 
на проучването, съгласно посочената по-долу програма за сканиране:               
 
Радарни наблюдения през деня  

1. Четири минути на 30 мила или възможно най-ниско, така че да не се 
влияе от смущенията от земната повърхност (еквивалентно на 
приблизително 25-275 м елевация на разстояние от 5 км);                         

2. Четири минути на 80 мила (еквивалентно на 275-525 м на разстояние от 5 
км); 

3. Четири минути на 130 мила (еквивалентно на 525-775 м на разстояние от 
5 км);  

4. Четири минути на 180 мила (еквивалентно на 775-1025 м на разстояние 
от 5 км);  

5. След това магнетронът почива за една минута и после цикълът започва 
отново.                             
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Радарни наблюдения през нощта   
 

1. Четири минути на 30 мила (еквивалентно на приблизително 25-275 м 
елевация на разстояние от 5 км);                         

2. Четири минути на 150 мила (еквивалентно на 675-825 м на разстояние от 
5 км);                 

3. Четири минути на 700 мила (еквивалентно на 3375-3625 м на разстояние 
от 5 км);             

4. След това магнетронът почива за 48 минути и после цикълът започва 
отново.                

За целта на това проучване птиците са условно групирани като „реещи се” и 
„нереещи се” такива. Първата група, според широко признатата практика, 
включва пеликаните, щъркелите, жеравите и дневните грабливи птици, въпреки 
че някои от тях използват активен начин на летене. Втората група на нереещи се 
птици включва всички други видове.        
 
Карта 1. Местоположение на участъка на лъча на радара на ветроенергийния 
парк и на точките за наблюдение (черните точки). Проучването включва 
едновременно визуално наблюдение на всички преминаващи птици от осем 
точки (черните точки).              

 
 
 
Това условно разделение беше направено, за да се съсредоточи изследването 
основно върху птиците с консервационна стойност като пеликани, щъркели и 
дневни грабливи птици. Данните за другите (нереещите се) птици са събирани 
като втори приоритет, както е описано в текста по-долу.                   
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Полевите наблюдения следват техниката за преброяване съгласно Bibby et al. 
(1992). В наблюдателните точки са извършени преброявания чрез сканиране на 
небето във всички посоки. Изчисленията на височините и разстоянията до 
птиците са проверени посредством реперни конструкции и маркери в близост до 
точките за наблюдение, които са предварително измерени и калибрирани с GPS 
и отбелязани на картите, раздадени на всеки наблюдател. Такъв тип запознаване 
с изследваната зоната е много важно, за да се гарантира, че данните са 
максимално точни.            
 
Всички наблюдатели са квалифицирани специалисти, които извършват 
проучвания на миграцията на птиците от много години, включително и през 
последните 3 есени. Всички наблюдатели са активни членове на БДЗП 
(Българско дружество за защита на птиците) (BirdLife Bulgaria). 
  

 
 
Снимка 1. Координирано съчетание между радарно и визуално наблюдение през 
есента на 2010 г.                   
 
Списък на участниците в наблюденията: 
 
Др. Павел Зехтинджиев  
Институт по зоология  
Българска академия на науките 
Главен полеви орнитолог 
 
Виктор Методиев Василев     
Старши научен сътрудник към Факултета по Биология  
Шуменски университет, България  
Член на БДЗП от 1992 г.      
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Димитър Владимиров Димитров  
Докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН    
Член на БДЗП от 2000 г.            
 
Ивайло Антонов Райков  
Докторант   
Природонаучен музей, Варна     
Член на БДЗП от 1999 г.     
 
Др. Михаела Николова Илиева   
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН    
Член на БДЗП от 1999 г. 
 
Страхил Георгиев Пеев  
Студент във факултета по биология 
Софийски университет  
 
Мартин Петров Маринов  
Магистър по естествени науки  
Софийски университет  
 
 
Проучванията са направени с помощта на оптика, като всеки наблюдател има 
бинокъл с увеличение х10. Точките за наблюдение са постоянно оборудвани със 
стандартни американски телескопи с увеличение 20-60, компас, GPS и цифрова 
камера.              
 
Специфичен протокол за визуални наблюдения     
 
По време на визуалните проучвания следните видове данни за летящите птици 
бяха записвани от наблюдателите:      
ñ Вид и (ако е възможно) пол и/или възраст;          
ñ Брой на птиците;       
ñ Разстояние на летящите птици от наблюдателя 
ñ Посока на полета спрямо точката за наблюдение;     
ñ Височина;     
ñ Посока на полета;    
ñ Поведение (най-вече поведение по време на полет) на птиците спрямо 

съществуващите конструкции на ветроенергийния парк; 
ñ Други поведенчески наблюдения;    
ñ Метеорологични условия; 
ñ Точното местоположение на птиците, които са едновременно регистрирани 

на екрана на радара и от наблюдателите се записва, за да се сравнят 
специфичните ехосигнали на целевите групи (т. е. пеликани, щъркели и 
грабливи птици) с известните видове.                        

 
Видове птици         
Всички реещи се птици летящи в обсега на наблюдателите са идентифицирани 
до ниво вид, ако е възможно, и са записани. Характеристиките като пол (мъжки 
или женски) и възраст (възрастен, подрастващ, млад и др.) също са определени 
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и записани за някои видове, когато условията го позволяват. Поради трудното 
разграничаване на подобните видове птици при лоши условия (напр. лоша 
видимост, голямо разстояние и др.), ако не е била възможна точна 
идентификация, и двата вида са отбелязвани (напр. Aquila pomarina / clanga или 
Aquila clanga / pomarina, в зависимост кой от двата вида е по-вероятен) В 
определени случаи, когато не е възможно да се идентифицират грабливите 
птици, птицата е отнасяна към най-малката възможна таксономична категория 
(под, напр. Circus sp.). Когато условията не позволяват идентифициране на 
грабливата птица тя е записвана като НГП (неидентифицирана граблива птица).                
 
Брой (концентрация)     
Наблюдателите преброяват всички мигриращи реещи се птици, които летят в 
обхвата на погледа им, без значение от възможността да различат вида им или 
по-голяма таксономична категория (както е описано в предходната точка). При 
записа на данните отделните птици (или двойките), както и формираните ята, са 
отбелязани с големина (брой птици) и състав на видовете.  В случай на 
многобройни ята (напр. на бял щъркел), когато преброяването на всяка една 
птица е невъзможно, ятото се преброява на групи от 5 до 10 птици докато  ятото 
е разгърнато в планиращ полет.                
 
Визуалните наблюдения са ефективен метод по отношение на прелитащите 
птици над определен район, но не може да обхване миграционния процес в по-
обширна територия (Kerlinger, 1989). Впоследствие, тъй като визуалните 
наблюдения не е обхващат цялата изследвана територия, първоначалните 
резултати (бройките) са екстраполирани според максималното разстояние, на 
което са регистрирани птиците по време на наблюденито (вижте също есенните 
мониторингови доклади за 2008 и 2009 г.). Общият брой птици по вид е получен 
чрез умножаване на броя наблюдавани индивиди по броя на теоретично 
необходимите точки, за покритие на цялата територия. Полученият резултат за 
гъстота на мигриращите птици е използван в последващия анализ. 
Екстраполацията на броя врабчовидни и реещи се птици, които са видими на 
максимално разстояние, но по-малко от разстоянието между точките за 
наблюдение се прави по следната формула:        
 
N= (Nt/Np) * (10000/Dmax) 
 
Където N е екстраполираният общ брой, Nt е регистрираният общ брой птици, 
Np – брой на точките за наблюдение (в случая с нашето проучване той е 4), 
Dmax – максималното разстояние, на което се регистрират видовете, 10000 м – е 
фронтът на територията на ветроенергийния парк, която птиците теоретично 
трябва да прекосяват следвайки основната посока на миграция.  
  
Хоризонтално и вертикално отстояние на летящите ята и единични 
птици  
Заедно с установяването на количествения характер на миграцията на реещите 
се птици, определянето на относителното разстояние на траекториите на 
летящите птици или ята е сред най-важните задачи на проучването. Отбелязвано 
е разстоянието между точката за наблюдение и височината на полета за всяка 
птица или ято.                 
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Записването на изчислената височина на полета и разстояние до птиците се 
улеснява от съотнасянето им до репери намиращи се близо до точките за 
наблюдение, които са предварително измерени и калибрирани посредством 
GPS. Допълнително, всички визуални наблюдения извършени от хора и 
регистрациите на радара бяха тествани преди започване на наблюдението 
посредством редица опити, използвайки GPS устройство закачено на хвърчило, 
което беше пускано на различни височини и разстояния (снимка 1 от Есенния 
мониторингов доклад за 2009 г.). При всеки опит хвърчилото се наблюдава  
поотделно, като височината и разстоянието се записват от наблюдателя. Тези 
записи след това се сравняват с данните за височина и разстояние от GPS 
устройството закачено за хвърчилото по време на същия опит. След това 
разликите между „наблюдаваните” (човешките) данни и „истинските” (GPS) 
данните са използвани за калибриране на последващите изчисления, отнасящи 
се за птиците наблюдавани по време на миграция. Същият метод се използва и 
за калибриране на радара на двете наблюдателни направления по време на 
периода на проучването.  
 
Посока на полета    
Определя се чрез посочване на географската посока, към която се отправя 
птицата. За да се улесни определянето на посоката на полета, всяка точка за 
наблюдение е снабдена с географски компас и GPS устройство. При определяне 
на географската посока са използвани 16 възможни обозначения на съответната 
географска посока (всяко обозначение е ограничено до 22,5 градуса). Приетите 
16 обозначения са следните: С (север), ССЕ (север-североизток), СЕ 
(североизток), ИСЕ (изток-североизток), И (изток), ИЮИ (изток-югоизток), ЮИ 
(югоизток), ЮЮИ (юг-югоизток), Ю (юг), ЮЮЗ (юг-югозапад), ЮЗ (югозапад), 
ЗЮЗ (запад-югозапад), З (запад), ЗСЗ (запад-северозапад), СЗ (северозапад),  
ССЗ (север-северозапад). В базата данни посоката на птиците е посочена в 
градуси като ъгъл от дадения сектор. Тенденцията на даден вид (или група от 
видове) да лети в определени посоки е изчислена съгласно стандартната кръгова 
статистика (Batschelet, 1981). 
 
Метеорологични условия  
Метеорологичните условия несъмнено оказват влияние върху миграцията на 
птиците, както и на възможността за визуално им идентифициране. Ето защо са 
отбелязвани и следните данни:             
 
ñ Посока на вятъра;  
ñ Сила на вятъра;   
ñ Температура на въздуха;  
ñ Облачност;  
ñ Валежи;     
ñ Видимост.       
 
Посоката и силата на вятъра, както и температурата са точно измерени от 
метеорологичните мачти на Ей И Ес Гео Енерджи и са предоставени за 
последващ анализ. Облачността е отбелязана като относителна част (в %) от 
видимата част на небето. Видимостта трябва да се разбира като максималното 
разстояние, от което могат да се видят географските маркери, определя се и се 
отбелязва в метри.  
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Данните за времето са отбелязвани всяка сутрин в началото на проучването, на 
всеки кръгъл час, и при приключване на проучването – вечер и във всеки един 
момент, когато настъпи по-значима промяна във видимостта, поради фактори 
като мъгла или други явления. 
 
Запис на данните       
 
Всички данни от проучванията са отбелязвани в дневник. Данните са 
обработвани ежедневно и вкарвани в база данни в таблица на excel. Протоколът 
за обработка на предварителните данни е модифицирана версия на протокола за 
оценка на риска и смъртността на птиците, използван от Националната 
лаборатория за възобновяеми източници на енергия в САЩ (Morrison, 1998).    
 
Дневникът се води по следния начин:            

1. Сутринта със започване на наблюденията се въвеждат датата и точния 
час (данните са записвани според астрономическия час, който е 1 час 
назад от лятното време, през целия период на проучването), както и 
стойностите на физическите фактори на околната среда (както е 
посочено по-горе) и имената на наблюдателите.           

2. При наблюдаването на мигрираща птица или ято, първо се отбелязва 
точният час и минути, видовете, рода или семейството с латинското 
наименование, пол и възраст, ако е възможно, след това броят, 
вертикалното и хоризонталното разстояние от точката за наблюдение, 
посоката на полета. След тези задължителни данни се отбелязват и 
допълнителни такива като реене, формиран „комин” от ятата, 
приземяващи се птици и точното място на приземяване и др.       

 
Междувременно, ако се регистрират промени в стойностите на 
физическите фактори на околната среда или други интересни и/или 
важни явления, те също се записват в дневника с точен час на 
наблюдаваното явление.            
 

3. Вечерта, при приключване на наблюдението, отново се записват точния 
час, стойностите на физическите фактори на околната среда и имената на 
наблюдателите.           

 
Система за намаляване на риска от сблъсък  
 
Основните принципи на системата за спиране на турбините с цел намаляване на 
риска са изброени по-долу и са използвани в процеса на вземане на решение. 
Трябва да се отбележи, че поради многообразието на възможни комбинации от 
ситуации, които може да се случат, принципите не са базирани на определен 
сценарий (т. е. потенциалния брой сценарии, разглеждащи всички видове птици 
и условия в даден момент, е прекалено голям, за да се предвиди и опише).         
 

1. Веднага щом значителен брой птици е засечен да лети в 
непосредствена близост до ветроенергийния парк (определението за 
„непосредствена близост” варира според метеорологичните условия 
и общата видимост, но като цяло всичко забелязано в рамките на 5 



 12 

км трябва да се вземе под внимание), било то чрез полеви 
наблюдения или радар, се уведомява главния полеви орнитолог за 
тази активност. Птиците се проследяват и  се определя посоката на 
полета.                     

 
2. Определянето на това, какво се счита за значителен брой се базира 

на комбинацията от видове птици в ятото и тяхната бройка. Като 
най-общ пример – малък брой от ключови мигриращи птици (според 
определението в Допълнителния информационен доклад) трябва да 
се счита за толкова важно, колкото и голям брой от видове с ниска 
консервационна стойност. Определянето дали броят на птиците е 
значителен е отговорност на главния полеви орнитолог, който бива 
информиран от полевите орнитолози и/или от оператора на радара.                                 

 
3. Когато посоката на полета минава близо до ветроенергийния парк, 

но изглежда, че не е вероятно да премине през територията му, то 
птиците се наблюдават до тогава, докато преминат обекта и вече не 
са в непосредствена близост. Главният полеви орнитолог взема 
окончателното решение кога дадено ято птици, което се счита за 
значително, вече не в непосредствена близост и следователно 
наблюдението над това ято може да престане.           

 
4. Преобладаващите сила и посока на вятъра на територията на парка и 

в околността му се определят в началото на всеки ден и се вземат 
под внимание при отчитане на възможното им влияние върху 
посоката на полета на птиците (особено при реещите се видове). От 
особена важност беше да се отчетат моментите, когато силните 
западни ветрове могат да доведат до голяма миграционна вълна над 
територията на парка.                     

 
5. Когато посоката на полета е в непосредствена близост и изглежда, 

че се насочва към която и да е част от ветроенергийния парк, то 
действията на птиците се наблюдават от съответната подходяща 
точка (точки) за наблюдение. Двама мобилни наблюдателя се 
придвижват по основните пътища около ветроенергийния парк, за да 
могат да проследят всички идентифицирани ята.     

 
6. Главният полеви орнитолог взема решение дали и кога да се 

изключат съответните турбини въз основа на собствените си 
наблюдения, наблюденията на полевите орнитолози и на оператора 
на радара, като взема под внимание комбинация от следните 
фактори:          

 
o Видовете птици в ятото (това определя вероятното 

поведение на избягване на сблъсък, скорост на полета, 
височина на полета и относителната значимост);     

o Височината на която ятото се приближава към 
ветроенергийния парк;  
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o Скоростта с която ятото се приближава към 
ветроенергийния парк (тя е обусловена от вида птици в 
ятото и преобладаващите ветрови условия);                       

o Посоката на полета (за да се определи броя турбини, 
които може да се наложи да се изключат);               

o Познатите типични поведенчески модели на видовете 
птици по отношение на избягването на турбини;  

o Метеорологичните условия, най-вече по отношение на 
преобладаващите посоки на вятъра, вероятността от 
промяна на посоката и силата;  

o Периодът от време между устната инструкция за 
изключване и спирането на въртенето на перките (вижте 
по-долната точка за допълнителна информация).    

 
7. Трябва да се отбележи, че времето между устната инструкция за 

изключване и спирането на въртенето на перките се счита, че е от 
порядъка на до 2 минути. При решението, кога да се даде 
инструкция за изключване трябва да се вземе под внимание и този 
факт.                                   

 
8. Когато идентифицираните видове са ключовите видове, посочени в 

Допълнителния информационен доклад на проекта1, се отделя 
специално внимание поради консервационния им статус. 
Предприема се предпазен подход и при всяка възможна опасност се 
задейства системата за изключване, т. е. когато има съмнения, че 
птиците, които може да навлязат на територията на ветроенергийния 
парк имат висок консервационен статус, то тогава изключването се 
активира.        

 
9. Когато ятото, което се насочва към ветроенергийния парк в крайна 

сметка предприема отбягващи действия и заобикаля територията на 
парка, а изключването не е задействано от главния полеви 
орнитолог, то тогава се следват принципите посочени в точка 3.                       

 
10. По отношение на птиците, които нощуват на територията на парка, 

главният полеви орнитолог инструктира оперативното звено да 
изключи съответните турбини, които могат да представляват 
потенциален риск за птиците при излитането им. Когато птиците 
излетят, се следват същите процедури, които са описани в точка 9 
по-горе.            

 
11. По отношение на птиците, които са наблюдавани на зазоряване да 

нощуват близо до територията на парка, се извършва наблюдение на 
активността им и главният полеви орнитолог прави професионална 
преценка дали да бъдат изключени съответните турбини, базирайки 
се на следните фактори:                   

 

                                                
1 Допълнителен информационен доклад за ветроенергиен парк „Свети Никола”, издание 04, юли 2008 г., Ей И Ес Гео 
Енерджи  
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o Близост на ятото до ветроенергийния парк;  
o Видовете птици в ятото (това определя въпроси като 

вероятно поведение на избягване на сблъсък, скорост на 
полета, височина на полета и съответната значимост);       

o Метеорологичните условия, най-вече по отношение на 
преобладаващата посока на вятъра, вероятността от 
промяна на посоката и силата му;    

o Периодът от време между устната инструкция за 
изключване и спирането на въртенето на перките (вижте 
по-долната точка за допълнителна информация).     

 
12. Когато не се задейства изключване, то наблюдението над птиците 

продължава докато те отлетят. След като отлетят, ако се насочат в 
посока отдалечаваща се от ветроенергийния парк, то тогава се 
следват принципите посочени в точка 3 по-горе. Ако те се насочат 
към ветроенергийния парк, то тогава се следват принципите 
посочени в точки от 5 до 9 по-горе.               
 

Този временен протокол беше следван с цел да се тества системата за 
намаляване на риска по време на интензивна миграция през есента на 2010 г. 
между 15 август и 30 септември.           
 
Статистически методи  

Коефициентът на кръгово-линейната корелация (Fisher, 1993: p.145; Mardia & 
Jupp, 2000: p.245; Zar, 1999: p. 651) се изчислява между кръгова променлива (т. 
е. посоката на вятъра) и линейна променлива (т. е. брой на птиците по видове). 
Този коефициент на корелация варира от 0 до 1, така че няма отрицателна 
стойност. Изчислението на достоверността на корелацията следва Mardia & Jupp 
(2000) използвайки уравнение 11.2.2. 

 
РЕЗУЛТАТИ  
 
45-дневното проучване през есента на 2010 г. обхваща основния период от 
есенната миграция на реещите се птици и на част от нереещите се видове. 
Проучването обхвана 405 астрономически часа наблюдения в осем точки за 
наблюдение. Използвани са допълнителни данни от проучванията на есенната 
миграция на територията на ветроенергийния парк от 2008 и 2009 г. за анализ на 
корелацията между броя на птиците и физическите компоненти на околната 
среда.                                     
 
Единственият нов вид наблюдаван през есента на 2010 г. е белоглавият лешояд 
(Gyps fulfus). Този вид не се квалифицира като застрашен, потенциално 
застрашен или рядък.  Той се категоризира като незастрашен, но въпреки това е 
рядък вид за България. Дългият период на намаляване числеността на този вид 
(в някои случаи от втората половина на 19 век) в момента продължава в 
Португалия, Италия, Албания, Украйна, Турция и Сирия, докато разширяване 
на местообитанията му е отчетено във Франция (подпомогнато от 
реинтродукция от началото на 80-те), Испания и България. Индивиди от този 
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вид в момента се заселват в България от Испания. Останалите видове показват 
различни степени на вариране в бройката през трите изследвани есенни сезона; 
резултатите са представени в Таблица 1.                 
 
Таблица 1. Брой на наблюдаваните птици на територията на ветроенергийния 
парк по време на есенната миграция през 2008, 2009 и 2010 г. за реещите се 
видове птици и целевите видове с висока консервационна стойност.      
 

Видове  Брой птици  
 Години  
 2008 2009 2010 
A. brevipes 95 210 976 
A. chrysaetos    2 
A. cinerea 120 259 26 
A. gentilis 10 6 5 
A. heliaca 2   
A. nisus 44 44 70 
A. pennata    3 
A. pomarina 44 9 80 
A. purpurea   59 11 
B. buteo 146 390 180 
B. oedicnemus   1  
B. rufinus 163 151 34 
C. aeruginosus 327 268 341 
C. ciconia 2998 87 25478 
C. cyaneus 5 1  
C. macrourus 8 27 18 
C. nigra 8 8 8 
C. olor   1 3 
C. pygargus 32 17 86 
E. alba    1 
E. garzetta   7  
F. cherrug   7  
F. eleonorae 7   
F. naumanni 1   
F. peregrinus   2 4 
F. subbuteo 48 125 120 
F. tinnunculus 138 357 45 
F. vespertinus 11 180 800 
G. fulvus    1 
H. pennatus 4 3 17 
M. apiaster 11079 3714 5325 
M. migrans 18 6 32 
M. milvus    1 
P. apivorus 58 76 494 
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Видове  Брой птици  
 Години  
 2008 2009 2010 
P. crispus 4   
P. falcinellus  5 721  
P. haliaetus 15 13 14 
P. leucorodia 117 83 56 
P. onocrotalus 120 1190 252 
Ph. carbo 265 354 394 
Ph.pygmaeus   19  

 
Единадесет вида са наблюдавани една от есените, но не се появяват през 
другите два есенни сезона. Три вида са представени само през два от сезоните. 
Останалите видове са наблюдавани през всички три сезона, като броят им 
варира по видове и година. Видовете със сравнително постоянен брой, които 
преминават през територията на парка са Ph. carbo, P. leucorodia, P. haliaetus, C. 
nigra, C. aeruginosus, B. buteo, A. pomarina, A. Nisus и A. gentilis. Най-голямо 
колебание се наблюдава при числеността на реещите се видове птици: P. 
onocrotalus, C. ciconia, P. apivorus, M. apiaster, F. vespertinus, F. Subbuteo и A. 
brevipes.     
 
Преобладаващите посоки на вятъра по време на периода на есенните 
наблюдения през 2010 г. са представени на Фиг. 1. Преобладаващите ветрове за 
сезони 2008 и 2009 бяха: СИ и ЮЗ ветрове. Малкият брой дни със западни 
ветрове (3 дни през сезона) съвпадна с най-големия брой наблюдавани птици 
(Фиг. 2, Фиг. 3).           
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Фиг. 1. Разпределение на посоките на вятъра по време на периода на 
проучването през есента на 2010 г.    
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Фиг. 2. Разпределение на наблюдавания брой птици в региона на 
ветроенергийния парк при съответни посоки на вятъра през есента на 2010  
Наблюдаваните бройки включват всички регистрирани птици, включително и 
тези, които са преминали извън територията на ветроенергийния парк.       
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Фиг. 3. Брой на птиците наблюдавани при различни посоки на вятъра в региона 
на ветроенергийния парк. Посоката на вятъра е посочена в градуси (0 – 360, 
където 180 е юг, а 0 е север).  
 
 
Всички тези данни сочат за силна зависимост между броя на реещите се птици и  
посоката на вятъра. За да анализираме тази вероятна зависимост, използвахме 
данните за посоката на вятъра през есента на 2010 г. (Фиг. 1) и броя на птиците 
по видове (Таблица 1). Резултатите са представени в Таблица 2.     
 
Разглеждайки всички регистрирани птици през 2010 г., се установява, че общият 
брой на птиците е в значителна степен взаимосвързан с посоката на вятъра 
(Таблица 2), тъй като най-големият брой реещи се птици се наблюдава в 
периодите с най-редките за района западни ветрове (Фиг. 2). По отношение на 
отделните видове – връзката е по-силна за реещите се птици и по-слаба при 
нереещите се видове (Таблица 2).                               
 
Видовете, чиято поява в района е най-пряко зависима от посоката на вятъра, 
често са същите тези, които варират най-много по отношение на броя през 
есенните сезони на 2008, 2009 и 2010 г. (Таблица 1). Резултатите от 
сравнителния анализ на количествените данни от годините ясно показват 
важната роля на вятъра по отношение на броя мигриращи птици (особено при 
реещите се мигриращи видове), преминаващи през или над територията на 
ветроенергийния парк. Тези резултати също така сочат, че изграденият парк не 
променя миграционните навици на видовете пресичащи територията: броят на 
тези видове птици варира през годините, но няма тенденция за намаляването му 
след построяването и пускането на парка в експлоатация.                                         
 
Друг потенциално важен компонент при динамиката на броя и видовете птици в 
региона на ветроенергийния парк е скоростта на вятъра. Разпределението на 
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броя наблюдавани птици по отношение на скоростта на вятъра е представено на 
Фиг. 4. 
 
Есенната миграция през 2010 г. беше необичайна по отношение на броя на 
някои видове реещи се птици, като например белия щъркел (C. ciconia), 
късопръстия ястреб (A. brevipes), осояда (P. apivorus) и червеноногата ветрушка 
(F. vespertinus). Болшинството (над 70%) от наблюдаваните птици от тези 
видове се появяват през два от дните на периода на изследването, когато има 
силни западни ветрове.            
 
 
Таблица 2. Коефициентът на кръгово-линейната корелация (Fisher, 1993, p.145; 
Mardia & Jupp, 2000, p.245; Zar, 1999, p. 651), изчислен за наблюдавания регион 
на ветроенергийния парк за есента на 2010 г. Този коефициент на корелация (r) 
варира от 0 до 1, следователно няма отрицателна корелация. Изчислението на 
значимостта (p) на корелацията е съгласно Mardia & Jupp (2000) (* посочва най-
значимите стойности).      
 

Видове   r p 
A. apus 0.207 0.167 
A. brevipes 0.279 0.038 
A. cinerea 0.290 0.029 
A. melba 0.062 0.853 
A. nisus 0.345 0.007* 
A. pomarina 0.216 0.142 
A. purpurea 0.193 0.21 
Apus sp. 0.143 0.422 
B. buteo 0.278 0.039 
B. rufinus 0.078 0.775 
C. aeruginosus 0.369 0.003* 
C. canorus 0.241 0.086 
C. ciconia 0.414 6.89E-4*** 
C. gallicus 0.414 6.96E-4*** 
C. macrourus 0.277 0.04 
C. nigra 0.269 0.048 
C. pygargus 0.326 0.011 
D. urbicum 0.177 0.267 
F. subbuteo 0.374 0.006* 
F. tinnunculus 0.132 0.523 
F. vespertinus 0.168 0.305 
H. pennatus 0.351 0.005* 
H. rustica 0.198 0.191 
Hirundinidae 0.233 0.103 
L. cachinnans 0.338 0.008 
M. apiaster 0.167 0.318 
M. migrans 0.334 0.009* 
P. apivorus 0.402 0.001** 
P. haliaetus 0.173 0.284 
P. leucorodia 0.148 0.397 
P. onocrotalus 0.328 0.011 
Ph. carbo 0.361 0.004** 
R. riparia 0.248 0.076 
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St. vulgaris 0.015 0.991 
Всички видове общо 0.429 4.00E-4*** 

 
 
 
 
 
 

 
 
Фиг. 4. Съотношение на наблюдаваните птици по отношение на скоростта на 
вятъра през есента на 2010 г. Скоростта на вятъра е дадена в м/сек.    
 
 
Данните от есенния сезон на 2010 г. (които отразяват и тези от предходните 
години) сочат, че голям брой мигриращи птици се наблюдава на територията на 
ветроенергийния парк, само когато има западни ветрове, особено ако тези 
западни ветрове са силни. Това сочи, че преобладаващият миграционен коридор 
на Виа Понтика лежи на запад от територията на ветроенергийния парк, така че 
значим брой есенни мигриращи птици (особено реещи се видове) се наблюдават 
във ВПСН само когато са насочени натам от западни ветрове, които не са 
обичайни за района.          
 
Този аргумент може да бъде допълнително удостоверен чрез преглед на 
информацията събрана извън ВПСН. При разглеждането на тези данни ще се 
получат най-обективните резултати по отношение на идентификация на 
видовете и тяхната бройка, което ще намали субективността и другите 
ограничения на методологията, тъй като това са данни относно видовете, които 
са лесно разпознаваеми и са организирани в ята, като белия щъркел.              
 
Ето защо резултатите от динамиката на есенната миграция на белия щъркел, 
документирана чрез визуални наблюдения едновременно на две места – в СИ 
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България, т. е. на брега на Черно море (във ВПСН) и на 60 км навътре в сушата 
(в Крушари), са използвани за сравнителния анализ представен по-долу.         
 

 
 
Фиг. 5. Динамика на миграцията на белия щъркел на две места през есента на 
2010 г. (% от птиците по периоди от време): местоположението на териториите 
е представено на картата по-горе (в черно е Каварна, а в синьо е Крушари) 
 
Наблюденията във вътрешността отразяват фенологията на преминаване на 
белия щъркел през България, докато данните от ВПСН посочват малък брой в 
повечето времеви периоди, но необичайно повишение в един кратък период. 
Още повече, това неочаквано повишение на броя на бели щъркели в Калиакра е 
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след преминаване на пиковия момент от миграцията наблюдаван навсякъде 
другаде (Фиг. 5). Този резултат е в съответствие с наблюденията от трите 
години в района на Калиакра (където е разположен и ВПСН), където се 
наблюдават силни колебания в броя на птиците по видове през отделните 
есенни сезони. Например, броят на белите щъркели за есента на 2008 и 2009  е 
2 500 и 87 съответно, а за  2010 г. над 25 000. Тези резултати потвърждават 
твърдението, че места като ВПСН, които са близо до крайбрежието, са типично 
периферни за есенната миграция и се използват в значителна степен, само в 
резултат на спорадични фактори като редките западни ветрове, които отнасят 
птиците към крайбрежните територии. Много по-малко вероятно обяснение е, 
че колебанията отчетени във ВПСН отразяват тенденции в броя на популацията.    
 
За да се интерпретират тези възможности, би била полезна повече информация, 
като наскоро публикуваните данни от над 10 годишно сателитно проследяване 
на белите щъркели (Willem Van den Bossche, in collaboration with Peter Berthold, 
Michael Kaatz, Eugeniusz Nowak & Ulrich Querner 2002). Тези широкомащабни 
данни посочват явно избягване на големи открити водни басейни като Черно и 
Средиземно море (Фиг. 6).         
 

 
 
Фиг. 6. Миграция на белите щъркели според проследяването от сателитни 
предаватели  (според Willem Van den Bossche, in collaboration with Peter Berthold, 
Michael Kaatz, Eugeniusz Nowak & Ulrich Querner 2002) 
 
 
По-прецизно разгледани, тези данни ясно посочват и избягване на 
крайбрежните райони като типични маршрути при миграцията на белите 
щъркели (Фиг. 7 – 9). Това е посочено и от van Loon et al. (2010). Най-общо 
казано, масовото избягване на големи водни басейни вероятно се дължи на 
факта, че над морето липсват термики. По-прецизен поглед показва тенденцията 
за избягване на крайбрежните райони, когато е възможно, което вероятно е 
свързано със стремежа на птиците да избегнат неочаквани метеорологични 
събития (напр. да бъдат издухани над морето). Освен това, над сушата, която е 
по-отдалечена от морето, като цяло се образуват по-често термики.   
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Въпреки че изследването обхваща само немските и полските популации бели 
щъркели, трябва да се отбележи, че тяхното разпределение покрива над 
половината територия на България, така че миграционният коридор не е тесен 
(Фиг. 7). Изследването на маршрутите на полета, които се използват от отделни 
индивиди показва вариации в индивидуалните миграционни пътища средно над 
300 км за различните сезони (Фиг. 8 - 9). Това показва, че подобни широки 
маршрути се следват от различните индивиди и те се влияят от условията, които 
птиците срещат по пътя си, като например ветрове.                                     
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Фиг. 7. Индивидуални маршрути от 10 годишно проучване на немските и 
полските бели щъркели чрез сателитни предаватели, преминаващи над страните 
от Балканския полуостров. Маршрутите са посочени на карта от Google (горната 
снимка) и същите маршрути отбелязани на опростена карта (по-долу) (според 
Willem Van den Bossche, in collaboration with Peter Berthold, Michael Kaatz, 
Eugeniusz Nowak & Ulrich Querner 2002).    
 

 
 
Фиг. 8. Индивидуални маршрути на два индивида бели щъркела от Германия 
(според Willem Van den Bossche, in collaboration with Peter Berthold, Michael 
Kaatz, Eugeniusz Nowak & Ulrich Querner 2002). 
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Фиг. 9. Индивидуални маршрути на два индивида бели щъркела от Германия и 
Полша (според Willem Van den Bossche, in collaboration with Peter Berthold, 
Michael Kaatz, Eugeniusz Nowak & Ulrich Querner 2002). 
 
 
Наблюденията върху поведението на белите щъркели на територията на 
ветроенергийния парк през 2010 г., когато броят им достигна 25 000 за два дни, 
позволяват да се направи анализ на стратегията на придвижване на тези птици 
по отношение хипотезата, че птиците се опитват да избягват морето и 
крайбрежните зони. Проследени са всички ята бели щъркели в региона на 
ВПСН с цел да се приложи системата за изключване на турбините, съгласно 
протокола описан по-горе, за да се намали риска от сблъсък на птиците в 
периода на интензивна миграция през територията на ветроенергийния парк.     
 
Маршрутите и местоположенията на ятата наблюдавани на 1 и 2 септември 2010 
г., когато над 80% от регистрираните бели щъркели преминават през 
територията и околността на ВПСН, са представени по-долу (Фиг. 10 – 15).        
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Фиг. 10. Маршрути на ята от бели щъркели наблюдавани на 01.09.2010 в 
околността на ВПСН на височина над 200 м над земното равнище (т. е. на 
височина над тази представляваща риск от сблъсък).  
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Фиг. 11. Маршрути на ята от бели щъркели наблюдавани на 01.09.2010 в 
околността на ВПСН на височина под 200 м над земното равнище.    
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Фиг. 12. Маршрути на ята от бели щъркели наблюдавани на 02.09.2010 в 
околността на ВПСН на височина над 200 м над земното равнище.    
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Фиг.13. Маршрути на ята от бели щъркели наблюдавани на 02.09.2010 в 
околността на ВПСН на височина под 200 м над земното равнище.     
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Фиг. 14. Места на нощуване на ятата бели щъркели наблюдавани на 01.09.2010.  
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Фиг. 15. Места на нощуване на ятата бели щъркели наблюдавани на 02.09.2010.  
 
 
Наблюдаваното поведение на ятата бели щъркели потвърждава 
предпочитанието им да избягват крайбрежната зона и веднага щом вятъра им 
позволи, да продължат миграцията си следвайки обичайната стратегия за 
придвижване.  
 
Необичайните метеорологични условия през двата дена на интензивна миграция 
на белите щъркели позволи да се тества системата за изключване на турбините  
като предпазна мярка за намаляване на риска от сблъсък за птиците. Съгласно 
гореописания протокол, системата за координирани действия включваща шест 
точки за наблюдение, двама мобилни наблюдателя и радар, доведе до 40 
спирания на отделни турбини или групи от турбини през двата дена на 
интензивен прелет на бели щъркели. Няма установени жертви на сблъсък във 
ВПСН по време на този потенциално опасен период.                     
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Данни от радара  
 
Положението на радара сканиращ птиците е посочено на Карта 1 по-горе. Програмата 
за работа на радара през деня, по време на докладвания период предоставя информация 
за ятата и отделните птици, които са били в рисковата зона между 25 и 250 м височина. 
Всички регистрирани ята са представени в Таблица 3.          
 
Таблица 3. Ята и отделни птици прекосяващи ветроенергийния парк по време на 
есенната миграция през 2010 г. идентифицирани по данните на радара и потвърдени от 
визуални наблюдения.   
 
Дата  Час    Видове  Брой  Разстояние  Височина  Посока  

23.8.10 8 45 L. cachinnans  1500 200 СЗ 
23.8.10 8 52 D. urbicum  300 30 СИ 
23.8.10 10 0 L. cachinnans 4 300 200 СИ 
23.8.10 10 24 L. cachinnans 12 450 200 СИ 
24.8.10 8 8 L. cachinnans 10 1500 50 СЗ 
24.8.10 8 13 D. urbicum 5 1500 30 СЗ 
24.8.10 8 50 F. tinnunculus 1 3000 100 СЗ 
26.8.10 14 10 L. cachinnans 1 800 25 СЗ 
27.8.10 12 40 L. cachinnans 2 1600 200 СЗ 
27.8.10 15 20 L. cachinnans 4 1500 50 СЗ 
30.8.10 15 30 L. cachinnans 10 2000 100 СИ 
31.8.10 9 15 P. apivorus 1 800 30 СЗ 
31.8.10 9 53 P. apivorus 1 1000 40 СЗ 
01.9.10 16 20 C. ciconia 1000 500 20 СЗ 
09.9.10 9 0 L. cachinnans 2 1600 50 СЗ 
09.9.10 14 45 L. cachinnans 3 1500 50 СЗ 
12.9.10 8 50 Ph. carbo 15 4800 140 СЗ 
12.9.10 9 26 A. brevipes 2 200 50 З 
12.9.10 9 55 L. cachinnans 6 5200 150 СЗ 
14.9.10 9 5 L. cachinnans flock 3500 100 СЗ 
16.9.10 8 45 L. cachinnans 13 1700 60 СЗ 
16.9.10 9 5 L. cachinnans 40 2000 60 СЗ 

 
 
В допълнение, всички данни документиращи нощната миграция са архивирани и ще 
бъдат анализирани, за да се сравни пространствено-времевата динамика, включително 
и височинното разпределение. Тези резултати ще бъдат включени в специален доклад 
относно нощната миграция през пролетта и есента на 2009 и 2010 г.                                 
  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ   
 
1. През 2010 г. появата на есенните мигриранти е тясно свързана с един много кратък 

период, когато духат силни западни ветрове. С изключение на този пиков период 
броят на мигриращите птици е нисък, но нараства значително по време на краткия 
период, в който се появяват силните западни ветрове.    

2. ВПСН не лежи непосредствено върху редовно използвана част от миграционния 
коридор Виа Понтика за дневните мигриращи птици, особено на тези видове, които 
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разчитат на термиките при миграцията си. Това вероятно се дължи на близостта на 
ВПСН до Черно море и географията на нос Калиакра.                     

3. Миграционният коридор Виа Понтика вероятно е доста широк в България, но по-
голяма част от миграциите се осъществяват на запад от ВПСН и Калиакра, вероятно 
защото птиците се стараят да избягват Черно море и рисковете свързани с липсата 
на термики над морето.                        

4. Тези аргументи са илюстрирани посредством анализ на данните по няколко 
пространствени и времеви скали относно една често срещана мигрираща птица – 
белия щъркел.    

5. В резултат е разумно да се заключи, че малко есенни мигриранти са регистрирани 
във ВПСН и когато бройката им е значително по-висока, то това е пряко свързано 
със силни западни ветрове, вероятно защото тези ветрове изтласкват птиците от 
обичайния им маршрут. Такива западни ветрове не са чести през есента.     

6. Ето защо рискът от смъртност поради сблъсък, за ВПСН е присъщо нисък, защото: 
а) той е разположен далеч от основния миграционен коридор Виа Понтика; и б) 
наличието на мигриращи птици е допълнително ограничено поради рядкото 
наличие на условия за увеличаване броя мигриращи птици през ВПСН (напр. силни 
западни ветрове).            

7. Този присъщо нисък риск, поради поведенческата екология на есенните мигриращи 
птици се намалява допълнително и от протоколът за изключване на турбините 
съществуващ във ВПСН. Тази облекчаваща мярка за намаляване на риска от 
сблъсък беше задействана за кратък период през есента на 2010 г., когато 
необичайните западни ветрове изтласкаха значителен брой мигриращи птици извън 
предпочитания от тях маршрут за миграция.                        

8. Няма отбелязани жертви на сблъсък от ключови мигриращи видове по време на 
краткия период на концентрирана потенциална уязвимост през 2010 г. Това 
вероятно е резултат от присъщия нисък риск от сблъсък, който представлява ВПСН 
и/или от системата за изключване на турбините, която беше задействана.  

9. Данните до момента показват, че ВПСН не представлява значително препятствие 
или заплаха, както физически, така и демографски, за важни популации от дневни 
есенни мигриранти.                                     
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